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EL DESTÍ DE MEXIC

EL GENERAL SANCHEZ DIBIGEIX AMB
EXIT LA HOYA REVOLUCIO

Ens tornem esperantietes. Comprenem cada vegada mis la
ueeessitat d'una forma de Ilenguatge que, sense Perjudici de les
diversitats nacionals i regionals, serveixi perquè tots els homes
c'enteng uin. A cada moment sentim a dir que conve expressarEl ELS REBELS NOMENEN UN GOVERN: L'EXERte de manera que ho comprenguin el més gran nombre possible
Els projectes del canceller :—: El pagament dels impostos en mares or
d'ho mes. Partint d'aquest principi, s'arriba lògicament a la solu- Goxern i
Diputats processats per alta traició :—: La CIT I LA MARINA CONTRIBUEIXEN AL MOVIles regions ocupades
;á que representa una parla internacional.
Cap dels idiomes d'avui, ni els gratis ni els petits, ni els situació minora a la Ruhr i l'activitat industrial augmenta
MENT PLENS PODERS PARLAMENTARIS AL
glorioso s ni els humils, ni els antics ni els nous, ni els formosos
IMni els lletjos, posseeix el do de la universalitat. Els uns tenen BERLIN, desembre
many, digué aquestes històri- ser sobretot la propaganda de GENERAL OBREGON :—: UNA BATALLA
la es deu, mes que res,
ques i trägiques paraules:
una major àrea que els altres. N'hi ha de reclosos dins els limite
MINENT
Els prestees d'oAtaarica, en la
—Donat que no poden delxar a la vocació que tenen els poprepis , i n'hi ha que saltant per damunt d'aquests límite són politica
alemanya, són un trae.
cone guts Per altres hornee de divers Ilenguatge nadiu. Però sem- Ele darrera ministeris, els can- diners a Alemanya, per que no Mes per deixar constantment
mels deixen a mi, al doctor via del sentit eornú i enfilarNova York, movitnent in- per sufocar la rebellida i que aquests
' haar'i milers i milions d'hornee que davant d'un text es- cellers d'aquests t'arrees anys,
P re hi
a-a en una llengua particular, i fine en dues o tres o quatre quan s'han trobat amb aigua al Cuno, honrat comerciant d'Ilam- se per la drecera falsa i peri- surreccional de Veracruz sembla que ti han estat concedits.
l
l osa.
burg?
Sentida imminent un serid,s comha
triomfat en aquesta ciutat i a la
llengiles, es quedaran sense saber el que alió diu.
coll, han fet !lancee la noticia
Sorpren de veure l'horror que
Stresemann, a Amsterdam,
A Veracruz ha estat no- bat entre les tropes federals i les reque Ameriea concedia un pres- diguA poc abano de canee, el OrodtleiX al món el sentit co- seva reglé.Govern
Si realment és desitjable i fine necessari que un text deterrevolucionari i es bets, sota el comandament del genemenat un
winat sigui entès per tothom, en aquest cas no és lògic d'atu- lee a Aleinanya. Era per aixe- mateix:
mí/ i la naturalitat. Fa cinc parla de constituir un Parlament.
ral Sánchez.
rae
liii
xic
dls
cors,
per
retarrar - se en la solució ecléctica que representa l'ús deis idiomes de
anys que ha acabat la guerra
En diferents indrets del país s'asEl general rebel Guadalupe Sán—Per que no me'ls deixen
dar
tiria
eaiguda
inevitable.
mi, els diners, a tui, Gustan
i les coses estan aproximada- chez disposa d'un exercit de 25,000 senyalen defeccions de l'exercit feinajor ärea territorial. Més val anar a la solució completa, perEn temps dels cancellerate Stresebtatin, advocat a Berlín? ment igual que el lija de :rae- beines, ben equipats amb fusells
deral a favor dels rebels. A Guadafecta i definitiva, que consisteix en posar al costat de cada llen- dels doctore Euro) i Stresemann,
Jo em higo i em comprometo mistici. Ele mas fan una resis- ametralladores. I.a marina acantona- lajara el general Estrada slia passat
gua materna una llengua auxiliar igual p er a tots.
la histeria dels préstecs d'A- a tot,
rebele.
als
rebels al davant de quatre regitencia inútil, els altres parlen da a Veracruz Ola sumat als
Tal hauria d'ésser la tesi de tots els que es presenten com mitrieli ha estat especialment
deis nilvols estan. Al cap de
L'origen de la rebel-lid sembla és- ments. També s'han sumat al geNo diuen mai, els diaria, la
a-universalistes lingüística. Els que ara propugnen, per a resol- infantil. No podeu pas obrir cara que fa la gent, però devia ellia anys all banquer americä ser tnotivat per la imposició de la neral Sänchez algunes bandes que
a dre el problenuc, l'adopció d'algun dele tres o quatre idiomes que
un iliari alemany, sigui a trepo- esser una easaopicant vetare descohreix, entra l'adiniracia de candidatura del general Calle per a abans Iluitaven contra el general
avui tenen una difusió més gran, haurien d'avenir-se( per arri- ea de Pany que el vulgui, sen- la cara de la banca de. Noca tothorn. que ne es podrä fea la presidencia de la República, MI- Obregon.—Havas.
re bar a la solució única, que no pot ésser la d'un llenguatge dele
se que lii trobeu particularitats York, que fet i fet es com
res fins que Alemanya procuri posició feta pa general Obregon, el
lUt
banca de Granollers n de la ent emires a rieb Franca. L'ad- mandat presidencial del qual está a ELS REVOLUCIONARIS S'APOque ara són parlats. La defensa de llore deficients solucione po- del "prestes: pròxim que Anieii
de
rica concedirà a Alemanya",
DEREN DE JALAPA
mirad') de la gent (lavan' de pullt de finir. Contra aquesta candidavant de la curiosa
dría confondre's amb l'esperit de privilegi idiomictic. Es podria vegailes,
sense que hi hagi cap Rambla,
les paraules de l'homo d'afees, datura, Eex-ininistre de Finalices, seVeracruz, lo.—Noticies de procecreare que voten, no solament facilitar les relacione lingüísti- causa que ho justifiqui, els dia- pl'Oposield.
Es probable que d'aquí a uns si no fos Irägica, faria riure nyor 1-Tuerta presentä la sera, son- dencia americana asseguren que les
ques entre els pobles, sinó afavorir unes llengües a costa d'unes ris parlen del préstec a llora
guants mesos es torni a parlar sis hores seguides. 1 el quo cal tinguda pel general Sánchez i Ealmi- torees revolucionäries slan apodera!
nitres.
i la gent es mira amb una cara intensament del préstec d'Ame- preguntar-se davant d'aquest a rall Toledo, cap de la marina mexi- de Jalapa.—Havas.
Cal que l'universalisme lingüístic sigui desinteressat, és a ile sat isfacció.
rica. El canceller del temps ani- admiració, es el que passarä cana. Aquests, per fer triomfar llur
—Ara les .coses s'adobaran rä a (robar els banquers ame- a Europa el dia que es deseo- candidat, han recorregut a les armes. UN CRUP D EREBELS TALLA
dir, que no beneficii particularment a cap llengua. Si es cau en
aquest escull, ha de venir forçosament la competència entre —din la gent amb el seu etern ricans a Amsterdam o a Ham- breixi el sentit comí'? Slti po- —Hayas.
LA COMUNICACIO EERRIA ENoptimisme.
els llenguatges que ocupen els primera llocs en lea estadístiburg. !fi haurà el malm -ix op- drä ciare en una Europa go- EL PARLAMENT CONCEDEIX
TRE MEXIC I JUAREZ
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i
ques d'idiomes. Al contrari, un llenguatge verarnent universal
timisme, els periodistas i les
Nova York, lo.—Un grup de rebels
parla del prestem' i el minisAgencies donaran per liquida- la naturalitat? No será. peri- PLEN SPODERS AL GENERAL
que serveixi, no per a Fris interior deis nobles, sine, simplement teri ha eaigut.
Iliís? Si avui hi litigues grane OBREGON PER SUFOCAR EL mexicana- ha destruit amb dinamita la
da l'epoca dels sofriments
.er a la comunicació ami) els que tenen una altra parla, no ofeIn ha una quantitat impor- noble alemany. Arribara un novellistes no farien res mes
tilda ferria, tallant la comunicació enMOVIMENT
reix cap dele inconveniente alindas.
tre Mexic i Juärez.—Havas.
an t. ire le me uta en la pcd í i ca
earregat d'or i el pais que descriure la vida a dins de
Ja sabem els argumente que s'alcen contra l'ús d'una alemanya que hi fan el papar
la utopia d'Europa governada A TOT ARREU DEL PAIS
nedaeä l'abundancia. Vindrà
LES TROPES FEDERALS A
llengua artificial. Però creiem que si es redueix el paper d'aques- tfamneales i canterilindurs. er moment de l'entrevista, s'insentit
GRANS CONTINGENTS DE
VERACRUZ
ta a una missió auxiliar, d'inter-comunicació entre la gent que Nu sé si sdn elements nalurals dicara el de. la segona hipotel'a l'efecte — i aix(11 es coneix
L'EXERCIT ES PASSEN ALS
d'altra manera no s'entendria, els desavantatges de l'artificia- o elements mantinguts art fi- ca i inst antäniament tes tim- mes arnb al lacte que arnb qual9.—ens vint-i- vuit mil solREBELS
coDeuen tenir d'una
il'e• de les tropes federals seta el
bres del mes negre pessimisme seco!t manual a la mä — que.
se litat lingüística queden molt minvats. Al capdavall, més val parsa i ilma l'altea. EI cae es que a ternaran a planar sobre Ale- Alemanya ha entrat en una volccanandament del geno.-al [tallos, mar'te. lar en esperanto, o en ido, o en una qualsevol llengua per l'esWashington, io.—Comuniquen
fan
una
serie
ile
es
i nPsla t' s t i na In sté - t a de la sosa histeria en la Mexic que el general Obmgon ha sen actuaiment cap a Veracruz.—tia
til, que no pas haver de parlar amb signes. D'altra banda, és Allemanya
coses com si la siltioeió del pais man Ya. A t
qual el senlit coma nu hi seria demanat al Parlament plens poders V25.
que en les Ilengiies mateixes d'avui, sobre tot quan les usa la fos una altea. con] si el Trae- ria vena, per?) Os de les que absolutament
abseat. Despees
gent culta, no hi ha una gran part d'artificialitat? Una gran tat no existís. Es eanelrueix sempre agraden.
-un
La fristesa de pensar a quin de cine anys de treball inútil
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punt samaria arribat de la re-,
el Govern, en fer aquest ins deis
:melle que no concedeixen a l'esperanto una gran vàlua esté- de fr.r-la funcionar i desprita eonstrurció d'Elropa si ,191.2. la aquell moment de desorienta- amb
. eenycas Schoata i COkj:4:943:-P•WPIgnii.e.131ç gii. bo
/idees
poders,
als
'ira, ni una sonoritat gaire simpàtica, hauran de reconèixer que es vea. (terrera hora, que la quantitatrIN:ineVetier
seran molte transes.
g
i a per- Ció quede vegades' és un avan- Hergt, populista i nacionalista, resLa peoditeció de les exudoaquest aspecte resulten molt pitjors, per exemple, les mo- maquina no pot marxar perque duda anant i venint a traves del e:nimia del hon cami. En aquests pectivament.—Havas.
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negrafies de medicina.
careen') sonso Sorlida NI
desEL REICHSTAG AUTORITZA
mal °Mil/goda duran! liany 1922
nacional ha rnillorat. Subsis/mal es numen les nacione.
No n'hi ha proa, dintre la pròpia terra, amb l'idioma ma- de tornar enrera s'Ita detapat
màquina. Sha
frisen tots els perills, però tot- L'ENJUDICIAMENT PER ALTA -- Tratas.
peeialment Alemanya i Frentern? Cal un altre Ilenguatge per fer-se entendre? Si és així, mutilar la
atult la situació real, amb el
TRAICIO CONTRA SIS
o, s'Imanes concentrat en el hom ostia mes aprop de la veno ene aturem en solucione intermedies. Anem cap a la solució Trartat.
camí de l'acord i de la bona ritat. Alletnanya "es crema",
DIPUTATS
total. Per aquest camí es va lògicament cap a l'esperantisme. I
diriein usant un tenue de joe
Aixi, pasea runh el préstee
Berlín, 9. — El Rtichstag ha coas
mealires, que, com el nostre company Nicolau d'Olvver, som de- eternament, tullir. Tat 'rally volunial. Per començar. tot- infantil molt apropiat a la pohom faria una vida mes real,
ú per tal que s'entauli
rotissims de la lógica, ens declarem des d'ara esperantistes mi- seh parla ofirialment del !leeslinea. Si s'arriba a l'acard que cedit auteritzac i
EN DELCLOS, ALLIBERAT
hi l'alivia necessitat d'arraproc1aliment judicial d'a'ta traició contee d'Ameriea. Tot l'any se sent ti
el
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tothom
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cauro
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par-se al passat o al no exisAbans
dahir, diunzenge, a les set
tea
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comunistes
i
contra
atoeguauLEa dir que hi ha banquera
tent per no valer sentir el pes a costa de quina enorrne
llibcriat, abs,:.
dA reco ir 'a
el socialista Hoffmann.—Havas.
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II' la realitat. Quina innornWashington, 9. — Alemanya e's
frasj inadcf, En luaquius
enviar un vaixell (roe a Ham- brable serie d'històries semficis bagut d'arri- Estats han signat un tractat de denaut l.t ntielitnat, Cura $ e sap, ¡Cr
.L
Delch)s,
burg. Es din. a mes a mes. que blante a la tlel préstec d'Amèbar per cleSeObra la veritat. Per
que reemplaca rä cl que va re.
uns verso 0 . publicats a "La Tralla".
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el govern :ilemany IlAtia lotes
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recentment.
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acaba d'esser
FANTASIA MACABRA
per dues o tres situacions
Fe:
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de
la
L-1 NOVA CONCA
sis o set niesos. Després el resistencia passiva a la Ralle, Mea desembocadura (I e les yas.
ideí
presenciat mai una operació
Unrdre pcvernativa ha antat suscanceller ddna una cila als que ha devastat nia terialinent quals, la guerra. ora una no_ El, GOVERN ERANCES NO CON1CS
Suposem que sí. - SupeCosa faca de comprendre, si banquers en un hotel d'Arneter- l'Estat alernany. Si el Mime tra a seixanta dies vista. Aixä
Ci
CEDIRA LA PRIORITAT SO- tasa Ir tubt:CIleij setmanal de .1Iontle en la vostra amable famíblane -La Naza Cünca”,
dam mi d'Hamburg,. Ili conmina- llançat resistint, si l'esforç per preseindiut de la devastaciú
: ha hagut algú que ha estat o hom té un seutit elar de les coBRE LES REPARACIONS A
ses, -es que els qui menys de- reisen tots a llora exacta. ha
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asee , c-egut estar ea la necessitat
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L'EMPREST
dret,
Pla
eligen els blanco que darnunt arribat el mnment de parlar. sliagues concentrat per pagar
neta. :iare sobre la tanta d'operacions
es reuní a Maiar6
Dissabic
ALE.MANLA.
TA
les nostres pägines (Pixel/ les ciar No tenen necessitat
•
una mà destra talli, escapsi,
el ple 1 11 Cor:mn:ció regional
en
ja
el
possible,
s'Imuria
entrat
París,
lo.
—
"Le
Matin"
din
que
prohibicions de la censura, son/ parlar-hi massa estona. Al (mp
regiri i cusi alguna
que trelvil de Ctttalun,In.
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Atiese. .
°rente& .
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Ciceres. .

Obra Alt. Balo
8430 0455

01'25

Obra

Talle

63 85
tele

( 4 35

'43 63 417 (3 11 6733
16'
15'4 151.0
16'
23'
23' 2(11 23'

Time

Alt Mas
S'55 8375 6375
6260 (210 62a5

Franca
culssos

MORSA DE KIAPRID z ,: _BoneeMiliklue

4323

134 10
11345
3340

nelgues

Ihres .

are

plum.

2225 52 50 32 25 3910
3215
3-'15

•

Sucres O.

DIVISES ESTRANOERES

BONSI NIT

BQRSA IMATI
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,,..,;

.

balara
Marea .
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lnterlors . . .
Amortizable 4%
Amortizable 5%
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I Com. Prop. ntnea
70 73
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.
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AlmanSes 4% . •' 7625
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Emiten' propletat
50.
.
G. Transmealt.
S. A. Monea«. . .
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Solo! i Torra germano

SOLER i TORRA a

Banquera
Bitllets

FranceSos. 4090 per 100.
Anglesos, 3340 pessetes.
Italians, 33 90 per zoo.
Belgues., 35 per 100.
Stit5305, 13375 per 100.
Portuguesos, 025 pessetes.
Aus riacs, 0'3125 per 100.
Hoiandesos, 2'75 pessetes.
Suècia, 1'85 pessetes.
Noruega, 1 pesseta.

MANS

DON .LLUIS GARI 1 CAÑAS I

BANQUERS
RAMBLA DELS ESTUDIS, 13, I BONSUCCES, 1

.

•

HA MORT

VALORS - CUPONS - GIRS -CANVI
SUBSCRIPCIÓ PÚBLICA DE 100.000 OBLIGACIONS
VALENCIANES NORD 5 1 nilg per 100 anual
al preu de 95 per 100, o siguln pessetes 475 per cada Obligació

Turquia. 3 pessetes.
Estats Units, 763 pessetes
Canadà, 745 pessetes.
Argentino, 2'34 pessetes.
Uruguais, 555 pessetes.
0 '75

i 2 duros, 145 per 100
duro, 145 per loo.

Bolivians, 175 pessetes.
Peruans, 23 pessetee.

Isabel, 148 per loo.
Franco, 145 per 100.

Paraguais, 010 pessetee.
Japonesos, 2 9 0 peseetea.

Lliures, 3680 pessetes.
Dällars, 755 pcssetes.

Algerins. 39'90 per 100.
Egipte, 334 pessetes.
Filipines, 340 pessetes.

0

.

Cuba, 7 50 pessetes.
Mexieä. nou, 148

OR

Venesucla, 144 per roo.
Mares, i8o per loo.

Anfós. 143'50 per 1 0m.
Unce:,

per 100.

145 per 100.

Saibó 'LA OCA'
QUALITAT SleERIOR

Fabricant: J. ALERTA. MATAR()

Dr. Noguer Morè

p

Especialista en maialtles de la ell 1 ea.
bell. Director. per opostc10, del Servel
de lespeelalitals de l'Hospital ne la
Eanta Creu. Conaulta de 3 • 4.

VALENCIA, 200, principal.
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3
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al ae stget G
N
agrereageast dels Hospitals de Parla. Gola,
J. de Llobet
Fitorsn. su4Rapricinolert. a 6. Causal:4
•
económica d'it a I. libla. de les .

Barcelona 10 de Deaembre de 1923.

Institut

POSTRES

Encasades
Cristines
"C. de Llardons"
Pastells de nata
Assortit de pastes per a te

Quirúrgic: Directora, els doctors Emili Moragas, Sixte
Pérez, Girona, 24. principal, aegona

r• orp deant3autne 8/A
CASA CENTENARIA

-• Situació dels establiments de la Societat: -Plooa de Sant Miguel,
A °Hola
A l'Eleampla .. Fusilo .de.Orkola, 7
Al Coso Antic . Llibreterla, 3

Cr

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

Catalana de Gas i Electricitat, Si A.
Aquesta Companyia posa a coneixement dels senyors consumidors
de gas que tot el subministrat per les xarxes de Barcelona s?rà facturat
des de 1 de Gener de 1924, encara que comprengui consum del corrent
mes de Desembre, en les següents condicions.
Per a consum en comptadors ordinaris de 3, 5 i 10 bus, els primers
30 mtrs: de cada I1123, a! preu de 0'55 ptes. per metre, els altres con.
sumits en el mateix mes, de 31 metres en davant, a 045 ptes.
Per a cotnptadors ordinaris d'altres capacitats, continuara vigent la
tarifa publicada el 30 de Desembre de 1922.
Per a consum en comptadors de previ pagament, aquesta Companyia reintegrara a l'abonat 10 cèntims de pesseta per cada pesseta que
excedeixi de la despesa corresponent a un consum de 20 meAres al preu
actual, dintre del mateix mes.
Aquestes condicions regirän fins el 30 de Juny vinent, sens perjudici
de les modificacions que les circunstatui2s consentissin en favor de la
clientela. Qualsevol modilieació menys favorable que les circumstancizs imposessin, després d'aquella data, seria anunciada amb un mes d'anticipaciú.

tit

Els seus afliges esposa;fills, fills polítics, néts, germans,
nebots, neboda política, cosins i,família teta, en assabentar
a llurs amics i coneguts de tan irreparable pérdua, els supliquen que li tributin un record en Ilurs oracions i se serveixin
assistir a la casa mortuória, Passeig de Gracia, 60, dimarts,
a les onze del matí, per acompanyar el cadáver a l'església
parroq uial de la Concepció i clesprés al Cementiri Nou.

Admetem subscrIpcions !Hure de comIssId

pessetes.
Brasilers, o'6o pessetes

11

HAVENTSEBUT ELS AUXILIS ESPIRITUALS
- (A. C. s.)

COMPAIITII DEIS CWINI DE FERRO DEL NORD DEIPANII

Dinamarca, rts peasetee.
Romania, 320 per 100.

de

1 I 2 loros de Ilalmoten)

SEN VORA Mercats
Mercat regulador d'Ir,c_a
Podreu adquIrir per 23'50
pessetes rültina model
sabata de xarolitaa, cosit,
que cona a reclam s'ha po-

eS destinen, es vendran al
seu pru normal de 30 pessetes.

Portaterrissa, 13

A. RASPÀ1 BARCELONA

Fills da F. Mas sud

thayes i ta, Sa en Cta.

Ens interessa esvair equivoes, contestant així les moltes
Jgelaputdons que rebem, confonent els productes de la.'

'

els parells

BANCA, CARVI, VALORS
Rambla del Centre. núm.
Telefons 1230-1231 A.

Lis:

Garrotes noves, a 16.
Figues per a cantina, a 5'50 ,,se•
tc› la caixa de,too quilos.:
Idem bordisot, a 9 ídem tele: ..
Ordi, a 29.
Civada, a 28.50.
Cigrons, a p..
Moresc, a 36.
.
Tot per pessetes els loo
Abarcoc. a 20 pessetes la
Porcs, de 23 a 24 . pessetes 1.. ,
Safrà., a 3'85 pessetes rung.,

que a aquesta propaganda

lit, que tenim registrat, no pertany a la nostra Societat.

,

Fesols, a

sal a ¡la venda a la casa

Un cop venuts

224.

Mongetes blanques, a 104.

Raspall. Portaferrissa, 13.

Tot establiment que no ostenti 'el nom comercial en cata-

nostra especial elaboració

(Mallorca)
Anaetlia, a

Banca - Can; -Ialors • Cupali
20,

I 1

Rambla del Centre, 20

Telefon

1430 A.

PER AL DESDEJUNI
Pa de Viena

• "Croissants"
"Sequillos"
Secails
Borregos de Mallorca
• 1/ Ween • ;

rr,

el
r

r

1
".é

ac eta Barcelonina
Manuel Teruel Rubia, Ion curat d'una
fcrida incisa a la mis esquerra.
/alai diumenge un gos que

danera junta, acordä divenses millares urbanes.
Entre aquestes cal esmaltar que •
concedi peritaje al president de la
Cooperativa d'Estatge del Centre Autonomista de Dependents del Comere
de la indústria per construir un grup
de vuit cases amb la qualificació p eovisional de cases baratee. i en Neme.
qiiincia. ale conformitat amh Pardealat de construcció de cases barateo i
reglament per a la seca anlicaciaa al
carrer sense nom de Pedralbes.
eill aca el de la Fleca amb el passeig
dele Teilt.

di

pf. F. Montaña', afeccione a la pell i
cabe!! Corte. 539 acceeeri, principal.
r,os mosnegfr a Viene Ri07.03
López. de la anye. Li produi una croe

5 ;6 a respat:la esquerra.

ciIIPV

Model 1 9 24: Exposl.
cid: P. Letamendl, 17

Tre.aallant en tan automóbil. Joan
Fi,a • Vila. de 20 anys. ce trenca el
!WES V

pm !N'Es Ferrän. 14. Cace

mame CLAPP S

iLA N'IV A utdos

Ha estat penal a la venda el calendar; catalä "Ifanelic" per a l'any 1924.
Com en els anys anteriors - enguany
és el nave de la sera pnblicació-conté aquest bloc poeeics. contes, humoriente. história, entlecinaTee, anecdotes, epigramee i caricatures, a més a
mes de les indicacions naturals en una
publicaci6 d'aquesta mena.•Nli ha de
dos tamanys i la part literària d'un
bloc es diferent a la de l'altre. Ha
estat editat per la casa Salvador /Sonarla, del carrer de la Tapineria, 4.
La prescntació rk torea acurada.

A Sant Andreu. diumenge caigue
Ouain l e n t Anastasi Sillero Ledia. de
o any'. ¡ e; prodni una ferida co n Taa. al cap amb simptomes dc ccmreriö cerebral.

Calefacció

ideal

ESTUFA 4. M. B.
Valenrie. 348. Telèfon 747

S.

Sesuda saludable: eati LA UNZA.

P.

Treaarant en el desarrega de peix.
: rFneultera de Llevant aleir Joaquim
ijella Beix. de lo anys. es produí feH(. 5

tal

ants als dits pclits i maja' de

a era P5(lUerra.
MIES. VERITABLE OCASIO
i tercies usata de totee chasma Pro" fix, Tallers, núm. 41
r: ros exquieit aroma: cité LA CAMA.

FERIT GREUMENT PER UN
TREN
Franceec Alfombra Ruiz. de 20
rys. fou asrafat per un tren al carece
¡de Jocs Florale.
FAI/ curar d'una ferida contusa a la
vgió frontal. fractura d'ambdós halare i del radi esquerre i contusione
naltira.es de pranästic greu. Pasea,
¡ciares. a l'Hospital Clínic.

AGRESSIO
Al carrer de Gama. ahir, Salvador
729sa'a Aranyó. de 23 anys , se senil
acatar per darrera. i Maties Soler Pere. de 34 anys. l'agredí. Li produi
ru ferida contZtea al Pari inferior.
a prnahstic Ileu. Oni Iagafara era
"a•aors Vázquez Carabina.
Eh agressore foren agatats.

ARA IMPERIAL

ELS EX-RF,GIDORS DE BADALONA DETINGUTS A LA PRESO
Ahir va estar a la presa', el jmge
permanent de causes, el qual va seametre a un llarg interrogatori a cadascun deis ex - regidors hadalnnins, els
qua's continuen incomunicats,
Demaneu al acetre estanquer
PAPIelt DE FUMAR
CLÁSICO
Estoig, so cèntims per tot arreu

ELS PASSAPORTS

Ditanenge es cala foc a la ximeneia
eh casa 28 del carrer de Gibert Pc'r Hi alearen els bombees. apa-

Ha quedat suprimit per al successiu
el visat de passaports entre Espanya
i Noruega.

--sperfectee ocasionats sán pe-

VISITA AL SENROR ALCALDE
Ahir visità el senyor alcalde per
ectes la noca
oferir-li els seus resp
Junta directiva de l'Associació de Propietaris del Lligalbe i Can Casanovas.

•

:una ISADISORO cura resteseneirnent

Anneta Sanchez Garcia, habitant al
,rer de Afeninelez Pe layo. 97. borla. manifesta que diumenge. tense hafracturar la perra. e5 trobi a
ithar flascons i altres ohjectes per
:alce: de _leo pessetee.
ratarina Redriguez Navarro. de 19
ra-s, elle estaca ernhraeada de cine
-eses, fou atropellada per un carro
rabeIr prealui tina contusió aa-re.

Raixant d'un autamnibus. Ventura
%inri Vilera. de t7 anys, es trenca
ciatie dual.

TURRO CREMA
MASSA NA.
. . . « alitat de la rasa des
6 ea fundach a . Ferran, 14.
Ef *

?f1.5 DAMNTFICATS DEL YAPO
r ,,mbra de rnmerc i
dirä Janb molt de guet el e donatitts
ate tirauin a he fer-li ele elements nue
intearen per engraesar la subecripnta7ta pel ("omite de fa Societat
enne-,a de la Creu Roja. arel, rollete de socórrer ele damnificas ; pe!!
-ratrmoln del Japó.

%rr, de3ar;i"jainne elo mboneria selecta, cofres,
mellares, generes 1 capees
Pan tantasla, colleocione es'511 des entre les darreres Creacitares de Paris I Viena

NOU PF,RIODIC
Sota la direcció de l'ilustre perio' a frans 1f. Marte' Muncat
i. fir, a y. director «le l'Agència Ameu Parle, comencara dc sortir
nIt aviar 'un non periúeiic titular
La f lazette du Brésil'. Orean deis
residents a Europa.
i administració «le -"La
'wette du 13résil" ha quedar ins'aula rl Boulevaró Haussmann,

Nf
CASA PRANCER.
•Cansen di Cint . mina: 347
(entre Rambla de ' caidun.ve
passels te orado
ha . inaugurfat, els _seus
loas de novetats per a se.
iiyora, perfumeria i una'
una collecciti extridels dl tima models de canells recentment arribats-de Parle

sumar; en virtut d'expedient contra
diversos funcionaris de la delegació
d'Hisenda, ha res declaració a diversos agente de negocie.
S'assegura que en virtut d'aquestes
declaracions el sumari será amp iat a
alees empleare que fine ara no figurayen compresos en l'expedient.
ESLAVISSAMENT A LA VI%
ENTRE RIPOLLET I PUIGCERDA
El governador dc Girona comunica
al de Barcelona que a la 'hila de Ripoll a Puigcerdà, prop de l'estacha de
La Molina, queien pedrea d'un terraplè, i en previsió que s'esllacissés lora
suspès el pas de trens per aquell indret.
Com que havia nevat copiosament.
la reparació trigal-a alguna dies a
estar tiesta i. per tant, els viatgers
hauran de fer traettord.

Diumenge que ce. a la tarda. l'Atadeuda Farra dentará en la gran sala
del Centre Autonomista de Dependents
del Comete i de la Indústria
tumat concert anyal de deixehles. Integren el programa selectes compoeicions de piano, nioli. cant, violoncel
i conjunte vocals ¡ instrumenta"e. entre els que hi figuren la "Manas hongaresa de la Damnació de Faust". de
Berlinz. i la "Estatua de den Jatune".
de Verdaguer. música de Oiría Farga

MULTES

L'Alcaldia ha imposat una mute de
5n pessetes a tres a gricultors Per ven dre caixes de huila i paseas mancades de pes.
QUIMERA DE ORO * . - Sabó
de moda "MARYCEL"

MILLORES AL CF.MENTIRI DE
SANS
Al desoatx l'Alcaldia ha estat
signada l'escriptura adjudicant al eenyor Francesc Oliveres les obres de
construeeid de 695 ninxols. 4 tombes
menors i altres obres al Cementiri de
Sane, per la quantitat de 92.70e Desemes. Fon autoritzad a pel notari senyor Pauta.

PARA100ES CARDUS
Portaferrlesa, 10
La distingida senyora Teresa Mum
né i Menea , esposa del nostre particular amic N'Enric Fortuny i Navarro. ha infantat una formosa nena.

L'enhorabona.
OPTICA ECONOMICA - Aros, 3
Amb motiu de l'estada a la nostra
citttat de l'equip valencia F. C. Glmnästic. el ('erde Regional Valencia ha
organitzat una serie de festes en honor dele setas compatricis.
UN MORT NO IDENTIFICAT
A l'Hospital Clinic Ira mert un ¡ove
desconegut qtae diious va isser trobat
seme anarents senyals de vida, a la
pica d'Espanya.
Per ordre del jutjat, el cadáver ha
estar forearafia t per procurar la seca
eventual intentiiicació

NT
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RESTAURA

ROTAL

T.
varia dia te dansant de 5 a dos
quartg de 8, i dinar a l'americana. de 9 a 11,
$al6 dn

-Forn de3anl 3aume a.
NOVA presentachi, en eapsa
llanura, de les especialitats per
al desdejuni
Borregos de Mallorca
Ilegullloe 1 Secano
A LA PRESO
El jutjat del Nord ha dictat aute
de processament i presó matra Grauem
Vázquez i Jaume Soriano, complicats
en els robatoris de motors i altres utensilis.

s

8 i 8TE 81A Constante metate
Ida.

LES CASES BARATES
1. Comissió de Fomeut, en la seva

(‚10 D'HISENDA
El jutge especial que instrueix el

ice

LAVADOS- BANYERES
ESCALFADO RS
BIDETS•DIJTXES. etc.

JAUME SAURET
1:=
" YO,
PELA

3. Pero. le EL LOU VRE

TROBALLA DE BOMBES
Ahir al mati uns obrers ocupats en
unes obres en construcció al carrer de
Marina. cantonada Almogivers, trabaren amagades entre un pilot de ciment quatre bombee de regu'ars dimensions, dues d'elles amb la metxa
posada.
Avisada la policia i mentre s'espenava l'arribada del carro blindar. foren
preses les oportunes precaucions per
tal d'evitar possibles accidents, en reventualitat d'una expfosió.
Al f aboratori del camp de la Bota
es prooedirä a llur examen.

Cilifl lactitil el

¡RIN selmi e lis Mes
per lis idos micee's
Roma, 10. - La Cambra do
ha apromat una llei
concedint el dret del sufragi a
les dones, en les eleccions mu-

?ir. Baldwin no dimitir pul, probable-

ment modificarä el Govern
LA SITUACIO DEIS CONSERVADORS, LLIBERAIS
LLOYD
I LABORISTES AL PARLAMENT

dipulats

nicipals.-Havas.
EL CONSELL DE MINISTRES
ITALIA DONA PER ACABADA
N.A
L'ACTUAL LEGISLA
El Consell
Roma, 10.
ministres ha donat per acabada l'actual legislatura.
El "Messagero" diu que ami)
aquest -rnotni la 110CiS j ti presa
implica Vajüruannent
de la reobertura de lea Cambres.
Sernbla que el rei Ilegirá el
eleven de dissolueió a darrers
del mes de gene/. prbeina 1 que
les eleceions eta celebraran por
a 'la primavera vinent.- navas.
EL SENAT RATIFICA EL CONVENI COMERCIAL ITALORUS
Roma, 10. -- El Senat ha ratifieat el, fiords Halo-rusel ati .le deueraniä, retir 'an
sembro de 1921.-Havas.
UN VAIXELL EXPOSICIO INDUSTRIAL I ARTISTICA VISI-

a

GEORGE RESTARA ARRECONAT :-: ELS LLIBERALS NEGUEN LLUR AJUT AL GOVERN
Londres, 9.-En la reunió que ha
de celebrar el Gabinet el próxinn dimarts senibla segur que el primer
ministre, senyor Raldwin decidirá
continuar procisionalment ene el Poder.
Probablement cl Gobern. abatas de
presentar-se davant del Parlatuent,
experimentara atruenes variacions en
la seca composicin.-Havas.

TARA 30 PORTS DE L'AMERIDEI. SUD
10. - Els diaris publiquen la noticia que el vaixell
"Itália" emprendrà dinfre Ile
pos un viatge que durarä Set
mesos, per aigües sudameriea-

nes.
L-Itälia" portara a bord
mostres i produetes industrials
alai eran tina seloeriö d'obres
artfsfiques i literaries, essent
per tant l'esmentat vaixell una
voritable exposició flotant
El programa dol eiatge con.,
prAn la visita a trenta porto de
l'AmArica del Sucl.-Havas.
EL DUC D'AOSTA GREU

Londres, 10. - Es va confirmant la impressiö que, malgrat
el resultat ile les elrecions, 3Ir.
Baldwin no elimilirá.
Eneara que el partit conservadnr no lingui majoria absoluta a la Cambian, la sota ininoria
será numarieament la mas
portan!. i liar', fa que no eregni leossible l lorlinar la responsabilitat ael poder.
Els D'ebanistas no es .eonsidora que puguin governar, ja
sigui sols o en si no
abandonen Hile /n'opalina d'impost sobe., .-1 n apit al. programa
solerti el qual han basat tota la
eampanya electoral.
Mal gra riols Liberal e, nn
sembri que Lloyd Georgfr vagi
a ', servir, alinenys per ara. un
gran papel. en Ins politioa britanica. entre nitres ranus, porque', el rosallat, .elrelornI no
als ,
constilueix un gran tx. 11,
erais arnies polift es.
Si la silliatiO elia d'inelinar
Cap a un Goteen !liberal. es

nensa 1114'3 Pn Ol3 V e 113 iliborala
)Ir. Asquith que en TAny.1

George i els setas anales. - Havas.
ELS 1.1.111ER.aLS DECIDEIXEN
NO COL.L.1BOBAR AMB ELS

coNsEavADoits

París, O. - A "Le Journai"
Torí, to.-L'estat del duc d'Aosta
és molt greu. L'afecció comenca d'ali telegrafien de Landres
que s'ha e p lebrat tina emitierantacar el palmó dret i la secreció
da de eaps Ilib e rals a casa de
fectua en forma purulenta.
La resistencia de l'organierne del
Lloyd George, decidint no colpacient miura per moments.-Havas.
UNA LLEUGERA MILLORA
IRLANDA
Ronia, io.-El duc d'Aosta ha exL'EalPRESTIT ANGLOperimentat una Ilegglaa
IRLANDES
el seu estat de salut.-Havas.
PER LA BEATIFICACIO DE'
Paris, 7-1 Delegare irlandesa).L'analisi següent de les subscripPIUS X
Per al lineare particular amie Ricard Pieué i Baffle ha estat demanaRoma, g.-A propbeit del plebis- cMns a l'entprestit (le toa-alomo° du
perda la mà Ce la gentil senyoreta Na cit dels catalics perquè siguin intro- Hirma Ilanaat per l'Estat Ilitire
sebre
Dolors Anglada.
fluida la causa de beatificarle, de Pitas rnet de formar-se una °pintó
Estar:
X, en els ambiente vaticans es din Eeetabibtat daqueeta
27 ec. mpan ies i societats dasseque el tramit indispensable perquè
PURF. PERMANYER
i escogurances
(nohretot
angleses
aquest dengue pugui derer acorto-,
el ms Ron subetltutlu de la depen exclusicament de la Congre- ceses: 5 i mig per cent: 9 destillelactancia materna
ries: 4 i mig per cent; 4 CamPanales
garle, deis rima.
3 e:unieres mal-atI.a Congregacie, és presidida pel ele ferrocarril; i
UN HOME AIXAFAT PER UNA
Ceampanyies ates
cardenal .antoni Visco. hishe de Por- ines tinfluides . per cent; 9 canes de
PEDRA DF. ano
Santa Rufina i en formen part rie s e s : 2 i unir per
Diumenge al mati un soldat que pas- to i
en gran part
eardenals, dele quals. perO, nos comen; telepenentIlurs
eejava per Montjuich va descobrir en
rempres
per- d'Anelat e rra: per
membres),
(dos
alguns
mes
el 'Inc dit "Llen g ua de serp". darte(drin', participen, nar- vendeet: a i mig per cent: 1 diari.
a
la
tanyents
ra del Cernentiri Nota. el cadater d'un
mica irr
treballs de la Congre- anicersitat (arate:tan!): hospital
i
suhjecte que estava seta una pedra qu r malmeter, als
cenit: 2 ron:ell e 1aeals, u
garló.
petaca ano eui'os i la qual Ii deixava
diversos: t mir per cene: 4 subeUll rert nombre «l'oficial:,
Ultra
deisar publiscarnent al descobert les cantes.
la Congregada esta cript ars que refusen le per cene. ToFau avisat el jutge ele guärdia, i per tarnhe prelats.
en ta seta primera serris', car llurs noms: t i mig
arribar al lloc on es trobava el cada- comfoeta
nitierlall
a la qual atanyen les causes de hea, tal de les demandes cierra per ti-iceet
ver ion precio va'er -se de cordes. Ele
1aug
i
co
,
i
eanonitzacia,
nombrosos
e
camillaires de l'Ajuntament i els sol- tificaci
de la bidalitat ele l'empresa it.
"consulters".-P.
dats. després de a hores d'ineessants
Ei sou tprop de 8.noo,non de Ilintreballs. podaren aixecar la groera peres) depile, dones. .sobretot dele peD'UN
A
BORD
EXPLOSSIO
dra i treure el cadáver, que fou contits subscriptors de menys de asan
SUBMARI.
duit al dipòsit de l'Hospital Canic
Adhue admetent que ;ginesNo ha pogut ésser identificat, i hom
UN . MORT I 'ALGUNS FERITS ta suma .1c amon,ona sigui f.,rnida
pedra
coposa que ere despendne'e la
Paris. 10.-A "Le Journal" tee- imicament per lliurame nt s 111 itjans
estaria dormint; segons el dictamen grauen de Londres que a bord del de 100 l'iteres ti la inri:uta eertament
facuaatiu. l'accident deuria haver-se
que seria mes elevada), arriben a la
submari I-11, que estaca ancorat
produit unes cinc o sis llores abans.
Sherness, s'ha produit una explossió, conclusió que aquest empre'2stit tan
.Iificil és sostiogut per ./moo g angleresultant un mort i alguns
A les cases dele senyors es beu el Ha yas.
sos, escocesos i irlandesos, xiira
•
Cham-Sors, etiqueta verda, sec.
que 110 representa pa 5 irre r per cent
TOPADA I DESCARRIL.aalF.NT
nie la poblaci e. irlandesa. AixG.Cs:
D'UN TREN AMB UN Auromo . per roo per l'esclavitud i un 99 per
BIL. - 17 MÖRTS I 25 FERITS loa per la llibertat.
Cal creme que amiest resultat no
París. 10 . -- "Le Journal"
britanie a nostelegrafien de Nerva 'York eslant encoratjara el Cocerte
(imprenta exterber
prästim
tenir
el
Pensilvania
un/
l'Estat
CRIC a
ministres de l'Eatat
tren expres topa ilmb un auto- anundat pels
mbbil en un pas a nivela ales.
earrilant cl comboi i lesullant
ELS PRESON ERS PO 1. I T ICS
17 morts i 25 ferits, causantIRLANDESOS
se enramen/ in) porl a ni issim
i r la n desa)
8.-1Dclegade,
París,
danys materials. - Hayas.
intenci6 de l'Estat Ilime es de
LLAUTEY. RESTABLERT, Ton,- desembarassar-se
dcl president ele
N.1113, A RABAT
Valera. deis membres .1c1 Govern
Parle, 10. - "Le Matin" dio republicit i deis caps del moviment
AMI
que el mares:al Liautey es tra_ republica actual/mi:a empresonats.
L' Estar llittrc no gosa a alliberar-los,
ha completamen f restablert i
que el dia tü del eorrent .sortira per tal cona tal; esiorcos per desde Purs. tornant a Rabat.- lis acreditar-l os als ulls mIel polde no

Lid condensada

EL PARES

SKI POSAT A LA VENDA

la París.
LA INSPECCIO A LA DELEGA -

LES' ELECtIONS:ÄNGLE

D'ITALIA

LA TEIRCERA
del !libra: de

TOMAS

GARCÉS

VINT CANÇONS
Anira precedida d'un pealeg

de

CARLEO RIZA
i amas illustruda una) hoix04
urlginala de
LIRIO

St,

Primo URA 0MM.
1010101111 _LIRA

7 ----- •
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vas.
CONSTITU C,I0 D'UNA SOCIETAT DE REPARTIMENT I VENDA DE CARBONS A LA 11(11111
Essen, 10. - Els propiplari4
de mines han rosoli subs 1 it nie

Kohlensindyka l pe.r una snei et al.
de remertiment i venda de eafbona procedents de la Ruhr.
En el nou Colmen d'Atiministrariú 113 figuren qualre repte@Adonis dels obrers. - /lavas.
alaNe

AQUEST NUMERO HA
?AMA& PER LA CENSURA MILITAR

11:01 lingut exit i l'alliherament
quents brames equixaldria a la caiguda d'aquest Estar. El governatIo r general está molt ocupat en aquests
moments cli raa de les nombrosca
comunicacions bescanviades a propasit pel seu intermadiari
entre Loadre a i Duldiu. Els nostres
compatriotes Serall portal:: daValtt
un tribunal encarregat nie coutelentgar-Ins O a entert O a llargues temperarles dempresonament. La justicia británica munes intervinara
l uan l'alliheratitent dels presoneri
politice s'Imura realitzat.

EMPRESTI T O PLEBISCIT?
Paris, 9.-(Delegaci e, irlandesa).L'Estat Ilture anuncia que la suma
total del seu enipréstit ha estat subscrita i que la quantitat mitjana és,

laborar amb els consnrVadors
ea el Govern.-Ilavas.

ELS LABORISTF.S ANGLESOS
I LLURS . SENTIMENTS PER
FRANÇA
Parts, 10. - Telegrafien. als
Londres a "Le Journal" anunciant. que Lord Hablnan... interrogat ahir pols periodistes, lia
afirma', els sentiments amistosos deis itiberals i dels loboristes envers Franca.
/fa assegurat a Inés a flirts
que seria un gran error erenre
que ttts Gabinel ronstituit pels
labaristes coadunan a la ruptura do l'EmlíAit.
Es manifest á, per rail na. favorable a la tionclusiú d'un protu do garanties franco-anglés.

ís ir
seette. liteclidigoie II gil oeise gissie.:,

[di tisigi> t -4».....

París, to.-El Gocen' itallá ha do..
nat a entendre als Governs interessala en l'Estatut de Tánger que tindria una gran satisfacció en ésser
reprefentat a la conferencia convocada a aquest efecte.
No sellada possible accedir al desig del Gotera italià i França acaba
de prevenir amistosament a l'esmentat G6vern la impossibilitat d'aten-: 1:;
dre la atea demanda, ami) ntés
per tal com aquesta lea arribas
París guate la conferència ja havia :1
començat els seus trehalls.
Les reunions en curs, per ales '`
!tanda, no sdie treds que la continuació dele /rebane dele técnica ja coinciKats a Londres, negociacions entaulades des de l'any /912 i a les
quals Italia no va participar-liavas.

LA PREMSA LLIBERAL 1 LA
LABORISTA

Liondres, ao.-La Premsa
recamana una coHaboració mes estrela del parta laborisla.
El "Daily Herald” dat que el; lahoristes acceptaran eventual:neta la
rre:ssie3 re birmar Govern.-Ifavax.
13:R. BALDWIN Al. -PALAU
REIAL
Londres, pa-lacitat a l'efecte. el
senyor Baldta avui ha anat al Palau Reial 011 celebra una extensa entrevis . a ' amh el Rci.---Havas.
COMENTARIS „ DE LA 7VOSCHISCHE ZEITUNG " SOBRE EL
RESULTAT DE LES ELECCIONS

ANGLESES
to.-La "Vosschische Zeitung" camenta cl resultar de les eleeCions britaainmes 1 expressa Ia sera
decrpcia. Franca tornara a esser forra com fins ara i seguirá fent-nos la
llei, diu aque:1 periótEe. I aregeix que
Alentanya !tatua d'alear tractant amb
Irr autoritats crocupació com fins ara.
-Hayas.

per eubscriptor, de 700 lImares. , \ ixÔ
vot dir que només hi ha ia.orn subecriptors. 1:estabil itat de l'Estat 'llius •
re depdie de ut,000 partidaris anglesos i irlandeses de l'Estar Ilitire.
Aquest emprCstit equival a un plebiecit, el qual permet als atines de
la RepUblica irlandesa de fer- re cartee de la posicie) falsa da l'Estat
Iliure, creat per ohataculitzar la independencia nacional de la patria
irlandesa.

•• A BELGICA
E-LENGUA - PERFLAMENCA
París, 9.-Sanicia una noca faca
de la qiiestió flamenca a Belaiea.
Ele la darrera sessi6 parlainetitäria,
en discutir-se Os places de re6rganitzaciii de l'exiireit es convinguei ; entre els diputals flamencs i el Gos' o* . d'a'a..roar l' examen del P r.i eete de Hei rcierent a l'ús ele la Ileingua
a liexCrvit. El ministre ele- la Defensa s'opeesavl> a IN demanda ele
crear unitats fi:eme:monis i imitats
valemos separades en l'exercit.
patriutes ilamenes, per6, davant la negativa .1td . Gocen' de n omenar un governador flamenc per la
provincia er.\nvers, detuanen que el
projecte relatin al regim lingüistic
sigtti remes urgentment. Ei , projecte
ha estat inserir a Tordre del dia, i

discussió tindra lloc segurament
dins aquesta setmana. Ele ardits defensor; dels drets lingnistics flamenee colea la ferniacie, a cada l'al.rttr" ale compan.ies aelministrades,
instruides i cemeanadvis co llengua
flantenca: la re1iartici6 ele reclutes es
faria segons el Ihre tic naixenca.
Les discussions entre els intrridarie i els adversaris dels drets del;
ilantencs si iet apassionades.-P.
LA CARRERA cichisTA DELS
SIS DIES A NOV, YORK
Noca York, to.-L'equip annerica
Kockler-Lawrence ha g oanvat la
carrera ciclista dele sis dies, desprea
d'un recorregut de 2.519 min.:s.-Ha-

UN PARTIT DE FIJTROL
FRANCO-ALENIANV ALS TEttRITORIS OCUPATS
Magancia, im-Per primer cop des
del'any 194 s'lla jugar un match
de futbol entre un equip francés
un altre eraternany.
Venceren els jugadors francesos,
els quals van obtenir cinc gols contra zero.

Els alemanys proposaren immediatament la celebració d'un nota
match, la qual proposició ha estat
acecinada en principi.-Havas.
MINVA 1,A INQUIETUD DELS
OBRERS SENSE FE1NA

Dusselelorf, '<t.-La inquietud que
experimentaren els ohrers cense
feina miura, a ronseqiiacia dele estoreos que realitza el Municipi per
garantitzar el proveiment i el releantiment que fan les autoritats frande nombroses sopes.-Havas.
---- DE GRECIA
SAGNANT TOPADA ENTRE

sea

MONARQUICS I REPUBLICANS
DOS MORTS I V1NT FERITS
Atenes, an. -A la sortida duna re- unió de monärquics que havia estat
autoritzada pel Cuneen., es produi una
sagnant topada amb grua; repúblicans,
disparant-se nombroSoa trets de revólver i recorint-se del lloc del suecas
dos inerte i vinr ferits. La topado va
prendra tale proporciones que va haver-hi d'acudir un destaca:neta de Irapa per dispersar els tontendenta,-l iavas.
LA VERSIO OFICIAL.
Durant
Atentes, In (oficial).
rniting celebrar ahir es registraren cta.
lente incjelents a -conseqiiincia dele
quals resultaren vuit morts i vint-i-nou

ferits.

Les aumritats lean an aniiestat que
tat a la responsabilitat de l'ocerregut
la tenue els thateixos miniiestants.Hayas.
DE TURQUIA

isns DIRECTO RS DE DIARIS
DE uorosicn ACUSATS D'ALTA TRAICIO
Cnerr_taeitine'h'e cre. - Han estat de*hurtan, acunats de de i icte dula ira:e's direciors de tra s dilris de r
posicia filie puhliaven la carta dAganaal/ala-11a vas.
llttP D'ARARS . ATACA
t'N
Die; .3 vlAnolts ANA.F.sns.
111.‘TAN T - NE l'N 1 FER1N1'
1,..\1,1•RE
Bagdad. 10.-Un grup rEarabs
ha alaral a ilos oficials a Vi
ungloaos. malant-ne tan i ferint
Fati ve.
:Ud) aquest inot in slian
Wat algunes
N n1S.

OBERTURA DE LA CAMBRA.,?

BULGAR.‘
EL MISSATGE DE La CORONA''
Sofia. io.--La Sohirania lea inan4agurat les ;tres scssions.
E:1 ira sessió inaugural el Rei ha lle- gil ei diecurs do la CI,Terel. en el qual
ha deplorat els (atreve incidents i ha
constatat la c,,asoliaacia, 'le la eitua----^
ció de Itielgaria en la politica iteren-

-Havas•

yas..

LA Sa DE N.
EL CONSELL DE I..\ SOCIENACIONS ,A PARIS
DE
TAT
DISCURSO S DE SAI.UTACIO París, te.-EI Consell ale Ins Societat de Naciente celebrara les seves
sensions a la Casa de la \'ila.
Ande aquest medite l'alcalde i el
prefecte ele París han rebut aquest
nutrí, :unt, gran solertmitat, els membres que formen l'esmentat Consell,
als qua!-,'rice naren ca taial benainga.
da. El semor Branting agrai la .' aliriamirh i expressà la sera satisfacció
per celebrar-se la 27 sessió a amnesia ciutat, livecol cte tants pensamenta
nous que !carien d'exercir deeleiva
innuenda ct, el progrés de la Ilumanitat i la Ilibertat dele pobles, i
la <mal perduren tanta records del
deseardllanient de la civilitzachaHayas.
Parlo. 0.-E1 Consell de la Societat de Nacions ha nomenat un sotscamita per tal que saacupi de tot el
que es refereix a la feorganització
financiera a Hougria.-Havas.

A

EL CURS FABRA
L'ATENEU BARCELONi

Tal «mi anunciarein en la riostra , I turreva etliebS_ aliir.
tres qua cl s do set da la tarda,
a la sala ite camfaamelos
l'Al enea llareelnill, vis mir
,
la ¡mimara de . 1Ios Ilienna pi) Migues 111, 1 euirs preparatori
que el Cainita por a la !lengua
catalana ha organitrat a eärprofessor senyor POITIre c
pen Fabea.'
Una nomln • osissima conetle -'
rancia integrada, linea pele tiro-,
fessors inserits on 1;1 hiela
ta pel C.ereliti‘, per elistingiuleVut
perStmaililais del m'Idee /latan
lil N'ah, e ./rolla atentame;11„ la
r,Vssertacló del doele conteren-:_t

ciant.

La se geha d'sguratel
tindrä llos a la mateim, Jiacar,
i eslalge, dinitecres . vinelat
.
dolae.

mor,

•

tiii .CONFEpnitÄm ä DEI; TSE.
Bien BEUNIRAE
Cdyiniquen
.' de Idateed que
ple de la ConTe reunir-de
f(tderatia'ttel Treball . 'Cata•
atiaijra.,
Durant les deliberacions vaTail 'retirar - te els representants
dala SindiCats Metallargics,
Sitiareis l'Odies, Transporta

athl i

saies;: oral 7Roig meresqueren

l'aprOvne16- general -de l'etteemblea. nomenant-se la Junta que
ha de realitzeri ets treballa 'per
a aquest fi. ' ".k•
Ja finalitzat l'acte, En Ro*
incita, a_tots que es . convertiasin en propagadors,
a l'altra assemblea que se telebrara diumenge al Milete locai
del narren de Sant Antas .
La ponencia encarregada d'es.
tudiar la manera d'establir
Passiaturailea de foreds,
la formen Sanjuan, Ferrandu,
Queral, Apio. rortun,y, 1 Ors,
el qual aetuarä de secretar]
EL JUTJAT ESPECIAL CESSA
• EN LES SEVES FUNCIONS
La Sala de Govern de l'Audiencia, eh la seva darrera reimita Na acordar que el Jutjat
especial cesses en les eeves
funcione i qua. ele 10 sumaris
que hi ha pendent per gin-4.4t ions andel!: passessin als Jutjats reapeetius.
ELS SOUS . MINIMS PER A LA

:7 boli • impar RamAts allattleetarti abetragittät .ne Mi , larel . de tebift..
timbdTcom a' sondes, ~dais: el pri- radorat ea 3,j42 paseata', que van
mer cloa : !idee) de Mendebwohn i athilirar ea un ealeat de les PrelflmiScltubert; i el sellen el brial+, de tata. Per conduir-lo a Barcelona utiPalstalt de ! Les alestret.coutares;* litzaren en.auto ''oriat per Miguel
Soler, anant-hi d'abatanes Pian TerWindshr", ole Nicolai:
Les repethions s ioren - abundoses i s'edenes. El fiscal va ¿emanar per a
en finalitzar la segona . part els no- cada ui dels . processats tres mira,
de presa
tildes artistes tingueren la gentilesa sis meses i vint-i-un dies
b„, correccional i la indemnització cor(die, am a p„p , a„„
del mestre Pahissa per a quartet vocal, resPollent
Acusat d'un furt, ha comparegut
de les quals fou especialment aplaua la Secció tercera Enric Pal Vicendida la segona.
te, per al qual ha demanat el fiscal
El nostre púbtic naba acollir com
pena d'un any i tres mesos de
calia l'exceHent actuad() del Quar- la
correccional.
tet Wormsbacher, tributant moltes i presidi
Davant de la Secció quarta sla
que
artistes
als
ovacions
ben justes
presentat Modest Subirana, el tatah
el formen.
va causar, en batalla, unes lesione a
SALA MOZART
Miguel Marull. El fiscal va soRiciRECITAL DE VIOLI PEPETA ter -li el eastig de dos /besos i an
dia d'arrest i 80 pessetes d'indetunitDIEGEEZ
La violinista Pepeta Diéguez uta zacia.
"momio» TERRITORIAL
diumenge a la Sala Mozart el seu
anunciat recital amb la collaboració
Sala primera.—No té assenvata•del pianista Guillem Garganta.
Formasen el programa la Sonata menta.
Sala aegona.—Contepci -.5.— Menor
• Dolors Font contra Baldoen la, op. roo. Brahms; "Chacona", quantia.
Bach; "Poema", Chausson; "Concers- mer Mas.
tück", Saint - Saens; "Caneó india",
Olot. Inhibida. Ramon Tareas
Rilalsk a- Xca' sakow. i Polonesa en re. contra Francesc Tarrós,
Wieniawski.
AUDIENCIA PROVINCIAL
La senyoreta Diéguez mostea 'en
Secció primera. — Audiència. Un
totes les composicions una técnica
molt treballada i unes dots de violi- oral, per lesions 1 dos per estafa,
Secció segona.—Universitat. Oral,
nieta gens vulgars. Digué amb exMiele'. Masco.
pressi.; molt sentida la "Canea in- per furt. Processat,
Manresa. Tres orate, per fals tesdia". de Rimsky-Korsakow, que hagué de bisar, i arel) energía i sense tamal, insults i amenaces i cuata.
tercera — Sud i Hospital.
defalliments, la Mía Polonesa de Secció
obra al pra- Tres orals, per corrupció, dauys i
im

171'

Es dóna compte al Consistori dels trè.
balls de la Comissiö Investigadora
En virtut d'aquets ofiCis, es denuncien els concerts

d'arbitris "ad-valorem"

En abandonar el local el delegat; del Sindical de Transports,
constar que es retirava per Una 'no podia contribuir a les
tasques del ple. pera que l'esLes discusions continuen !largues. ocioses i oficioses N Tot s'es.
inentät. S'indicat acataria els
acords que es prenguessin.
tudiarit :: "Cal donar la impressió que s'estudia i no
Va acordar-se nomenar un CaConfedevile "Regional" . de la
ésser excessivament urgents :: Els aficionats
rada, i per als clirrecs de sesegüents oficis de la Comiasia
ficultosa del cobrament directe dels
ABANS
DE
LA SESSIO
areteri tresorer torea desigInapecl ora;
arbitria.
Itals.Es g iCas i Arrió.
ganifettacions de l'alcalde, En quant a detencions. digué que Ofici primer.--Excellentissim se.
Tumbé ea determinar-se que
no en sabia res, però que per si se nyor: A proposta dels regidors de
la . ConfederaciA es feria cärree.
al ofigdia d'ahlr
l'anterior Ajuntament senyors Tus.
n'havien de fer ja hi baria un jutge
e -partir d'aquel l moment.
conseDesmentiment d'un rumor, a
quets, Sabater i Gabarró. es denuncia
especial nomenat.
diari "Solidaridad Obrera', tau!
Finalment, el senyor alcalde parla en sessió celebrada el dia 13 de de(alinda del qual es f aran alpel que respecta a la sa y a niar_
econòmica. com mater.
cunea detencions :-: La responsabi- de rarbitri d'inquilinas. Digné. que sembre de 1922 el comen que exisDEPENDENCIA MERCANTIL 1
l'ideal
de tot l'actual Ajuntament era tia arnb els senyors Lluis Matutano
D'OFICINES
litat de l'Ajuntament 1-: Es troben anullar - lo, per& que alzó encara no i altres per a la recaptació de rasELS FLEQUERS — A PROPOst
Lilal
Sindie
.
d
e
El
president
cercar la bitri sobre fruites, verdures i nataper.q „é sla
pot
L'arbitri .
. mis irregularitats
SIT D'UNES DENUNCIES. -- EL
re Profesaional alereantil, ha
manera de substituir aquest ingrés.
les, sense que a propósit de la de.
QUE DICEN ELS PATrtoxs
d'inquilinat
retad una atenta carta cte renm'inda es donés comp/itnept per l'A. L'Assoeiacia de fahriearta da
earregat (1P1 despatx (lel minisA quarts de dues de la tarda d'ahir
juntament al que es prevé en rani.
pa de Barcelona. fa públien
Inri del Trehall, manifestant - I l
el senyor alcalde rebé els periodisabans de començar la de 29 de la Instrucció de 24 de gesegüent gacetilla:
aun ha passat a estudi de l'Instes. Els digné que baria rebut una
ressenya erilica de /a sessió ner de 1903 respecte a la celebracia
Wieniawski, afegint una
L'asSonianfi l de faleaeank de tan! de Reformes Seejels.
'letra d'una alta personalitat, a la
d'ahir, que fem constar 10Ia dc subbasta per concertar-lo de nou,
pa de Barcelona ha vial en de instancia adrecada per la Cor- grama per correspondre als aplaudi- estafa.
qual
Barcelona
te
un
delire
de
graSecc6i
quarta.—Barceloneta.
Dos
la humilitat de la nostra condi- ja que segons l'anide 46 de resalen• liaris craquesta localitat. la nrporaeia Gen e ral de Treballa- ments del nombras auditori.
titud, aiegi, queixant-se i mostrantaa ..orals, per furt i lesione.
cla per tito /mace ocupat mai ni lada Instrucció no procedia a la se.
ta' del Sindical Lliure tia fledors, sollirilat que s'eatablei se
molt
indignas
pel
rumor
que
Ola
Granollers. Un oral, per :lesions.
el més insignificant dele lloes va prórroga. En 25 de gener rally
quers. relativa a l'afirmarla que ai a Espanya ele sotts mtnims
----)0(--tenia
per
mentor,
dl
fet córrer que
entre els escons destinats a Io- que som el senyor Manan .11artin
els palrons infringeixen el Rala! eslablrrls por la C.oraissia, Mixo
millar
dit.
per
assessor.
"un
exAMICS DE LA MUSICA
ta mena de regidors. si exeep- Artal oferí a l'Ajuntament la quan.
decret del 3 d'abril de lata.
ta de Barcelona. i que la depena
diputat i ex-regidor força desacretuem els aficionats pues. i tain- titat ile 300,000 peasetes anuals per
lactas aquí el programa del conprimint el trehall nocturn a les canela d'aqurst a capital VP gauditas" i que també tenia tractes amb
por hallte mes inaignificatit aquest concert i eWel cas de no accert que el notable Quartet vocal
fleques.
dint des de fa diversos anys.
UNIVERSITA \ DE
un altre ex-regidor del mateix color
dels Roes destinata al públie ceptar la seva proposició, sollicitava
A tal afirmarla. ha (Top ,sar
Les infortnarions rebudes par- Wormsbazher, d'Hamburg, donara
polític
que
l'anterior.
lasegura
BAT.CELONA
que anomenarem, coro tís lis i que es complissin els requisits de la
relerpent patrnnal. les ruana ticulars pel .president aan que avui, dimarts, al punt de tres quarts
limé;
Aludida
que
ta
personalitat
Instrucció, trcient-lo a subhasta per
costuna en general.
que abonen rinleras d'obrer a i rInstitut de Reformes S'adate de ¿ea, al Palau de la Musita Ca- - El dia 14 de gener vinent conten
ha
vist
a
rex-diputat
de
referencia
Durant la nostra quasi una reamentada quantitat, Menas la se.
patrons perque se sollie;'i
cara un curs de Ilengua francesa per
no es moslra pas ' contrata a talana:
un
sol
cop,
i
no
a
Madrid,
sinó
a
hem
guretat
que ell hi assistiria. aludí
a
existéticia.
no
a alumnes de la Facultas de n:Gsomira "lar g
Po de r públia • la roma:ala
areeplar l'estudia( ala petieid, per
Barcelona.
ocupat a rajuntatnent mr's que la qual cosa resultarien beneficiats
belfa!. del treball n les liaras entendre que Irs mateixes ne"O bone Jesu", Palestrina; "Ma- fia i Lletres. Constará de dwts clasel mAs insignificant dele 'loes els interessos de l'Ajuntament, ja
que cada patra acorai anal, els cessilats i els mateixos drets drigal", Gastoldi; "Caneó dc troba- ses setmanals, eis dilluns i dicenEl senyor Alvarez de la Campa
destinats a la premsa (en gens - que el coticen anterior es feu nosetas operaris. cona sueceeia fl tenen t i c.
explicó aixi. indignadissim. Es ona
Adam de la Hale; "Diumenge" dres, de quatre a cinc.
íor".
ral talaba), i prabahlement :a més per una quantitat anual de pestoles les parls del rata, ja qua
La matrícula, gratuita, queda ober- calúmnia inunensa. la mes grossa. la
i
Serenata",
Brahms:
"Jeventut".
LA REGLAMENTACIO DEL
mataixa insigniranea del lloc setes 170,000, que ara, amb la seca
el .patró i robrer han de re' oque es fa a aquella personalitat. Es
Thuille; Salm 23. Schubert; "Déle ta a la secretaria de la Facultat.
releer que el trehall I.t 1k'- TREBALL A OFICINES I TEN- lloat per la natura", Beethoven.
— L'Associació Oficial d'Estu- un horne—afegi—d'un esperit atnple inateixa insignicanea del llor titte proposició, resultaría augmentada
quena. a ixf eran d'una infinital
diants de Farmacia de Barcelona ha ; i rep a tothom; qué In podía fer si m'upen) ens induiria a creure 130,000 peasetes.
DES
lt
que degut a al:va eras escapen
d'altres indastriea. alas i ofieis.
L'Ajuntatnent deiteó pasear tres
repartit profusament entre els alum- aquell vell politic un dia cl va anar a
El Sindical L'aire Mercantil
"Phyllis".
Dangermaneta",
"La
la majar part ele lee paraules mesos des que es denuncia el cotiefectuar-lo a les hores del ha amenat una ponancia per
min nes d'aquesta Facultas aus manifest veure per parlar-li d'un afer relaciocançons
populars;
"Vittoria.
sa
la
riosregidors.
si
dels
arnynrs
ala ,at de la ha quo ce/nana& tal d'estudiar la forma de re- _
cen sense resoldre i sense complir
invitant-los a formar part d'aquesta nas atnb les subsistències
Carissimi; '. "L'Hidalgo'',
tra experiancia. que. com cal a el que prevé l'anide 29 de l'estilenals carnuns iteresos.
El censor alcalde digué que el ruglamentar el treball a oficines i core".
lacren
dos
fills
"Si
s'estjuii.
Sindleal
"Desengany",
experihieia
otte
ha
reeniagua
ei
tota
Aixf
tada Instrucció i en -e- de març de
sc'ciaEclli''cliumenge el doctor Martí- mor baria sortit d'un centre polític
As--tendes . La finalitat que es bus'
de reis" (segle XVI), "Caneó ck nez Vargas, acompanyat d'un catedra de Barcelona. d'una reunió que acor- as una experianeia llarga. no (gis rany que som soHicita
Obrer Lliure (fa Flequers en ca amb aixaa 4aa d'impossibilidel Govern
pa. lar que els patrons abusin
maig" (segle XV). cançons populars.
pactar ami) els fabricants
hagues drrnostrat a bastament civil exempció de subhasta per potic d'aquest Institut i de relegant dà escampar-ho. Cal esbrinar quins
que si les males condiciona der prorrogar durant l'actual i aróranv nrop p assat, unes bases meritorie i aprenents . per estaldoctor Celar
Celan,
in, secretan general in- luan estat els senyors que calumniaII
mastique: del local hi a inflen' xim exercici econòmic el coticen an.
que degudament discutides per viar-se rhaverde pagar els sous
ten d'aquesta Universitat. aria a la ren aquella personalitat. perquè
"Canea nocturna del vi
„cales
moll. lii ajuden mes les males terior ami) els mateixos interessats
ambdues .parte. havien d'esaer elevats que gaudeix la depen- Kuhlau; "La nit". Abt: "L'escarabat distribució de premia a las
pagaran la calúrimia a la presó, cae
remeses
a ratitoritat coropelent
randIeians fonticplea dels pro- i en iguals condicions. pero amb la
ara, estant suspeses les garanties.
major de 23 nava.
i la
flor".
Veitdancia
; "Missatge
amorós", municipals de Granollers.
a no bo foren pel canal contidur tea que ratear iii ha entina- sola variació que el cánon anual ice
— Ha mort l'oficial primer de la per una calúmnia hom pot anar a
En reatudi de la reglamenta.
"Susanna, bona Susanna",
Debois:
nu de situarla/1s politiqa,s.
gat
de 180,000 pessetes en lloc de 17o.000
"La pobra llebreta". "Salutació es- secretaria general d'aquesta Univer- la presa. Per tal de fer aixä, ha doia dl treball que s'elcvarä
Ja que la srssi6 que comen
és a dir, amb una 'lidiara de moco
Amb el Reial daerat estuante!, l'autoritat competent, es demasitas, senyor Pau Castanyer.
nat ordre a la policia que fes les incançons populars.
plena de orees a la-toslinra
a., fan si n a. arruinar-se ele na la limitaeia ala apren e nts i tudiantil",
pessetes per als interesaos municiLa novetat i importancia de les
vestigacions i, en conseqüéncia. les
preaidaneia. nosaltres, i un pepe pals, essent concedida l'exempció
palrons flequ e rs que saslenett meritoris. i que s'estableixi un composicions i el triomf que aquest
detencions.
Afegí
que
ell
sabia
el
operaria.. ja que aquasaa no . pn- nombre prapereional. segons
mea 110 vindrh d'aquí, en voleen de subhasta pel senyor governadot
que aseminent Quartes obtingui en el (tutNOVIZS RELIGIOSES nom de dues de les persones no
(len servir pa ' a nafre a prrnerea dependencia que hi hagi.
dirigir un a iota rassernblea. 1 el dia 5 d'abril següent. ocorrent la.
deia
een
del
diurnenge
proppassat.
fan
sistiren
a
la
reunió.
i
que
Lores del mata eaaant „ajada
Els resridors 01 r etillS sent tot nomalia que abatís de rebre's la dita
A LA CAPELLA ITALIANA
l'alta personalitat i del
esperar
que
la
tercera
sessió
dels
de
noms
de
DE
L'AUTORIA
DISPOS1C10
d'una cruel eompetanria pels
el que PS vul g ui. per?) d'en pro- autorització, o sigui el dia 31 de mar'
día 8. festivitat de la Immacu'a- vell politic perque tots els endeviEl
Amics
de
la
Música
constituiró
un
MILITAR
TAT
feasionals ae la p araula: i cona anterior slavia adjudicas cl servei
fle q uers particulars que en
da. $e cekbraren solemnes cabes a la navent.
Ha
quedal
a
disposicia
esdeveniment
musical
quos lea seasions e onaistorials als interessats. segons diligencia que
obrir lates pa/lea 1enen pa fu
capella italiana, organitzats per l'obra
l'aulo.ritat militar, que cl tenia
El senyor Alvarez de la Campa. no han 1n-d'al fins ara 1111 rus
:desudes eondiciona, trchallat
consta en l'expedient, infringint-se,
re'igiosa "Fecte e Patria", amb mona parla després de les responsabilitats
reclamat
en
virlut
d'un
sumara
trabad
Os
evos- s e a n'. pehetie i a han sobre aquest particular. el que prevé
quedant
sense
till..
del cinque aniversari de la"prometença de l'anterior Ajuntament. Digné que
disfeest- l'article 42 de resinentada Insultela
parailla
par
modestos obrare víctirnes de la pi SieRlip1iii.131 Ferrer Mas. allique
peral
feta per aquesta entitat el 9 de juny ellasien notas irregularitats evidents
beral abans (rabie pel governa- ,mar derentment al ptiblie les in- ció. que exigeix que es procedeixi
compelienria entre nalrons.
AUDIENCIA PROVINCIAL
de 1918 per tal dissolir el benefici ele
en els contractes deis arbitris per a
Pr guern al general Lossada, cine civil.
ats le rassemblea. peor- la declaració d'exempció de suhhasta
1
la fu de la guerra amb la victòria de
VISTA
DE
CAUSES
fruites, verdores i peix. i que havia
gavernador civil Baria-dan:1,
sem tfinidamenf, Poni exemple, a l'adjudicació del servei. afegint
les armes itarianes. Celebró la migra
A
la
Secció
primera
clan
aasegut
el
tant
de
culpa
al
putjat
i
la
passat
rauda , st pro a en qii n radas-4 que sense ella no será el conque die tribn a 'a .4 el personal de
al banquet Antoni Sanchez Díaz i el R. P. Anselm Finne, de la com.
inspertors que examinen 01 pa
tracte que se celebri, essent
R P. Pece part administrativa a la sessi6 de la parlava perqui, els nitres, i
panyia
de
Jesús.
Predicó
el
els
Jesus,
Joan
del
Sagrat
Cor
de
que segurament aquesta
i In Prensa sentissin, nalment responsables dels perjudicis
afe tot , s les ataqu e s de Bara• e\'oltes. del Cor dc Maria. Hi assisti- tarda. Com
la
nit
del
dia
9
dc
setembre
quals
ORFE0
CATALA
diversos
dies
.suacesida,
inobidaill per u n monten, los
lona en
tarda—ha continuas el senyor alcalels regidors que acordin la celebraren. ultra les autorhats repre4mtatiearapanya 11Ì
al s romaranaible a i respee- d.", del coutracte o l'aprovin.
i %Tuna ean:
Diumenge passat tingue lloc al Pa- de 1921 van assaltar un tren de merves del Govern italiä a Barcelona, nom- de—s"acorclara la rescissió d'aquests t imit
caderies
de
la
Companyia
de
M.
S.
remisa,
la
de
rl
enll
riada (matra e'a falisiranla
tablea
atoh
contractes, cal pensar en la tasca dilau de la Música Catalana el tercer
Tots aquests (eta. apart de conspa (25 niegue. Pi . r P aleen -5 sen " coticen dc la sine ol-ganitzada per i A. en el quilómetre 298. tenue mu- brós Odie
1. i ist en aquest punk Ti' tes tituir greus infraccions deis anides
fe r,
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CRONICA JUDICIARIA

LA MUSICA

a l'entnar d'un
ronaciilmeia
efeete •social rieguen el benestar
personal en d ,steintent dei e seus

rOrfeó Catará. en dice festiu s , casent aques:a erasió a canee- del
Quartet vocal Wormsbacher, crHamcompanya."
hura, fartnau pels ten, s senyors
'UNA NOTA DE LA 1N3PECCIO Henry Wormsbacher i Johann Kohlee. el baríton senyor \Valter SomDEL TREBm,r,
mermcyer i el baix senyor Arthur
c i Trial í
" La l t le r,ri
Ram.
Malla.. (a. ; Pasa m el a, u
El programa d'aguarda sessió fea
Nelllar per l'exacta complitnent
de Iota la Bgislachí dc (arac- ben interessant i constituí aquí una
ter s reial. únicament a ella han novetat. car la major part de les
d'easer remses ans d'anímeles composicions eren per a quartet a
vens soles, modalitat aquesta poc consobre anfracrinns de 1(s ni& ei
rea.:a avui en día, segurament prr
xes, i refarin tase condal a ment
ta la drnün r ia pública que el. les dificultats enormes que ofereix,
indieal Llidaa (fe Eleqt y rs ha dificultats que sembla maltés puguin
ésser venudes per radtatirable pafet sobre in( omplitn a nt del It.
de. a d'abril de Ildtt. subte el ciencia i la tenacitat dels bous aletrehati norturn a les tintinea. lia manys, que en respecialitat a que ces
fr ons ;ir qm . la n'apea- referim tmen cl lloc d'honor. I és
da, cli rompliment de l'estilen- que 1 — afició" a la música. rautenjada (1340.3 1. 3..3 PS1à enrantena- tka afició, és a Alemanya més viva
da d'una manera especial a lea que alloc i troba in el cata la iorcornia.ai o ns inapectores ¿le la lita mes aatural d'expressió,, essent el
Junta Local ¿le Reformes So- poble alemaily el que més canta i els
eials, amb auxiliar; de la Ins- compositors alemanys els que mis han
pecei6 del Treball amb t ot, cl conreat les' formes vocak
•
trestnentada inspecció no resulEl Quartet " Worensbacher es una
tes del tüt erina. es prega Je agrupació notabilissima. que es pot
thMnritiar concretament els pa- ¿ir que ha -arribas a una ideal pertrona infraclors a la Inspeeeta (ecció en el coniunt. •
•
del Treball (carrer de la DiLa disciplina de les vetas és admipuIaciói 278. segoa, segona!aen
i la varíelas de ben estudiades
la seguretat que es farà mas rable
inflexions produeix els dectes sonora
activa la inapeaciú a lee fle- mis sorprenents d'una precisió i un
ques."
timbre de vegades quasi instrumental,
ELS METAL.LL: RO ICS DEL
ennoblides. per& cucara aquestes 'perSINDICA] . UNIC
fcccions per les qualitats Maques de
• El Sindical Unte del Real dr;
la vea humana.
la Metallúraia té convocate per
El carócter auster. quasi místic, de
a aquesta nit, a les nou. les seca
Tu major part de les obres que ineions de lantpiatea i arques
parts primera i segona,
hei_scules; dimecres els (lecha- tegraven les
la composició de la teraisles i maquillistea. fogainers i justificava
la qual figuraven tres obres
ajudants; dijous els manyans, cera, en
d'obres; divendres eta fonedors humorístiques, desatas interés musititulada "La mal
de ferro, i diesabte els meeit- cal. La primera,
del traidor", de Cornelius. és una pa.nles.
ròdia d'una escena . trägica d'òpera
'EL SINDICAT LILL'Il E DEL
italiana.
plena de mal intencionada
L'AIGEA
RAM DE
•
altres cues. "Vida tranLes
ironia.
ceahir
que
En: l'a'aßemblea
i "Idilli ameras",
Kirchl.
quilla".
de
paleNa
•
lebrit *que« Dindicati
quaclrets d'un huffie84-1'eüttialtitinle que ha des de Piber, san dos boa vivan/, adoreqmpetlys erepreba per morismo ingenia i
, tenor: que,
....Plüggiggrisno d'atar mito amb sigues Ni3t03
si eo . 4Nut gust mes retinat, san, alppeettlee- "del- cotnpenye menas, °Pea" •

CATALUNYA
10 de sombre de 1923

SERVEI hIETEOROLOGIC DE
DI &

SITUACIO ATMOSPERICA GENERAL
A LES 7 DEL MATI. (Observacions d'Europa.
Nord d'Aletea i l'Atlintie, rehiletes per telegrafie
tense fila):
Lea bajaes presaions deis darrers dies es troben
actualment a la Mediterrània, entre les Baleara
amb temps insegur i pluges i ncvades al "Media
de Franca, i Nord d'Itàlia. — El temps es bo al Sudest crEspanya, degut al régini de pressions altes
que s'interna per l'occident i amb tendencia a catendre's cap a França.

A
a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNVA,
LES 8 DEL MATI. (Observancias de la }Carea
Meteorológica catalana, comunicada per telifon):
El temps es nuvolós a tot Catalunya, registrantse algunes nevades al Piretwu i !loes alts, amb
venta forts al Pallars i Goles de rEbre. — Les ',laues de lea darreres 24 llores han estas especialment abundants a la regió costera. La temperatura
maxima ha retal de 12 graus a Roquetes, i la •ninima de 9 grane sota zero al Ilac Estangento.
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A. VENTA Sttfreatlusto. A BARCELONA. t
241 500. 1000.
Altitud, matra:
4. ENE. NNW.
Direccial
a.
3,
5,
Velocitat en meines per segoa:
Plaia de 'Untas, a 1,403 metres. Nimbas.
OBSERVATORI BIETEOROLOCDO DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Heces d'Ob1n11,111161 f. 13 1 se boro
73, 9'1, 82. — TerBaròmetre a zero i al nivell de la mar: 750, 76C5s, 764. — Termimuetre sec: Direccia del vent:
minnetre humit: 4'1, 6'7, — Humitat (centessintes de saturacialt 55, 68, 79. —
Estat del cel: tapat, —
NNW., calma, NW. — Velocitat del vent en metres per segon: a, o, 2. —
Citase de núvola: camuls-nimbua, alts-strate; stAts-ciimuls; tracto -strats.
Terageraturesiestramee a retabas
Oscillació -termométrica: 4
Mínima: 5'5. — Mieftet /1/1111 de, tersa; t'g.
Precieftl:illuesi. des d, les bocea del dia apterior a les y llores dal-.clia.
Temperatura aütja:
4# vea( ap_eum . tem», 100- <muele,. — .0beeneciOns:
de la data: ae reilimetres. — Recen .
r
e
.
pa:linden: phdeta.

nostres us .-flexions. a tres
d a sis, el arnyor ALVAI11.7Z DE
LA CAMP \ declara oherta !a
se s a id. d' ah ir. que ecu? f 41e
tal manera lea nnatres anteriore

esmentats de la Instrucció ele 24 de

gener de taca, podrien talaba C$.ett

constitutius de responsabilitats penal,
per les aegüents raons:
Per haver-se prorrogat, malgtat
reflexiana. que &aun inal intima
40 de la
eionat m'aleta soirmaar pie nota d'estar prohibit en l'article
Instrucció del dia 24 de genes de
(111 1 anterior, silo post eriors,
1905. un contractc notòriament pe r .
polser ho ~Amarla.
Tot eeguit d'apeovarla rama judicial als interessos municipals. ja
(r,, la sesajd antertor cense cap que es (du per una quantitat menor
esearafall ni adlossid soto-diosa: a la que d'haver-se tres a sub:lasta
del senyor Vila Teixidó, es pas- 'lauda prodult. segons l'oferta que
conata en rexpedient.
ea al
Per haver-se adjudicas el cencert
DESPATX ()ElCIAL
Entre els altas i comunica- amb cinc dies tranticipació a la d es
Mons. al g una forra importante. claració d'exempció de subhasia, es.
sdn Ile g eis un de la Comissaria sent així que aquesta ha de "roceGeneral .10 ITxposicid propo- dir a aquel!. segons 42 de
san! ii l'Ajtm I ament que inte- l'esmentada Instrucció. que 1, esiresal de la superioritat 11111 no- geix aixi. sense el (mal requ:sit no
va prbrrocza por la 1)N-solitaria fóra salid el contractc; i
Per haver-se començat la ruaptadel nrojeet e To reforma Ale la
Plaça d'F.spanva. ja que la que ció de l'arbitri el dia primer d'abril
P3 eneredi acaba el dia ta, sende rally que soni. sense que rentitat
se que s'haein acabat-els estu- arrendataria tingues acreditada la
die eomeneata.
seca peraonalitat legal per portar-bn
Una .-oniunicacid de l'Aleal- a efecte. ja que reputant-se per la
día partiripant que pels mar- Ilei sense validesa el contracta, haumessors testamentaris l'Exm• rien créase.- nuls els seus efectes,
Sr. Marquès T, Castellvell. se li dent constituir la recaptació feta un
- delicte d'exacció it4egal, a tenor del
ha comuna-al que aqueat
nyor orden?' t'II e! seu test:tutee que disposa
224 del Cedi

un 11 .. y:titulaos ohieelea
d'indiscutible valor artfslie i

hiede\ eh . a trth dest Mach', 311:U11,3011

Municipal, i proposant que a'aecepti aquest Ilegal i s'expressi
la gratitud (Eaquesta corporacita.
El sonyor VILA Trixtnn
anea per fer l'elogi del martillas de Castellvell, del qua l diu
despeas qm. no eal pas fer - ne

nal.
Dones. en el concert CO apareix
con

consignas en escriptura pública,
preceptivament disposa rarticle 21
de la tan esmentada Instrucció,
qual cosa podria ésser motiu de reponaabilität per a la Corporand
coptractant.
.1queata Comissió, en vista de les'
posat, opina que hi ha monas sufirictus per declarar denuncias aquest
conceat, havent-se, en el cas daca!'
dar-ho aixi la Corporació de la sol
digna presidencia, disposar la celebracié, de l'oportuna subhast a Per
contractardo amb les formalitats
assenyala la Ilei; i que es Pass'
tant de culpa als tribunals de jai°.
da, per si deis fets relatats sea Po'

Parla de la "xamosa rol-tercia frobjectes preciosos", (le la
proerssa del Carpus 1 de la
earrosaa nue segneix (lanera de
tot. que laoana pata del . llena
Finalment, despraa de mollea
alinee coses, demana que consta en acta l'aaralment dels Conresponsabilitats
alittori. cosa que consta. cetm.ja. pognessin deduje
reeidors- de- l'anule
. es demanava en la comunicació nata per als
Ajimtament - que acordare n la Pe'
•
,del Sr. Alcalde..
llegeizen s..eguilament -els Tog'ailti • çoacet Ag -nitré:ad*
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. "
ildrecci'd de roes:piel:el
propkblp apnyor eldeali,ogue
•'
dicen lorna'11 .Cultura.;•
ats de rigorosa' o - • due
iota'
teMps que els . ebn deted • tes
otici segon.—Diu que la Comissió Audiencia Territorlii.
. Una ..manera lora •qnaleevol
estan.
ietUdi
neleJa I
leuda en presentar a l'aprova•
El senyor ALCALDE -'diclara altra de.fer-ne.
de l'Ajuntament el .pressupost que en vista d'aquesta comuTorna a parlar-se de l'ender- perqub cal estudiar 7 los molt b6. El petral Prime de linera ha atine ei represeatatif del otead -del ni a
senyor AL08 /lo agraeix,•
nan d'ingressos i despeses fa nicació s'ha passat. el :tant. do rocament de _lee dniques cases
t ar que l'estimació del rendi- culpa a l'Audiencia, pire) que, barates que Dita ara la' ha, les peien Ing isteix sobre els aparen». nalgueen del- Califa de Telegrallieense flis; dedicad anb aquedietie
dels ingressos
fet amb to- de totes metieres, eom que barraques, i es decideix que es proteetOrs.
carioris a . lei dones .espanyoles als ea» 1 Ilciall qm hl hit 'cilearreget:
Inlerve el senyor PUIGMARTI
cura, i calcula en- 65,000 pessetes
afecta l'AjuntaMent d'una ma- tontinul estudiantAo...
i
din
que
fina
que
Es torna __a parlar lambe de que es ibcnic,
dala el producte de Eirbitri sobre nees administrätiva, demana
crisi de eadevers a ramtitea- et paviment sigui bo no es pe- La Caseta ha pablleat tea disponen Elan les regles que hanian d'enervar di
peix irese. essent rectificat pels reque passi a la Cumissid de Fidran posar els aparells, porque
tre de la FaCultat.
ers se ll V ors Arquer. Gabarró.
nances, perqub restudiL
note delegan governatins en el compliment de llurs tumbes
taniaria i Sansalvador en 35,000
El senyor PROUBASTA de- ara es farien malb6.
Aquests tres ofieis, que eón
, El senyor PROUBASTA atrisetes en sessid, de 26 de mate,
despatx oficial, no mana que la Beneficencia ce- bueix
el don
la gran bruticia ambienr,'
igrat d'haver assistit aquests sees vidrien prendre a la lectu- deixi els dels dispensaris no a que les brigades son plenes de
la capella de la Yergo de Covadonga s'ha co ge un robatorl per
oes a la sessió del 7 de febrer, que
ra, degut a la veloeitat de lla reelamats.
que s'hi refugiaven.
El senyor ALOS insisteix so- sexagenaria
quzr, d Consistori aprová el presmateixa i a rextensid del text,
valor de tres millons de pessetes
Resulta
que
en
brigades
de
150
i st. Aquesta rectificació no sla i moment no es considere bre que s'anuncii a diversos
passen dels 60 anys.
hornos
120
El comandara general de Melilla em
diaris
per
tal
que
les
famtlies
al qual, per& sempre li donaadinetr e scnse l'a y er intentát abans
prou convenient donar-no cóEl senyor CERA parla dele fa- EL GENERAL PRIMO DE R1VE- Civil,
comunica que,.segons instruccions dosubbasta per la quantitat pressupia a la • Premsa per no posar puguin reclamar el eadevers a
INAUGURA UN CONGRES ran corapte.
Diu
al
senyor
s.
RA
mosos
aparell
stada. i enc que després hagi estat
(1) A in:posar la higiene i satu- nades, es va fer explotar la contral'opinió pública en contacte fi que quan hi hagi hagut una Alba que slo tregui del cap:
DE TELEGRAFIA SENSE FILS. britat
mina de Tizzi Azza, havent destruit
iteoriteada pel Govern civil la tal
en els termes municipals:
• • Des- desgracia "la familia pugui re- que quan fang i aigua cal
amb
eertes
interioritats.
Comunide
Palau
al
les obres de l'enemic. Aleshores els
S'ha celebrat
onpe:,',, s'infringí l'adiete 29 de
colair
les
despulles
d'aquesta
si
els
MuPrimer.—Inspeccionant
pres, perb, es erinvia seguraprendre pacieneia i Asser es- cacions la sessid inaugural del Congrés
indigentes han atacat, hacent estat relestrucció de 24 de gener de 1906,
en els prenicipis
tenen
consignades
desgracia".
j
a
que
els
tres
ment de paree,
cona
butjats per les tropes espanyoles.
de Telegrafia sense fils.
prevé la tramitació que sha
Aixb sembla, perb, agreujar quilxat
supostos quantitats per a obres de
textos
t'oren
comunicala
inteEl
senyor
ALOS
no
hi
esta
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EL PARTIT ACABA CINC MI. NUTS' ABANS
La pluja apreta de valen!;• el par: t esdevé poc interessant. i'llrbitre
ji acabar el partit cinc mimas abans
fliora reglamentaria.
DEMOSTRA C I O NS DEL PUBLIC
A ha sortida el públic aplaueeix
Alcantara, i . a Sancho, que han esat n'oh conectes, però ha protestat
Qrollosanaent dels altres per llur
tomportament al camp, i en moltes'
sicas fent-se insoportables • per la
ea actitud contra l'arbitre. .
Mutil
L'ESPANYOE ES BATUT PER
LA REIAL SOCIETAT DE
S.\NT SEBASTIA, PER 2 A a

(Per telègraf)
Donóstia. 9, a lea 23.
Al camp d'Atocha ha estat ju,nat, el segon partir entre la
; Real Sociedad" i l'Espanyol, da
BaV , 10Da. Abans de rom,enear
l'expa q ació era gran'i el camp
pres e ntava un espeete magnific.
. En els equips s'ha observat
algunes modificacions en el donestiarra.
"Real Sociedad": Zulueta,
Galdós, Mallas. Olaizola.
Porta. Juantegui. Artola,
Da. Galatas i Amador.
Espanyol: Zamora Sanahuja.
Canals. Trabale, IIe. lbig. C.aien
Olariaga. Lakatos, Mauri,
Gonzalez i Juanicó.
La primera part
anttivi el joc queda
ata,.ionat al inig ;fel cama. podonostiarres
inicien di,
n) ls
VPFSP.9. arrencades per la ojiva
ala esquerra. Una passaclad'Ar
isla a Amador . que-remata malt
Int i passa n free del. pal.
Una altra avaneada donosllara por la mateixa ala i Amalar anta brutalment, pera Zamora salva a comer. En tiraras p s p roduelx una gran confitid Zarnora difieultat per raed'Urbina no pot aclara'. Arala remata amb el cap. Es el
p7imer
Ett• Iota la resta d'aquesta
arimera part ha t continuat el
hnlini deis donostiarras.
segon temps.

ninieia ainb un,a . 'arrancada
afgen la perla de Zamóra. El
tites cendirit • a gran tren
er rala dreta, distingint -se notableteen! Juantegui, al qual
Ca e'dOnó aconsegueix marcar:
realment aquest darrer ser-tibia
fadigat.
Una centrada de Juantegui
que Zamora aclareix amb or
p an y. recull Olaizola que passa
a Urbinn. í Sanahuja sembla que
¡mielan( aria m ent detnra la idiota amb la ma . L'arbitre - conredeix penal.
• El càstig és tirat per °brizola que tant vol afinar n”el pal; cense consequimcies.
Continua el joc netament faarable a l'equip local: praetilrnent no existeix davantera
sparivolista. la qual es troba
apca: ibilitarla a causa del terany fangós. Leo seres asea' són escasses i de poca
distingint-se solament
.. 9 en intentar algunes areeades que són ben aviat
pels defenses donostiares.
ArHba la Jugada da la tarda,

per tenir cura-de l'arbitratge, ortienä
l'arrenglerament dels equipe; que ho•
teten cérn' segneix:
Gimnàstic: Blasco,' Civera,. Ventura, Enric, Molina, Montero, Arroniz, Aureli, Silvino; Marco i Calvo.
Sans:. Pedret, Balasch, Perdió,
Calvet, Badal, Mascaren, Oliveres,
Soligó, Feliu, Tonijoan i Rin!.
EL QUE VA ESSER EL
PARTIT
Centrada la pilota, ben .aviat es
deixa vseure un atac , deis Sano, que
produeix dos .córicrs contra els vallencians. els quals són tirats sense
conseqüències. El domini local s'ac-

centua par, moments, donant Roa a

una serie de parades molt vistoses
del porter valencia:
Però no tardaren molt en refe'rse els jugadors del Ginmästic, duent
un t'ion ave« el costat ilret dret de la
seca davantera, ett la qual es distingeix visiblement lArrOniz. Aquest
i • xic .dificultats .pea.fangrieta, porten la pilota, podent passar-se a majos i defenses; però no
sabent aprontar Arroniz, que la llença a jora.
A continuació nou atac valencia acaba amb un xut de Calvo, que
para amb mol! d'encert Pedret, perd
no pot evitar que el fangós tcrreny
el faci caure, escapant-se-li la hala
de les mans. el que aprofita amb
oportunitat l'Attreli per marcar el
primer gol de la tarda.
Amb tot i -que el fangeuix dificullava poderosament la vistositat de la
lluita, no per aix6 ces trobàrem
mancats de jugades emocionants;
en un avene ben dut de Feliu,
trobar-se sol davant la porta xuta,
parant Iré En Blasco, pero caigué i
no pogué Murar-se a comoditaat de
,la bala, nriginant-se un continuat
piloteig, liras que Rini la féu penetrar al ciare, aconseguint aixi el gol
de l'empat. Aquest gol va ésser protestat pel linesman valencia, per tal
cona va considerar que abans de
marcar-se, els jugadors del San s hacien ineorrequi en off-side.
Als pocs montents i en un atac del
Gininastic, l'Aureli recolli una pilota que li a-a ésser passada per Silvi110 i amb molt d'encert la féu entrar
a la xarxa, aconseguint desfer l'em-

Gran Teatre del

ma representaeió de la gratuito_
sa apera de Moussorgsky, Boris
Godunoff.— Demà, La Boheme,
pels cellebres artistas Coneato,
Pieraluga i debut de . la sopran
lleugera Velia Glovanelli, i prenent-hi paçt ,els aplaudits
listea senyors Redondo ¡ Torres da Luna,...Dijons l'unció en
honor rie la tliVd Elvira de Hidalgo i debut, del novell tenor
imane Planas , actas primer.
segon i girad te Traviata, per
cellebre bai . flon senyor Straeeiari i senVor . Planas; romances
per la seriyera Hidalgo .... Aviat
estrena de l'Opera Kovautehlna.

'ab de ,Inantagui. Calatas renat . la bala i vn fisposar-se
nttar A s earrezat ilegalment per
iflti en l'hria de penalv:
litre i'assenvala. pnri, Vrbina.

aniatent. introdueix 1;1 pirata a la ',taran.

Va rbiíre
st a nt
Adei nn
- folanut erretevpvbghd.iziffi
etnia el gal i ti I ira P. el penala. trua A s igatalment eonverlit
Per nala•laa rEnn anglo risqtrer?' mol t ajustal i burlant la vi -

Teatre Català. Romea

et•••••••••••••• ••••••••••
1 TEATRE TIVOLI

El Sans ja s'havia ensenyorit del
joc, però mancaven pocs minuts per
acabar i calia d'aprontar-11o; als
pocs moments aconseguí el Sana un
nou gol, que va ésser anullat per
off-side..
Inunediatament s'assenyala el ii•nal de l'encontre.

d'aquest jugador, que bza doma molt
jöc i en alguns monteras liza causat
bona impressió; cal ter esmera d' Eu
'Futre!, defensas i extrems davan• .•
ders. •
En gnalit al Ginulastic, ini hein vi,t
due .s figures que es destaqucn niel!
dels seus . companys : Molina i Arroni, Tanda:, _cris agradaren el porter
i
'snplent D'asco.
El' senyor 'Forrents, eu
ge,- estigué lié en tots els seus falls.

SESSIO DE BOXA
Avui; a 'la nit, al tcatre Cómic In
llama una interess ant vctllada popular, a base del combat entre els ex!b u elles pilotes. En una oracelderas pesos Ileugers Sergi Anderson i Jordi Salvany, completara el
l & Lakatos es traba sol dama la porta. i quan es disco- programa els següents combats;
' a a 'rular. Zuluela Se Ii tira ,Aracil (t'eta) contra el batallador
pens, frustrant la:jugada del i Yourig Ciclone; Víctor Ferratur, exdIr anter e a an volle t a,
I campió d'Espanya del pes mosca,
Arnh fof la davantera enrola-- contra Candi Bertrand: Tomas Cola, un dels més cientifies
1;J ladet eix PTI L.Ttaanfeä,
V in n bella renf raita, fa nossible cc,tatra el veterà Jacint Fabregat;
tflie aol per mit iä de Lakatos. America, cientific pes Ilenger, con'PI ' l'entra amb el ca p .
tra Conrad Sancho, fort copejador i
El nartif acaba amb franc do- bon esgrimista boxing, i • in/ah-mena
Sergi Andeson contra Jordi Salvany,
de la "Real Soliedad".
Lasedal al qual hi ha ganes de tornar-lo g

minase

Min. dimatis, tarda, a . les eine.
Entrada I Mitaca EN.I.pesseta
El divertit vodevil en-tres actes
LULU... GUARDALA PER MI!
Sial, a les den, Satt irnmens de la
llegenda d'amor 1 de vIleStaz en 5
eptsodis, d'E. Lluelles.
MARIONETTES
Dernä, dIrnedres, tarda, a les cine,
ITA
UNA DONA EN
alt, 1 lute3 /es Mis, el' gran esa:
• MARIONETTES

Teatre Català Romea
Dissabte, 15 i diumenge, 16

1

.444~44+eftereme+be.
4.4»•••••••••••n••nn•••.‘

BOXA

p laneta

de Zamora. que aspelava el f ir por la ha nda &era.
V Esaanyol sembla refer-se
Psdevé més perillós. Zunteta

••
UNIO ESPO R TI VA DE veure al' ring.
•Seran cronometrador s els senyors
ZA NS SATi.IDA PEL IMAS'
IC DE VALENCIA, PER 4 A 3. Piara .i Cervera. i delegat de la FeCapar',
Arnb. nies deinitja hora'cle retätd deraci6 ' ho sera N'Andreu
'
To rrents, que era el designat rós.

Empresa' Francesc Delgado
.
.
GIRA ARTISTICAD.'INTER-

n•n•••••111M111MINNIMMINMMORMIM

Ano!. ilimart-i . oil, a les den:

Cine estupenda combata, cinc!

ARACIL colora YOUNG CICLON
FERRAR c. el p a BIRTRAN
COLA e n iutea FABREGAT

Satcho co..tra AmEricano
Sergio co Ira Salvan)!
Prens populars: Entrada general,
1'25 rits.; entrada prePrelleia, 2
pis; emana de ring, ni pts.

EL SALTO DE LA MUERTE

••••••••••+»....~....

4 UNIQUES FUNCIONS
D'ABONAMENT
els dies 13,;14,45 i 16 de
desernbre de 1921„ nit:
4 ESPECTACLES
'Teatro de'

la compladuria
•444444444444.94444444441h

Companyia de Comèdies
avni, dirnarts, tarda, a les 5,
mal inec popular:
LA CASA DE SALUD

Nit, a les deu, popular, segona d'abonanient a dimarts
Manes: Los galeotes — Es
desliaba a Compt;uluria.
Aviat estrena:

I.4;44444•••"....ift+.46.
•
mueeet4+94+.44+~44~

AepeePer04.1144944444+4,
..44 «.64.•44.4.****Nelee•

TEATRE NOU
Gran companyla de sarsuela, opereta 1 revistes di
PEP VIRAS
.1.111.1011111eV/VM1.1.1.... •

Avui, dim p rls. laida. gran

;vermut lapidar:

LA HOLANDESITA
NO. El alma de la copla, La
verbena de la Paloma i Los
mosqueteros del Rey, plir
ir'nutiiln'hlI

‚'in' an' lihiPlä

asileveminent leg t's 1: debut de l'emitiera, divo
• ANTONI SALUDAS
ra)
(-tenor d
. Per . inea• comoditat del-pública es venen .bitllets al
.despatx ()fiel/al-de Empreses,,Plaea de Catalunya,

LA BARONESA
.M11444441144+0444.11+0+41444
1 544444444444444444444444.

ELDORADO

'I

dran

companyla de sarsuela
de JOAN VILA

ililitalls. larda. a les
cine, el preritis etilreirMs

Pa .que le viä ustó hablä
ibil • botito santa' en

cine taladros. originajd'En
mía
J. Eernanclez-det
sien' ele) mest re J. Guerrera,
TENORIO
CANDIDO
'
Nit, a les detc. l'extraordillar iamünt, aplaud ida 'sur-suela en tres no . 1 ea.
latir Paso i Rieard Gomallez n Iel Toro, música del
inestée Pait Lunn,.
DE
LA
MOZA CAMPANILLAS

Dulbana I Girbal
II A N Dios ExurAs
dinmeres, i bits ele
tirds, La moja de Campa' nIllas
Acial, estrena del cante infantil en elos aeles i tres

quadros. de Josep Fernändaa del Villar i, Manuel de
Górigora. música del mein'
•
tre. GramodoS,.
ION
US
L
01PE
•I
11
-1
1
0101
-EL

mileleffle4414iMemeee

Concert pel

NOTABLE ol'ARTETE VOCAL
(d'Hamburg)

IM011nnn

1NORMSBACHER
—: PALAU :—:
DE LA MUSICA CATALANA
Aviat, presentació del notable
violencista
ZALTAN SZEKLY

/ Monumental - Pedró

• Temporada de Tardor
Gran eempanyia de comedia
ALBA -

BONAFE

Walkyria

TRIO DE -BARCELONA
Avtlf. dinlarls: El fllibuster so- C
Mal III I IV episodis; El segell del
'Hanoi; Dolorosa comfolla per la
Naplerkowska; El llop negra; Buscant casa. Dijous. estrenes: El Mi. Mistar social, V I Si; Bogeria de
` joventut; Phoeo, I jornada, El ca- Y
vallor enigmàtic e d'alticsl.
is
t
6444.0444+~.444.14444444-4

A y a', dimarts, taraban les
cinc , l'extraordinar lament
aplaudida comedia en tres
actas, de Muñoz Saga i López Núñez,
EL RAYO

Nit, a un (luan d'óriza. la
celebrada ' cs.inièelit en -ires
actes, d'Enric Garata Alvarez i Aritoni Paso,

RESTAURANTS

'pati Blau

Diana-Argentina

El

Excelsior

salb més higiénio de
Barcelona

Concert nit

Avtri. dimarls, sisena jornada tic
La ciutat sagrada, El passatger
sense bitliet, Carme de Klon-

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

dike, Exit policíac, Atropell per

Calefacció
4144.644114,41iToeo.4444444H
6444444444444444.4,4444444

amor.

.GENIO I FIGURA
•

Teatres Triomf i Marina

Dernit. Ilimeeres, tarda, El
duelo Pérez-Gómez. — Nit.
Genio y figura.

Avui, dimarts, L'increïble, Robin'

Quintana, 0

rill.

CASAMENTS
BATEIGS
DINARS DE CASA

444444+4144444410144.44444h

C

F NI

i

Cinema Nou

Can CULLERETES

•

dels besaos, La ciutat sagrada,
episodi: Felicitat en pe.

E S

Telèfon 230 A

Cinema Princesa
4.044444444444444~4.

.4444.4444444444444~~

Telefon 1371 A.

Saló Catalunya

Avui, seleelim programa: La ciutat sagrada, pro-

ORAN CINEMA DE MODA
Notables aextet t t'In

1

as ni, diniarts. Axit gralltliOs. El
senyor X, pel rnei eran saltador
di-1 !m'in, Ir ieliard Talmadge, el
nii i 1, ir ef ffilpally i a(InliradOr .1 n
!muelas Fairbanks. No deixen de
velare aquesta cotossal pell,trula, st
boleo passar nana bona' estona.
Exits, Joanti, per Sehirley Mason.
La nuita per l'existencia,..ile .niul-

i., 1,,,,,,,

[moto, eta,

eSlrelles,

Contra supèrbia..., 1,am/tosa poitienta s venska: Lea modela d'un
pintor; Revista Pathe,
flianiellin . . alee : Lola Montee, se.
gons la tanto , a i popular obra.

„Amee4444~444~44+5••••~444+6.44+~~
Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohèmia
1 .,V, v„Iii i„... , ili itil,i,.(s.. 1. taril laa rt„.:20t,„. a pt.n..-

jectalit-se la cinquena jornada
d'aquesf a f(a . mosa superserie:
El jurament, grandiós fitnt dramane de gran enlodó. interprelat per la bella artista Lina
Cavaliert. del salarle Programa
Ajuria: Flora mística, sentimental caimItanta di , gran ay_

g el Dr. Marisa Rambla Pla Soguera;
asile. • 1 er telera Hospital 1 Saal
Fill1. «...
. /erial , impotencia, 1111115.
iecials irattantenta per el ¡t'in.
Lp
ment larau oe res aunarles secreies:
Narria peil careta prealatil. COO•
milis: de 4 a lo I de 3 a 8, «gagmica per a e/mima& I ubrera

Els serenos haurien de
dormir, assiiMpin (-juro;
El club dalo célibes, grandiosa
comédia de gran presentació i
de veritablie exit, creació de la
notable artista Halla Moja.
Dijous. gran esdevaniment,
re elles Mals somnis
supersticions, per P"as" de la
panlalla Douglas Eairbanks:
L'homo dolent, interpretat per
la militar al lista •francesa Refía
Lorayne , i altres.

FONDA SIMON

I

SEGELLS DE GOMA

Gra s alS de lotes rlases ett metalls 1 fu s te s . Hapitless en ris en,
teneari er. Com ., catalanes, 043 5.
1'.
tie in (au' I / hola , . Tel. 715

estianunummummunumeenemo
1
1 11
i
Mi l k
Kil
).:
..
..
,------,.....,
U

InJous, ente estrenes. Aviat, La
dama de Montoreau.

I'l
.,

..-•••••••••••••••••••••44-

4+.44.044444444+11+ 5 5 5 1~

▪

595 al 599
Ireléfen . 3535 A

”„

PREUS:

Mutuos prsferincis, UNA peineta.
Entrada ganeral, CINQUANTA sh,
DIJOn . , ostrorui O A-o nnat seta
. , per Franck Nlayn.
g/ Pineal de ,e Role a 1tilla es
. te/eran/al Mille‘111 larda a leS MI

i.

AM Ma .n11 a As% tinatto de (101•
ae, p-ti Manera viaaalia.. ... .

.44.441414+1441H444•14.114

i

1

lnii 1 ID N 1

'id,
I
ii

Hil 1 I

COL
ISEUM
Corte Catalanes,
de ei/te (le la tarda i a mi qttart
de deu • de la
Is ELEC.C10 EMPIllt;
.a airees de nntrbrds
darrer dla
proJeeehi d., la Zral1
e‘r11,Iva.' Vine... iha'a Rela a ',Ah& I Ilur retrrn a Peroolona,
pe p oilita m'e s a poli autoril
\ 1. Pir . i.es l'ei-ue
dc
I.a di, olida peCieena entinen Vla.
ea ravisol g , per Neelt Edward,,
Eran extraordinari
Fatty, nau
pee aaut,nnliilma, %reo,.
1,i, lis rip riosa voJeeilla ale/ Proce,ma 5 le e la El tarl-mut, 1'121.1.1nd ereaen i 'le Charle , pey , rar"
ti tila do nimia.

lid

•

1

MENJA113 A LA CATALANA
ESP.-11'1E111A, 6 - VIDRIERIA.
Telefon 1378 A.

inedia Flor de neu; • la peEírula
comica Exit poliefaci e l l'Oritths
(lord-lentos Sublim orrena; . el' preclOS 111111 AtrOpell per amor; t,Nil
erriNent de • la A:J.:mol...a pdlir•tila
El paasalger sanee ballet.

amistes Rasar Leonis, Fe-

deis reputats eseenógrals

dimarls, a tres quarts de
den en punt de la nit:

444044444444444444444444

4.44+~.~.~.6•Teatre Barcelona

deis; 1101abilissims

lisa Herrero, Rasar Ferrer,
Francesa Gallego, Ricard
Fuste, Marian Ozorps, Caries. Rufart. Deaorat nou

AMICS DE LA MUSICA

srissti prl

7--

TEATRE POLIORAMA

Programes i localitaLs: Magatzem
música de la Unió
Musical Espanyola. Portal de
l'Angel, 1
3. — Condicions
especials per als senyor socis
de l'Orfe6 Catalä.

64444+644.044******•*444e4

VAUTiER
amb el concurs d'altres notables artistes dels millors
teatros de París. Es despatxa a eomptaduria.

e-e444411444+1144+0444444444

4

ca de F. Romero isGuillern
F. Shaw, música del mese41mblairVives,
. Dde FRANCISQUITA

ia9la. a dos quarts
Asui,
de dile. I ni' ad e. quart s t'e (leo.
.Eilt de la nava companyia
nora;
Ii nOtabl e s atraer fans. I
a nana-lana. (-otra, elld•s:
• La Troune Romero
tres sellyineics i all, seityor
Matera Maroot
cines stinyoreres.gininastes
floeurs Armandi
duti, , etivm-ele • emidthrlstes
Ela t' ab» comedianta
del vOlebie dotrucbir isatty,
Eis pripulars clowns:
Pompoff, Trinas i- Eniij
lot
NieTÄ.—Aquest leatro s. Pala dotat
ralerac e ni eentrat.
Es' derparea a Comptaduria.

111tITINTS, 4
l'espant 1 de la

Vegeu cartells I Instes de
companylzr
Queda ' obert l'abonament a

cómico-lírica-aspan yola
AMADEU VIVES
Debut, dimecres, 12
Estrena de la comedia líri-

EIRE EQUESTRE
Gran companyia illternaeldnal setobanca, agües/re, 3.0mIca 1 musl•
ral. Director; .Me. Ventura Cansaos.

papera de "Vidoeq" i "Ma-

broma

CANVI HISPAN04111ERICA
Gran Companyia

ATRE NOVETATS

interpretant els respeetius

TEATRE POLIORAMA

Imten

l'eminent violinista
FRANCESC COSTA
Pianista: ANTONI FARRARONS

Avul, dItnarts. larda I hit, la roe
n'osa' romerlia Flor de neu; le,
poillrtifrs ri nmique, Pamplinas trarnoiata i Esit policlac; el I•reel(n S
IIIM Atropen per amor, I v 5 n ' II ina Jornada cle la eint 3 basada en
l'obra inimorta/ de l'insigne Engen) .Sio, , El, misterio de Parta
199cms, programa tot no,n. mil estrenes, entre elles Camina conagata, I 13 peulcula extraordMaria.
de torrrins argillni ' nt , dama ' d'amor, interpretada P e l , eelehre% a,
listes Palia Almirante, alatizint 1
.andre; lIabay.

VIDOC

14•••••••••+04+0.4444.04.

Companyia francesa
GRAN GUIGNOL DE PARIS
Director: Albert Lavy

Palau Música Catalana
Diurnenge, 16, a les 5 de la tarda
Concert per

1 , ,, ,,, GRAN SALO DEEMODA i. ,,, ,.

de desembre de 1923, nit,
Dues úniques representa°lona a Espanya de

non La Blonde', les dues
celebres "vedettes" cinematogràfiques franceses
RENE NAVARRE i ELMIRE

CONCERTS

4+666•444444,4444444«..•
Palace Cine

esrlrena,

Dissable.

GATZZ-HAARA. Contractas.
Re y nés—Tapineria, 35, primer.

'd.

-Metro- Ei paseador 'de poma ¡exclusiva ,
assampte . reralnimt"iirnmonaht: Mterprerat Per llamen Navarro, aCOMpanyat
de la Incomparable üstrepa, ~Aguda coro l'amista mes rormesa, Alter l'ere',
Sala perfil" de molla broma; exll sense parlo ale la maimulra remedia ame
ricana Un home da fama,. erneiatteil,arglini e Il i ; Atropell per amor, de broma.
miaus, estrena de la prerlosa roms -sinn drantatIca Camine desconegyta, loa
In genial . artista B o ssle IsafrIscale.
Aviat, la peltieula me.s discutida (la ta temporada: El triomt de la dona, per
• Eirldene hrSgie seccrtn,Stars 1 la eminelit avalan Tanda Deteyne.

TEATRE COMIC

• Tetero:1 3500 A
Avui,.. dirna rt s. tarda, a les cine.
P'rett, popültir'.. El formidable
axit de Pitirndello.
EL BARRET DE CASCAVELLS
—i —
•
EL PINTOR DE MIRACLES
Nil, el inagnifie espeetacle en
guaba. artes i dotze quadros,
de grandhis exit,
EL MIL.I0 DE L'ORFENETA
deeorat nou de Balite, Amigó i
•
Colmenero,
,
Denla, tarda: , El barret de cascavells i El truc del senyor
Banyuls. ... • Nit, Joventut dto.diatut: - El milló de l'orfeneta.
Dijoits, tanda. Espectaeles per a
In fant s. El mes; joiós, Inés emoetanant i mes atratant: Els
Pastorets o .L'Adveniment de
l'Infant Jesús, - cine., ;tetes i divuit quadres,_(-En • Folch i Torres, DlÚSiell dej meatre Escarra.
.1 partir d'aquest dia, en lote
Al cap de , poc s'arriba al desearla, els Espeefactes. „pea, a lnfants
all'itrrat ina-aatels
que va-ésser . exceesivaarrent- e ure,t per
petitS espeetadors . un latilliEr0
tal d ' evitar que arribessim a Pacaper al sorteigade„..,joguities, -que
barriera mancats de claror.
Liad rä I I ueael, diaatri s
LA SEGONA PART
Compladuria,
Esa despatxu
Els córners, com al primer tenlos,
se succeiren d'una manera extra«,
dinäria, i, és precisament en .un
d'aquests que després . d'una sèrie
dc jugades. totes ellea • molt
ques, l'Aureli tuarca,,e1 tercer_gol per
als seas d'una passada . de Montero.
El quart gal per als valencians no
es féu esperar . gare i també l'aconseguí l'Aurcli,,..d'una passada,
Marco.
Soligó va ésser el que aconsegui
el segon gol per al seu equip, aprofitant una oportunitat d'aquelles que
gairebé mai no s'aprofiten.
Iminecliatament de centrada la pilota, Martínez avança sol, passantse a tots els jugadors valencians i
aconseguint clarear el tercer per als

44444 ERE -

ORQUESTRINA

CINEMATOGRAFIA

d'e

le% UlgirongEr IMNiiiii? Fi% FelinilidelESlapisSuTple:'r(p3riolirieeld
A voli ', Hell'oR.IN•AraSnI/1111 ' or
, supra, poema einernalogralle,

ebeiMe».**44**:4444be i1 i
Gran Teatre Espanyol

Liceu

Avni, dimarts, 10 de propietat i
abona ment, a • les cari. panúlti-

una ovaeia forma,
.
•
rtabts als seus protagonistas.
1 EL JOC I'VARBITRA'FGE
hara-gui sprinta .räpirlamünt
Encara que per la situació del ter'"-a Artola: aquest. brardefensa. llanca un for- reny sigui dificil reconèixer la va-,.., xut a tres !mitres de la lor dels; jugadors, Muna la riostra
,.,r1a que Zamora, para d'una respecte als que en vistositat mami someravellosa.
bressottit deis ' dos equips.
oti atar a fons de la "Real
A • les. files del Sane, en les mutis
nnallarga
can•
i en
In reapareixia En Tonijoan, ultra
te . motiva

Ät
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ttreni.qué cidra reforçóia 40 ptes. Tres 29
" 33 .50 "
punys torne Sport, a il‘50 "
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eteria
Gran assortit de models en

ah rics, saqiietes, abrics tres crta'arts, echarpes i rehards última creació
.

.

SECCIÓ ECONÓMICA QUE LIQUIDEM A PREUS REDUITS
... 40 pessetes a 125 Renards Argentés des de. ... .........
80 pessetes a 125 Renards Mongòlia, diversos colore, des de... 20 pessetes a 75
Renards Japó natural des de.
60
pessetes
a
125
Renards
Alaska
des
de.
60 pessetes a 350 Echarpes Tasaban', diversos colora, des de... 50 pessetes a 125
..................
des
de.
...
Renards Croisé
200
pessetes
450 pessetes
Abrics llargs, variats colora, des de... ...
Jaquetes última moda, variats colora, des de... ...

PELLS PER A ADORN AMEN"! DES DE 2

Demaneu el caldleg general que se us enviorä de franc

GRANS

Pes.

EXISTENCIES
111111111111111111111181111111111111111111111111111111111111111111111(e

EPILEPTICSI NERVIOSOS! 1
NEURASTENICS!
CURAREU RADICALMENT amb "BOROSAI."
I

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.

¿QUÉ ES LÓ QUE NECESITAN
los DEBILITADOS, los FATIGADOS
aquellos que tienen dalles loa PULMONES y los IROMQUIOS?
Un ANTISÉPTICO u un RECONSTITUYENTE

medicació SENSE els inconvenienle del
BROMUIL ULTIMA PARAULA DE LA GIEN
CIA. Exists sorprenenl g en l'histerismo, es-

nora

pasmos, migranya, Insomnis I Incontlnémaia
nocturna d'orina. Dentancu "BOROSAL centres d'especifics i Farmäcla Gelabert, Princesa, T.

Passeig de Sant Joan, número 30, primer. Telefon 1378 S. P.

SOLUCION PAUTAUBERGE

0111•1111111~11~1111.e
Em serveixo
sempre

TLI.153.,E11:21 :, :: r,IS
« r 10

d'els

obui°

UNIERES
LAVABOS

SUCURSALS

Passeig de Sant Joan número
95, principal. Telefon 2037 G.
Coello, número 569. Telefon
número 2025 G.
Francesc Giner, número 56
(GrAcia).
Carretera de Sans, número
135 (Sane), primer pis.

que en forma apropiada, reúne el antiséptico y el reconstituyente MILI
poderosos, la Creosota y el Clorhidrotosiato de Cal.
Constituye el rarnedi0 soberano contra los CATARROS, las
IliNoNQUITIS crónicas, la ORIPI, el RAQUITISMO° y la
ILOGRÖFULA. Aumenta el apetito y las tuerzas, agota
las secreciones y previene/1a
,seso'

4440

1 LLUR3 ACCESOR13

CENTRAL

Para casos tales, nada como la

a.

CABES
fi BANY

per a

L'EXTRAC010 DE LETINE8
Es reben avisos

tal "re-

Unica

casa per a
C..lcat bo 1 barat. Tapmeria.

WATERS
BIDETS
DUTXES
AIX
EA

o

Stiel ^sal. 13

POLVOS

=...
...

RCELON

PELLS SOLAMENT
Facilitarem, a les nostres compradores que ens el dunafin, el Catàleg d'aquest mes (segona edició)

la

• 14" i 15 '" .

Antonl Puati
Travessia de Sacsimort, ro,

PI

(les.

.A

Manotea de pedrea per a elaborar 'cantata a 120 ptas. letrica

gCniz ninb SOLA DF GOMA marca FORD, Box- mg
hii
calf, tall angles, doble plantilla de cuiro

•

muna GIRONA Himp

parel.

in Tipos de luxe a preus barrtissims . Espardenyes amb so. 11.
la da goma, des de 250 pessetes parell,
111

adherents) 214. • CREMA (evita les arrugues) . 2. 50. • AIGUA
DENME/CA (en compraras efervescents) 5 -BATHOt MONTRY
(sals minerals per als banys de pena) S'So SAMBEL (cornorttutti al boy-rhurn per a regenerar el ceben) 550
Dapade desees):
ßstablimeals DALMAU OLIVERES, 5. A

-

Comte oa it n(39 b43

:C ALCA T:

Els POLVOS -d'HORLINE fan una cara lomos*
avellutada, 1 fan devenir la pell fina i agradable,
com la d'un infant. Els POLVOS d'HORLINE son el
millor secret de formosor i joventut.
PRODUCTES HOLLINE %
AIGUA d'HOSLINE (tintura progre-suya per ah cebas
blanca): 6. - DEPILATORI (.diu I tnolensiu)- 6 • POLVOS frn011

PASSRIC DE UNDUSIRIA

ENRIC CAssomA
'versara mi

11111•3031111111113331111 I II 3

HORLINE

Preua
Redudp

VENDES

a

Carrer ANSELM CLAVA 9

PIANOS

Raiala;) 11

(Fina) da 183
Atians c p rrer Dormitori Sant Franeeeol.

•

lo BARCELONA

Al. DETALL,

1

33313333111311111

II

33 3 3 3
dwomn

in

Plagues d• 40 si 40 171.

I

._-_,... •ganas
----e ondulada de
120 per 75 cm.
-Pies. 750 m3
----im.

La A.

Ptes..5 .05 m.

DE CORDES CREMES
AMB MARC DI FERRO

31EZ 4U AL
PER A TEULADES

Sublim marca
Fells per a adornamols a preus refluits

Materials armats

-=- _.4---_

ab

amiant exchysirament

Jaqueta 'Top" natural
Capa imitad(' "KolinsRy"...
Xal
Renart "Mukden", en tots colora..

JOSEP ESTEVA i Cia.

V_

=
-z,-.--..

Portal de l'Angel,

=A
=

wäbrien .

1 ¡3

pral.::

Teleion 3344-A

.

Casa fundada 01870
Al COMPTAT
PLASSOSiLLOGUER

16,PlaoCedlund.18

ROIC 1 PRATS - Balmes, 9, 11 i 13

BARCELONA

Barrió

R.MAR1STANY

750 I'tes.
350
175
100

••

-

•

LABORATORI

FI;

D

•

:W
1.1
VELLVE

F:erra r, .59 -

ESPECIAL PER

PETITS ANUNCIS CLASS1FICATS
DETREBaL

OFERTES DE

TREBALL

Calmant Lervids, analBOROSAL espasmädlc, !case brO•
mur. Dipinsit. Feria/irle Geleit, Prince.
es. número 7.
pera tot ea acemita. la.
MINYONA

TAT. B. T.

lu

celare a LA PLBLICI.

Per tot es necessIts

miNyo . tirs crlure a
TAT. B. T.

LA

PU1ILIE1-

MESTRE rr
er71
,712;
10:VT::,ä,:lci.
nrs del rem, ea necessita. Escrlure • LA
Ji ILLICITAT. B. T.
es neceellta. D'edilCAMBRERA re
a LA PLISLICI.

TAT, B. T.

rDA practica, ea necessIte.
CAmBR 1- 1 In Escritos a LA PLBLI.

()1.T. 5. T.

per Escriunt
a m"alia'a
TORNER re"1"4.
ea 'termita.
10 PI III.BITAT. 5. 1.

APRENENT E
r 422, AZT721

0.1 1T. JI. T.
fadrl Installador, babinadnr. elecAU Initista. es leo. ..salta. Estriare a
TA PI'BLI c ITAT, B. T.

CAMBRER

TAL B. T.

es neressIta. Escrlus
re a LA PUDLICI-

ovaneat, de quince a
MERITORI ellset an y s. es neces111•
te Estriare • LA PUBLICITAT, B. T.
lampista, es neressita. Estriare a
MIG
e u LA Pt BLICITAT, B. T.
e " t'
e" .
CORREDORA °vtottl
earucalers,

ea o pere-Pta. esc. : LA PUBLICITAT. B. T.
Per al repannsans. s'oreCOTXER rae. Genere a LA PU.
IIIMITAT. e. T.

arlib clientela prOpla
CORREDOR de lampeara. Se II

beata condlelOna. ESCrIttre LA
=ITAT , número 101.

MITJA

T.

BLICITAT,

MINERVISTA,
B. T.

es

n

rea, carrto es
i‘PRENENTS°:,r,‘'.:",P,,'n
Errriume a 1.0 PLBLICITAT, B. T."'i

CRIATS, c:2:5cVlur.reVi.rili`3111:

CITAT, B. T.

CAMBRERA, V7722;;',1:
TAT. P. T.

MINYONA Pcer;uarJotaesL2clIZUffal

venda de inmobles, de
1 0 a yo anys, es ne•
DEPENDENT
cessita. Estriare a LA PI_ ISLI(.11.11, B. f.
babOno r, Irr a l'ora (le
MESTREPLBLP
Itareelona (.• imere4allit. Es11AT. It. 1.
erhir. • I S
asa?. (Milis Bielda
Bi
dos
1

habiteciei Iralica I slut duras

occes•Ita. E•crlure a LA pU111.1 1 ITA1', B. T.
ben prädlc per a la
DEPENDENT
11 . nfla (le mereeria,
mis neces› , la. 1:editare a LA PUBLICI'rAT. Ib. T.
Ilril rerLeer rlatu, rt ee rmaecr

APRENENT

APRENENT
,7„..°,12.17:24
B.
p

es

TOT,

de II

17 atnos. vo
nemiessiten. E3crlure a

RECADERS II. T.
LA PI BLICITAT.

a

OFICIALES ig:T/V17:17, eps"

"ols
ps

ten. Escriare a LO PUBLICITAT,11117T,I-

cArtiBRERA
TAT, B. T.

LA

112,1'n e:

PU111./CITAT, B. 1.

necessIta. Eserlin

re a LA PUBLICI-

practIc en l 'articie do
a LA
OERAR1
P
Nialge I similar,' del raid
de la pell, saluda. Eacrlare a LA PU- PALETA, ;:neLV:Ii.A%?criminrli.

VERNISSADOR,:.°221.131Ti:
TAT, B. T.

J eait
APRENENT izte.,a dleaL' Ar.da,PLBLILl•
‘; '31 APRENENT

es neresedta. EtierlUre a

CAN/B

croentoillek. lövsuerz,

eirieussilil At;,s,rie

ubre si..LA

LLAUNER.

LA

CUINER,

si 01.1jeurvi .TAETs.crii1.u 7 a
T.

..onereis Eacrlure a
LA PUBLICITAl.

es !LeeessIts. Eserlu•
Un,'"I n m e a LA PUBLIC1.

5.

SENYORA

,1:,ts einoietrittfi,,:tiuts
Ile 0.11al

entume a 1..1 1 q 111.1i 1TAT, 11. T.
IT quinar, s'ofereix. lidiare a
PER 1 • LA PUBLIciTAT, II. T.

II

, enils ümfeerael t.1 PEj:
TELEFONISTA

MINYONA

s'ofenda. Escriure
1.0

PUBLICITAT, ti. T.

II

CAmBRERS,

s rel
a'ufLeAivitOisceirrIrre,

H. T.

ELECTRICISTA

bablnador 1 Ina

tallador, :notes

ielc. Estiran., a LA l i t LILICITAT. JI. I'.

io' Esciillie a LA Pt PLICITAT, P. T.

Furitta dr:3 ne115.

ell"" sense
0".
BOROSAL""
Ira fr l'Epilepsia;

tolIClIllIlIl d'eserlpiori,
AUXILIAR tadul-rneca..
meocefeis.
Estriare a I.A PUBLICITAT, II. T.

especialista en IreFUSTER [n'Adíe.
ba l le (le eobertes, es ne-

MINYONA,

I professor
AUXILIAR de l'armada
prilnera ensenyanea.

Leonor.
iw iN yom A per a Int, e. ',versan'.
Esedure a LA PCI.G.1.

LAMP ISTA uejerl
ak.",ceirsliva're711.Aeci711:
lampista prectic. ea

AJ E% nece s sita. Llenare •
MUNTA DOR
LA PI ItLicersT. B.

MAINADERAbeil
te n 1. n 11h11 ITAT. II. T.

I aEbilcer, um.a.

cunegul lea insBOBINADOR que
taliacluils t i epara

(A g ua electriques d'amelonoiblls e s itseett•
alta. EscrIure a LA PUBLICITAT. /1. T.
APRENENT ,;ea r a taller de
lec:salta. Liarlos
colz01,

T
LA
PUDLICITAT.

CAMBRER

P

trufends. Esdiure a
PI BLICITAT, II. 1.
pritetic. posselut trances, aioli° liliA 1 ab'.

CAMBRER
seis. Estriare a LA PUIG Imitos .
I1

It. T.

REPOSTER, ;:r7,7,2i„N. 17;T. •
cleelrletsla. s'nferels.
APRENENT Escriare a LA PUBL1LIIAT, Lt. T.

NA Algllant Momia° Cobrador, s'oferels. ESCriare

SEREMi l
I

FUF4DIDOR

PUBLICITAT, 11. T.

1.

1 . 1 BLICITAT. 13. T.

s'oferels. Eserlure a LA PU.
PAGES, DLICITAT. B. T.

li:LUSTRAT

BARC.E.L,ONA
,

a 0'50 pessetes les deu pri
meres paraules i a 0'10 pg
:: cada una d'excés
to,

petar

GRAMOFONS d.'s
tes. Gran tate»
en _ dbet et de toles menea. :muto. al

TOS IWZ:2n1L.,"2,letictrZe.'.21
t
Falo, Farmacies.

TAPISSOS runin„%airst.aaLt a dr:Cpasrl
igi
Especialimat en lapissos religiosos Ezie
sien) permanent de quadros a Fo.m, grP
Nsts, oleOgralles. etc. Fabricad() .1r aleit1
I motliares.-No compreu acune all111
aquesta casa. F. Muntfalcon. LaIell•
alual l'ortaterriSaa
iainezItu,nt:
COSTIPATS

f

'espiara seta/Me la InBOROSAL continencia nocturna de

per

A .F. II. T.

s'urerelaen. Escriure a LA

PEONS PLBLIC1 tAT. ti. T.
seques, S'Oterellett. Eserlure
DIDES a LA PUBLICITAT, B. T.

de ferro, Woferels.
AJUSTADOR,
FOTOGRAF
i CrTa'il.ror. 1:2I' el ir%la'
TORNER erture a LA PUBLICITAT.
Eserbur u 1..
ilLiCITAT, B. T.
T.
de relbeil,.
m 13 ans s. s*oferets.
m iN yo NA diDental
PREMSISTA
a 1_0 pum,.
e '' ' . Lo.
r " r "a. LA
s 'PUBLICIAJUDANT ""crlure
JSLILJ1Al D. T.
SI, II.
.
B. T.

om ANDIT ADI
ea neressila
a neguel eh Mar-

1

lEscriure a LA

ittiG

'IAT.

Rvio A

1 AT. II. T.
in fadd /asid, es neressita.
m 4%9 le a /.A PUBLICITAT. B. T.
C

FADRI

111.1i:11' 11 , B. 1.

CAlYIBRER,

PLBLIcITAT. I& T.

TAT. Lt. T.

MINYONA,

LA

FORNER,

IsLiLITAT, b. T.

-

COSIDORA,

LA PI ItLli:11/1. II. 1.

BLICITAT. B. T.

1.A PI lil.

LA PLBLIcITAT. 11. 1.

B. T.

!Irme, per a nerieL el
CAMBRERA micessila. Escriure a
LA PLBLILITAT,

e,
al fu.

IllaquIndi /a, CO ne.
tessita. Lscriure a

RECADER
Ida:e a:21 laa. Ccri atinrr S L'As
PLBLILUIA.

TAT, B. T.

CR orE

CORREDOR

llama,

ltdrIer, s'oferelz. Es-

triare a LA 1 , 1211LICITAT, B. T.

A seca, e: tireeseita. Loe jure
DI ae rs
LA PLuLluirAT, U. T.

necetolla.

electricista,

LAMPISTA

DEMANDES

MIG

M A NEU EL FAS-

UROIÆG

TORNER
TED
CoNFL un,

s'oicrelx. Estriare a
PUBLICITAT, B. T.

COMPTABLE,

LLOGIIERS

s'ofenels. Estriare LA PUBLICITAT, B. T.

lialdtarlä 11101 1 5euttlad5, en soeron pi., a (Ilustre pas•es de la
pladm "s ala Jaume. !len: Tapinerla. 15.
de dues sales, en seesdi
pis, priiples per a desnata
1 dormitori n rosa similar, al costat de
la placa 051(1 !alune. Re): Tapinerta, 35,
sabaterta.

AGRICULTOR laer'itjer'e:UrPj: UNA
BLICITAT, II. T.

MECANOGRAFk.t,r2t,11.17:: DISPOSO
espatirol I Pa.
TAQUI -merarffigrara,
Ilä 1 norinte do Trances, s'ole:en, Lardare

CUINERA
LA

LA PUBLICITAT, B. T.

le/ultra, de 25 a 30 anys
ro neressIte. Estriare

PrIlLICITAT. JI. T.

COMPTABLE

DI VERSES

«out
°reanimo pineal

FITOsIL, medicad() vegetal. 1
Fartnacies.
uarelx radleä,ment
BoRosAL gNeura
s tenia 1 'Miel*
lile, 110

•et ne

nudnne.

VENDES
le

Pi"

ESTUFA ,,>,Z„Ztrre...',,,,bee
Iiruril,

PA.

principal.

C AVALL ETS
.12:0:T.:;flitit'ir
siimein
ab camir
ca ile sa.lata.
dejteuraeirlúrimei3

LLIT

matrimoni, gairebA han. est
28. 1rInet141'

barato Itruch,

1nnnn•nnasmoisl.

DISPESES

DOS foTe.:i.7.'2::: nasa

tpancyoorri7prozaele.es;

alee. s'oferelx. EscrIure a LA PUBLICITAT, R. T,

SPORTSmEN.•

F,erlure 1.0 JtJil.ICITAr II. T.
s'Oferels. Eserture a
SEREN O 7 l'1131.1cITAT. B. T.

resalta. Estriare a La Publieltal, B. T.

enlute a L.A_PUBLICITAT, B. T.

de la
trono.«STIP
f(trça perthitla preneut r/TOSIL, catee
cid tiigelim

CONV ALF3CENTS

del

plfm no tAMPII e? rred

MALALTS preoeut FITOSIL, mea/coció vegetal.

re • LA PUBLICITAT. pamero

CASA

gg0
pOorw
a tfanc: Ilia.Bdoesteirt.Jn id4o.sorge

