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Fora els escuts catalana, fora les barretinea que hi ha als
i a les pedres deis camina i carreteras mancomuneis. Tal
l'ordre donada pel governador militar i civil de Girona, ge.
al Carsi, a l'enginyer cap d'Obres públiques d la provincia,
qual, amatent, ha ordenat tot seguit la mateixa cosa al
resident de la Mancomunitat de Catalunya. I aquest senyor
ginyer, estricta complidor del ritualisme burocràtic, ha adrel'ordre al "Senyor President", i no pas a rExcellentfasenyor President", perqui sembla que, per un oblit, no axisex cap Hei, cap retal decret, cap reial ordre, ni cap diapoaio ministerial o governativa que atorgui oficialment l'excelda protocolaria a la persona que presideix la Mancomu¡tal .
Beidentment, no hi ha cap necessitat de posar escuts i
rretines a les carreteres. No eón elements indispensables. No
en cap influencia sobre la velocitat i la seguretat de la mana.
Si algú volgués veure en les quatre barres d'un pal o d'un
16 una intenció política, calare reconèixer que té tanta raó
r veure-la en aquell lloc com en el drap que onejava al grat del
erl.
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ull de dietari ELS POETES D'ARA.
DIVACUE31, DIVAGUEM

N, se ben be perque, en posar-me a
criurc, mita vingut a la membria una

ama d'idees i d'emocions eradottcencia. He imaginat que tenia divuit
per nys. que cstava enamorat i que cm
H.
ia correspondre amb el meu amor
través de la vigiläncia d'uns pares
Itiats i repatanis.
Es que potser la nostra época té,
*ra totes les aparences, un regust
ol(mdament Ah, jo no ho
Ira dir. Els records que os dic han
tliEt sgut a la me
y a membria d'una
tuço
gemilment gratuita. Ha estat
Ina
ress
esm un somni. I a llores d'ara.
irrst les hipótesis de Frend, qui
sse assegurar que coneix l'origen 1
hei de's somnis?
•. .
it al
07/ érem? Divago massa. Perdo.
amen
Després d'haver encetat la con5
stis del meu estat d'esperi: he sentit
:a mena de rubor i he tractat habiten( cte fugir d'estudi. Pero, paraula
paratea. He dit que en posar-tne
escriare he imaginat que tenia divuit
ty(.
que estava enamorat i que e(n
irle
ia correspondre arte) la me y a amor
.810
través de la vigilancia d'uns pares
liiats 1 repatanis. Ne, torno enrera,
me ya divisa és : sinceritat a ulança.
a.
P . 1C dir la paraula plena. la paraula
silla, la paraula meteor? No pur.
et just ella i jo ens trobem a prop
ha quatre ulls—a l menys quatre —
ens sotgen aferrissadament. Puc
e so1 Ice qualsevol senyal discreta?
ttt Tampoc! Els quatre u'Is la veuAleshores. qt›? Em cal romantrop (l'ella com un es'aquirot inhie? Aixó mai. Parlo amb les
ete
kixes paraules que tothom. faig els
daos gestos que els senyors enats i indiferents. co comporto. fet
fet. co,,, el mis obscur deis versoges que són al m.eu voltant. Per?,
81' . r és l'amor. La mirada te el seu
am,ig inconfusible. Ella se n'arlona.
'be ajupit per eollir un petal de rosa
fa mitia hora que jet, a terra:
caigut des seus dits; ho sé; era
Niqqn Itt té res a dir. Tan .
eix. era m'entin. Ella mkatéti
are. FI més trivial deis neme po. més Yaga de les nieves meti,
5, el més fragil dels meus %repita,
>DA
. sot té per a ella una
cisa...
Déti meu! Ens separarien per una
resta cortina. ens olaigarien al mune absolut, i encara. encara. hi
aria un corrent d'intelligincia múLa telepatla que is. sinó la nopir
icació dels esperits a través de l'esigh
inexorable? Garlen floidlealla

MAMAN MANENT
El volum que "Els Poetes
clara' han dedicat a Manten

elane»t, va precede del pròleg
següent:
L'impute donat per Josep
Carnee a la poesia catalana
haurit influït en el to literari
dels poetes inamediatament
posteriors. Gairebe ningú no
ha pogut escapar a aquesta
cmprernta. Marian Manent
menys que ningú. E seu cant,
puse fi, "dieeret", ressona encara de la gran tonada carneriana.
L'obra de Marian Manent,
continguda en els sena dos preciosos q iihres de poernes, és un
mirall fidel (le la 'Melisa piteaste
maduresa d'ara; es el frult
aconseguit a costa d'experienciee i girades geniale.
Sense Verditguer. sense Mare gale senas CaNIP1', lara moll
difícil d'explicar tla Jioc'sia cae
atiene d'avui.
La de Marian Manent mostea, potser effla eap ; ltra, 1.e_
fieleia d'aquel' triple 'resbale.
Matean Manera, més lligat als
antecessors en els versos de
'La brenca", mes deseixit i (filial en ele de "La coleta en
la boira". meseta e la seca espontaneitat inicial una preocupació per la forma. La seta
enlode, poe intensa, velada, cap
tela dintre els seus versos
data. Aquesta sor/osa equivalencia estalvia en la poestia de
N'asean Mandil la Huila asiera
per l'expressie. Aquesta
que consum la roent inspiració
d'alistes lirics -- el notare altíseim López-Pires, posean per
ras — s. dones, p ortees heu
de lit (Partiría en l'obra de Marian Mtsuient..
I.a mate viraje le una rara

I

fina, dringant i

lidamenf acolorida torn es. L'amor (que es encara, en aquests
versos, un soepir i una paraula Huata', i el paisatge (ladee
daurades, blanquee, rosadas i
verd-poma, cense perspectiva)

«leguen en la poesia dé Marean
Mauent un petit drama alegar.
L'escenografia d'aquest poeta
—l'alosa, el gessame retare.
Ilse,-el marge. el etanol 1 ramiga — no tresnal de .paseite
ni s'ajup nota- l'orstge. Es un
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ELS PARTITS : ES SEN D'ACORD: . polonitsacid Liteania
ha seguit un 'voces uniforCada una de tes elasses soPER A LA FORMAit 10 D'UN GABI- nome.
elide reaceignat
manera
que venien
NET STEdERWALD
de Polònia. Les -diferencies han
estat característiques i no han
La

de

d'una
distinta davant les influencies culturals

UNA REUNIO DELS CEN TRISTES, DEMOCRATES I POPULARS AMB EL
NACIONALISTA HERGT EBERT CONFERENCIA AMB STEGERWALD
ANGLATERRA DAVANT ELS CONTRACTES DE LA RUHR
blATTHES DISSOL EL GOVERN RHENA
28, — Els cape dels
tres pert its burgesos, centrista,

ALEMANYA VOLDRIA UN RE-

GIM FINANCIER COM
Creiem, tanmateix, que hi ha hagut un malentès, o mi- eemeerala i popular allemany
AUSTRALIA
el' dit , dos malentesos. Segons les n ostres noticies. apareix elan retina amb el diputat naBerlín,
29.—Es
parlaaaalgune dies
comte
de
eionaliela
Hergt
i
el
'ectivament l'escut de les quatre barres en alguns ll ocs dele
en els cerdo politice alemanys
mine i les carreteres de la Moncomunitat. Però aquest escut Weetarp. El centre i els demò- eneä
crida que seria'-dirigida pel
o és altre sine el de la Mancomunitat de Catalunya, escut crates imposen cert, nombre de d'una
Goleen de l'Impele' conjunt de
ue apareix també en els segells i en el paper oficial de la remendona a la participad() dele l'Entesa o solament a la Societat de
en el bloc burgas.
rporació. Allò que no hi ha eón barretines. Possiblement s'ha nacionalistes
Demanen entre altree coses que les Nacions, la quäl seria invitada
res per barretina el coronament verme ll que duen els pilons de els nacionalisles reconeguin la a crear per a Alemanya an emprèstit
«Ira indicadors dels qui l òmetres. I aquest coronament es un constitució de Weimar, mera estranger sota un control financier,
eme d'ús internacional posat per fer mes visible la xifra dele lambe la politice exterior se- igual que el que funciona a Austria.
—Radio.
pileenetres marcats.
guida; la validesa del Tractat
De totes maneres. opinem que fins treient es escuts man- de Versalles. i que declarin que
rimunals i les suposades barretines, no quedaran prou igualats la composició del Govern prus- QUAN LA RUHR COMENÇA DE
L camine i carreteres de l'Estat
i de la Mancomuni- p ie As un assumpte que afecta PRODUIR. ANGLATERRA SE'N
PREOCUPAcatalana. Ordena l'enginyer en cap que desaparegui, dintre solament Presea.
En acabar aquesta reunió
termini improrrogable de quinze dies i d'una manera penasLondres.
29.—Sembla
que th pela posaihilital d'una rits de la Tresoreria sisan pronunene tota marca o senyal que pugui diferenciar-los. Penó és el s'enlrevela
inteleigencia entre els partits ciat en pro de la cooperació de la
zoas que els camine i carreteres no corisisteixen en els pals, ni burgesne per a la constitució
na británica d'ocupació a Alemanya,
les pedres de les obres de fàbrica, ni en les monjoies quilo- d'una nova anhele hurgesa.
amb el monopoli franco-belga de feretriques. Consisteixen essencialment en el pis: el pis on es poLa frarrió naeinnalista es re- rocarrils de la Ruhr.
n els peus i per on roden les rodee.
uní lambe sota la presidencia
No obstant, feren algunas resaleI en el pis. la diferencia entre les vies mancemunals i les del senyor Ilelfferiele La sessió
ies• estatal:: es actua/ment molt forte. Perquè un vianant, o un
ton de les mes agitades. Des- done en el que respecta a la submissió que han d'observar les autoritats
carreter, o un automobilista les distingeixi, no cal pas que es pres d'una diseussid d'algunes britaniques
de la zona tite Colònia claxi en cap escut ni en cap barretina. Avui per avui, els sotracs horca, la feneció es declarà d'a- vase els bans publicats per l'Alta Coes rontolls, produïts pels clots i pel pedregam, l'avisarà per- cord en principi amb la forma- missió interaliada.
d() d'un gabinet Stegerwald.
ectament.
Els dits perits, a mis, estimaren
La ronstiturie d'aquest as,
Per riconseguir la igualtat dele camine i carreteres convé, dones, qiiestiö d'hores. Ele cm- que seria inútil rebutjar "a priori"
once, igualar el pis respectiu. I com que si això no es fa, no tristes han pregat all senyor el projecte de constituir un Comité de
segurament per culpa de cap 'governadar, ni de cap enginyer, Stresemann que aeeepti en el perits per mitjä de la Camisa de
de cap ministre, sine per culpa de la poca consignació en el non Gabinet la cartera d'Afers Reparacions.
ressupost, volem creure que, preocupant-se de la igualtat ab- Estrangera—Radio.
Quant al repartiment de, beneficia
so'.uta dele camine i les carreteres, el Directori fa ya adobar. em.
29. —.E1 ja resident, que Izara. dome. '
pidament les a jes de l'Estat que tenen aquella trO geórs-que ara Ebert ha conferenciat amb el ritoris ocupats, es ntostraren oposats
qué la Gran Bretanya prengués cap
o poden anar ni amb rodes. I aquí pren la frase 'popular tot el senyor Stegerwald. A la sortida ainiciativa
dintre
eu sentit textual.
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aquest s'ha negat a declarar els
punta de la seva conversa amb
Eberf, abrí com de la seva actitud davant la crisi.
Els centristes han manifestat
ale nacionalistes les seves condicione, les guate eón les següents:
Primera.—Manteniment de la
tinta directiva, nl voltant de la
quall ha de desenrotllar-se la
política interior del Reich.
Segona.—Manteniment de la
coalició prussiana.
Els nacionalistes, per la seva
part, han soll/citat de la fe:tedie nacionalista prussiana que
sigui dissolta la coalició a l'objecte de constituir un bloc burgès.
Els demeerates ja no prenen
part en les negociacions, havent
declarat que únieament col -laborarien ara, un Govern absolutament constitucional.
Anit paseada es parlava de la
constitució d'un Govern completament deslligat de tol, perita politle, en el qual figurara
Kbardof cense ostentar ha lepresentació del sen partit.
y ero que proeediria, en el ras

de constituir-se, a la dissolució
¡inmediata del Reichstag—Havas.
LA MANIFESTACIO COMUNISTA DE BERLIN COL.LISIÓ
AMB LA POLICIA :-: FERITS
I NOMBROSES DETENCIONS
Berlín, 28.—Nombrosos membres
del dissolt partit comunista intentaren efectuar una inanifestació, aconseguint un miler d'ells arribar fins

al Lustgarten, on aclamaren la república dele soviets. Intervingué la
pedida donant algunes carregues i
fent més de vuitanta dispars.
Cap a les sis de la tarda els manifestants van rebre importants reforpa. En vista que no es dispersaven i que dels grups en sortien
alguns dispara la policia va fer ús

de les armes novament.
Es practicaren setanta set detencions, entre ells la (le la diputada
comunista Rosa Wolffstein i diversos agitadora amos.
Resultaren ferits guatee agents de
policia i alguno manifestants.—Radio.

la Comissi6 de Re-

paracions.—Havas.
EL "TIMES" I LA SITUACIO
CREADA PER FRANCA A RHENANIA I LA RUHR
Loneres, ale—mg, el tito! de ° La
Nova Europa", publica 'el "Times"
un llarg editorial sobre la nova simació creada per la política francesa a
Rhenania i a la Ruhr i que ha mote

des a es Ruhr. fas que torni a quedar en les condicions anteriors a la
resistencia passiva.—Havas.
LA POLITICA BRITÁNICA D'AMISTAT AMB FRANÇA
Londres. 29. — En un discurs pronunciat en aquesta capital, el veme-mas Long, ex-ministro de Coles/lea proclames la
necessitat en que es troba Anglaterra d'estampa, tant com
pugui, els llaços que la uneixen amb l'Entesa, i amb Eranea, espetialment.
El senyor Long, per altea
part, es mesträ Contrari a tot
project° d'aproximació entre
Anglaterra, Alemanya i Rússia.
—llevas.
MATTHES DESFA EL GOVERN
DEL RIN :a CAP A UNA DICTADURA MILITAR?
Dusseldorf, 29. —El cap separatista
senyor Matthes ha comunicas al comissari Tirard la dissolució del Gabines rhenä, a conseqüència oc l'actitud indecisa adoptada peis ministres
davant la insurecció de l'exèrcit rhena.—Hayas.
Coblenca. 29.—En la sessió del GaMost que se celebra anit passada. el
Consell Superior de l'exercit llena
decidí destituir el Govern i establir
•
una eictadura militar.

Havent coHocat el senyor blatthes
geleistete

tallent la '<rulantiel,de

pronundiase contra aquesta dictadura o dimitir, aquests vacillaren, i en
veure-ho el senyor Matthes va sortir
cap a Dusseldorf després de declarar
que dissolia el Govern.
Sembla que els ministres es consideren a Coblenca encara en l'ús sie

les seres funcions. Ahir s'efectuaren

la Ruhr.
La situació en que es troha Alemanya i la impotència del seu Govern
no ii deixen altra possibilitat que la
d'una completa submissió. Els francesos eominen definitivament a la Ruhr.

Han obrat amb fermesa i memela incautant-se dels ferrocarrils i administrant-los. establint una barrera duanera entre els territoris ocupats i la resta de l'Imperi i interrompent en diverses ocasions el träfec entre aquestes dues parts d'Alemansa, tot de conformitat a un pla curosament establert.
Per altea banda, parlant del repartiment de les sumes obtinguegs a la
Ruhr, la "Westminster Gazette" escrin que s'arribare probablement a un

acord , mentre res del que consent la
Gran 'Bretanya sigui interpretat com
un reconeixement de fet, per la seva
part. de la legalitat de l'ocupació.5'—
Radio.

FRANCA 1 BELGICA PROMETEN

ATENUAR L'OCUPACIO

violenta, d'una nació amb una
altra sIn mes tarta, en naixia
sempre l'assimilació de la cuitar& 41(1 la segona per a les
Glasees <Inminente de la primera. Aixe era natural. En aquella epoca solament la noblesa

formava la "nade', ?lomee ella
eomptava nora a factor pollee;
'tomes ella ocupava els Hnos de
l'administració que 11 confinven les autoritats centrals, /lomee ella deliberara i negocuiva
amb ele representante de Pel-

tre nació. D'aquest contacte
constant i deis avantatges per-

sonals que comportava naixia
l'assimilaeiú de la noblesa d'una manera natural. En el cas
de Lituänia un factor important facilitava apesta assimialeje: la cultura ele Polenta era
superior a la de Lituänia. El
catecismo palenes per ell sol.
tela aleshores en un país pagà

una eminent labor eivilitzadora.

En polonitzar-Se, les °Meses
cunee lituanes, pujaven de laven cultural. Per elles, Potenia era ll'Ocaident. el (apeen de
la civilització, el eamf del penares. Civilització i elesnacionalització, aleshores per a Lituänia, significava el mateix.
Pela no tota la noblesa es
desnaeionalitazava de la mateixa manera. Tambe aquf el
factor social determinava les
diferencies.
Els magnate es polonitzaven
pel fet d'estar en contacte se-

gafa ame Alts rresthîts'dd
Polònia. Però l'interès de clacse els empenyia a defensor les
tradicions politiquee del seu

país. Per que? Perquè Polenta
en aquella epoca ja era un país
de regim demoertale. Polònia
era aleshores una democràcia
nobiliària. Tota la noblesa pro-

DI L11111111
nia liare •eirerelaceire dal rei, I
en teoria, cada noble podia as«4
pirar a ocupar el Boli retal. Toa
at la noblesa participava en les
aleccione del Parlament, senas
el consentiment del quäl el ret
no podia establir cap hiel. Tota

In noblesa, dones; éra — ale
menys teòricament'— igual:

.cap jerarquia era corieguda orle
cialment 1 només cl nivele del
llne que un noble empava el
distingia (le la maese (le la no,
basen. mes nombrosa que la de
qualmevol altre pata La influencia que ele nobles poloneses
exereien en la vida política de
Polenia. no era l'atice". Res
no podia fer-se en el pais sene
se el sen coneentiment. El poe
der del rei gairehe es reduje a
no-res. La noblesa Mata sabut

crear brgane que li permetien
decidir quasi son toas .els

sumptes melifica

Aquest estat de coses fa
cornprendre el tradicionalismo
dels nobles de Lattänia. ni feo,
dalisme liase feia molt poderoe
ira la posició dele magnate.
Aquests preferien dependas del
gran due i poder dominar. la
noblesa inferior que aeceptar
la igualtat, de teta ele nobles
a la manera palemesa. Això fea
que la gran aristocracia, mel -s
perca de polonitzar-se cultural-,
ment, defenses sempre les part icularitats du l'organització
política de Lía/tenia i fins pro -s
pugnes la idea del eseparatisme.
Contràriament. per als "bote-

ros". el regim pnliti de Polfee
nia era una temptaeie irrestse
tible. El peder dels nobles poe

lonee,oe P13 excitava. Els hipe
nolitzava la idea que la unió
estreta de les dues nacions els
emanciparte de la submissió als
magnate i ces donaria ven de.a
cisiva en la vida polilla% del
sen paje. Per aquesta raó la
noblesa lituana era la mes sincerai enérgica partidaria de-ha

unió política emb Polònia, la
PrPPreeeteee Ate i'.§idaptaciö . al
eistenta-pelfUtfiblenes, la' de-.
de la politice polonesa. 1 era ella la que amb mes
convicció i ame) major rapide.
ea. realitzava hin polonització de
Lituenia.
No obstant...
Tad•u Palpar

negociacions entre els Ministres i els
militars rhenans i és possible que el

Govern continuarà funcionant malgrat
la retirada del senyor Matthes. per
considerar-se sense validesa la distolució que pronuncià—Radio.

vat la reunió de la Conferencia de
perits britànics que va comencar ahir
a Londres.
"El deure urgent del Govern anglès—diu el "Times"—es salvaguardar els interesaos essencials britànics
a Europa en vista de la situació extraordinaria creada pel que virtualment
pot anomenar-se "la nova unitat econmica i politice", a la rica i important regió M'usada entre l'Alemanya
su) ocupada i Franca. La setmana
passada assenyalà l'apogeu de la ¡soMica francesa per la conclusió d'acords amb els magnas industrials de

Ungut. res de casuals:
Les clames socials superiora
han estat les primeros que
s'han desnacionalitzat. Alee da
un fenomen universal. El trobem en la histeria de lotes les
eacions. De la unte, pacifica o

U

La Política

Viena, 29. — Sobre les monedes austrfaques de metan
que celan per esser äcunyades,
seha donat refereneies el ministre de Finances, senyor Kienboeek, parlant a la Cambra del

balara'. De la moneda se'n
ra "sehilling", denominació esco1lida per evitar eventuals deenostracions politiquee adoptant noms quo designaven monedes (le la ven Austria. El
Govern ele decida a l'en cunyament de monedes d'argent per
induir el poble a apreciar el
dines' i a reprendre el sentit
de lamonornia. De moment es
vol llançar a ea circulació monedes d'arada equivalente a
5.000, 10.000 i 20.000 corones.

L'herència d'un Illantrop
Londres, 29. — La catea del
Tresor anteles ha ingressat de
eop 1,354.000 lauree estere
linee de taxa de successió sobre l'herència de 3,145.751 Mares esterlines deixades pel seriyese Mattriel Merme el quid
fest la sera fortuna en el isomere de diamante i en ele afers
bancaris. El eestameut ha estat una gran isorpre:sa per tal
que ni eh patanes del difunt
Mareus no editen que fos tan
nie. Era un ,hotne atilden i
simple, i mantee feia molla de
„beneficencia pu permetia que
e1 be u noto fi 8 publicat. La maor part de la sa y a fortuna ea

Para, ge—La Premsa belga publica aquests últims dies una nota dient
que Bélgica s'haurii de mostrar sempre disposada a ocupar-se eaaquelles
demandes que se li dtrigeixin pene
atenui el caràcter militar de l'ocupace6 actualment exereida sobre els terpanorama amable, quiet, em- •ritorls de la Ruhr.
boirat de melangia, enterbolit
Frena, per la seta part. cootinua,
per una enyorança preesee quo com sempre, fidel a les seves promecoexisteix amb el desig, en tes, i no té oblidats aquests assumpcorretee d'eeser-ne la llunyana tes. Frena segueix disposada, ben
engruna. Per aixb Marien Ma- 'gen la situació VI . eta territorio oree •
ment da km poeta idttlic i as- pata eitei remetiere la normalitat, a.,
falte, 400ra.
enfolek d'una- masera provenir* let • repartida entre cine nebodes
Oartge mesares de <ariete. militar *del>.

Montserrat
_ . hoy dice a Espata:

HIMNE ARDIT

El senyor F. G. 3firanda Rato ha
sestil colpida patriòticament la sera
ittspiració i ha escrit "El canto del
Somatén". Aquest "canto", posa en
solfa pel senyor Pasteé, sera t.:cesta?, en facie d'impasar al Rei d'Espants la medalla de la bolutbscia. Per
la banda del regiment de Vergara.
Ileds-el aquí:
Les naves monedes d'argent
instrlagnes

;Ya repican las campanas
y sonando mucho y bien

I SOM ATENTSI
ESTAMOS ALERTA

Los almogävares antes
al gritar : l Desperta ferrol...
realizaban las hazafias

que fama eterna les dieron.

Cuando la guerra abrid paso
a la industria y al comercio
se extinguieron y nombraron
al Somatén su heredero...
Es centinela y orgullo
de la tierra catalana
que cambió el "Desperta ferro!"

por los toques de campana.
ESTRIBILLO
/Ya repican! 1Ya repican!

y sonando mucho y bien
las campanas son cornetas
del glorioso Somatén.
SEGUNDA
La inckperideneie cipriota
defendieron en el campo
de la hermosa Catalulta
los Somatenes armados.
Que hoy con su espíritu llevan

la esperanza al suelo patrio
porque en todas las regiones
ya el Someten tiene hermana.
Y el centinela y orgullo
de la tierra catalana
hog reúne a Esparta entera

Con sus toques de campana.
Al estribillo
•
Virgen dc * nuestra montees
la de la morena faz,
escucha el grito de Espafia
de ¡ Paz ! ; paz !... y ¡siempre paz!
que ya grabó en tu corona
C011 SUS 11.8,y08

nuestro sol.

;Catalana es la patrona

del Somatén español!
Si elle en anemia de la reconquista
la gema gloriosa te vid mamar.
II Virgen patrona del matenista
la pes anhelada le hiel commietar.
4

NOL' DI.4RI OBRERISTA

Per (inter,1/4 palde que té i per representar una rectificarij de noticies
anterior:. donem la nericia scoest:
Dimarts visera apareixeril el diari
obrer sindicalista "Lucha Obrera". que
allunyat de tota tendéneia politiza i
beis al marge, magras el que sha dit,
del contusisone. tinda més que III
cargcter decididament obrerista.
Constitsiras el- cos de redaecid els
senyers Angel Abella, ¡'clip
Anloni Amador,.lren gfil Diarot, ano
tico redactors de "Solidaridad Obrera", a mis a mis dels senyors Hilari
Arlandig. foaquim Ilfaurfn. Josep
el caricaturista Shum, sota la
direeeie, de (ex-diputat i «hect:1 feas
Casanoves.

EN C.4.1(80
Persono molt afecta al senyor Cam113 Pm' informa que no P.e e.raete la
noticia que "ha dona? n'7airehé tota le
Premsa bareelonina d'un sopar tsolitic presidit pel senyne (amb.i. Fas
assegura el comunicant que (ex-lider
regionalista is a París des del dia
d'aquest Jet i que no ha ritt cap dele
seta cs-compan ys de direcció de la
Lliga.
L'ACTITUD DE LA
M ANCOM U NIT
En la neu tra 'dice (fakir desirven
conipte de ¡a noticia Pnblieada per ros
rollega local, segon) la qu al la Man(musita' assistiria rorporatiroment
als actes organitasts afrib' mothi de la
risita del cap do l'Eme
El conselh y de la Mancensusairet.
sentar Yegua- i Comes ens prega. en
atenta lletra, que &medio, ine el

Consell permanent higi lees qquest
suposat acord ni qm.* hagi deiiberat se
J0.1 on onb nta •oultettura ts»tin) .`‘,7
dulltar-se del tecle i el vol dels consellers de la sera minores nacitmealkie

republicana.
Ami) molt de mal templamos al se
vi vor Nogsser i Cornil. Afeminad, rae.
tisis{ de !a set* miseria coiacideir
la d'altres Nombrotat diputes, ceta ja
n'assabettijrrein alar ah nene
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Vapor espanyo "Sac III", de
Sant Caries de la Itäpila,

MOVIMENT MARITIM
Vaixells entrate
Vapor espanyol "Vicente La
Roda"; de Marsella. amb càrrega general. Amarrat moll d'Espanya NE. Consignatari. Cornpanyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Cabo Sacratif", de Sevilla, amb eärrega general i vuit passatgets. Amarrat mol' del Rebaix. Consignatari, Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol "Rey Jaime U", de Palma, amb eärrega
general i 79 passatgers. Amarrat moll de les Drassanes. Con-

signatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor alemany "Messina", de
Màlaga, amb càrrega general.
Amarrat mol ll de Sant Bertran.
Consignatari, Turrabadella.
Vapor noruec "Activ", de
amb bacallà. Amarrat moll
de Muralla. Consignatari, Busquets Boera i Companyia.
_ Vapor francès "Freschwater", de Marsella, amb eärrega
general. Amarrat moll de Sant
Berträn. Consignatari, Salvador
Companyia.
Vapor espanyol 'Luis", de la
mar, amb peix. Amarrat moll de
Llevant. Consignatari, Gilabert.

sal. Amarrat mol (le Barcelona Nord. Consignatari, Pascual.
Yacht francès "Pays de France", de Malaga, amb el seu
equip. Amarrat moll de Barcelona Nord.
Vapor espanyol "Canalejas",
de València, are càrrega general i 1013 passatgers. Amarrat
moll d'Espanya NE. Consignalari, Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Canosa", de
la mar, amb peix. Amarrat mol!
de Llevant. Consignatari, Canosa.
Vapor espanyol "Tintoré".
d'Alacant, amb córrega general i 56' passatgers. Amarrat
moll d'Espanya NE. Consignatari. Companyia Transineriterränia.
Veler espanyol "Patricio Sala". de Cartagena, amb civada.
Velen Halla "Sauro", de Tabarca, amb carbó.
Velar espanyol "Manuel
de Vinaroc, amb garrofes.
Vaixells nonas
Yacht francio "Pays dc Erance", amb el seu equip, cap a la
mar.
Vapor belga "Lys", amb eär-
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rega general i tränsit, cap a
'Tarragona.
Vapor angls "Cortes", amb
eitrrega general i tränsit, cap
a Tarragona.
Vapor francès "l'arriman",
ami) Anega general i trànsit,
cap a Marsella.
Vapor ilaliä "Cittä di Leere",
arnb enrrega general i tränsit,
cap a Alexandria i escales.
Vapor espanyol "V. la Roda",
amb ciarrega general, cap a
Mand.
Vapor trances "Freseliwater", amb córrega general i
trànsit, cap a Tarragona.
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Contra remesa de 25 etiquetes de les quo van en»
ganxades en el pot de la
Farina Lact2ada .Nest, es
regalar 3 una preciosa nina
i un 13,511 numerat per al
sorleig d'una nina de gran
tarnany. Aquest sorteig s'efeetuarä entre cada cent
participants.
Les etiquetes podan
presentar-se a lea oficines
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Aquesta festa

A última hora d'allir a la tarda
es. va reunir la junta sindical del
Collegi d'Agents de Canvi i Borsa,
i va decretar dia inhábil el dissabte,
dia (l e dcsembre, per tala, restara tancat el saló de 1 . 1otj a .
s•
També ens han dit que a última
llora d'ahir tarda, i després de la
reunió dels Agents, va tenir lloc
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que va pintar Leonardo de Vincl. 5 poden ésser
admirades en el Museu del Prado, tan aristocràticament fines, tan espiritualment seductores. tan remefines i apassionades, les posseeix avui rota senyora
que usi el Sebe/ Heno de Pravia, creació de la Casa
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Gal. que té un &U cada dia en augmenf. Qualsevol que
sla l'ocupad() a que vosit es dediqui, senyora o senyoreta, i per molt que aquesta ocupació periudiqui les
seves mans, aconsegulrä tenir-les sempre blanques.
suaus 1 perfumados si emplea constamment el sable
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1M prellIbIllid) general:
•ereed.
Força animal fou el d'ahir, veient-se alguna compradors de lora.
IllePsee. - Malgrat Mesar tan recluidas les vendes traque st gra quo podrfem considerarles gairebé nulles, ha seguit el
preuisueleorn mds sostingut. Alguns venedors esperen ()Karate aquest gra a 35 pessetes.
•Els cigrons davant la molta existència i poca venda 1 l'abundosa oferta de I interior de cada dia a minora
111181, fique la tendencia sigui de banca. En canvi, les mong otee, si N hi ha poca demanda,els preus segueixen sosteitintOlieres
sonso cap vuiaci6 digna do tonir-la en cumple.
' N..Li &ates

es un sabó pur, sense borregas n1 adul- obeervarb, en consumir la tercera,
teraciona de cop mena. Cl aeu Incoa- que emb el temp5 ha minore: ea &re»
fundible peder es mente fas 'Mena al • 1 fregäncla. El veredicte del públic
final com al prinelpl de la pastilla. 31 ellälliel en reconèixer ~atea bonos
~Id compra 11110 Celped de tres »atines, guantea.
1 • 0 mes. pastilla
- »bid
Demanl-s • lea perfumarles 1 drogueties.-Perfumeria
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MOLLERUSA
'La reata de Santa Cecilia
Al Centre de Cultura, l'Orto()
Mollerusene, amb la cooperado
ls blements musicals de la vila. ha elebrat eeplendoeosainent la festa de la seva Peleona.
Al metí hi llagué missa cana la Parròquia per la Solio ;ì Cantorurn, precedida del Cant
de TrUa, i Comunió General.
' A la tarda, al local del Centre. l'orquestra "La Primitiva"
mit un escollit i ben executat
,ncert.
Ei de l'Orfeó comeneh a les
,is, dirigit pel nou mestre-ditortor. Mn. Jaume Martfnez.
L'exeeueió de les composiian aeuradissima espeialment en la "Sardana ' de les
alanges" i la -Caneó del lladre"
tare fou repetida.
La jornada termine amb una
Netilada familiar. ballant-se
sarclanes que posaren un gai
iinal a l'agradable diadaTERRASSA

r,

it t

nsm
(te
mm

EI problema de rhabitació
Un dele problem e s que més
preocupa actualmen t ols terrassencs es el de l'habitació.
Teriassa, con) lotes les nobleelotis que s'hen vist envaides
durant la guerra per grane contingents de població treballadora, es troba amb un nombre
d'habitacions insuficient per
poder allotjar decentment la
seva nombrosa població.
L'Ajunlament, premsa local,
múdate, particulars, etc., han
exposat darrerament el que ells
crelen una solució del problema.
Aixt. la Junta Local de Reformes Socials proposava: des-

-4r4ate>1.•
•
ESTUDI ~tu
hade
arle
g
segons
Per a la

cinas teatrals organitzadas per
l'Estudi Cirera, per a tener
lebrades al local-leatre de ll'Orfeó Graciene els diumen g es a la
tarda del proper mes de desembre, ha °siat arranjat el segema interessant programa:
Dia 2. — La celebrada Gomad'a en tres actas, de Goldint, "La
rnalaltia fingida". 1 el divertlt
quadret, original de N'Apeles
Mostees, denomin at "La barca
dels afligits".
Dia 9- —El renomena t drama
en 6 artes, de DUMA (fill), "La
dama de les camèlies", de qual
prot agonist a en fa una veritable
creneid Na Pe pe t a Velero.
Din 16. — La mimase combdie alemanya. 'recluida per A.
Franqueara. "Una prova d•1111101'"
pesca dele Uagostins).
D i a 23. — La delicada comedia, (ola del teatre italia. ortgl.
riel de Gracossa, "Com les tulles".
TEATRE CAT ALA ROMEA
Dissahle paseat varen reunirse les distingides damos Srla.
Isabel Llorar, Sres. Maria RI(art. baronesa de Coleta Maria
Parollada de Ferrer-Güell. MaPilar
ria Despujol de Ventosa.
t,es ato Mornle rla de Arnúe. Doi
nogal do Conill, Marin Rusifiol

'A&1i
iI MA
Red eigem4 1 maimm,
ore 11110%

do Planas , que formen el patronal del Teatro Selecto. amb el
fi de canviar impressions sobre
'organització de les sis funcions que integren el programe
(Vaques' roes. 'F,n la primera

senil disuades la famosos obra
do Pirandello "El harret de cas,
eavolls", i la eurinsfssirna
m;atia turra "El Vizir de Len-

tdelelläß

Le &premió berentatriut de' Meeldeat nitro"
ti el sea centre a Roinds 1 rapIdantent avante cap
a Escandinavia.
El teme. Ñ ntolt variable a tes costes occidental',
obeervoutt-es plega • Anglaterra, Occident de Franca
i Italia.
Hi be forte maror a la Necliterrinie balear.
Les altea premions ea troven a les Azora.

i.

eipißbüs a tet Catalejo, in* piases 1

mis **vol el realzad.
a) Piten%
411410Phiges
bar estat. general., i les nevada aboli-

ese al Alt Piren" partieulanneat ala voltean de
Iß Cedan,* i al 1Pillars.
. La tentperattirs mema ha eetat de 18 grane a
Slitteres, II. inhiba' de 4 grane sota itero a Paletee* 1 al Ilac Estamento.

g. VENTS IIIIPERIORA, A BARCELONA. (Sentisteis de ratmosfere Muro, a les 2 dal raen

Altitud, metros:

250,

500, 1.000, 1.500.

WSW, WSW, W. WSW.
Direcció:
10.
11,
10.
6,
Velocitat en metrea per segun
Piafó de núvols a 1.845 metas. Alts-Strats.

I

OBSERVATORI METEOR01.0010 DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Morse d'oboes...cid: 7, ea I te horas
—Termòmetre sec: 11'2, 14'0, 123. —TerTiarilmetre a zero i al nivell de la mar: 753'o, 756'0, 757'5.
37„ 5 0. — Direcció del vent:
mòmetre humit: 9'9, Wo, 7'9. — Humitat (centissimes de saturació): So,
3. — Estat del cel: quasi tapat,
en
metas
per
segon:
3,
y,
WNW,
Velocitat
del
vent
W,
quasi dstapat. — Mena de núvols: A - St,Cu - Nb, Cu,Ci - St, ?.
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Riga, 29.—Per Adula pasea ' Rara, .211.-jEl «Per
Causen de eideliesipl:
actualment una onada de calor comunicat
•°
gran.' tintes be la ~ene%
cera no . s'havia conegut, des de disposa fer a la Cimbra per diedr: cinquanta anys eneä. La setPrórroga dele Meta federes, 1 lid...
mane paseada termbmetre la
Urda del distad pobre Mido
cosa
qual
la
gratis,
pujä a 23
trangera, en el qual •uálái
miel' importante danys a tes punta que no va dessiretilar as el
condes; próximas. Els granee
seu recent discute del Senat
d'hivern que els russos planten
Vocupari pracipalment de le dar
pel setembre i l'octubre i que tió de la Ruhr i del Meditara'. ,
començaven a germinar sola la
Els diaris oficiosos fan solar resneu al començament de la pripecte d'aleó, que per delirara ha
mavera, ja treuen Ilue 1 per pastee ja el temps d'una decid frueeensegüent es perdrà teta la co- tuosa anglo-italiana en el taray de
lina d'hivern amb les remes ne. les reparadora, pede no tensa la nevadee.—Radio.
cessitat d'una politica circunspecta que
tendeixi, d'acord arfe Londres, a salA
'MUNISIONS
EXPLOSIO DE
var l poc que pot encara be« istJITObUR
val i a reservar resdrmidor.
VINT MORTS I
Una part importara del discuta fan
INCENDIS
referencia ah resultats de la visita
MOLTS FERITS
del Rd d'Espanya. Sembla que dioParle, 29.--,Telegrafier.
dirà possadlitat de renovar a
Helsingfors a "Le Journal" que Espanya anties acorde favorables al
ha fet explosió un dtpbell de
resubliment de requilbri europea i
mueicions que l'exercit yermen per tant al =atentare esta pa
tenia a Jitomir, causant incen- real i dnradora.—Radio.
dis en dl barri jueu.
Ei han hagut uns vint monte F.XPLOSIO IMOVIMEWE *In
i gran nombre de ferite.—Ha. TERRES AL NETROPOLITA
DE LONDRES
vas.
Paria, 29. — Teregraffen de
Londres als periódica ruptura •
capital que, obeint a causes de...
TANGER
DE
LA QUESTIO
conegudes, en el tünel del lee.
ES DIRIGIRA UNA COMUNI- tropolitä, eituat als t'oliente de
"Elefant Castle" al Sud-Est de
CACIÓ A ITALIA
'haver una vioParis, 29.—A propòsit de les noti- la ciutat, hi va seguida d'un.
cies que s'han publicat relatives a lenta explosió,
reellaviseads.
les decisions que adqpti la ConfeLes destroces han estad, de
rencia de Tänger, una nota d'origen
°fiches diu que no slea rebut cap considerad& No s'llan de lad
comunicació oficial del Govern italià mentar desgràcies personals.—.

doran". Son non-do-oses les faHijos do mielen bona Fotietat
que han separat localitats per a
les sis fin-miente,
Tentoeranares extremes a Tombra
PiliNCIPA L PALACE
— Oscillació termométrica: 6'3. — TempeDenle. dissahl e , després le la
Maxima: 14'7. — Mínima: 84 Minima prop del sol:
7 hores del dia de
Heras.
finar un tara per cent dels jorfuneid de la rit ae celebrare
referent a les esmentades decisions.
ratura mitja: it's. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les
mateix periode: 103 quilòmetres.
nale que es paguen a la nostra
Com es recordara, fa algun temps
una gran l'esta d'homenat ge a la
la data: es milimetres. — Recorregut del vent en el
FORTES NEVADES A BELGIGA
que Itälia va fer detcrminades.reserciutat, a constituir un capital genial artista "Chelito".
Brusselles, 28.—Han calgut
ves sobre les decisions que eventualEn el programa de l'esmenta_
reintegrab le . el qual s'empleama serä celebrada a Sant Felip, ment pogués adoptar la Conferencia Tortee nevades a tot el pals. Lea
ria en la construcció de cases a da l'esta figura. entre nitres exl'atur foreós, punGräcia , amb els artes se- que fixa l'Estatut de Tänger, reser- comunicacions telegräfiques
<aliente rellaborn e i on s arlieli- tabliment de I'-ensems de quina
DE LA de
bon . preu.
a
güents: al mati. a les vuit, ves naturals i legitimes, des del mo- telefòniques es fan molt diff"El Die", per la seva para mies. En Buen o alnehndo i les tualitzant
manera ha d'obtenir-se la mhxi"Missa de Comunió General" i ment que l'esmentat país no esteva cils.—Radio.
artistes de la novicia "Vell i
proposava que aquest capital
ma eficeela.
a les den "Ofici"; a la tarda, a representat en la Conferencia. Es
podria nugmentar-se notable- Non" (Palace-Revuel.
ha
de
tractar-se
la
També
EL GRAN SALO D'ESPOITS
les quatre. "Vespres Solemnes". exident que ara, després de la comuAmenitzare la testa l'a p la u
inent si s'aconsegu i a que la ter-diaorquestIlipanBd. manera d'aconseguir els "qua- L'AMBAIXADOR DELS EE. UU. cantades per la Comunitat i po- nicació oficial que es dirigir al GoD'HIVERN
cera part tic la recaptació que
tre milions" que es deuen als
no
podr
deixar
vern italià, aquest
El senyor Puig i Cadafalch ha es- ble.
Parle, 28. —El ministre d'Obres pis'at é a la nostra ciutat per
de reune
ohre. rs d'aquest ram a conse- tat complimentat pel senyor ambaidiexpressar
la
seva
manera
Migues, M. Le Troenner, inaugura
l'ase.egurane a tic vellesa 1 que
qüencia de les concessions tei dc jutjar els acords adoptats.- ahir a la tarda el Segon %Id des.
xador deis Esteta Units.
la liei autoritza que es destini
COtes
pel
Govern
al
Comité
_
1-lavas.
ports d'hivern, obert a Maidc-Ge7-EL LECTOR DIU...
e rimes sorials, s'esmerees di- Els antes de
toner.
Radio.
' ment en aquesta obra soAquests assumples exigeixen Una Iniciativa deis "Frelnds
tú
n neceseitrin, de la coasAQUELLS PATRIOTES DE
l'assistència del més gran nomL'EQUIVALENT DEL FRANC'
of Italy"
bre possible d'associats perque
truació de cases a bon preu.
LA BARCELONETA
A TELEG1LAFS
En vista al tullir Saló de les els acorde tinguin la força de
I.h "Mútua Fabril" ha visitat
JUDICIARIA París,OR
Ens diuen de la Barceloneta que
20 —Sin publicas me diera
Segons comuniquen de Londres a
el ernyor Sala per tal de pro- Arts Litúrgiques. els Amics de la majoria.
d'escotes privades
fixant en 3' 40 requivaleet del frac
l'Art han organitzat
Representante de la Carpo- la Premsa italiana, diumenge vinent aquells directors adreçaren entugaral que faci les gestione
or per a l'establiment de les tarifes
nació del Trehall, assistiran a tindra lloc a la oapital anglesa una de la barriada que
i .ortnues prop dels poders.prl- linee conferencies que no s,han
p altelegràfiques i telefatiques internareunió convocada pels promotors del siasta felicitació al doctor Martínez
AUDIENCIA PROVINCIAL
I: ‘ -s a fi d'aconseguir ee
de conetituir un passatem ió ar- aquesta nssemblea els commovitnent orientat per estrènyer l'a- Vargas amb motiu del seu nomenael/AL—Hayas.
ud una veritable orientac
panes Sales i Ors.
per "El Dia".
VISTA
D'UNA
CAUSA
PER
ment de rector de la Universitat,
Oi raes, d'Ajuntament aren- tística, i sobre tot, litúrgica ALS onnEns DE LA CARREGA mistat anglo-italiana, sota el nom de fent constar que tenen l'orgull i la
HOMICIDI
QUATRE PE11130-•
"Freinds of lealy".
INCENDI
pid Uncord d'autoritzar el se- pels arlistes que es dediquen o
I DESCARREGA DEL CARBO
honra de dir-se espanyols, que fan
de la secció tercera, es va
reunió
és
per
Davant
L'objecte
d'aquesta
vulguin
dedicar-ce
a
l'Art
crisNES MOREN CREMADES
nyo - alce lile perque cerqués
El Sindical Lliure convoca els celebrar la nova alianza entre italians l'ensenyament en llengua cspanyola veme ahir la causa contra el guardia
una- solució al problema.
Bordeus. 29. — Ahir es de.
lib.
no aseoa senyal de cultura i d'amor a
de seguretat Andreu García Francès,
Cada una de les conferencies companys associats itindrà Ilne i espanyols i obtenir també l'adhesió com
"Crònica Social" tambh inicie
clare
un incendi a rentresol dt
Espanya,
que
abominen
i
condemnen
cials
a
la
reunid
que
acusat d'homicidi per imprudencia.
una carnpanya en contra dele ha d'assenyalar el que s'Ita fet diumenge. dia 2. a les deu del dele andes anglesos.
la rasa número 16 del carrer
la
propaganda
contra
la
unitat
de
la
paA aquesta festa italo-anglo-es
EL FET D'AUTES
abusos que cometen alguns i el que es pot fer en l'Art cris- metí, en el seu estatge del carde Thiers, de La Rochela. El
nació, etc., etc.. són els mateixos que
propietaris, aprofitant-se de la tia, seguint els vials de l'Ad rer Guàrdia. 14. pral. per no- nyola hi assistira l'ambaixador d'Es- fa una quinzena de mesos feien el
Segons el fiscal, el 13 de mere
salvament deis habitante va hapanya a Londres.
carestia d'habitacions.
i de la litúrgia.
de braeet amb els "nacio- darme i amb motiu de la vaga decla- ver de fer-se en condicione molt
el Comité lécriie de la
mentir
ridícul
No n'Id ha pron que sigui
Malgrat tot Fesmentat, falrada com a protesta per la mort del
perilloses.
nals" prenent part en una moixiseeció 1 orientar-los en Ilur futa aquella actuacid de conjunt hell i ben acabat un objecte si tura actuació,
"Noi del Sucre", des de la porta de
Han mort cremades vives 4.
ganga infantil organitzada pel coneper
tal
com
que hem d'esperar. la qua) hs va destinat al culte,
la taverna carrer de la Ricreta,
persones. entre diles la tampogut capitost de la U. M. N., senyor
LUCRE
MERCANTIL
DE
DENUNCIES
SINDICAT
WITOL
Púnica que pot portar una cc- aquest forma un conjura global
Martí Ventosa, amb el pretext d'im- cantonada al de l'Aurora, propietat de
na Mieheau i dues fiNetes 984
S'assabenta els company's adlució viable a tan greu pro- 1 reglamenta t al qual tole cosa
Joan Sandalónas Calpe, es van ter
ves.—Radio.
plantar un Dia Escolar. que ja
Sindical
que
en
Ha
estat
denunciat
Maurici
Raudi,
a
aquest
herits
Ola d'adaptar. I per falta (Peblema.
aquest any no s'ha pogut celebrar, dos dispare per dos individus, contra
raleda adnplació molts noies Feetatge social. Avinyd. 27 pal.. acusat d'haver estafat 18,638 pelee- entre altres causes, perque aquells els guärdies Andreu García Francis,
TARREGA
LOCAUT CONTRA VAGA
este
funcionan(
una
Oficina
de
tes
a
Pere
Gedeón,
amb
el
pretext
intelligents esforços
El Havre. 29. — Els contrau'
Concert
informació i orientació errar- d'unes mines que diu que té a Sar- mateixos senyors ¿robaren massa avui processat. i Adra Avilés López,
malgastat miserablement.
•- complicase uns exercicis que hom que els perseguien i suposant que els
listes del port contestaren abir
141 segon roncera del present
Dones a evitar aquest mal- regada d'actuar en el sentit que real.
volia fer exccutar a Ilurs alumnes autors dels trets havien entrat a la
amb un lorant efectiu de 21 hocae de d'Associació de Música versament. perquè lote els a r- siguin fespectats els aventatreferencia,
van
entrar
els
Inés avançats per repartir-los valuolastras de
res a la vaga do protesta que
pes obtinguts moralment I ecoque se celebrare avui, a la nit,
ietes si-migue n el qué he un namicament legalitzades per
sos premie. I alai) que els tals exerci- guärdies a l'establiment, trencant el
el dia anterior havien fet els
iestat confiat a les exquisf- ti triple, el que significa un alcis
eren
molt
senzillets,
i
que
tot
primer un Nicho de la porta que estada
obrers.—Radio.
HOYES
degartistes catalanes Francis- tar, a que este destinat un rel- la Comissió Mixta.
plegat
havia
de
teuir
un
caire
emitancada,
i
Ireient-se
el
revólver,
va
enSi algun pateó no se subjecca !Marlet i Maria Faig,
eer o a quina procedencia bis- te a les mateixerr. /mime d'Ascultural
i
patriòtic,
segons
tres
trets,
que
van
arrinentment
tregar des o
PRocEs PER CORRUPCIO
qiidls interpretaran un selecte tinca ha d'ésser fidel el mes
bar al propietari de la taverna i a un
el Sindi- ESGLESIA DE SANTA CLARA es deia.
perquè
DE FUNCIONARIS
ser
denuncint
pr rama de earmons.
cenzill parament sagrat, versen ea! Lliure Mercantil adopti les
Ens diuen, a mis a mis, que concurrent anomrnat Pan Ahell,i, els
de Filies de MaParre, 29. — El tribunal del
L'Associació
ha
despertat
comer'
quest
aquest e s conferencies.
mesures necessàries per tal que rín comentaran avui la Novena tampoc volgué cap d'ells presentar quals moriren a conscqüincia de les Sena ha dietat en el erectas era
un eneral interés entre els SoL'ordre de les conferencies sigui respectada la classe, en els de la Immaculada a dos (watts ni un sol deixeble en un Certamen teriies rebudes.
e) qttal eetaven complieats dil'esmentarla
entitat,
per
da : de
ei segiient:
de set de la tarda, amb el rés Literari i Escolar i en un Concurs DECLARACIO DEL PROCESSAT versos negociante i tres 1ndrets adquirits.
als quals este -reservat Fintedin
2
de
dei,—Diumen ge,
del Sant Rosari, exercicis del de Lectura, Escriptura i Gramática
p ec tor e de seguretat per corressant recital, a causa de les sembre "El temple". per mosAndreu García diu que no fer mes
primer dia i serenó pel canonge Catalana, que se celebraren a la que
rupriA de funcionarle, tino
un
dispar
i
que
els
altres
deuria
excellents referències que hom clin Josep 'l'erré, Pyre..
barriada
a
darrers
de
setemPortolés S. M.; conti- pròpia
cond e mn es que varien de tres a
DE CULTURA doctor
te de les referidos artistas, que
fer-los
el
seu
company.
H.—Dime/ele& din 9, "L'albre
d'enguany,
i
que
foren
organitnuaran tots els dies de la novine ente (IP M. 0 1 (1 i multes de
actuaran per primera vegada a tar", per ain. Manuel Trens
zats per la Comissió de Cultura del
Cem que aquesta manifestació mo- 500 trance—Radio.
vena, a la mateixa hora.
a
l'objecte
ca
la
responsabilitat
del
processat,
Major
•
CATAi
la riostra ciutat.
de
la
l'esta
dif
L'ATENEU I ESCOLES
Pvr e,
Comitè
LA LLIGA ESPIRITUAL
d'estimular els infants i el jovent va suspendre's la vista per consultar
I II.--Diumenge, din 16, "La
VICH
LANES PRAT DE LA RIBA
DELS ATEMPTAT S CONTRA.
Espiritual de la Me- barcelonetins i de contribuir a aug- el fiscal Ni s'ajornava, ja que labre
Lliga
indureenteria
litúrgica",
per
La
ELS
CONSOLATS D'ESPANIItt
de
desembre,
L'Assoolac i 6 do Música
A
partir
de
Fi
re de Deu de Montserrat, secció mentar el relleu de la festa.
gtarclia no havia tcomparegut. S amossen Josep Gudiol, Pvre.
aquest Atener, i Escotes, tras- de senyores, prega amb el més
I ITALIA A NEW-YORK e
orda la continuació del ludid. c
això ja no ho trobene pas
La creació tic l'Associació
IV.—Dillnlen g e. dia 23, "El dalaran
Per
el seu estalge al PasNew-Yerk. 20. — El imanad«
Música es un fe', havent-se tre- mobiliari litúrgic", per RarnOn satge Tasso, 10 (entre paseig gran interès a toles des seves estrany, perquè saliera que fins i tot
PROVA TESTIFICAL
ha preeentat un informe oca"
Planet
baliat aquests darrers dies ami) Saluden, canonge de Tarragona. de Sant Joan i Roger de Flor). amociades que linguin la bondat en el Certamen hi baria exercicis
Tots els testimonie van esser de
d'assistir a l'assaig de cant que escrits que s'havien de fer en !lengua
els atemptats ocorreguts aquests date.:
Les conferencies es donaran
gran activitat per anar de seque
Disposarä de tot l'edifici desavui, catalana, que el qüestionari de l'oral arree per al processat. afirmant
rers dies contra els consolats d'Eme.
al Cercle Artistie de Sant Une, tinant la planta baixa i primer ajudant Déu lindas lloc Aocial,
guia a la dofinitiva constitufou aquest el que disparava i que leo
nya i
divendres, a l'estatge
era bilingüe i els Infants tenien dret
le la nota entität, que e3 a les set de Ivespre de cada un pis a escodes.
presila
Mr. Pinet din que eh Tanate
Baix de Sant Pere, número 3, a d'emprar, en contestar-lo, el caseta fria amb la uta esquerra.emprava
-'rada amb moll anhel per deis diumenges anunciats, i
la
va
preguntar-li
si
DE
VIdencia
ESTACIO
ENOLOGICA
vespre.
o
el
castell,
indistintament,
que
hales
amb
nombroses
atemloat g són deents a una ogiaaiam‘
les
set
del
tan U-lustra r
g ra n nueli de ciutadans.
a
la
preferencia
'nimbé es recorda i recoma- via de jutjar-los un tribunal compe- mà esquerra amb
citS «vreta vermella.
LAFRANCA DEL PENEDES
Dintre de poc serit nomenada projeccions.
dreta. contestant el processat en tenEn vista d'aiide. el Covern
la Coinissió organitzadora del
Secció d'ensenyaments cepa- na l'assistenc i a a la Visita Es- tentissim, i que el conjunt de peores
per- tit afirmatiu.
rica ha nedenat q ue eh ~solar, d'
primer coneert, el qual hom Id
cialitzate de Viticultura i litio- piritual a la Maro de 'hi n de que s'havien de portar a cap
patera i Ttis siguin euardats per
metien una acurada valoració betellogia. - Convocatòria.—Aquest Montserrat, que segons norma
cii projecte de celebrar pele vol
¡la- lectual dele alutnnes i—de retruc—
INFORMES
polida especial—Radio.
CONCLUSIONS
1
dictada
pel
doctor
Torres
i
tants dels dies nadalencs. eles
establiment donare un curs
SOCIAL pràctic
Després de la prova testifical, es
comercials do ges, de santa tnemieria, es prac- pedagógica dele mestres.
leed serà nomenada la Junta
UN MESTRE OFICIAL
va donar lectura a la documental i UNA NOTA OFICIOSA
titile per a les persones que, tica tots eds dissabtes, a tres
directiva de l'esmentada Aseoles parte elevaren a definitives les
dedicados a la proaucció o al quanti de vuit del vespre, a
ciacid.
DEL RAM DE
DE L'AGENCIA HAY
ASSEMBLEA
dele
Sade
conclusions provisionals.
Olerla la hiela de corle, eón
negoci dele ~ellos desitgin atil da parroquia'
L'AIGUA
DEL
LLIURE
Pastor.
—Amb atora d'ea
que
s'han
Just
1
Parlik.29.
El
fiscal,
senyor
Brusola,
va
pros
faraflies
en
poc
temps
l'execuciú
d'awelter;
l
e
ja
nunciar un informe d'acusació, pero meció publicada per atoes
El Sindical Marre Professioquelles deterininacions indis- O. P. DE SANT FELIP NERI,
Inserit, i it s d'esperar que tot
reconeixent apaisionansent en els tes- dice a Meso., refereat a bes
el mes Pelecte de la ciulat in- inal del Rain de l'Aigua convo- pensables per al seu reconeixe•
DE GRACIA
timonie, en declarar centra el procep raciona sobre rEstatst de
ORACIENC
gressare ben avint en ['limeta ca tole ele eompanys, aseo- ment, per invemligar la soya
onrEn
proutorelßli.
Dilluns, dia 3 del vinent denovella Associació de Mtleirrt dale i no assoriale, a l'assem- puresa i rapreciació de les quatac només per hit( euirdia de se- que en l'actualitat
L'Orfeó
Graciene,
proemettuuit
seinbre, i dimeeree, die 5 del
tivament, l'Agè ncia ny*
va acabar elemanant per al
guretat.
1
que, coas IPS rue existeixin a Idea magna que se celebrare Al Mete d'ordre quimic..
que
cada
populare
ele concede
un ella de pres' cor- una nota en la meal Mol"
maltee eiutats catalanes, th el sinent diumenge, din 2, a dos
La duració d'aqueot cure se- metete mes, a un quart de vuit
el teatre Eldorado, processat un any 1
quarte ile deu del niel', al seti rk de guatee set-inanes, comen- del vespre, a reeglisia de Sant atty celebra
reccional I cine mil pessetes d'indem- havent-se comprando lb
propesit de fer sentir a la ?lasa
per
fent
els
preparatius
Felip Neri d'aquesta barriada. esta
respective' familia de panyols, francesas, .1
tra els adietes i agrupacions estatge social 1 Alcolea, 58 cant el vuit de gener prtutim.
la Orle que en la present tem- nització a lea
tcnt eis conga" pipo*
hl haUrä assaig dele cante amb
Per
Resistir-hl
cal
.demanarmés excellidors del món Musi- Sane,
lea
*times
donarä
a
reementat
lasporada
Es recomana ressistäncla a he al director dele esmentats qua els Miele prendran la pan tre. Ultra les tilde eacollides
La defenm, enennunede al Astrat cimba del CIMA de
cal.
ka
Dealtgem que ele treballa em tole ele ,obrere del ram, pule establitnents, abrirle del 20 de que els corrompen ale actos del obres de llur reperorl, l'Orfeó loen Antat, va 'dicha, m tutee %Gire/idead 00 tet•
Pto
presos assoletzln un prernate la noniencia nomenada a la re- deaembre, per simple hidra. In- mine que ele PP. 1 GO. de l'Ora- °raciono Id en estudi divanes ele almolerla.
de dicant l'edat, reeldienole, ele.
e se. Pile« II"
ton' dediquen a la urna Patrona
perfecte reelatment I que el unid nnterior ba tfinformar pea
El MI ve quedar ene *j'e
obres de Ilur fePOrtorl. rOrfold.
en la dIski de le Puritana.
ditterl
propbeit dele organitradore re la ramera que estima que que
nombre de places da
Mesa.
Rl
g
le
1 .strengere.
»oh:in
oriol
Nota: tai dledie de II ~Il.
resoldre'a, .411021»
ronrertfel trect.41111al..en.ute
Pesa
s'aprope, edvotent per
0111gRel sera Nron de Roer.

PALAU
GENERALITAT

l'art

rgic

CROHICA

REL1G1OSS

CRONICA

CRONICA

La Müsica
'

ii===:1e=

ASET A LOCAL
Sants d'avui: Andreu, apóstol;
sasta.nci, confessor; Santa Justina,
ge i mártir.
continua projectant-se amb extraman i Sxit al Coliseum la grandioKllícula "Els dos sergents franceadaptació cinematogràfica de la
,11,2sa obra teatral del mateix

DE 1101TIIES
—

BARCELONA ----

1924 —
SE CELEBRARA ALS
PALAUS DEL PARO DE
— MONTJUICH —
— 10-20 mare,

LES ADHESIONS DELS
INDUSTRIALS ES REBEN A LES OFICINES
DEL PALAU DE LA FIRA DEL PARC DE LA
—CIUTADELLA- Telefon, 3893 A —

IVéneó que va obrir-se l'Exposició
Wernacional del Moble, van cridar
poderosament l'atenció els tapissos
eres exposats per la casa Care.inal
Ilariord, de Londres i Persia, soetat limitada.
Els meravellosos dibuixos, ncament
col.srits, dels tapissos orientals exe 5 at5 per aquesta importantissima ca...a productora i exportadora, una de
3 mis fortes del món, van atraure
:lucres dels aficionats a l'art decoatiu.
1-1211S ad que ara es presenta per
aquests amateurs, que sortosarnent
da en gran nombre a casa nostra,
au ocasió satisfer els seus de sigs.
udevenint propietaris d'aquests magif:cs tapissos.
Uocasiö es presenta amb la vinguda
Barcelona del vice-president de la
.detat a Londres. el jamón comer:ant Mr. Miar. el qual ha acordat
i ' njerir al públic unes noves condi;ni de venda a preus veritablement
scepcionals. Mr. Behar vol (emesa la seca honorable clientela, que
tapissos perses són la decoració
Ss fina i admirable que pugui dema17-sr. Per demostrar això. romp,
nuralment, amb els nous 1. ..us que
aquests tres dies: és a dir, que
.e'rett ahir. dijous. i seguiran regint
i demà. dissabte.
F.:3 tapissos de la casa Cardinal i
jariord surten eírectament dels lade Péesia. Això garanteix la
rau autenticitat i explica la seva be',sa insuperable.
La magnífica collecció de tapissos
.,t admirar-se en els stands nümerns
as. 66 i 67. de l'Exposició InternaHuid dnl Moble.

que d'altres societats, clausurades per
l'autoritat governativa continuin amb
e t . permis d'aquesta, la tasca cultural
comeneada abans de les actuals circumstäncies, cosa que desitgem obtenir també per a l'Ateneu Enciclopèdic Popular.
Agraint-vos l'atenció, queda vostre
atent s. s., jame Crusats, alumne
l'Ateneu Encielopedic Popular.

JOIEIL VERITABLE 0041110
I objectes usats de totes oteases. Preu fix, Tallero, núm. 41
FIRA OFICIAL DE MOSTRES
DE BARCELONA
Les Companyies de Ferrocarrils espanyoles han acordat rehaixes importants en el preu dels transports de
tots els mostruaris destinats a la Fira de Mostees.
La rebaixa comenearó de regir.
per a l'anada, del 8 de febrer al 9
de maig.
Els industrials que vulguin beneficiar-se d'aquestes rebaixes llaman d'atenir-se a les condicions exigides per
la. tarifa de G. V. Núm. do.
Model

1924: Exposl-

BllIC K c16: P. Letamendi, 17

DE LA RECEPCIO DELS REIS
A L'AJUNTAMENT
L'Alcaldia adverteix (me a la recepció al Sala de Cent, que tindrà lloc
dissabte. no hi poden assistir ni nens
ni nenes ni senyores d'edat avançada.
car dificultarien la circulació.
Durant la recepció no es permetrà
entrar amb papers ni rotllos per lliurar-los a SS. MM.

JOIES V

ILANOV A URNA

EL SENYOR MARTINEZ ANIDO
VISITA L'AJUNTAMENT
Ahir ni mati el senyor Martínez
Anido. acompanyat dels senyors Martí Ventosa. Escalas i Vía, va anal- a
les Cases Consistorials.
El reberen el senyor alcalde i els
regieors. El senvor Martinez Anido
ho agraí i digné que la tasca de l'Ajuntament podía id- inólt per a la
eintat.

PRINCIPAL
PALACE I
»moló artistioa: Manuel Sugrafiss

L'EXPEDIENT CONTRA UNS
FUNCIONARIS D'HISENDA
Per elituldre en l 'expedient que es
tramita amb motiu d'una denüncia
contra alguns empleats d'aquesta delegad() d'Hisenda, ha estat nomenat
jutge especial el de l'Hospital, senyor
Forcaela, secretaria del senyor Pastor.

50 INALL.1881111101 ARTISTEN, 50

i la suggestival genial

CHEUTO
Nou reeprtoi 1, luxós vestuari

plomen 1 respalla de

UNA

PESSETA

Nit, a les deu: 16 represenlacid del grandiiís

VELL 1 NOU
En 18 grana quadros,

ernst a final de festa la genial
estrella

CHELITO

Joguines

ENTRADA

Perfumeria

LLIURE

Dia si de desembre. Gran esdevenintent as llstio. Reaparició
a Barcelona del fainds i aplauda artista

SACHA GOUDINE

Portaferrissa, 18

BARCELONA

Dissabte vineut, a dos ¡Piad u 111
la matinaela:
AL CABARET DEL l'Al.10E, GRANDIOSA FESTA

Telèfon. 1983 I.

CHELITO
part el tantos i indiscutible rei de la Matxitxa
Brasilera
BUENO MACHADO
i toloí3i les arlisles de PALACE-REVUE
Rumba anglesa, Rumba francesa, Rumba espanyola, etc.

La &n'Asió Esportiva "Niu Guerrer" ha organnzat un torneig d'es.
caes per als sens socis. El torneig
comeneara avui, al seu Casal, Quintana, 3, pral.
ARRIBADA D'UN AMBAIXADOR
En l'exprés dahin al mati va arribar de Madrid l'ambaixador dels Estats Units. Mr. Alexandre P. Moore.
Eren a rebre'l el personal del Consreat noreamerca i individus de la
colònia resident a la nostra ciutat.
Mn, Moore pensa estar-se quatre
cinc dies a Barcelona.

tt

"TEATRES Gran Teatre del Liceu

1

LA BANDA MUNICIPAL
Avui. divendres. d'onze a una, la
Banda Munic i pal (Itniaró un concert a
la Placa d'Orfila. de la barriada de
Sant Andreu.

Tapioones i Purés

1

FIGUERAS

són els millors del món

vlsrrEs A L'ALCALDE
Altir visitaren el senyor alcalde, els
Mariana";
leal quesos de Comilles i
ratinhaixad o r dels Estats Units. Mr.
Alexandre rz. Moore, i el cónsol del
(lit Estas a Barcelona. din. Nalph J'tmes Pillen.

1111/1:0

4
4 aRwPIROPOJ

1

URALIT

material compost escclusivament amb amiant i ciment

Oficines

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVI.
LLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO
848

TEATRE NOVETATS
o

CIRC EQUESTRI

Oran eompanyta Internaclonel acrebanca, ecuestre. romea 1 mon•
Cal. Director:

Mr. Ventura Caneo.

nvin, dhendres, no in tat (uncid.
n o ln5. dis s abl e , larda, a dos quarts
de rho%
r•/ 10 Mal a preus
nit. a les dell,
Estupendo programe*
ell elS qua!, prendran part totes
frs notabildats q u e acitien en
aspiest teatre,

Diumenge, tarda I izit, dues eltr11°Minarles funclons, dues.
seta 5 de desembre,
g randiosa vetnada ute BOXA.
Es despatxa a Compladuril.
eitiffe411444.11....444444.9.44

Teatre Catalä Romea

Calefacci0 ideal

Uralita, S. A •

r.~444444+444
A.6~4444

hIsi i, sisena elsa propielat i
abonanoutl, eorresponent it dis:sables. La grandiosa (mora en
(pudre actos, El príncep tgor,
rer tot el quadro d'artisles rusos. 11lestre director, Albert
Direeció escénica, Alex
Sanine. — Denla, fundió (fofa
d'abonament) de gala en honor
de SS. MM . Per a aquesta futtt'id queden nuls els passes
favor. — Diumenge, tarda, Manon Lesoaut. — Dillutts, no Iti
broma — Dimarts, La
traviata, pels celebres artistes
Hidalgo Straeciari.

D'ESPORTS
BOXA
FRANK PUIG S'ESFUMA EN
MENYS D'UN ROUND

Telefon 3500 A
Actti, (lis-mida es, oil, t'unció
organilzada por la Huida entiisst Ateneu del Districte II

ROMANTICISME

de Dantas. El formidable éxit
Pirandello
EL BARRET DE CASCAVELLS
i El pintor de miracles
'arda, al
pOpIllar,
En Joan Bonhome, 1 atetes de
eran broma. NO. Ittneió sorgoMazada pel gremi .lo Sor/ allors
; Forrors. La dida i El zin-calós. — Dinniongo. as .1..s tpiarts
qualre. l'atleta i ovl raordinit mota poporata represonlm . ió
ilfil gran fispiii•iaoli• d'En
EtArlt i Torres, El princep !gano.
sii3.
.1 dos quarls
a Romea a dure: En Joan Bonhome, lEn P( . 11S Pag&s, Tres
Ni?,
el".los gran.:
El barret de cascavells i
Don Pau dels consells. I •ls des-

Tal cont värem preveure, el ..1,11 anua
ei de qué Ricard lis hi prendria part
fin que • a vetllada SIC dimecres al circ
de Novetats freí de les mes concorregudes. Frank Puig a mans del carapió. tualgrat no l'ayer estat anteriorment posa( k. o., sin
aguantar
•nn••n••n•n..
iii
niund complet, car amb pum
Podeu comprar ealcat comfein
es hacia traliscorregut 515 minio
pletament de fraile. Espiéis.
quan asió a terna pel compte.
RESTAURANT ROYAL
preparatius duraren mes que l'cliconSa16 de Te
dld Rasar. 71, Salmer6n, 71
tre: cotneneä la llasita amb un cos a
cada dla te dansant de 5 a 2/1
cos, que no donó avantatge a cap deis
de 8, I dinar a l'americana, da
Les anistes de la Rambla slan
dos contendents; a continuació es 1).2s9a
adreeat al senyor alcalde thimanatit-li
canviaren alguns cups. entre els quals
que el rann sie flors que ;limara a Ia
hi llagué dos directes a la cara de l'al ea a
DELS
ENCANTS
Reina sia fet i regalat per elles.
Frank Puig, que mancaren de precilinead
d'alcalde
Regale,
El
senyor
' El senssn. alcalde es nanstra mota
sió; a continuació anotórem tus hon
del
districte
II,
ha
disposat
que
es
cumplague
glial, 5CBuranl i després del desatatetiressin els dipósits a l'aire Fiare directe fresquera d'Alís, el
rft".."""*".."+"
gons despres, agaia de contra el seo
Mar. IlSoin
que hi ha als Encalas.
TEATRE NOU
adversari i de seguida l ' ataca al rostre
Veient que no es complia
PURE PERMANYER
doblant (le dret i eaamerra a la man :nana que es carreguessin tots els obdibula filas que Frank Puig anä a terNards Soler Llustuella fou tnosse- jactes que es trobessin.
ESTUFA M. B.
Gran oompanyia de sarsuera pel cumple. vicu)ria fulValencia. 3 l it Teléfon i7 S p, gat per un gos. Presenta ferides al
minant defrauda bastant a una bona
la, opereta 1 revistes de
Els monjos de Montserrat
dit mitjü ee la mó dreta.
Segada saludable: cate LA GARZA.
part de la coincnrrencia que potser
la casa J. Fonolleda Sorra re- havia cretina f tue un match .Mis-Frank
PEP VIÑAS
Per al dia st de desembre, a les
LES SENYORES QUE, VESEn cli corles oficials s'ha adver- comanen el seu licor
Puig, donada l'espléndida ffirma acfEINEN .1 M B ELEGANCIA, tres de la tarda. ha estat convocada tit que l'arribada del Monarca i la
tual del campió. p(xlia resultar altra
AROMES
DEL
DIONTSEKRAT
NIMPREN ELS ADORNA- una reunió d'Empreses d'Autom òbils seca esposa será a les den ¿el matí
cosa.
MIENTS PER ALS SEUS VESper al transport de passatgers. 'amb de dissabte. i que. per tant, tots els
AVIII. 5I1velull . 's. larda. gran
DEL VIATGE DELS BEIS
Els altres combats de la reunió es
TITS I.1 CASA PANADES I
l'objecte d'aprovar els Estatuts i consactes anunciats podran fer-se sense
vermut popular
L'ALCALDIA
DE
BAN
descalaldlaren
com
segueix:
CARDO, Carme, 16. Te!. 53911 .1. tituir una Associació per a la defensa variació de mena.
EL BARQUILLERO
»ir.
el
scnyor
alcalde
(en
fixar
rounds
Durü cintra Brota' en quatre
LdesenrotIlantent dels setas interessos(
—
La verbena de la Paloma
demanant s'atacaren de MI o:anean:amena arnb
••
.
int ban
l'Academia i Laboratori de Ciin- establint tumbé una Mutualitat per diEls sometenistes que vinguin
ó. Concert poi l'oniinont teals
catalans
que
facin
una
bona
reen
el
transcurs
gran
intensitat.
mi
sé
c'(‘ Mèdiques de Catalunya, a eps verses classes d'accidents.
a Barcelona amb motiu de l'arnor Gaiete Peñalver;
del c.,mliat l'un es feren pa-ribada de SS. MM . els reis, po- balda als • sobirans.
La reunió se celebraró al lecal de
,4arts de set de la tarda, el pediatra
LA REVOLTOSA
amb
gran
freqüen-se
salas
per
asta
jan
desea/ro:liara
Buxó Izaguirre
la Lliga de Defensa Industrial i Co- den anar a menjar al Gran ResNIL i lotes les nils:
e
a
en
Duró.
que
•
:
a
disculpah
Cia,
co
,
Vila,
on
nils
taran
<egüent tema: "Productes alimentaurant
mercial i es prega que es dotó!' per
PURE PERMANYER
CANCION QUE NO MUERE
lela el set debut. Broma ion proclas
grans descomptes en el preu
.'c's que es donen en els primer< meconvidades les empreses que no hagin
indi.s ponsiabbe al s malalts do
mat vencedor. per punts. El debutant
de
la
dels
coberts,
Passatge
del
Crèna,
amb
exclosió
de
Id
"s
rebut la convocatoria.
de
mal'estörnac,
convaleseenls
prexlui t'Ion bona impressió per la
dit, 5 i 7, Telèfon 1999. Es renatural".
6444444444444444•4444+44-e
lalties greuon . animnies, i als maseca combativitat, rapidesa i entrenaserven taules.
LA JUNTA DEL PORT
lalts
ein
l'intestf.
ment.
S'empaperen habitacions a 15
.444444+~~.4444+1.4
En la darrera sessió celebrada per
EL PAPER DE FUMAR
Mulat contra Ceeil. El primer
p essetes. Font de Sant Miguel,
la Junta del Port, es tractà del seMUNICIPALS
ELS
EMPLEATS
substituía a Sergi, i malgrat que la
4. p errera de la Casa la Ciutat. gnent
Teatre Poliorama
Per si algun empleat municipal III) victOria ion atribuida al gen adversari
Reial ore",re disposant que es consin'ha
adonat
i
a
fi
(revitar-li
perju3e
creiem que Mulat ion el miror. ja
EJ. 3 ALUMNES DE L'ATENEU
ddi prorrogada durara el segon tri•
dicis, els fern adula que el senyor
que sempre prengué la iniciativa (le
ENCICLOPEDIC POPULAR
Companyia de Comèdies
mestre de l'actual exercici econòmic
circulat
un
nfici
manifesAlcalde
ha
el
que
liaveu
d'usar
l'atac. Basa ad) més ciencia. esquiva
per
!a
és
la subvenció assignada a aquesta JunIlem rebut la següent llena, que
tant que ceuró amb mita complaenseva exeellent qualitat.
niPlor i estigné tnés correcte. Unicata per reial ordre del 2 d'agost.
tra sscrivim
ç a que assisteixin tats als actes or- ment veiérem en Cecil una quali'rat snReial ordre aprovant el projecte
.Avui, divendres, tarda, a les
Sr. Director: En non/ propi i en
Francesc Yedra Rodríguez. jugara ganitzats en honor de les reials perso- bresortint: major eficócia en ratac.
del far per al nou morro del dic
el dels alumnes que assisteixen a les
vino, niat in. , .. inipular:
futbol,
al
carrer
(lel
Dos
¿e
Maig,
nes.
punts,
a
Sales
per
n
Marco
l'Est i autoritzant l'esmentada Junta
diierses classes que tenen lloc a l'A
es
trenci.
la
cama
dreta.
LA COPA DEL OLVIDO
desoves
d'uft
encontre
en
sis
round3
per efectuar per administració les
er u Enciclopèdic Popular. un denla
- Ha estat detingut Joaquitn Royo, molt interessant. Sales. que debut:1
Nil, a les den, popular: Iteno que inclogueu en el diari de la obres. corresponents a les comprensiel quai després que el carro que me- Eistiu passat al Pare. acusa un pro.
cr.stra digna direcció, la nostra de- ves del tercer grup del segnn període
est rella de la joguina
i,ava baria atroperat una persona, gres beis apreciable. Mareo. que l'amanda que es procedeixi a la reober- de les de reparacions de l'esmentat
ea ell 11 1.1 S actos, dels soe/s
ciencia,
i
que
realitiza
s'ha
Ileneat
contra
un
gil:u-día
de
sevantatja
que,
ja
i An v„
nyors Dieenta
ara de les esmentades classes,
con sta nl ment progressos notables,
Aprovació deis comptes del darrer
a mis a mis de no fer-s'hi cap políloni Paso (fill)
-MIDA CENGRÓS:CLAR1472. euretat que es proposava intervenir
malgrat la sera experiència. no acontus el jet,
ine3.
tica de cap mena, ens estranya el fet
seguí don/Mar-lo per coinplet.
LA CASA DE SALUD
Tots dos boxadors. en finir
44444444*tee.444444+4.4.4
contre, (oren mi& aplauditS.
El combat Tomilts-Alberich fou i-1
*******+.4**44+444.***.e4
interessant de la reunió, com
no.,
•
1,0 prova l'atenció atol, que la conTeatre Barcelona
currencia usó seguint el set' dcsenrodlament.
Des deis primers rounds, Tomas
Temporada de Tardor
reveló la seva superioritat científica.
Gran
companyia de comedia
i inoltíssimes vegades aconseguí placía el sol cruitet de dreta anal,
ALBA - BONAFE
la precisiO, tant, que en el tinque
( Plagues de 43 x40 cm., colors gris ciar i roig.
round aterra el sets adversari pfl
PER A COBERTE3
deu segons, sense que l'arbitre el
( Xape5 onclulldes Canaleta de 120 x 75, 183 x 114 i 250 x 114 cm.
Avui, divendres, larda, a un
dtrilt:ti per vencitt. c.f.s.:, fin: a rert
(piad de sis. La xamosa
punt compren s ible, ja que en dir
media ett tres aetes, etc pn„,„
Värbitee "fiel," Allierieli s'A:seca
PER A REVESTIMENTS ( Xage.es "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 cernimetres.
fruti bot, i es segur que si. e ' ,,n era
i .that
de llei, se Elagnies declarat vençut,
El orgullo de Albacete
diferente
cebade;
OIPOSITS per a algto,
el Ablic Inturia protestat.
TUBERIA per a l'abades d'algo, de diferente diantres
NO. a un mutad Moneo,
Alberich, despees d'aqtaest.
eominlia en tres
kan nek-down, estigué diad es, El duelo P érez - Góverses vegaeles en i Migué
nimbé moments, fiase a cert punt,
mez, obra póstuma del Ido_
brillants.
rat Lluís Anton II Obnel.—
Cenit ja heut dit . Tomas fou proDemil, di»able, tarda, El
elantat vencedor, deeisié, inolt meverdugo de Sevilla. Nil, El
rescuda pel seta encert i correcció
duelo Sres-Gómez.
extremadissints que compartí ami)
benefiei d'En Jóan Muna!
el acta contrari, la qual rosa cautiva
A : BARCELONA
centrals : Plaça A. lipa, 15, Toldos 1644 A 1
la concurren, que da tributa una
,ovació en acabar.
N1.04«4411440ifflebelleeng
Treballant a les obres del Metropulid del carmen de les Corta Catalanes, davant del de Sant Roc, Manuel
Fernandez Valera es produí una ferida contusa a la regid cervical postensar i contri-oció cerebral, de pronòstic reservat.
—
Caries Rovira Grau, de vint-i-set
anys, va cante pujant a un tramvia
cet carrer de Pelai, essent agafat per
un altre tramvia que m'ay a en direcció contraria.
Sei tradladä al Dispensad de la
Universitat. on se li apreció la fractura del radi dret i comnudó visceral. El sen etat és greta.

TEMPLZ Lä

..-41441.1re

PALACE-REVUE

¡GITI CASTE1,11

it
u sa,

cffierurrooaluna
oto., F - 555l:5 • 55a.
SALD DE REUNID DE ' , Ven IES
Asas, tIlVendreS, VesdeVelilment mes eran de la temporada. Trioent de II
ma gma obra del aran dtrector D. W. iarifnth, Lee daos Ortanea, un dels mes
unportains eapnols, (le la hIsParla de ['ranga, Inspirada en rubra de A. D'Ennery, per tal de donar Mea cenen a agit e s/a pellico:a, en una de les eseenes
mes emuelonanla caniara la eali9a de la sarga la tiple senyoreta Concepeld
Paliarles: sublim Interpretare', th . les germaurs LIMan 5 Dorolby oto; aqueas
tes artistes estas per damunt de iota pondere:id; auliest Illm es tires:tu:tal
amb verilable deressall de luxe 5 riquesa,
completen el programa Actualitats Gaumont la cinta El, amore d'una sidue.
NOTA.—Degeut al liare metralge d'amnesia rolossal petuelna, per tal que no
5
perdl Meres. .5 pro/e . ..tara senecra, llores de proc
jereí de la pecula
ln
L ee
11 . 0 / 1%/..
duma edenes: larda, a lin quart de sis; mt,
un
[1111.11(
555, 11 .(. 5511 1 15CIA d'Aquesta :Ola N'ella!,
segIlents,
P eeeee encia: DUES PESSETES
General: USA PESSETA
Aria. dirermars,. I
al,sahle, de sin a clan,
dii•eaRaran Pi/taquea
numeralleS per a la sessio espeeial
les sis de la Urda de
Aviat, estrena de la super-produrem (capitolio) No m t enikfisdlonienee.
nri l ¡,3a),
lote en/Mulos arlIsies ainerleens
— CALO —

TARDA - AVUI
Des de do; (parto de ettalre, colossal programa de zariol48

BUTACA I —
CONSUMACIÓ

TI e K

£R

ENTRADA
LLIURE
AVUI -

Fabrica d'encerats,

Els Espectacles

?

7 Gran Teatre Espanyol

f

BANTPERE- BU/Ces

, ANUI, divendres, larda, a les

n-ariat verut ponina,

eine.

El -gr .-I d I tuso' I :05 P.,-,•'1.
EL PRIMER BITLLET DE BANC
et DON JAUME EL CONQUISTADOR
it u EL POBLE ES MESTRE DEL REI
1 N . I. i l 1 •. 0 tiPal A Un ni-2 ainb el
‘odeVil en Ir,A artes,
. LULU... GUARDA-LA PER NI!

i

4

41.-

re

I , , tu, d. dt,,t1,1,, I ii , ,11. a dos (Illart5
do 1 in,
EL PRIMER SITLLET DE BANC
LULU... OtuutDA-ut pea mi!
ir. ESDEVE: IMI.: N r rE1TB U:

\

l E BEIS
STA
de

sie

la negenna n'amor t

de,rila en 5 ell n ISI.KliS
per /:. I InrII,,,

555,'a.

MARIONETES
rtP44+.414.2-34444.94134•44.~3

+44444444+11444444444444 •>
ee.
TEATRE COMIC
Terneoniaa te/aireen da 1923-24
Condiancia drantatiCa
Rotas -

cAPARD

si'. (,'tu,'.

%vid.

'u t.
dos fin ar:,
la 1 . , 2 3 111, . 1 eis un acte,
LOS NERVIOS
Sr ti. 1,1,10 ,u.uu, aus,
it i111 1 1.
FEDORA, LA PRINCESA ESPIA

de den: I.

nr,h7,:ro.
leas Mames: Juan Jose Adúltera
y mendigo.

Inumonee. matinal de bma,
SERGIO contra SANCHO

ir3+3.11-14e4.11444,3411.440.41443

p4+4+044444444444+.44+14+
Gran Teatre Espanyol

i

Dissabte. t de desembre, a tes
den de la /lit:
ESPEVENI VEA T TEATRAL!
ESTRENA
Se la Ilegenda d'amor I de vIlesa.
en ellle eptsceLs. orI g Inal de
N'ENIIIC LIXELLES
MARIONETES
Tifols dels aelesr — Ephudi I: El
cateo. Eplsodl II: Souper-Dancing.
Emsniit mi La casa dels humos,
Eplsodl IV: La gebia d'or. 14,1.30di V: El prestIbul.
Emocionan.: vasto .5.. la Iota raen
.15 ets sens intonatuanies aeorteS
I amaneras. stagotalea presentarlo. %•'
Decimal mula: etprianient 1 : er a
Y ;hines/a obra ps s s enyos Bulbena
Y
I Chela.
at
1+444++444++++ .4444+ossse

”..4..44,444,34444+4»ifeere.
ELDORADO
9. Gran companyla de sarsuela
JOARI VILA
X

AVIII, dIV. 1 /1(111'S, t as da. al Ies.

;te cine. L'entremos Pa que le
e via ust6 habla. I.tt celebra5Ia sarstmla im un tole i dos
l'... quadros, de M. Ramos Car_
t rion. iiinsiea dols niosleos
4. illittoca i Nak ovulo. Agua,
o.
azucarillos i aguardiente.
El xamós santo( en un zo•te
i !res guineos, do Pernio).
1 dez del Villar i mestre
Luna, .
TRINI LA CLAVELLINA
'cus ‚‚as 1,NO, a le>, Iloll.

,i

pl'i . , I lltaeld 1.11.!

1

la Sals.,111Ila

lres mies, d'AMA:mi Pa:o, i Gonzülez dél 'I'. .ro, linos Ira 1/07 1111 ,, In n Luna,
La moza de Campanillas
per Roser Leonis, Fans.
sa Herrero, Roser Ferrer,
Francesc Gallego, Rioard
Fusté, Marian azores i Carles Rufart. Es sise de Bulbeita i Girbal.—Donia. dissal.' V, tarda, Soledad 1 Compañía. Nit, gema festival or.
gattilzal leer la Cooperativa
- E.I Siglo", per a llat uonst en y etó do cases barates,
formant m'id sur 1 programa
La moza de Campanillas

5 , 55

▪

-mema:
ttOtalnee ~•l 1 trae
Avul, divendre g . moda veleeta.
/El tara prendida Anemi a: Mit SONRIÓ% 4. m magma obra dar*
138 •11111 oArliate
4,000 metres. projectant-iie 'encera; adMirable referid de Lilian
bormIty Olols. Tot Barcelona admirara la mea gran I monumental
peRleula: Lee dese arfen«.

en set jornadas, projeciant-se. la
macona; Lt tu4sr de Laura, In..
teressent eombdin dremätica
interpretada per l'eminent
t'ola Enid liennet. Programa
Ajuria. Distrsoold de milionari,
interessant film de gran argnment. inierpretal pel popular
artista lierirge Arliss; Opera
Improvisada, assumple eimie;
El trapee, grandioses al raedon.; La ein ventura, preelosa
cinta. Diumenge, nit, estrena de hl terrera jornada de La
olutat sagrada.

Ale amen d'ans vidas, CÓMICA
»runa Pat
Mire eran arm eedevenlmcht
Tme el usto 4. les templam5.
darrera crearle de Mary Pickford.

Pilare Cine

41111

8816 Cataban
1111611 COIMA DE MODA

Eiluu

40441.•••••••••••••••~

4444•4444444444

Cinema Princesa
Talaron 1137t A.
Aval, divendres, sclectissimes
eetrenes: La olutat sagrada,
preciosa super-serie rülearlida

atareasen* espito!'

01

drosoll4141444404444~44n1•
Monumental - Pedró
Walkyria

COL ISEU M
Carta Catalanes, »S al 1108
Watt» MI A
AV111. duro sesidons: a lin (Tutti
clec de la lauda i a un quart
de den de la

(le

Diana-Argentina

Actualitate Gaumont; la divertida
o• Inla Joventut, per 11. alessineeri
1 .1 prevlus a c o media d e l Programa
Malla Ele une ea l'anima, per
Elste rorgu ,s nii; Foro te la torro,
(Instilen cinta ciAtien Arribada
dele Reno • Roma; edil extraorell.
flan do
dos 'argente franceses.

Excelsior

PITOS:

114.n••1444444441444•644444

Butaca rle
14 1 >mota.
Entrada teatral, SO odatirati.

A‘tii. La olutat sagrada, 3:
La Intrusa, El colom blanc,
Charlot I el comte, Narlt mane-

:

ZUELA-COLOMBIA I PACIFIC
dia lo de desembre, de Valencia Fi 1, de Malaga
cl 13 i de Cádiz cl 15, per a Les Palmes, Santa

Creu de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto Rico, Havana. La Guayra, Puerto Cabello,
Curaçao, Sabanilla, Colombo. i pel Canal de Panamá, cap a Guayaquil. Callao, Mullendo, Arica,
Iquique, Antofagasta i Valparaiso.

LISIA A FILIPINES I PORTS DE LA XINA
I DEL ,IAPO
El vapor ISLA DE PANAY sortir de la Coruna el dia 3 de desembre. de Vigo el 4, de Lisboa el 5, de Cádiz cl 7. dc Cartagena el 8, de
Valencia el e. i de Barcelona el 13, cap a Port
Said. Suez, Ciilomlio, Sincapore. Manila, HongKong, Xang-Hai, Nagasaki, Kobe i Yokohama.

Diumenge, dia 2, a dos quarts
de cine larda
Conoert extraordinarl per

cata CASILLAS

No eltavia puna, fine ata, a
promntar un proclame capd-lar do•
nant-li la forma de comprimir, que
evita al con d'un fea:4 aval cm,
que ts de peche m'arad&
El comprimir laMbel al laardbolt en un sic d'adosa caldnra,
produce una loció concentradistIms, es
prepari leatantintament i so está capotar a que ecabravi. El comprimir Senara al liay-riture
SS la propiatat de dilatar ~untad di pon» 1 &penetrar
ea cl cubo cabellut, qua l'absorvaix avidament. Si 'I bulb
capil-lar ase fa atrofiar 1 producid no me caballa gritos
i
el nodreix amb czelant uva natural 1 determina la sentida di caballa vigorosos I lexiblea. Fa dalapardear I« pal-licoles que son les destructora dala caballa, Mal com le pican tan duaradablea 1 que obliguen
a gota poc urbana. D41114.4 i ¡aneja 1s caballa
mina grasosos o olimos. El ionecl, empleas a rampa,
evita La sortida da caballa grima.
Le ama a. 54 eusgrUll_ mama. me • Pret.», 1416%44M ye-

i

6 mOREll
Correr la tanta Uno 4.
(Prop le le Rambla)

)44444-

AUTOMOBILS
-

-CAMIONS--

Caldeen general:

ItetabUmsna, DALIAAu OLWERES, A. A. — IlArtelona

PRODUCTES NOKLINE:
ARMA en0aume. Matare rregmansa on ras canela MarleS1' •
0F,PILATOR1 (sedo 1 Inofenslu) - POLVOS (non adherente) 110 CREMA ( ev ite he arrugues) 714 AiCUA DENTIPRICA (es cotesreeas
atenuaseis) • 13A1NOL MONTRY falla mine . ..ele Parara ~yo de rese).
SANIBEL (sons prirnits al bar-rima per e regenerar el caben) a a3

11 ff

11[111 11

Memo geteml • Imum:
ffetablImente DALMAU OLIVERCS, 0 , A.
rAssaM 01 L'seusTMA. la DARCSLOU

AGENTE:

Pati Blau

' hit/ Inda iili L

no>

Rambla Santa Mantea, 7
6arar4e Bruc, ag.

El s'Id mis hIglinlo de
Barcelona

.31113111111111111111111111111111111111111111111111111111111ä11111111111111111111111111111111111111111111113111111111111111111114
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Concert nit

FONDA

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

SERVEIS DIRECTES

El vapor LEON XIII surtira BarCebma el

llt i t' rebdatu puelafmau
PIeda
ee.
me% al cap do

PESTA URANTS

COMPANYIA TRASATLÁNTICA

VENE-

Palau Música Catalana
-

PERA

«risita AM—

4.00•44.04444A+00M0444443
APSUOIATS A LA POTOORAPIA

l'ORPEO CATALA

Av ii i. Dentista nereida, Bons roft.444••••••••••••44.6•4

LINIA A PUERTO RICO, CUBA.

CONCERTS : :

'

Dissabte, 1 de desembre. Servei especial (les de tes vuia del
mal( amb motiu de la
ARRIBADA DE AB 61111.

sota la direcció del mestre
1-LUIS 5111.1,E1'
amb la cooperaciA de
N'Andreua Fornells, sopran
i En Baltasar Sativa'', pianisla.
Primeres andieons de
Cançons populars catalanes
1 obres corals estrangeres. Programes i loralitals: magatzem
do música de la Uni.; Musical
Espanyola, 1 i 3, Portal do l'Angel. Condicione espeeittls len
als senyors soris do l'Orfeó
Calla

au,patven p iral tUl s niuneraaes
a taquilla.

es

DIVERSOS-

7

Vapors "Golondrinas"

14.1144411.9444ts«4444.0444.9

I t ittnitinge, a la (unen, especial, estrena de la comedia del Programa
.',pula La reforma d'un mar«, pr
poreelly
snlicsia fin/cid

Teatrea Triomf 1 Marina
1 Cinema Non

Bilbao el dia 16 de desembre, de Santander el 19,
vana i Veracruz.

Re

111 1 11
/ Una partitura distinta de lee

Inlinnenge, nit: Viciaos', VI I últlin;
II Jurament, per Una Cas allen.

!out, divendres. tarda I ‚lli, la fue.
mosa comedia La coloras blanca;
la «mica Rae t men•Jable; la
Instructiva Malta 1 Gibraltar, 1
tercera Jornada de la colossal serie, basada en la famosa novella
de rimmoctel Eligen! Sud,
Ele misterio de Parle.

LINIA A CUBA-MEXIC
El vapor CRISTOBAL COLON sortirà de
de Gijon el 20, de la Corunva el 21 cap a l'Ha-

I

atarse

Aval, direndree: 1/14ese, Maque
espi g o): El testlmoni detonen . ; Le
Paca 4. Garrlson; La imbuya de
l'onda Tom; Dia de pitee, per
ni/111S eliaidlit

MUR 11111.0 08 BODA
PROOPAgell

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohémia
A‘ul, ditendres, tarda 1 oil : peogrullas colossals. La formosa eomddla La »lema lama; la peRl.
culi cómica Ilarit manejaste; el
precibb 111m Illelaneetitre; la amandiosa rellicula chmica Ola de »la.
per Ultimen' C.barlot, I y jornada
Ge la senellelomil pellico)* de
grandlda Mamen Meca

4, Lit °Mal sa-

g rada, E; Maria del Carona,

LISIA A L'ARGENTINA
El vapor INFANTA ISABEL DE SORBOS

Calefacció

sortirà de Barcelona el iba 4 de desembre. de
Málaga el 5 i de Cádiz el 7. cap a Santa Creu
de Tenerife, M o ntevideu i Buenos Aires.

•

Coincidint ami, la metida del dit vapor arriba
a Cádiz el SAN CARLOS, que surt de Bilbao i
Santander el darrer dia de cada mes, de la Corunya el dia 1, de Villagarcia el 2, i de Vigo el 3,
amb passatge i carrega per a l'Argentina.

SIMON

MENJAR8 A LA CATALANA
LSPAIITERIA, 8-VIDRIERIA, 1'
Telèfon 1378 A.

es

ESPORT - -

PIAMOS

FUTBOL
CAMP:ONAT DE CATALUNYA

LISIA A NOVA YORK, CUBA I MEXIC

;e les 2'30 tarda

Earcelona - Europa

Fi vapor MONTEVIDEO son irá de Barcelo-

anua

.1..1 Barcelona
U. E. de Sans-Espanyol
1 . . E. de Satis
Sabadoll-MartIneno
canip
Atletic de Sabadell-Terrassa
Cii nip de PAlletic
L Júpiter-Badalona

na el dia 25 de desembre, de Valencia el 26, de
Málaga el
i de Cädiz el 30, cap a Nova York,
i Veracruz.

LISIA A FERNANDO POO
El vapor ALICANTE sartirà de Barcelona el
dia 15 de desetubre, cap a Valencia, Atacara i Cádiz, d'on sortirà el din 20 cap a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Sanla Cren de la Palma, les
abres escales intertnidies i Fernando Poo.
El dit vapor enllaçarà a Cádiz amb un altre
de la Companyia que adineträ càrrega i passatge
deis ports del Nord i Nordest d'Espanya per a
Sois (le d'escala d'aquesta finja.

A

rl

DE CORDES CREU d D n

Canip del Júpiter

Camp del Gràcia
Per entrades i loralitak a/
camp de joc el din del parlit.
Pel partit del Bareelona-Enropa, els dos club; s'han quedah amb Cl laquillalge, per la
qual cosa no es posarh res a
la venda.

de desembre. de Valencia el 24, de Màlaga el 2.() i de Culis el 28, cap a Puerto Rico i Nova York,
admetent anega i passatgers.

B
u:

Subhm mana

E CAMPS

R.MARISTANY

Grecia-Avene

SERVEI ESPECIAL.— El vapor REINA MARLA CRISTINA surtirä de Barcelona el dia 23

AMB MARCO( FERRO

I

PLANA

SECCió

Casa fundarla el 18?()

AL COMPTAT

•▪
11

PLASSOSILLOGUER

16.PlaçaCgalung,18

Rambla de Catabanya, 41
Teléfon 458d A.

BARCELONA

n trammummamman

AVISOS IMIJ ORTANTS.—Relmixes a fa milies i en passatges d'aliada i tornada.—Preus con\ encionals per cambrots especials.—Els vaporo t cuico insta bada la telegrafia cense fils i aparells per
senyals submarines, essent dotats deis més mo di-rius avenços.
Rebaixes en els inilits d'exportaci6.—La Companyia fa rebaixes de 30 per Bao en els 'ralas de
determinats anides, d'acord amb les vigents di sposicions per al Servei de Comunicacions Maritimes
SERVEIS COMBINATS. — Aquesta Coto panyia te establerta una xarxa de serveis combinats
per als principals ports, servil s per railes regula rs, que li permet admetre passatgers i cárrega.

Bromo! ormina

Plagues de 40 a 40 na.

Piensa
ondulada de
itIO per 75 cm.
Ptas. 7Tt9 m.3

«.) Áfilk LO XII
PER A TEULADES

A.

Pers.

5 .os m,

Materials armats ab amiant exclusivament
JOSEFA ESTEVA 1 Cia.

Guareix la Tos, Bronquitis, Tuberculosl, Atacs grlpala, Ofec, Constipats, etc.. etc.
El preparat d'afectes mis räplds 1 segur. I el mis
econòmic. Venda: Farmeola Poch, Princesa, 39, I a
Can tiegaiä, mambla de lee Flore. 14.

Portal de l'Angel, I i 3 pral.:: Telefon -3344-A
FAbrien a Sarr1A

BARCELONA

-ssmsrasa•nn•••mog

PETITS ANUNCIS CLASSIFICATS
OFERTES DE TREBALL
d'anemais I CaTrell. Q u e aipit cuidar motors electrice, per a (ora de Barcelona, co neresalta. Esc.: a LA PUBLIEITAT, D. T.

FERRER

Que el mach t sigui
MATRIMONI jardiner o eortota.
per a ron de Barcelona, es necea/Oto
Escriure a LA PUBLICITAT. B. T.

VERNISSADORS
PUBLICITAT, B. T.

necessIten.
LiCrlUre a LA

PUBLICITAT, 8. T.

MAINADERA,

es :tec
a eas
ultap. LEac
bLet
i d.
.

TAT. 8. T.

MINYONA Vjr:

8. T.

MINERVISTA,IA"egVCcikT.'Zr,
B. T.

a carrosAPRENENTS811rI
, VII3eapernecessiten
serles,
Eberture a LA PLISLICITAT, B. T.

CRIATS
CITAT, B. T.

de 35 a 43 anys, es mea.alien, Escriure a LA PLBL1.

es

hie releo,,

PREMSISTA

fadrina eliquadernadora, es
MITJA orceralla. Ebcritire a L1 PLB11(111 T, 11. I.

CAMBRERA,

erseneaceCalititi.,NgLoi:

TAT. B. T.
es neceeilta. Es.

a tot
MINYONA per
crlure a LA PUBLICIIA1, B. T.

rsnr electrici s ta, es necea-

PRENE
E NT ella, eusityant dotAe
APREN

pes te setulanali. Ple.;a Comercial, S.
enlreroI, primsra.

DATilt.1111117,

(fon.17.1,1 cipeier crAaollie
SENYORETES,

ai I aa,

INFERMERA

Eserltire rercrencies I prelensions
a l'irthles n ”1 51;19.

miNyou A
M1G

u:ruuuue

DIDA

es neee s iq ta.
un e a
1.5
/11.1..11 51, Ii. T.

'abei."21141.(::7-reri!,1%.9,-

1_A

Ii

1.77P,1 .5.:Tita ii.E rr.r1L1 re a

CORREDOR 7,.,":7,2.u"'}'.7,'.1;,uersenei
LA PLBLICITAT, II. T.

COS IDORA,
1.1 1 . 1 PI 1f- 1T t'f, II. T.

por a la %inda de tel%os, de 11 a Ir soya.
e , Eserline a LA PI nielT %T. h. T.

APRENENT

16 a u Ns , es
13
RECADER Ile
liree5sIta.
Escrlure a LA
PLBLICITA. B. T.

CU1NERA,

PI BLItITAT, Il• T.

CAMBRERA 2r.esp37,14E=Le:;e0:

MINYONA,

neressila, Exerliire
PUBLILITAT. lu. T.

MINYONA Pc7Lat:V5Lrressi.gicsi:

TAT. 8. T.

1
es necesaita. Ite•
MINYONA Par
criare a LA PLILKJ105

TAT. 8 T.

serrano? Unen, pi-Selles en
fer pressupostos de les tatua del rem ea p eruana. Paulare e LA

MESTRE

ruin lema+. a. T.

cANBRERA
TAT, ii. I.

ea neremIts. Turbia re a LA PUILICI-

c tica, el n'emita.
CAMBRERA Pra
Escrldre a LA P1:81..8

OTNT. B. T.

revolrlaUL per • molote

terna. Burlen

LA PUBLILITAT, B. T.

DEPENDENT

ivvillsencle.myteir,ndee.

emita *achure a LA PLOLICITAT, 8. T.

LAmpisT eleetrietsta, es necea.
rI alta. Escriure. LA PU•

CAMBRERA,
lAr.

D.

T.

Leritire a

lO

necersita.
a 1. t 1.1.111.1(11-

ADOR "

2,crtilue r.leas

ad el f u •Ier. es lleves/11a. Escrlu-

MIG Ir.. a LA PI IttILITAT. a. T.

tab
ben encepArseist e:
MAINADERA
Esice;itil
re a LA PIALICITAT, B. T.

lea ins.
Qi
n oueta
BOBINADOR anamstmut
1 trepara.

dona electricista& d'autos/MI" eti
ILKIMIlle i LA TEBLICITAT, G. T.
PS? I taller de rolla.
re »malta. Turbare

a

B. T.

pastelear. Per %sur
CONFITER' Parle. os neCeadta.
Dentare LA PIALICITAT. le. T.

es

n 'r e -"°
1..A I . 1 111.1a1.717,1'117.'

COMANDITARI
ya.

DEPENDENT
ct Ilne

comes-

a LA Pi. BLICIT'Ali'.13'..?ffere'l.

CoTxERirTirLalEgiaurri.tmaetitAs'giej:
PLILILA 1, H. T
1.1T, 11. T.

PALETA

;Iguorre"aorl.A VIVI2iTZT,

f.
DEpENDENT del ram do Mire

lb

na a Penaré., de
e5 saya. s'ofenda. Declare a LA PO1111MTAT. 8. T.

roterencon. enlate LA
PEONS , PUBLICITAT, B. T.

sT A

L5

FORNE

Ilauner 1
:ny vidrier. s ' ofereli. FA11 Ii1.1UTA1, 13. I.

Rs'oterclx. Escriure a LA

y PLBLICITAT, B. 'f.

PALETA

s'uferels. Escriure a LA
PI BLICITAT, B. 'f.

Estriare

'f."

Rs'oferela. Escriore a LA
CUINE u
OLICITA I. h. T.
s'orsreto. Eßcrlurc a
CAMBRER Y PUBLICITAT,
B. T.

s'orareis. Escriure a

tornar inecluilc I
AJUSTADOR foriador, s'uferelx
Lec! In; .• a I.A 11 1.13I.P.I LAT, B. 'f.

I BLICITAT, B. T.

FOTOGRAF 1

LA

naLicirAr,

DIDES

O: amenizara, de tia 17
10, 5c, 30, al. 33 t te
anys. s'ofereixen. Eßerture a LA PL'llLlCITAÌ. II.

MOSSOS

lA I' . 1.
M AN Y A

M

IG

110.3s0,

COMPTABLE

,c.oirer.711.p.Ognista,1.113:

lanyui, de 33 anys,
1 5 1 . 1 PI It.ITAT. II. T.

taernire

a

DEPENDENTAsl'oret"1":."EsaClrilstio:
re a 1..A_PL

T.

s'ofende Escriure

XOFER a LA 1 . 1111.1CITAT, B. T.
sERRALLvD d'obres fumista, l'o.

Edill foral*. EacrItilre a LA

PtiIti. IC1TAT, D. 'f.

pi rr ae cb tal,eiven jildieulneaeordee.

LA PL/ULICITA:f, B. T.Escrlua

fadrl sdelantet, a'ofesAsT»n vLa ene
rek. EarrItire e LA PUULICITAT, número 80.

EDIFICI
Rail; t Ir,

T.

raduidiesena. Estirarte referencias. EsMere a LA PI BLI c ITAT, mini. 79.

VENDES
CAIXA
n

PIAN

de ferro 1 tremens, soterelt. EserlUre a LA

DIVERSES

do cabals. retractarla. baratisslina. Mallorca, 153. Inter.

T con,
lean, 311. :10.
gran, crenat, ,'ne barat. c. DR. MASSO
a
arenes . ira
E. t aimados, se. entresol.
aupurainnis I rortitires cre11tgoes. opeMeran, a preus niódtcs. Telet. 1:78 5. P.

in

Llano: butaca pan,

FuNc ••-• propletat. 0 sen a Per,a

Jover Puna!, advocal, ha trasltaial ei sed de s na t a al cerrar
Piptoarol. numero 290. principal.

LLU1S
Oc

Ino1111,111111.. Esolletre-na

de notra . 1

a 1 5 pi p Lii rrAT. lamiere

PREMSES

Copla arte,, des de 70
lie sseles. Mallorca, itu•

mero 12a. 1.10 lor

FUSTER

An..s cle n•1 n11Artd.•.
1.1,1 . 11,10 a 13 PablIellat.

P. T.

de farmacia 1 professor
AUXILIAR de primera ensen3auga,
s 'ofetels Lscclin e LA PI 111.11:1TAT, B.

AJUDANT

per a IndilitrIa, a Sant Febo del Llobregat, ea sea.
a, I

centric, oreHABITACIONS 118c
reuno en ramita

,- * oferels. Ecrlure a 1 . 8

a 1.5 Pi BLiciTAT, II. T.

11111.1 . 11.51, 1t.

ADOD 1 . 1retrIel,la r'uferely
UNTADOR a l'abrir* o taller
P e r II c....s..rvae..i I re parami l irinstallamiar- i lalln Ina13 n •• . 11 . als 11111a.mr,...
ri hil e a 1.1 PUBLICUAT, moro 81.

lelo

/..1% E .: n . ruire

T.Sen.

LLOGUERS

ELECTRICISTA,
FuNDIDOR

AJ1.JSTADOR

OPERAR'

s'oferelsen. Eserlure

I. T

s'oreretv. 1:serrare a LA

PUBLICITAT, I.. T.

Lierlute a LA Pl.

CAMBRERS 1 a 1.1 PUBLICITAT,

PLBIALITAT,

r, e I ir.. Escr 'tire a LA

DEPENDENT

FoRaisisT A tle relleno. s'Otere/x
ii. T.

AUXILIARS '"`If2n,;r:.g.ert;

sli"eorbz El4irliazei ti.. I ni, Isgis
':

PE O 11 luLll

FADRI
It ITvr,

L.;:."TU.re

LLAUNER

13. T.

a LA
t'e ' E>"9""
PLATER • 1'. ,111.1c1TAT,
B. T.

DEMANDESDETREBALL

crin, a

APRENENT reta. Escrture a LA

NiuNT

.».

LAmpi

LLAUNER.',:VN.i

fILICITAT

LA el BLILIIAT. 5. T.

LA P1'131,1erra.r. B . T.

dteb venda de

mentar tornar, s'ofe•

Ei triisui rae, es

per tot, es :termas.
MINYONA
&In tacuara: La PLISUCt•
TAT, H. T.

PUBLICITAT. B. T.

131.1‘,11 ti,

fofereli. Ese.:

la. ~Muro a LA

CAMBRERA

de 15 1,s 11, 0 01.1 ela. ErSeriüre a LA PL-

VERNISSADOR p a LA PIAL)C1-

Cations per a sedes de rettyura
1 a t t. larda: de 4 a a. Alunlrotg, a.
principal. S. G.

s'acates. es 1100111111.

OPERARI vi'e a"te'eUä
d
s t I r d' ej.
le rai;

a 0'50 pessetes les deu prlmeres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés

mg'''. de la 01155.
' ,l'A g ite en autouteibils,

regla. Escriure
p e r als dies
sl
a LA 1 . 1111.1CITAT, número 77.
1.

AGRICULTOR C,;;;';';:.',;7'J:
GL1L1TAT, 11. T.

MECANOGRAFA
criare a_LA PLBLICITAT,
-mecanügrafa, repui3o1 1 llaTAQUI lla 1 noclons do filetees, s'o(mil. Urea« LA PlalUCITAT. B. T.

DAVID
Alta( renca.

u4._ n1.atliliu,11.;;;:ctm.l:ailElcr,,Iilorili,1n 11 41.,ban5n.

soel amb 2.000 8
3,000 le he. antb
cuttpeiaelö. lier a anIPIllie18
loe( prAelle I p(odllil. Int1111 sente ban"
rel eristries. Eseriure a TIrole .ws. 3.;71

ACCEPTARE
o gen s('

platilla. La casa mea
importa/fi trEspinya.
66perIallIat en taplesos rellelO s os. tapes/cid perinanti til de quallros a roll. gra5 10 5, ofroeralk., . cte. FabrIcarld de mares
tonipreli ren s e visitar
I
aquella casa. F. 31ontfalcon. isolers,
infla! Portaterrissal.

TAPISSOS

AUXILIARs

tI'LecancrIfts(1,1,,,rse'Of:reitA•

linisica cose* a

I n-

PROFESSOR pitlammt. Passeig de
U lula. (9, tele, r. l'oble :5(111.

DISPESES

PI BLICITAT, Ii. T.

TORNERe

Potreen., Eserlure a LA
PteLICITAT, D. T.

rada electricista. 1 .1 nece.alta.
‘11 Iliaerture: LA PUBLICITAT, 8. T.

MIG

un o ‚los dispeaer5. bones
halutacions: molta nft,
Out, aidt parlIcillar. Dueto( Don, numein 1 7, primer, segun&

DESITJO

