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LES EMIRES INIESIONS
En una ciutat catalana, del nom de la qual no ens volem
ru e erdar, hi havia Un alcalde més o menys popular. de proce-

d acia republicana. Home actiu, intrigant, sabia suggestionar
multituds, i s'havia fet senyor del municipi. Acabdillava el
sucli deis antics republicans; perb amb un esperit mes aviat
e uerdat que obert, mantenía relacions amb a1tre3 elements
iitics i no politics, els quals no eren precisament d'idees es-
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DESPEES DELS UNEN P10 1 13111
Aquests concerts de tardor

que geaba do donar l'orquestra
Pau Casete tenen una transcendencia superior a la d'un es-

deveniment musical.
Ranas d¡verses els fan assenyalables: a l'entorno del gran
uniste cataiä ha girat durant
les setmanes primores de !ardor Eactualitat en l'orden de les
arta de la riostra terra; els prodigis de la seva orquestra han
arribat a les multituds, han estat dula a les sales de concert
de les bardados , han sorprès el
públic divers que visita une Exposició i, mes enllä (le nareeto-

República del Rin, donades pel Secretariat
L'embrió d'un nou Estat

quarristes.

El republicanisme d'aquest alcalde s'havia anat descolorint
( 0401 nacer." e•rtviaee espacial
els darrers anys. sobretot dea de la seva pujada a l'alcaldia.
T; amateix per republicà era tingut, i als republicana dirigia.
de la república, Mülhens, es un
Des del punt de vista de l'ore
COBLERÇA, novembre.
jove d'una trentena danys Clac ganitzenió interna, es treballa
Q an venien eleccions, feia servir per a les ssves combinacions
Els sepatalisres tenen gaire- i afina( corn el nostre SOISevila, ara
activament per purgue les
nplicades la força del republicanisme local.
be lotes les eintats de Rhenänia
Va arribar el dia que un cop d'espasa féu caure l'empos- oeupades. La capital de l'Estat que coneix be el trances. Mül- bandee dels elements pes Coasheus es un rhenä que ha visco! pletannent honorables que contissat de la política madrilenya imperant a Espanya des de la en formació es Coblença. Co- fins ara de la corresponsalia do lenen. Aqurst treball d depu- na, les eiutats catalanes, no
re-tauració borbónica. Vingueren nombroses adhesions als autors blença es la capital històrica del l'Agenda Ra y as al Itin mitjä., rarte e3 fa a tole els acantona- tan assetjades com la nostra
d. pronunciament. Entre - aquestes adhesions n'hi havia que país i la capital de Ithenimia, P I elülhens te dos o tres oficials ments. El non Estat desitja — per múlltiples manifestad/ene
talat que provincla pruesiann• Es de secretaria i els Eintroduelor segons ene diu el seis seeretari de l'art que poden les unes disersin lògiques, perfectament comprensibles, puix que responien una
citara mea fina. Quan
a in sentiment o a un convenciment, discutible si es vol, però passejant mol' sobre el Rin prop de Matthes. L'eferte que — poder prescindir en absolut treure de les nitres, tambe
siacer. Hi havia, també, alguna que altra adhesió estranya. que te Coblenca, arriba a /a con - fa, tot plegat, As que es una co- cEnquests esramots. Te ja un nquestes ciutats, quintes i
prineipi de gendarmeria, un co- denses, han fruit, per obra
.E1,tre les estranyes adhesions ens crida l'atenció la de l'alcalde flueneia del Itin i del ?dosel i sa de guatee amies.
Aquest es 1'01)1)116 adminis- mençament de prenda ciutada- del mestre, l'extensió del mes
contempla el paisatge que s'eses's o menys popular de l'a•ludida ciutat catalana.
tratin i burnerätie sie Eteetat en n a, un iniei de pedida do la se- bell benefici de la capitalitat. 1
A despit del descoloriment gradual del seu republicanisme, ten davant l'estelue enorme del ton-nació. L'embrió politic ee el guretat o sigui de la secreta. encara aquesta %es pita, al regal
aquest borne mantenia un cert to lliberal, democràtic i socialit- kaiser Guillem el Gran, sembla
srgüent: el cap del Govern és No en pot dir, encare, que . es de l'espera que primavera i
zant. La base de la seva força local eren les classes populars, i II!'! se per que, que hont es ¡ro- bicèfal i la funde) de cap te la tingui una organitzarie judicial
tardor ens ofereix En Pan Caba a la pirata del sor d"Europm.
però jo hi ha una preste i
eseecialment la classe obrera. Això es contradeia fortíssimament
Els separatistes s' han Metete feina organilada d'aquesta ma- manilla la gent en nom de la sete,. acompanyant - se de figures eminents del món musical,
oil) el text de l'adhesió que adreçà als elements triomfants, i lat al palau del Govern provin- nera: el Dr. Domen (de profesNo falta quasi res hi ha participat la nostra pri_
que esbombà per tota la premsa. Cap sometent, cap Cambra de cial, Es "un edifiei enorme, fose, sia nineinnari judicial de itar- repelatea.
és al davant dele Atore mes que assfnyalar les testes mera institucid nacional: l'Orla Propietat, del Comerç, de la Indústria o de l'Agricultura, no ¡s t expressaMent pele buròcra- rema)
rs; Malthes (pel• o:Es- oficials i c.rear uns partits po- feó Català.
Estraiuge
fea un acatament més reverenciós ni digué unes páraules més tes . Davant Ilel palau s'obre una ta, redactor en aan d'un dueri Ift Me , ami) el patrintisme, l'amPer?) mes que altea cosa, cal
admiratives als generals que enfonsaren el règim vell. L'alcalde gran plaça, en forma de ventail de segen ordre de Duseeldortf), bicid, la tradició i lote els al- remarcar-ne la significad/J.
. sentit perpende:
.traveesada
tenen
a
tot
que
tres
ingrediente
de tradició republicana es passava als rengles de l'anomenat orlar a reilifici per una aviit- es cuida deis Afees interiore.
En aque.sts temps de Quareserren aquest e instrumente.
règim nou.
ma en el calendar de la pätria,
guita plena d'e distinele. Agites._ Murete dos cape porten el nom
res,
diem,
No
hi
falta
quasi
plenipotenciaris de la Repú'manifestacions de cultura com
La majar part de la gent, en aquella ciutat, atribuí el canvi ta plaça es, en reatilat. Enfiele
dos pie- perque a mes a mes del que ens han donat l'orquestra Pau
d'orientació política a l'agilitat excessiva, verament gimnàstica, na de reclutament i d'enmude- blica Rlienana. Aquests
Item (lit, s'estä fahricant ja la Casete i l'Orfeó Català retornen
a
mes;
a
me?,
nipolendaris
sen,
que havia anat adquirint l'alcalde famós. Potser alguns mali- ció de les bandes separatistas. de repreeentants de la Repúbli- primera emissid de segells
una mica l'espera i se'ns cite..
ciosos l'atribuïren a la necessitat d'estar be eral) els nous go- S'hi vivaqueja do dia i de nie ca, preeidenle del Consell de forren rhenans. S'han posat reisen coree a lliçó, que cal apromengen
el
sanEle
reramot
s
hi
vernants. Pesó poques setmanes després la destitució general
Ministres. Aquest corleen este tambi les bases del Harte Cre- fitar.
dele AjuntaMents dona la clau de! misteri. En el moment de an i cobren la paga. Elli re- format per Welterhoff. advocat. rnksid del nott Estat i e/ sePensein en el nostre poble
parteixen gorree verdes. lii ha economista ministre de Finan- iretari ens ha assegurat
traspassar l'alcalde sortint les seves facultats municipals, es el natural elernent femeni que
Panertment de le primera serie trehallat per tole ele ferments
caledir,
ces;
Kremi+re.
capen
pogué veure que a la caixa hi fa l tava alguna cosa...
de l'anarquia, Im -id, per", de deisegueix a tía ramat humä. La
de Cultos; Simon, pra- de ballets de Bann; del país. La xar - se guiar dreturerament;
No volem entrar en el judici d'aquest fet. La qüestió esta visió (raques' ramat As pinto- ministre
nietari important. ministre de moneda serä el "frene rhenä" i irbnic i &Jeti
rese
i
lamentable.
A
jutjar
per
al mateix temps,
avui en mans del jutge, i l'alcalde entusiàsticament adhesiu As
Proveiments i l'Agrietulturat tindre. per contonear el valor
a la presó. No li volem cap me'. No escrivim personalment ~- les aparisncies, els separatistes Dr. Liebin g, magistrat , minis- d'un frene trances al . mies del propens a totes les suggestions.
sa» el ° ajos da cada casa. f el trus de l'Interior; Marx, arqui- dia del Hançament. Nnsalfres Camp, com pus d'altres. fertil
Ira ell. No tenia' altra finalitat que la de cridar l'atenció sobre
palea te un lo in/Refutado. Vene- tecte, ministre del Treball pee- esp erem — ene ha dit Sises per a tole mena, d'experiments.
.s mòbils que poden tenir algunes adhesions una mica estranyes re
aquests edifiris severs presos
if Ter i Pausen. aifilhens — rus la moneda s'a- Uns segles de decadencia i uns
se ha rebut el Directori Militar. Creiem que els governanta
d'asean per la xusrna. As s om- hilo; Knek-pfe
efe
Ceemuntearionse
El guantare. De teta, manera. 'el poca lustres de renaixement no
ministre
autoritats d'ara són els més interessats a distingir les adhe- per una cosa eme produeix una
acompanyat- fins ara d'instrufrene rhenäe-e-ha ditee-eeserft
tninisferi-Whsedectole0Mrilmh
t' as, autentiques d'aquelles altres que amaguen inconfc.ssabká certa impressiee
el nom Leithner, militar de more a Rhentania, del maro ale- mento rio govern propia han
desfermat els vincles que donen
La planta baixa 1 ls dns pri- carrera r omissnri per ale afers many.
Després dels incidents esdevinguts, apareix ben clara la nners pisos del gran edifici eeten militar. fi' ha, a mis a mis. en
Al quarter general d'el cepa- cohesió als pobles i han llençat les gente nostres a movimaniobra de l'ex-alcalde empresonat. En produir-se el canvi re- des diente a reserna. Entre el !e- formari A un ministeri d'Afers ratisme es ti, neturalment,
des] de la situació po!itica, va cornprendre que podia ésser relle- -gen pie i la bandera de la nova Estrangers, del qual $e n'enear- linpressi n5 que el moviment he ments contradictoris i han fet
vst de l'alcaldia. I temEnt que en deixar la vara sortirien a la Repúbliea, hi ha una mena de regare Ven efetern, i una nm- triomfat i I IEetat es pot donar possible a la nostre terra totes
En- anuestps bra d diplomàtic per parlar per fet. 'La tuesten oninie — les desviaeions i que sparegitenes nain
superficie coses que fina a aquell moment havien estat ocultes, gnifPS
Govern amh Berlín. Fine ara, les vi- ens din encara Herr efülhens —
e s hi ha la g en
intenta guanyar-se les smipaties dels hornea del nou regim amb remir
provisori. Hem segint tot
i indirectfseim es ronverses es qu e a la Ithenänia prbpiauna humil i fervent adhesió. La forma corn es realitza el canvi fiüi. ha un eresordre cumple- Mies
neent dita ne s'intentarle ja cap
eme la república en formade
d'Ajuntaments i d'alcaldes va fer inútil la tortuosa maniobra. taMent. revnliminnari. Era un limeta nunh lierlfra han estat per
rnp de force, perque tot esdielari
Aquest exemple alienador ens fa pensar en e's mòbils ruer de bureerefes ordenatA
te eurinvat. En retuve As pnesimitjà del canuto Spee.
rnrie
i
p
a
nene
t
lelo.
ee
f‘r.reera.
u
d'algunes altres adhesions estranyes. A aquells bornes que, res- n'bren frf un muerte] revreturee_
Artualment, el inoviment seCOSES D'AXGLATERRA
penent a una convicció, expressen llur conformitat amb l'actual nari. No ha mi ndat can medie paratista te 7.000 hornee mo- nruparid n tel Pnlatinat 1 do la
ni pape e en n1 Ses l'os. Ti, ve_ bilitzate, en peu de guerra po- menea de la Tibor per part deis
Ara que al nostre país no hi ha
rietSrn, sels podrit discutir una tal actitud, pesó sels ha de ritahle eararterfstica del pelan
eleccions, ni sembla que n'hi hagi d'hadririn die; per?), ergons el se- senara t ist a.
Ter, eeixer l'honestedat personal. No ee aquest ei cas dels qui es que està enea t fa I amb el pa
La impr p 3sia mis (tara nue ver acial, tal cegada és inoportn de
detari de la nava repehlie a, ee
voairien trobar en l'adhesió especials avantatges. Per ala() nos- pPr
evnedie7ds
barba
n'hi poden posar si ennv,5, 80000. es tren d'una vieifa nl quarter retreure una anécdota relacionada amb
altres ens posem en guardiu quan veiem algun gros industrial It ordr e ene repeenven ale proa
E1 moviment, troba la mäxima genere' eeperal i efn ee (pie ein el sufragi.
(alpes.
Donen
un
pes:
de tradició democratica fent reverencies davant els que ara
resistencia, per un rantñ, en ele eripS tenen la erenvirrei eme el
Tant-se-cal. Si ens limitävem a parun
expedient
d'oxeentrepitlat.
ma: en, o alguna empresa periodística que ha canviat en sec de
nacionalistes; per Falten en els temps treballa per elle. Arriba- lar de coses plenament oportunes, aviat
foreosa
o
d'aneoriternent
ir
'
pial
erts
fa
l'efeete
re
tul
moment
—
cri ri, pensant més, probablement, en les partides de l'Aranzel
comunistes. Dels nacion'alistee,
ens moririem de pena.
d'aieiles. Es magnIfir. PcI do- no so n'espera res naturalment. que pensen — rifle el rhene. rpse
de ;asarles que en la glòria i la grandesa de l'Estat espanyol.
Sota el titol sie Fair Play que. al
mes. lee endire q serveixen pele
avni mente una reserva hrestll

Full de

1

üg iques

ment és avui freqüent el que ens
:a un nostre lector: la substihe Ie tornar per retornar. El catalä
t"
efeme, abunda en casos da
retorn usats cosas a sinònims
ee :•.ir i de tornada. No sabem veure
avantatges té aquesta substituei5
c. t
per retornar, que peril a d'es,- sis temät lea.
it el verb retornar per signifit, ,brar els sentits a una persona
çu s:
sofert un desmai, etc., no en;
Par' enrannat de reprender aquest
•r si2nificar alò mateix que ja
amb cl verb tornar. Lús de
cona a sinemim de tornar pot
e nur lloc a frases equivoques.
• rA de massa que recordem que
amb :a seca significació
troba ja en la llengua antiga:
` Laticaren-li aygua en la cara e fre
-'i los bracos fins que ton re--taren
fire„ . ' s."

P. Fabra

La Política
CONTRA LES CAPUTXETES
Abans d'ohir arri113 a Sito, un of
ti del governador citO, senyor Lossada, prohibiut obsolutetnent rentrodt
de ‚es caputies a reSr/h5Sia i anunciant
severes mesures pa cas de 110 .'sser
complertes les seres ordrcs.

DETEVC1O DEL SENY01?
RORDES DE 1..1 CUESTA
A la sortida d'un con:ert del Teatre Principal. de Girare, fon detingut
Ter-alcaide de Gast 'lid trEmptirics,
En Josep Bordes de la Cuesta.
Co,,, que cra reclama, per la poliCM de Eigneres, es irasiladä a aquella etutat. sense. perä, isser objecte
dnr conducció.
El. CASAL NACIONALIST.1
DE SE.VT.IIENAT
El Casal Nacionalista de Saltar‚tal ha pres laceré de dissoldre's.

INSPECCIÓ
El governado- civil de Girarla ha
oricnat que es faci una inspecció- al
Muniripi d'Amer.

SITUACIÓ A EUROPA
b avant de la Conferència
xadors el mariscal Fach ha
Inf ormal deoiarant que AlomaYa torna a emprendro efe ar%lamente, proporolonant-li a,1 municione, a mes de les
%es prdtplee fabri q ues iss manufactures russes.
1. Poinoari ha pronunolat a
Cambra francesa .41 non
Ioneißt Mime, obrInt el do.
»aro Polka« eranfof«.
"
loi

11,0

mine

Me'
ere
ano

hl

Mama III- voluntad folede

a

C0888 110 'ardores

en usuta*. . s'as
E sures suMos.
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Cimverses filo'-

ratas

modest

posar-hi roba i el penja -rohes
per enspendre-bi ele atuelle easernaris rirl mrniar i heure.
brr' lee entignee tenles de free
ele erpnre f ietee s'hi renten
la tara, ami) galledes
A les golfos hi ha, tal eran
eleiern, ei flovern provisinpal.
a
Diem s'araba
Eextrern dret Erdifici es
¡roba un correelnr Raer i fose.
A tiende i herida i ha mutiles;
habiteeinne. Cada reinieferi en
formacie n'ertina min. A mes
a mis dele eninierree une ds rae
nn frobar-Ine nnam . relea regate
pel rorredor. eada ministrri te
seere(ari i tina m e rame grafa, Al fon g dol rorrednr he ha
lo serretnrin treneral i el desnatx
Ir' NI:11111es. El sererfari genere!

ol

f“. -

SP/111 1"!

(Invent del moviment — no (in.
uni mes remei eme triar entre
Frenen n la Repebliea del Rin1. pn g nt g n remeter. rompten
n'eh el tenme dA la (treta. rom
de l'esperen diq rtin. Donen. per
un rente. con, a consumada la
ruptura de la unitat. i per nitre
min pennen Tui remotnment umis
l'aMistnt . amb Franca es refreeu . T la eeve penielA davant.
Rimn ä in ee eurinse: donen roen
a erre la erren/m(1 V, (me tole
ele Muniere. sin senarelietre i
obren rom si ja fossin Fermente.
JoSep Pia
El nravirn asuste: La nova
Re úb'ica henana explicada
rce matiteF.--Intervi amb el
cap del nou Estat.
11,`

p
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La pitusa italiana I
i la visita del Hei

d'Espanya

*La “S t a nintl•', • do Torf, creu
que el.veretahle l'iteres de la• ylsita dels me-enarques eeennyols
a-Rema. consisteix. sota el neta
de vista pelillo, de la possibilitat
que el viatge eoineideixi amb
una nova °Hendible) de estacione
entre iihlia 1 Espanya ‚Horn ha
t'ir.. a propòsit dneiitb, qu s els
eventuals aebrefs que es prendrien en aquesta eirerunstäneja

gible de Franca do cobrar fina
el darrer
El Relehstag ha esta& oonvocal per dimana 1 el debat ver«Ni sobre leo qüestIons de Ba- assenyalarien noves directives
viera I Rheninla i la situació en la política llatina i medikrpolaina del Govern. fraseeffstra ' rtinti, •
atMesite s. atirina
que en aquesta_essig4 esdealn- dona han d'isster aeollitfes'a
drä la erial, fine ea dlu al nirYint d'InvenPari. Cerlament,
Ittresemann presentar& avut igeions la "Stati0", el el gala,.
maleta le ~asid.
ielferimo de Rivera acompirnea
Na atabal a 11.1uNana id premie b rol'espanye -les- &A yeres ; 1
e" canetti elhigresaions ye»
e ett _de Verewstd.
Por '
~MI I alljah ltan eetak4 lhdrn amb el MOM01101
ifeden élee.;02,11111110.71001
l aull

En ennvi. s'esperri rompre aviat
la resistencia obrera. Snieth fent
una obra d'aproximada del moviment als ebrers, crean!. cuinee
Imputare, repartint subsidie d'e
tot orden. Estä en projecte
pngament d'una indemnitzecie
als sense frehall; per?) e- mis ha
dit el secretari — nnealtree
lem que aquests obrers /aren alguna rosa. EI nostre mnvimprit
As anti-merxista. No eeret soda_
listes -- he dit remera — nene
som socials. El moviment
parat ist a — finalment — ti c ne
reaviment de la burgesia, que
dos del punt de vista social reriveinna rontra la pelinia de
Berlín. la qual, durara la re_
eietenein passiva. ha //renteralitem la elaeee obrera, manfer roe,
tenint-la

amigables retad/p es entre :01s

capdavall, no vol die' abra cosa que

inc net, "L'Ensope Noucelle" ens
assabenta que a Anglaterra ha esdevingut utt cas a Franca, insòlit a Espanya—de delicadesa
politica. El senSasi g nat . discurs del
general Smuts, líder lliberal de l'Afeita del Sud, ion trapes per telegrafia
sense fils a tot; els abonats, de manera que abastft una difusid enorme.
Dos dies després, e! cap del Gavera
anglès, Mr. StPtsley flaldscM, rol/une:a y a Ull parlament, co el qual sosia
a irr una cosa tan important cont definir el programa del partit conservador. La T. S. F. romangué muda.
La paraula del Primst- ministre no
sord de leO quatre parets del local
cn Con emesa.
Naturalment, els diputats del partit
vais admirar-se d'aquesta diferència de
tracte i realitzaren una gEstid vers
el Postmaster general. El Postmaster
respongué: "Ilern complcrt el Reglament. Nornés vis grans discursos politics testen dret d'ésser tramesos per
la telegrafia sense fils, i el mateix
Baldwin advertí al sen auditori
que no anava a fer un gran discutes
politfe, sine, una simple allocució".
Ara veles si aixf) es pot esdevenir
en gaires misas del mén. Els Post-

Luciolli, del Ministeri de Finanres, per estudiar i proposar
idees del seyor Museniim en re- mute acorde eennemice ami) Es
tarle al ¡loe que Itälitt ha tle, panya, el rellenes drinat pelo
manteitir dins de la política me- tie cniee itnlians per recobrar
diterrània, basada en im pro- vaixell "España" 1, per 'l'Hm.
grama concorde; des crimmeild, la sollfcit a restiturie al duc
Divona de los !erres i propietnte
puf advenir en-les presents
snvaides a 'Sicilia , constilueixrn manten de les nostres latitiels, que, fet
rtunstäneMe. Er non problema
(IP la situaci4 pölltica de la Me- raons de;s9shpal la perpar.l el'E.e- i fet, corresponde al ministre de la
diterrània, no pot isser relt páriVa envero 'Pella -. El vialge Governaei6, mai no tindrien la ingea l'esquena d'Anglaterra 1 da deis reis d'Espanya — acaba nuitat• o la delicadesa de creure que
França. Per això As bastan'. dient, la "Stampa" — conste- un' ditcurs 'del' President es una mera
elloencid indi g na d'ésser escampada
Mil:dele que, mentre la siiunció lueix iiiu esdevenim.ent ric
alemanya mantingui Europa.ett promeses per l'esdevenielor, so- per tots els procediments reglamentala tragèdia. Italia i Espanya bretot en materia de relacions ris i anti-realamentaris. Recordeu les
s'aventurin en una solució pro, eromemiquee, per?) no pot con- eeotencies i ataagaiadcs comeses en
pia del problema med'iterrani. du j e, roan a resulta immediat, les darreree elecciona que per Ilur
"Es (lar — continua eseri- a una sensible modificació dala magnitud, ja lidien fer-nos pressenvin el mateix diari torinies —• termes del problema mediter-1. tir que eren les (llames.
•
• ' Eis ministres anglesos, per delica,quo la, vital!' deve eme d'Espanyq san .
' desa. s'ebstenen' d'emprar per a la
infonsifiearts j'amistat queditga.
frenando eh, serveis palies e a
'els dos poblessr coNtarra ta.',ottOr.
.inie a ida, comenten que ets emprin
acorde nbehbffiftet sies. leerla im'
AQUEST NUMER041A els adversaris.
porläntlar Ei
algun alta ea reprain dile; rEstat
contritne -artslis i dtaise provets:
espan'ini el costum d'elegir unes Corts
mente
titua
w 'simpa " FAT
misienannt sufras/ i Id ha s les
panvol
linee.
tlea:. .etega••
ahume un antele, desi da Jugar
t» s1* jnEeys dun
*N' lo cal tp3 es-130pin resma*
den» .
eobieWprefitfil
eee
;,
.•, •
dos Insistas. Sen conegudees lee

eveelretual
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sin en ella tots , els flagells de
Pobles. .1. no obstant, en poca
paises l'instint popular s'ha
mostrat d'una manera mis Vi..
va i amb un menta de majen
enparitat que entre nosaitres.
Els anejes que regejx.en :l'Escota
del TI ehall i les Escotes d'oficia
poden donar-ne been .cOmpte.
En l'entre de • Pede/cacle ert ietice, aquest sentet del nostre
noble ha culminat e n. l'Obra de
l'Orfeó Catalit, que, ultra el valor soeial, té un valor directe,
rausieal, indiseutible. En aquest
cae, els elements anlb ots guate
s'havia d'operar' han trobat una
Clara infellieencia rectora i una
voluntat melera en la persona
d'En Llufs
L'obra d'En Pan Casals en !e
formació de la sera orquestra,
amb tu, procAs divers. amb circumsiäneies arnh (demente die
versos, ene porta un altre cae
que pele resultats pot posar-en
parallel al de l'Orfeó. Amb ele
concerts darm e; ha obtingut la
seva nihrima ronsagració, despees (n'a y er passnt per provee
dures semen alterar el propòsit
que formà cl set' furdador. ven'
cent m'id) la fe i amb voluntat
decidida les insinuacions i lea
proclamad/ene erpressen de fra-'
cha que els impneients, ädhuo
els de bona fe. ja llançaven. Ara,
als pece anys dele primers nee
saigs, superat el penh de &res
Menea en els moments ertlies,
l'orquestra Pan Ca n al s te denle
vletament guanyat el nostre púe
blies. fine a constituir els seus
eoneerts un esdeveniment peribe
tic i té IITI valor universal que
pri:met parlar de preximes presentacions a fes graos capitals
dEdropa.
El coronament magnifin que
en la tnere do fine ara ha lincee el mestre, l'encert d'ecobiar - hi els prestigie i la grietee,
legitima de l'Orfeó, preseInta
un guany - conquerit, una altea
possibilitat atesa albirar
giorioses destinacions si en elida cosa els bornes direetore tenen el seny clar i la voluntat
•infrangible.
En aquests scritit. la signifiende que per a teles ha de tenir
l'obra del gran músie es fan
alt a enin la seva valor artist tea.

LA

POLiTICA NAVAL
ITALIANA

El "Tempe r". cn un article titulat: "La politice naval italiana", eseriu: La Marina italiana
As en cerní de reorganitzar-se.
En !a formació del Gabinet fei_
vista, el senyor Mussolini entornee al ministre Thaon.di-Revel, d'intreduir a la marihrt toles les reformes que li sembfese
ein oportunes per al rendiment
i per a l'economia, El nombro
dele oficial, de la marina italiana As ami sensiblement inferior al d'ara fa un any. En
canvi, els efectius sen una mica superiors. El pla seguit pel
senyor Tliaon uli Revel, amb l'ajut de Mussolini. és el de fin'
de la marina una força que es-

tigui tonstantment i instantaniament prometa per a teta
eventualitat. Els vaixells remanean mis llarg temes en
mar. les assignacions emebustibles i de municione han
estat considerablement augmontarles. EI servei
ha estät °Medre de particular
atencid. Notis tipus de projec-

lile i dc torpedee, seran adoptal e.
Les autora:lis navals prolec.
ten la construeeid do cunees
Ileneees del tonellatee mäxiin
previet a la Conferencia de
Washington. Els plailn neceesaris estan disposats. Ele erfties navals han fet notar que

la realització del pro grama naval francès, actualment PR
enristren- riel. cope-marta la martna italiana en una sensible inferioritat en Ço (ui, concerneet
<Termes repele, a menys que
vaixells tinca velocitat i potencia equivalent no sien cenetruits aviat. El roe d'avlacid
augmentat. La marina llene-,
na no posseix una sola nan
als

pnrt a - avion
Segons l'articulista de *la
Temps", ee una obra do reorga-n

nitzat id extraordinäriarnent se,
riese la que es proposa de res4
lazar a la marina Rebaña Chn.4
tu-unible Mussolini.

deis la PenInsula l'heme purd

maniate. Facie venir un soya de
politiza anglesen de la saltee eite,
que l'actual ntinistre de Ceeessektijk
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NO ESTAR ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL
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Anuncis Oficials
FERROCARRIL, DE

Del servei d'informació de la Carnloa Mercantil hvin rae el següent
extracte de la R. O. del 14 d'aquost
mes. complementaria del R. D. del
26 d'octubre, sobre presentad() d'alles
i declaracions dels elements de r:queta. ja que cls extrac:es apareguts a
la Premsa són en general 110c extensos

CATALUNYA 8. A.

-Eins el dia 30 d'aquest mes, cls

Es posa a coneixement dels
senyors tenedor de les obligacions emeses per aquesta Cum-

iuteressats que ¡a no ho hagueesin
iet presentaran a les administraci,es
o ajuntament; respectiu, senmre que
no estiguin subjec:es a expedients
d'investigació, kv corresponents altes
o declaracions. fent constar els seas
dements de riquesa imponible o de
la implantació de la indústria, comerç o negoci de què es tracti, quedan; exempt; de responsahritat sempre que con.,li la eer,tesa de les dites
dec'aracions, ¡ havent de &durar en
el cas de contribució iildustrial els
locals que sigui.) comp'ement del negoci. la matricula del qual té declarada.
Les declaracions i altes expressades
seran remeses pels ajuntaments a les
administracions corresponens, arnh la
certificad() deis alcaldes i secretaris,
i un cop presa nota per la Intervenció es passaran a Tresoreria per a
rexpedicii, deis manaments de pagament, liquidant-se des de a dala de

panyia, segons eseriptures de
dala 25 de juny i 25 de novembre de, 1913, aulorilzades pel
Notad senyor Antoni Par i Tusquels que el dia I de deseo-

/n. 1, vinept, a les 10 del malf, al
damicili social, Pla ,;a de Cataluitya núm. 2, davant del dit
2Stdari, es verificara el selie sor-

tei.g dels 256 títols que d'acord
arnb les escripturrs d'emissi0
han ‘1 • 4•ser amorl Beato.
El dit sorteig es portarà a
efe(-te mitjarivant boles que representaran earruseinia un lot
lo obligacions . no essent

de

posslble d'extreure Unitals saltes, 'miran d'arnortitzar-se 261
Utols. carsideranl- s' e o rn
amortització extraordinària 1P2
.1 obli g aeions aue s'amoelitzin
jaer lal do completar el hit de
In (larrera docena. -Rnreelona
16 de novembre do 1923. -El
D i rector - fleten), F. Fraser
1.20A Ion.
Af11111631./-

•16.

thves i Li, S, en Cti.
LIZOICA, C419111, V3LO7ì3
' r.dinOla del (.‚uerelre, nun). e

/
r

Telefous 1251.1235 A.
I
‘1111:2116~~.1.91

Sabó 'LA OCA
(JITAL1T1T
Fabricant: J. ALERM. MATARO

rarrane de la riquesa declarada al
preu de l'impost que correspongui.
En el cas d'estar exemps d'un impost. es recomanab'e proveir-se de la
declaració d'exempció.
En el cas d'estar compres en un
expedient de fallit. es tara la liquidad() a partir de la data inicial del
;ea descohert.
Des del dia primer de desembre comcnearan les comprovacions ¡ investigado:1s, aplicant-se el màxim de les
penalitats en e!s casos de defraudad()
o -ocuLació.
Els beneficis d'aquest R. D. de
26 d'octubre afecten a les contribacions t costos per territorial (manca
de declara:7'6 de riouesa que no c , tingui amillarada havent-ho d'estar. o
de declaracions per terrenys imnrr,ductius o predio de :uxe. manca (le
declarad() de variad.) de la valor de
les parcelles als efeetes dc l'avenç
eadastral. o de les relacions jurades
de les finques en els casos d'ocultad.)). indo- rial (de tots eis que exerceixin o vagin exercir indüstr,n,
comen:. art. ofici, professió o fabeic p.eV) per les respectives altes), unitats (per la presentaci6 de le; corresponent s deg aracions d'alguna de :es
tres tarifes). mines (per omissió del
Pa garneut (le les conressions). &dales, carruatges
luxe,i-casinos i certercies d'esbarjo (per les °norme; tkclaracions), transporto. llum i l
,'
(on el que es fa la diferencia en
lomiosió és en document public
privat. podent-se reinteerar en (I
primer 'per l'interessat direceameta o
declaratit-ho a radnuni , :ració. i en el
segrei cas per rautoritzant. i essent
en alguna còpia per l'Administrad.)
Rendes).
Els dul des es resoldran pel mini,teri de Finances. i els delegas
senda curaran de la puldiri,3t
m'esta dispo.ció perqué arribi a coneixement dels interessals.

SOLER 1 TORRA G.\1-'"'
EIANQUERS
RAMBLA DELS ESIVD1S, 13, 1 BONSUCCÉS,
••••••••••n•n 444.-44.46.4.4

VALORS-

CUPONS - GIRS - CANVI

Negociem el cupe) del DEUTE
AMORTIZABLE 5 0 10 venciment
15 de novembre

GASETA LOCA
Salas d'arta: Gregori Taumaturg,
San: Lloren de Munt. sota el següent
bisbe. i Victöria, verge.
itinerari: Terrassa. Matadepera.
-vall Bernat, la Mola, Santa Agites,
La Secció d'Excursions de la Unió
Co y a del drac. el, óbits, Turó
Professional de Dependents i Empleats
Montean, Cota simanya, Castelar i
ha
organitzat
una
excur,i6
de Comere
Sabadell.
per a dema. diumenge, a Sant Medí i
Surtida, a les 5. F. C. Catalunya.
Sant Cugat del Val.e's, tornan: a l04dia.
ELS REIS D'ESPANYA
Lloc de reunió i sortida, a les Sis
A MALLORCA
mati, a la plaça de Lesseps.
Segons diu un colega d'anit' que
acostuma a estar ben assabentat d'aSecció d'Esports del Centre Mo- questes coses, sendt:a ja una cosa deral Instructiu de Gràcia avisa tota cidida que don Alions i donya Victoeis concurrcieS a la Conferencia de
ria visitaran la illa de Mallorca, a
Radiocotntrnicació que ilc.na r: doctor Ilur tornada d'Itàlia.
N'Enric Ca ! vet dissalne passat, que,
amb motiu d'haver sofert restad(*) que
Podeu comprar calcat comhada (remetre el radio-concert Minardants avaries. lj segona part de la C,v1petarnent de franc. Espíenferencia amb raudici,) de l'esmetrat ra(lid !lazar. 71, Salieron. 71
dio-concert tindrä ¡loe el dia
que som. a dos quarts de deu. en com e
s'!ia--tesd'avui.b,conprme . EN BUSCA DE CONTRABAN
via anunciat.
Una comissió del cos de carraid- ----nevs anä a ter un registre a un gran
JOIES. VERITABLE OCASIO establiment de la Travessera. i decoi objectes nisats de totes olas- missaren chic tones de metan.
sos. Preu fix, Tallers, 41.
La Junta directiva de l'Associari()
nrEnginyers Industrials d'aquesta ciatat.

després de les eleccions darrerament
ce'ebrades, quedà constituida en la següent forma:
President. Alfred Ramo:tecla ¡ Holder; vice-president primer. Mamtel
Sale i Carian:1; id. segon. fosca Pelit ; tresorer. Ende »t'iris: comP:ne
(loe Es. iudslau Ruiz; bibliotecari.
Caries Card, nal; secre • ari, Manuel
Fsender. vice-secretari primer. Emili
Canals: íd. segon, Tniep Mirohet
vocals, Corles Pi ¡ Sunyer,
G ancer. Pere \Tallen/17a, joep
II 5, Eveli Bassols. _T usen Ferrer -\'iII. Rames Casanoves, Salvader ,E-!ella i En.; i Ech,.varria.
Avui, dissahte, dia 17. a dos quurts
d'onze de !a vetra. llor en el
selit de f tio.e) del Sahul Esport fl o b
im hall ertraordinari, per a' qual
eslat sol-licitar / es un eran nombre
(rinvi!acions per distingides familics.

REST01 , Fo r , 191" PO"..AL
SlliS de, Ti
califa dia fe dansant d • 5 a 201
de te 4 d'alar a ramreirana d•
A e 11
Atril, diasabte, n /es e1o9 dc la ni".

, a Ronda de la t'nierr•itat. nien 7.
princinal, estatoe soc1s 1 del Cercic
Regional Nralenciä, oomenoara el dele
conferéedes
pe 1 41 demyr
' no/testa Societat dneant el pres...ur
OCULISTA
curs anattt la prim e ,' a (elree, del
or. W. N'Al 1413161ra
1101 reprt';9 la g eva consulta
diha ruhnetst, 1 nne.4 vnto • nri A 179
Cucurulle, 2, 1.er-De.12 e 1 I de 4 a 4
.
rint el anal dissertarä sobre "Litera • era redronal". i. a meNelge agrete deis iloapitass de rallar. Gula,
tinuaei6. llegirà uns versos originals.
J. de
Nao I O ponte. Consulta d
a 11-Consuha
. comiera d'11 a 1 FI Ale. de leo Flora. 4. primer.
N' I V A
r
Ir. FLRhihhh ha trasoadat
El set/ consultor! d'OltELEES,
El Centre Excursionista Lleynntí
C111:ALUMÁ, 65, PRAL. Telatoa°314 II NAS, a la llaMBI4a
fan demä, diumenge, una excursió a

Llet

condensada

Llobet

HPIIGH

10 1E YLA

•

Has

Puré

Permanyer

evita el raquitismo
17,1 proper dimarts, dia 20, a les den
de la nit, dearit el dodor N'Erniii
Mira la primera de les rieons sol;re
**Principio de psicologia, experimental" a l'Ateneu EnetclopZviic Popolar
(carrer del Cirm), núm. 30).
Armestes ilieons formen part del
n11411nlard:a1i

• Cultural que na ori.innitzat ;a dill
entitat, continuant oberta la inscrip079 tots els dies feiners, de nou a
once de la vetlla.

L'Associació de :Corredcrs Lliures
de Cattei De•rSzt r12 Barcclona ens
comunica que: Fan:nuca:a corredor de
Borsa en C...nzra d.t qual sha prcseniat una deninicia per o.stafa no eä
ni ha estat mai d'armera Associació.

Caletacciü

Pilar Guill.n Soriano fou m..ssegada rxr uu gas qtte, segous el doctor Ferran, era foil.
Anneta Balasen Pinyol, de 9 anys,
caigue del trapezi del jardi_del cell..egi de San: Vicens de Paul, i co in:11a
fenuir esquerre.
D

tr Model

D

Pere Clarimon Pueyo, de 23 any,
soiri un accident al carrer de la
Creu Cabrita, i en estat gravissim
fou traslladat a l'Hospital Clinic.
N.° 8... Loto de vaixella , a les
ori , talleries de Lluis INglada.
Rambla do les' Flors, 8, i Ran-

ah

'a
LOMAS 1 C ia ., S. en
Passeig de Gräcia,
Telefon i, 1 2 A

La mäs ben assortida en
AeleICS CONFECCIONATS
...14.44mummegamov

_xlitnnenge. a les once dl
maii. i ' lastnut d'Ahumes i Ex-aluar
(les dc l'tsco:a Treb4:1 i Anexes
farà una visita a re.sglesia de Sud
Pau.
Lloc de reunió, a l'entrada cc la
mateixa. Cal inscriure's a la secretaria.

Denla diumenge, a les dotze, a rol.
latw; del Centre Social de

4

"V1 . 11111:It.t I»: uno". -- SabO

1

de moda M\ lt

ffia Ç A nta PI1Q1
Forn (.0

BRUCH, 74

.1 .:•A caenlia de Bailes L eres de
Barcelona celebrari sessió solem,,,;
. 5 .77 AIC

(12 . la 1.' 1'

o.,

Peto.' •
,2 il ti. Vins,
1' snor,.

Cor,

per la recepció de l'académie muno-

rar'

BeTlesc,

vario' de Talers. núm. 43, preier,
en la !lieá de CuMa práctica tato- iar
s'exPlicara präcticammt la manen, de
fer els plats Trulla azul, sorprc-a i
paré de palmes.
Poden assistir-hi les senyores set
nydretei a qu; interessi, encara '77!
ps ti'', In al Centre.

da de Sant Antoni, 5.

Dr.sa de ocnflanca

sonstmusane.
an.....avengaromm•
.

lo

La "Jefatura" de policia. ha imnosat catorce multes de 5t, a 500
pessetes per jtinar als prollibits. per
desoberliéticia inestresses 'le case, de lenocin n. i per tatientnent destabliments desp r és de l'hora fixada.
O

1924: Exposi-

n ció: P. Letamendi, 17

14,

de/ Cerro. demä, diumenge,
sala d.:: Conseil d'aquesta Unis:
tat Literaria.
i

iflEa:

ESTUFA J . hl. B.
l'adimic.;:t, 3 iG. Telefott ;47 S. P.

.1

5Ae

AD , tz i peus metall,
grandios assor•
1-31 •

1
IllreCiOSOS tituile Is. 'Jorras Germans. Mala. El ors. 30.

JitE

e

Se suplica a t ls senyors metges, (me 1150111 estat sorpresas
amh ei cohrament d'una patent.

PER A

exteaordittitria 001150 hnver e 5 1a1 'prievininent avisats, qur acuda] :al carece del Cari»r. 56,
Clinien, per in orm r-los d'un

ny,'

' l, PE720Lii

•assaimpte iniporinnlisslm, do
9 a 10 del mati i de 7 a 9 de
la nit.

CII 1T

¶51

1 “;

LLEAIYA

El Comité d'Excursionisme del
C'entre Autonomista de Depentlew,

(41474

det Comere i de a Intlüstria fa seineta als socis de la Secció que na
hagin reine el But leti de l'homernagc
al plorat mestre En Cessar A. Torres (a. c. s.) que se sereeixin passar
per la secretaria. el (tiznares i dijous,
de (Pu a once del vespre, un se%
larà remesa d'aquest.

11011DA UNIVERATA
e

'eh

la

7fflyeeettere7
; '
et

"

ei-

e-

Sf• • •

5* -1917,7711?"11Perf- 7- 7g9"INameteal de noviebio.
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Municipi
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CRONICA SOCIAL

La 'COMISSIO INSPECTORA
DE L'AJUNTAMENT
:L'Atcaddia • ahir- ens facilita
%tia nota oficiosa, que pel seu
contingut creiem que se'ns ha. via -de facilitar dos o tres dies
s abans. La nota diu:
• -"Per lloable iniciativa del senyor alcalde, president de la
Corporació municipal de Barcelona, el ministeri de la Goriernacia, per R. O. del 9 del
mee que som, ha acordat el noMenarnent d'una COtiliSS:ii insp ectora que examinant •C011traetes que l'opinió pública ha
considerat perjudicials per als
interess,os del Municipi i Unestegua deficiències que puguiu
existir en els serveis del mateix,
en la seva relatiö.amb el coiproposi quan s.gu el «La
les solucions que tendeixin a
re t núllor defensa d'aquells interessos i a atendre les justes
em p lees que es formule'.
Pern de res servirien ni els
aplaudibles desigs de rauloritat.
ni l eä propòsit que abriga la
Comissió elegida, si el culte i
honorable poble de Barcelona
no eeoundee d'una manera efi- cae l'aeluació de runa i de
l'altre. Es, dones, .indiepeneable, ei s'ila d'arribar a un fi
peleche, que Fopiniö, que slamartifestat en clamorosa i energieei'krbtesta contra l'adminiettaitie municipal, aporti elements ele judici a l'expedient
que slia inicial.
Per aconseguir-ho, la Cornissha . . Inspeetora que aetua des
acordat obrir una infdrinatiöt pública a la qual
pliguer concórrer per eserit
pereonalment lote aquells que
tinguin noticia de rete relacionats amb l'esmerilada administraerte que poguessin eonsiderairee delietibles, ja per als interessos de la comunilat, ja
deis jaartieulars.
La infornmealt esmentada
queda oberta des del dia 15 al
21 de Fecina l l. amteleie 1111'111S11,
dOE qual re a sis de 4a larda. al

ildepazx que ocupa la Comieeiö
a. les Castos Coneieleriale.
Aquesta. per la seca par!. procedirà ainb la major disereeió
per aconseguir la finalitat que
ea proposa, encaminada nomes
a la mejor defensa defs
t • PSIOS de la bella redel catalana, digna cont la que nies
d'una recta administrarle.
Barcelona, 16 de nceembre
de 19ea.
La Comissió Inspectora: Marceli Herrero, Franeesc Calceran i Feliu Peiró."
• - 1,1, (adules:A. ahir i abans
• cl'ahir treballa durant el mati
i la tarda. El que fins ara hagi indagat s'ignora, car /a inspeeeiö es fa dins la mes rigorosa reserva.
DELS PARLAMENTS DELS
'AFICIONATS A REGIDOR
La Comissió Central neordä

paesar. a informe del Negociat
les manifestacions fetes en
Consistori pel senyor Víctor Albare j a, en el que es refereix
la compra de terrenys per a cetueotiris, i a informe del Laboretori municipal les inanifestacions del senyor Plus Itrezosa.
-PER A LA CONSERVACIO
DELS EMPEDRATS DE L'El?LIMPIA
Al despatx de lee/cabila han
estat eignades lee eseriptures
d'adjudieacite de la (mitrada
per a la conservarle dele expedienta de VEixampla, durant
cine anys. a favor del Foment
d'Obres i Construccions, i la relativa a la construcció d'un mur
de conlenció al carrer d'Esproniceda, a favor del senyor
Miguel Selles.
Foren ati,rgadeit, respectivament, peles notarle senyors Usa-

torre i Pares.
LA CALEFACCIO DE SARRIA
Ila n-ent eoinprovat el linent
d'alcalde senyor Puigmarlf que
el padró sobre inspeeció de calderes dt ea lefaceió de Fee-poble de Sarrih palia innumerables erris. ha disposat la se-

UN .

it.:e'ALU

, • . - D1iI8rovervbr•d

CARTEA
DETINGUT

ALTRE

Alar va ésser detiugut Eduard
París, que també es carter adscrit a
la Central de Correus, i al qual se'l
suposa en relació amb grupa anarquistes.

s. ESTAS' DEL TEMPS A CATALUNYA. A
8ITUACIO ATMOSPERICA GENERAL
A LES 7 DEL MATI. (Obervacions d'Europa.LES 8 DEL )IATI. (Observacions de la Xara.
Meteoroltegica catalana, comunicad" per tardan):
Nord d'Aldea 1 l'Atelanie, rebudot per telegrafie
mala fils):
Cel mig núvol a la regio costera, 1 seré a Imitenon, mes ami) ladres a la Cunea de Tremp, Vall del
El regirn anticieldnie s'interna a la Península IbéSegre i Pla d'Urgen.
rica, produint bon temps. El dcha de la mar del Nord
Temperatura guineana, 19 graus a Ella; mínima, 4
desapareixerà ripidament cap a Llevant. Plou a
grans sota zero a Puigcerdà
Suissa i Dinamarca. Els venta sefn forts a Angla-

uvera, França, Alemanya i

Nord

d'Espanya.

RELLOGATS
Al Coreen civil ha retal muntat
utt negociat especial per rebre les
tleclaraeions jurades que, de conformitat amb la darrera disposició del
governador. han de presentar taus els
ilogaters que tiaguin rellogats, amb
expressió dels nonius d'aquests i el
que satisfan 'mensualment pel subarrendament.

6RONICA DE CULTURA
L'INSTITUT DE CULTURA DE
LA DONA
A rInstitut de Cdtura i
Popular de la Dona demä, diumenge.
dia 18. se celebraran ele actes seetients
Secrió Perma nent trEducació Inst rig ecid. - A dos etuarts dr cinc de

la tarda iJç de cuina casolana.
A les sis. Conferencia kmb projeeeions, per En Manuel Ganas Esquerra: "Dades topografia ihils a
re::cursiottista-.
Queda oberta la inscripció pel curset de calcinar a maquina j pel reg'amentari de dartiliografia. El t:rmini finirà el dia 24, a les sis del
vespre.
Sic( id;

Permanent de

i

C.:g lte.-A les vuit del mati. missa
resada «le Comunió.
Srerid Permanem

Relarid i

Ial - Avisa lotes les mecanógrafes,
que continuen funcionant les c'asses
practiques. - recomanant la seca neceesitat en vistes els pròxims concursos
que han de celebrar-se.
Derna, diumenge, s'inaugurará el
dele de conferencies especials per
aquestes classes, que tindran lloc els
tercero diumenges de mes, a les onze
del mati. La durada sera d'uns sita
minuts. Es recomana rassisténeia a
totes les taquigrafes.
Serrió Permanent dr Crrintanial I
Fe-qts.-F.1s dice 22. 2.1 i 24. de sis a
vuit del vesere, a la secretaria de la
pròpia Secció pudran recollir-se
contrasenyes per assistir al concrrt
de viIi vidoncel i piano que donara
el Trio Millet diumenge, «ha 25, a les
sis de la tarda, a la sala «lr festes
de 1-Institut.

Els Teafres
POLIORAMA
Continua l'exit de la darrera estrena "I.a copa del olvido", comedia
altament cOmica, n'oh celebrada pel
ittaillsrOs públic que diárimaent aeut
veure-la.
Denla diumenge. en la primera
seseiá de la tarda, i a la de la nit,
as representará tambi la "Copa del
olvido". A la sessiú de les sis de
la tarda es posará en escena "La pluma verde".
ROMEA. - Aquesta nit. tkeprés
d'uis . representació de la finfseima
obra d'En Soldevila "Vacances
relata", que tal anúdela tic , ubtil ironia i d'aristocrática ficció comunica
a l'escena catalana. s'estrenarà la e o
media an dos actes d'acció contemporánia, adaptada a la :lo g ra escena per
En Lluis A merich, que porta per
Mol "La familia deis Esteves", "5s:tu iaterpretada sota el següent repartiment
Vicens Esto y , senyur Montero; Pegu Erertr, senvor Slums ; Ltlia Esleve, senyora Ortiz; Catering, Este:y,
senyoreta Coscolla (12.1; Po u Palme,
senyor Barbosa: Madrona. senytga
Morera: Pere. seneor Roeiresa: Pe.
sen Sir Marti; /nac. senyor Teixidor.

s.

VENTS SUYERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de Vatmostera lliure, a tes 7 del mati);

OBSERVATORI METEOROLOGIG DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
llores d'observac i6: 7. 13 i 18 horca
Barinnetre a zero i al nivell «le la mar: 7653, 7653, 7°5'7. - Termòmetre sec: 121, 17., 14'e. - Ter/maniere humit: t25, im .6. - Ilutnitat (centessimee de saturació): 71. 57. 08. - Direcció del vent:
WNW., NW., NNW. - Velocitat del vent eit catres per segon: 2, 1,, 4. - Islam «tel 'cel: quasi tapat,
quasi seri, seré'. - Classe de núvols, cirrus, cirrits-st rate: cirros.
Temperatures extr emes a rombra
Máxima: 18. - Mínima: to'4. - Mia.itna arman de terra: 8. - OecillaciO termométrica: 7 ,6. - TernOcralura uiiitja 42. - Precipitaciú aiguosa, des «le les 7 llores del dia anterior a les 7.hores del dia
la data: Co
' milimetres. - Recurregut del vent en igual temps: 97 quilOmetres.

cap:A:das d'inrestigadó puguin acudir
a les administracions d'Ilisenda.
si no. als Ajuntaments, prs.,emant
llurs bao«, .de r inca o
altes. fent constar la data d'implantació del negoci o indústria de qué
es tracti. a l'objecte de veure's
de les responsabilitats que rucni.:,c'n
o ciefraudació compol ta.
Com que en moltes ocasione les jaites d'ordre fiscal poden eeser
mes que a la intenció de burlar rocció del Fite, a la falta den, te coneixement dele seus complexos
temes, el Reial decret eementat estábleix que els contribuents que formuIM consultes a l'Administraciú sei -re
tis dubtes que tingu.n sobre la Cos•
sifieació o base tributaria a que
gin estat subjectes. quedaran « teTnpts
de responsabilitat, ajustant-se la peil'
ció al que determina l'ami-le 14 de
la Lki de 26 de juliol de mee, te el
qual ce disposa que les tals inoances
hauran de presentar-se alta 4111b t::721
còpia, reintegrades runbdues amb
timbre deu cèntims. i escrutes a 17111ia columna, consignant amb claredm
i precinté «As fets dc qué e tracti.
Els industrial,: afeclats que desagin ulteriors aclatiments, els seran facilitades a les dieines de la Cornoració, Placa de Sarta A1111/1, 4.
La Cambra recorda tals disposicions
amb el fi d'aconseguir la seca in,jar
divulgació. i en sa virtut poden els
a Icetats, posar-se al carreta dels
deures tributaris, acaLitg -se a les
prescripcions del Decret. ja que 11.r
ultra port. en el dit Decret s'amo.
cien soncion s. del máximum de rigor
per als infractors que ni després de
transcorregut cl termini no slagin
posat et« la (Leuda situació
Amb aquesta «asió, la Cambra
de recomanar a tots el mes eattc'e
i lleial compliment 1111-s obl i gaeions fiseals. pula nome, aixi, «Entre
d'un getueral ambient (le rectitud i
rordre
possIle
justieil,
l'equitativa repart1ch'« de les eárregare públiques. i fiMeament acrnant
en l'esmentada 1 orm7. té el cos tributari l'auteritat i l'oren mural sitie
cient ner nhtenir la revisió de guante, disnosicions puguin reptilar-se infestes."

cuo n g 4 (Fr I A I, nr
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PIETAT OPIMA DE BARCELONA

PALAU DE LA
GENERALITAT
LA cleoNicA OFICIAL DE LA

MANC0111UNITAT
El Moliere 9 de la Crónica Oficial de la Mancomunitat conté el
següent c umari:
Iiinovena Assemblea de la Mancomunitat. - Resum de les sessions
celebrades.
Presidencia. - Assumptes generals. Palau de la Generalitat. Negociat «l'Arquitectura. Majordomia.
Personal. Publicacions.
'Cultura

Els contribuents i
1 AdmanstraN

liniquit dels comptcs t1suiuicipssi dd
Masnou, correspondas a rally loto20: elasnom enrresponents si l'any
1920-21: Cubellea. Espunyola.
tide. .!allent, Sala Antoni de Vila!naire. i Sant Pere de Premia, corresponents a rany 1921-22.
Dictamen relatiu als enrames municipals «le Berga, ccrresponents
rally itazi - 12, que chau d'elevar al
Tribunal de Comptes de Madrid, el
qual resoldri definitivarnent.

MOYIMENT MARITIM

i ./nstruccie. - Servei,

cientifico-administratius: Laboratori general d'Assaig i Condicionament. Conservaciö i ca:alogaciú
numuments. Mapa Geològic de Cataluna. - /duseus, Biblioteques i
.Irxhis: Escola Superior de Bibliomartes. Biblioteques Popular; de
les Borges Manques, «le Canet «le
Mar, «le Figueres, d'Igualada, d'OId. de Pineda, de Salida, de i
del Vendrell. - Ensenyament: Ensenyament tcnico-itultuarial: Escala del Trehall. Institut d'Electricitat
mecánica aplicades. Escoks menors de Bulles Arts i Indústrity, Escola menor de Belles d'O/oi,
Universitat Industrial de Barcelona, Ensenyament comercial: Esesla d'.11':s Estudia Comercials. Esculca lucals de comen. Enienyament proiessional: Escala 11 erlucres ¡mara:as «le Medicina. Ensenyament artistic. Educació física.
Exposicians, congresos, concursos.
Premis, Legues i sulivencions.
.Igricultura.--Ese«da Superior d'Au,ricultura: Personal. - Serveis lecMes d'.Igricultura: Servei
social agraria. Servei de Terra campa, Plagues riel camp. Servei d'Arhres fruiters. Servei de Viticultura i
Enologia. Laboratori tic Palologia
vegetal. Setvei ele Ramoderia. Concursos de bestiar.
Telefons. - Treballs en curs i
obres ¡ad/hades.
rerrocarrils, carreteres, camino i
ponts.-Construcció. Conservació i
reparacici. dels permisos despatxiits «turma el mes per la Direcci,", d'Obres públiaues.
(.1•91ine de hast. Personal. Varia.
Obres Itidrauliques' i de sanejataent. - Abastiment traignes.
artesialle.
Beneficencia i Sattitat. - Benefteimeia: Obres. Hospitals. 'MatacoMeniOria del Servei I le Dement s «Id Manicomi de Sant Boi «tel
Llobregat. Asilo. Sessions de les
Jilotes de GOVerll «lela estahlitneuts
de benefi..encia de Lleyda i Tarragona, - Sanitat: Brigades sauitäries.
Polilla cocal. - - M utuali:at de
escretaris i funcionaris municipals.
Institut d'Orientació Professional.
Oficina «l'informació económico-social.
Hisentla.
Contingent. Propietats. Emprestits, Arhitris. Personal.

Vaixella entrate
'Vapor francés "Sous -. de Maza-

gan, anib ous. Amarrat mull de Barcelona Sud. Con,ignatari, Villavecchic.
Vapor espanyol "Tintori", d'Alacant, anuuiu carrega general i 25 passatgers. Antarrat moll d'Espanya
N1. Consignatari, Companyia ' trans
znediterrignia.

N'apor espanyol "Cabo Huertas'',
de Santander, ami, carrega general
i tu passatgers. Amarrat moil del ReConsignatari, Ibarra i
ryia.
Vapor espanyol . "Cullera", de
Castelló, ainh cárrega general i 36
passatgers. marrat tnol d'Espanya
Consiguatari. Companyia Trans
inediterrania.
Vapor espanyol " I
", de
alt«, ami« carrega general i 90 pasealgers. Antarrat ni .,11 de Muralla.
Cunsignatari, Amenguad
Vapor espanyol "Cabo Nao", de
Marsella, amb cirrega general i 6
passatgers. Amarrat moll del Rehaix. Consignateri, Ibarra i Cortinanyia.
Vapor danés "Bodiró trIlernosalid. ami, fusta. .Itnarrat moll de
NIttralla. Consignatari, Ettlierg,
t'atleta italiana "Segretario «le ¡leetaro", de Propriano, amb
Vapor espanyol "Balear'', d'Eivisea, ;alai carrega general i 18 possatgers. Alll/terat null de les Oressalles. Consignatari, Companyia
Transmedit erran ia.
Vapor a:18a "Principessa Mafalda", de Gélll 1 V1.1. 1111111 càrrega general i in passatgers. Amarrat en"Il
Barcelona E g . Consignatari, Italia
.Interica.
Va Po r cs Oan Vnl " rolar". de San
-taCreu«lTnifsc,amb
Amarrat mol! d'Espanya.
Consignatari, Arguimbau.
a'apor augles "Ilaworth",
( ; lasgow, :mili carhó. Amarrat moll
de Barcehma Sud. Con signatar
NVitty.
Vapor a lemany " N eaper, d'Hanthurg. earrega general. Amarrat moll «le l'onda. Consignatari,
Torra Lid«. ha.
Vapor Italia "I ) onizetti", «le Trieste i escales, ami, ehrt 1 general.
\ !narra( mol] de Sant Bertran. Con:ignalari, Ramos.
Pailehot espanyol "Valadares". «le
'Málaga, amb cama.« general.
Pailebot cepanyol "Llobregat",
«le Palma, amb càrrega general.
VaIxells sortits
Vapor espanyol "Balear", anth
càrrega general, cap a Eivisaa.
Vapor espanyol "Rey Jaime 1",
andicarrega general, cap a Pahua.
Vapor italtà transatlantie "PrincipesSe alafalda", ami, cárrega general i transa, cap a Bueno& Aires
i escales.
Vapor StleC "Mongolia", en llast,
cap a Sant Juan.
'Vapor espanyol "Teresa 'faya",
arnb cirrega general, cap a Alme-

ria.
Pailebot espanyol "Ahí va", amb
cArrega general, cap a Alacant.

-"e-erre
,'
,OREE0 CATALA
Han estat excellentment'reebudes els programes dele en
concerta en dies festies, a le
tarda, que anuncila l'Orfeó Cetalie per eeser donats al set)
Palau de da Música Catalana,
Tal cona lärem dir, van incloe
sos en aquesta tanda de 1:1111.1
ceras els tradicionals de la Dia.
etade eant Esteve, Gap d'Au
i fleje, el primer a eärree «j e
FOrfeó Catea, el segon COBI a
audició de >enhiles per Iree de
les Mds preitig:oses cobles, e
el tercer per alustitut Calat 4
de Ititintea i Pläetica.
Deis set eoncerts, el primer
es donará diumenge %juera, 'ha
25. E3 aquest euncert, a edl'•
•

Quarauta hores.- Església parroquial de la Verge de la Meced. Hores d'exposició: De les vuit del matí
a les bis de la tarda.
Cort de Maria.-Avui es fa la visita a Nostra Dona dels Desemparata, al Pi.

Miguel Arcángel.

LA DISPOSICIO SOBRE ELS

UNA AGRESSIO
Abans d'alar a la fábrica de inició
"El Lean - doperari Bernal Crespo
Vidal fou agredit per un company
seu anomenat Just, per qüestions
del treball.
nas .Mir no es presenta a ésser
surat al dispensari de la 13arceloneta.
El Just no foil detingut.

NOVES RELIGIMS

Comunió reparadora.-Avui a la
parrisquia «le Santa Anna.
Adoració nocturna.-Torn de Sant

UN ALTRE EXPULSAT
Custodiat per la policia va ésser
eonduit a Tarragona, cm hacia d'embarcar en el vapor "Sant Teli', el
súbdit noruec Holfdan Strom, expulsat per indocumentat.

La Cambra Oficial de la Propietat
Urbana, davant
nant kl governadtir en virtut de la
qual es prollibeix el fundonament
te i rertituti. En conseqüencia,
ele rebuts que en aquella dede les anomenadee Agencies d'Inmareare; s'havien prissat u coquilinat i s'ordena la presentació
brar, queden sert.se efectc..
relacions jurades de sub-arrendaLES INFRACCIONS PER
ments, ha de fer públic el se; Sibil
MANCA DE PES
Primera.-Que en les olientes de
la ' Cantina existeix una Secció espeAhir visitaren tI senyor al Tenencia d'Alcaldia del (fleten:cial a disposició del pnblic, en la
f
• •
•
te Hl. les mulles imposatles ala
«mal hom anota idea les comandes
CONCURS
infeaeters per manea de pes Pu
i ofertes d'inquillinat i reitera a tots
1.3 . Conaimaié. provincial. en sessiA
la venda de pa i del carbó, en
els propietaris l'ofrriment l'excita- del 13 de l'actual, va acordar obra
'.quell distriet,e.
UNA NOTA DE LA CAMBRA
ten enncurs per C1 lt provisió «tele
ció que utitezin aquesta Secciii, que
VISITES
OFICIAL D'INDUSTRIA
càrrecs de nictges civils, propietari i
funcionara gratuitament, y ergue puAhir visitaren a4 eenyor ' al- , Aquesta Cambra ha publicat la no- gui prestar un servei tant
suplent, de la (omissió Mixta de
ras proRecita:liuda d'aquesta provincia, per
calde una eumissiö d'artietes,
ta següent:
com
als inquilins.
a rany 19 24, havent assenyalat per
presidida pel president del Cree' La Cambra Oficial d'Indústria
Segoita.-Que aixi mateix s'obriii . tu presentació d'instaiwies un terrle ArlIstie, per parlar-li d'a- de recordar a tots els industrials el
%Mili compres entre el dia primer i
!era relacionals aMb la Junta contingut del Brial decret de la Pre- ra un registre, de cotdormital
d'Expoeicions d'Art, i una altea. sidencia del Directmi, del 26 del >as- lt disposició esmentada, en el qual el to de desembre vinent, tuls das
Melosos.
del Grerm da Patrona Vaqueras
sal mes d'octubre. pel qual, acceded s'anotaran hatea les comande s
que
par parlar -li del traelle dele a demandes formulades per diverses
LA CO/dISSIO PROVINCIAL
ea formulin, tant pels propietaria com
.Cambres, es concedele un termni gen
eltabtral . 8 l'egthi-radl.
La ComissiA provincial ha despatpeli
rejlogats.
contra
els
alisaos
co.
se.
. : 168110 si 1481tarion
acaba el go deis cornees, perquè e>:
ak xerdiente •sitmentra de la
SadiethIrts ligelMenal I
er'rplettidtirs . 1:1% ecacroisi Z' Seccui
bafef elPfl .inte i a .111) .
,baduestit
de Cómeles znenicipale:
tet 1 en se es trcbcasitt encartan Of dat d'habitacious.
iDictimens proposant l'aprovació i
•-•
va anullanió i la norresponent
'formada l'un alter rle non, en el
qual Ceposarä el mejor romo-

N .Y A

23

l'elles en sufragi de les animes
del Purgatori.-Torn de Nosira Dona del Sagrat • Cor,
DEL BISBAT
El Butlleti Oficial Eclesiastic
questa dincesi publica, en el set, darren número, el oegüent sumari:
I. Betiedicei4 papal en la testa de
Ist Inmaculada. - II. Circular de
Secretaria de Cambra referent a
exámens de predisació. - III. Lletres a l'Eminentiasint senyor cardenal Pompili si 'bu' sufragis, segons
les intencions del Papa. - IV. Breu
«le S. S. Pius XI concedint
i indulgencies a la "Pia CM.")
del Trinsit de Sant - V.
Introducció de la casa de beatifica.
del del Sant Pare Pius X. -- VI.
Inauguraciú del monument a l'esmentat Papa. - VII. Solució del
cas litúrgic corresponda al mes d'abril «iarrer. - VIII. Nomenatnents.
- 1X. Santes Nlissions als pobles
la Diòcesi. - X. Crónica diocesana.
- XI, Capta t er al flameen de vobliografia. -- XIII. Xecrologia.
cacions eclesiástiques. - XII. I3i- El doctor Guillamet beneirà
el dia 25 del que son] la primera pedra de la nova estalesia parroquia! «le
Santa Eulália «le Provenca.
ESGLESIA DE SANTA CLARA
L'Arxiconfraria de Filies de Maria Intmaculada celebrara denla, tercer.«Iiumenge de /11eS, les seguents
funcione:
Matí, a les vuit. missa de comuniú
amb platica preparatária, que fati
el director de. la Congregació M. I.
doctor Hospital CM.. i a la tarda..a
«los quarts de set, intleiU «le reglament aun?, sernM, que dirá el reverend pare Moren S. J.

FESTES CENTEN.1RIES A
MONTSERRAT
El ‚ha 18 de noventhre de 1723
.santaneent a 3lontserrat el
venerable fra Josep «le S. Benet, conegut vulgarment amb el nom de
fra Josep de les Llánties. ¡'en commemorar el segon centenari de tan
memorable esdeveniment, flema,
diumenge, dia uit, es descubrirá a
Motaserrat, en l'angle de l'edifici
anomenat del venerable fra Josep «le
les 1.1ánties, on ell cisqué i mori,
una lápida que fará reviure el record
de les seves virtuts i vida admirable.
Aquest heme:tatue tindrà lloc a les
quatre de la tarda, preceda d'un
parlament per explicar el significa? de racte.
Per trashadar-se a Montserrat es
pot matizar el primer tren, que surt
de l'estació «le Magäria a les sis del
mati, o el primer que surt del Nord
a les («20. El darrer cremallera sortira de Montserrat a les 1740, jer
arribar a Barcelona (Nord) a lee
st'is hores.
mora

CONGREGACIO D'AMANTS DE
JESUS CRUCIFICAT
Havent cstat invitada la Congregació d'Amants de jesús Cruciiicat
i el Cus ele Portante de la Santa
Imatge de la parroquial església «le
Sant Cugat a la missa de coniuniG
general que tindrá lloc «lema, diuintime, a les vial, ett sufragi del que
ion el set: director, el reverend Josep Alborná a. C. si prega a totes
les persones associades rassistencia
a tan pietös arte.

reís de l'eminent guitarrista EA

Miguel .Llubet. En Llobet ter
a% ii un ,valor mundial; a Frutitsa. a Alemanya, a Italia i Anteriee, les seres -tourneea"
trioinfals. Es En Llobet, mea
En Casals, Ett Manen i els tea.

:laguanyals Albeniz i Granaitte,
arlieta que driza beil all el
noto de ea noetra terra. L'arme
ei del beli concert al Palau,
causal impressiö entre el neetre públie filharmenie, ptex et
també artista que dificil jis!
sentir-ee - a Barcelona la
pro!, de quatre anys que no he
dmiat tu ti concert públie-per,
que quasi siempre eistä acaparat
Pele pública

estrangers. Demi

es publicare el programa del
sea eimeert, del qual ens
pare i n det ingudarnent.

AMICS DE LA MUSICA
Melauie Hacker Ilalfor CP el
recital que dimeeres vinent,
dia 21, titulará com a segos
coneert dels Amics de la Música. ultra una seleceia
dels gratis elässies, Ileendel,
(duele Durante i Mozart. t/edi.
CaPit lola la segona i terrera
par t del concert ala illuetres
compositor.s de "lieder" 1dt:tones Brahms i Iluch Wolf. deli
quals seran primera audieiö
la majoria de les eareons que
' t'antara la notable artista v ienesa Hacker Halfen, que ere>enteran els Arnies ee la Me.
Sien a Barcelona.
CONCERT PER LA BANDA
MUNICIPAL
La banda municipal cenare
un conecte deinte diumenee. a
un quart de dotze det matt, a
la plaça del Canonge Rada. de
Sant Martf. Executare el següent programa:
Primera part. - :E1 ras'
dcl valenciä", mama, Gire.

"Anaereont". danea
C/1111e " , Casademont;
Te " ,
seleceiei, Saint

1.

- Sacas;

-alienen", obertura,

Segona part. - "Els me-tret
eantaires", seleeeie del tere,
m'II?, Wagner; -Juny", sardana, Garrete; Jota de Föpeit
"La Dolores", Bretón,

ASSOCIACIO DE MUSICA
CAMERA
Per tercer concert del pesem en
l'Associació de Música de Camera2

aconseguit contrastar un artista
ta caler, reminent pianista rus 1>
rowsky. el qual arriba a nos/1 ro
musicals mis incl.s
quan
gents d'Europa j Arnerica l'ha:: :as
sagrat com un del, mis interestidi
concertistes del piano de la ¡ove.
neració.
La seca primera visita a la
ciutat haura. per taust, de de-7..
la mes gran expectació, máxim qu o
el programa establert ofereix
en tot set uuui marcat interés.

BENEDICCIO PAP.11.
El darrer ninnero niel ButIkti
Eclesiástic d'aquesta diC.cesi publica
la segiant circular «Id nostre venerable prelat, doctor Guillarnet:
Estant autoritzats el cánon 914
del ('sali de Dret (7anOnie p r beneir
solenmement el poltle tic
S. S. dos «lies cada any en la ftsta «le
Itt Pasqtta de Resurrecció, i altre
«ha «le (esta solemne, i concedir indulgencia plenaria i remisid de tote
ele pecats als fidels que veritahlenieta artepentits i llama confessat
i conthregat es trohin presents als
dits sietes, liem detertninat d'usar
de l'esmentat privilegi ',eludid en
iesta de la Inmaculada Concep
cb% de Maria.
Ami, aquest fi invada els diocesans itie vulguin aprofitar aquesta
gracia a que rebiti els Sauts Sacramenta i acudin a la Catedral el
«II; lt «le desembre, on beneir.cm soleumentent el pode fide!. desprée de
la inissa pontifical que ami) rauxili
ulisi pensem celebrar en honor de
!inmaculada.
Pregnem a la Santissima Verge

la

que nitereedeixi i aboqui els selle
abutnlantissims «Ions sobre lote els
nostres lidele espiritual& que s'aprotan a participar «le la gracia que els
1/111111Cielll ell 1101/1 «lel Sant Pare,
pregant per les intencions «lel Summe Pontnex, i pel remei•«le les necessitats de la Santa esglesia i de
la Patria.

bisbe de Barcelona.

EIROMMONNUMOM
AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN
SU RA MILITAR

arenmermammut
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L'ORIGEN DEL .1105 ESQUI%
Sr. Director.
Desitjant posar el inen gnu ,t
sorra per l'aclariment de la ; ara'
la "esquirol", cm permeto al es.
Ii aqueixa !letra, inanife,'01
que segons tinc cutis. Innige
«tuesta parada ve de la primua
gada que es declara a Catalunu.r°
seta ele boira: tic la provitvia
Tarragona els inauguradors dl 1.1-•

tema de la vaga.
Com sigui que alguns cutopate
no volgueren secundar el nio'
els motejaren ami« el :m m . que te
donen al eercol de la bota de carga
o sigui la mitta del; barrils, i
s'autonena amb la paraula estilare%
Prancesc 0115
LES ORDENAXCES .13.S1
C1PALS
Sr. Director.
Es tracia «lel pat. per la c.:110as
central del passeig Gracia. gr
Ida que esta prohiba termina/luna!
que cap carro d'imInstria o qualst,'
altre velsiele de pes passi per la sr`
ció enquitranada del dit passeig.
rá resulta que la «lima urde/lacia r
es compleix Inés que en part. n''
que multes de vegades lii P at
g,s carros, capaços de tirar'
-gros
cerdee raiermat, encara que
ferro, sense que ni cls guarda' , '
hans ni els municipals muntats,
estan estacionats al dit passrig
els molesti en el mes minim, lOt
Centran i del que passa a qualg
particular. que sense tenir el ca
o Cl que sigui, tan gros com
1« iis rigurosament prohibit el le
si per desgracia els pasea pel
de ficar-slii, en surten amb una
ta que Déu tila do. Podrien
compite lea ordenances?
.

»a-

•

D'amable, 17 de netretiage 11123
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rieus
D'interim pela vlat3erg— Vacant
(lom sigui que amb l'actual
horari ders trens de M. S. A.
el correu que sur de Mora d'E bre a les 7 -.15 arriba a Rens a
los 106, ele viatgers no porlm

enllaear amh el tren que sud.
cap a Tarragona a les 955, i
com que això és en peejudiei
(-1-1s vialgers, la Cantara de Co.
mere gestiona prop de la primera de les esmentades
es copanyies. que el tren del rnatf tinout la seta sortrida
por tal de poguer establir 011113:
amb el de Tarragona.
Estls vacant la placa de
éretari de Boda de Baria, do
amb 2.00n pesseles annals..
lent-se dintre el
-rmini de 30 dies.
PORTBOU
Diverses noticies
A causa de les nevades del Rossese sent molt de fred.
— Una Comissi6 d'agents
Duanes d'Irun ha visitat el Gremi
dels de Portbou. per tractar d'assumptes professionals.
— Per no exhibir els exportael rebut de la contribució in. : -trial són en gran nombre els vagens que amb carrega de vins, fruites i altres generes destinats a Eranca i Suïs sa són detinguts per la
Duana en aquesta frontera, causant
és ciar, greus perjudicis.
— S'observa niolt de rigor per
part de la policia espanyola amb els
que sense passaport pretenen passar

la frontera.
LLEYDA

1-

Diverses noticies

còmica

respectius
la sopran Elena Pula, el tenor Theodor Tith, i el baix Alexandre Frieff,
acompan .ant-lo s rnI ra
i bl
ement ror
quista, dirigida pel Rodolf Gross.
En conjunt. fon una bonica vetllada. admirablenent organitzada, i que
complagui2 moltissim a la concurrencia.
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OLOT
Sessió Mozart
Organitzada per l'Associació de
11 ',rica, dimecres a la nit lloc
al teatre Principal l'anthiciat segon
.cert del segun cura, dedicat a
zart.
.a sala d'espectacles presentava
e brillant aspecto.
.a primera part va anar a carrec
de; pianista San Smeterling, i el vioin ›ta Antoni Pedra, els quals exeema ren pulcrament la "Sonata en si
major" del gran mestre.
.a • segona estava integrada pel
major", de Mozart,
neert CO
tou dit niagistralment pel propi
pia,dsta Smeterling, i una petita orqu stra, dirigida amb molt d'encert
Pt Rodolf Gross.
1 en la darrera part
l'escollit

rel

cada

passat va passar a millnr
vida, a l'edat de l'Inmuta un anys, Na
Teresa Sabaté Bertran, mare política de l'amo de la fonda de la Pina,
N'Angel Pidan.
Tambe va lliurar la sera ánima a
Deu el passat dimarts, a l'edat de
sentaina anys, Na Dulors Riba Val:verdti. mare de !Menear .'aquesta
ritaN'Antoni París.
Tots dos enterraments i funerals es
reteren molt concorreguts, palesant
les rnoltes simpaties que gaudcixen les
iamilies de les diftintes. A. C. S.
— La Societat Agricola ha obert
al públic una escola. que anomena
Pestalozzi, corren! renscnyament a
cartee del mestre N'Angel I'ellisse.
— Després d'une dies rúfols i de
pluja caneonera, sembla que el temps
tendeix a serenar-se. deixant-se sentn- un fr,d fort;a intens. Sens diu
que es muntanyes de Poblet són plenes de neu.
A la capella del Santíssim de l'esglesia de Santa Maria. van contraure
matrimoni. el proppassat dimecres, Na
Teresa Roig Abel:a amb cl jota: En
Ramon Guarro, NI del conegut industrial bater del mateix nom i cognorn. Els nuvis sortiren el mateix mati cap a la capital catalana.
— L'adv‘ycat d'aquesta vila N'Albert Talavera ha estat nomenat per
la Unió de Vinyaters de Catalunya
per portar la causa que aquesta entitat seguiri contra un comerciant
Reus , en virtut d'una demincia per its
illegal d'akohol industrial.

renaixences, tots els destetllaments. han comenrat sempre a
cavan tel vers. La prosa ve
l'4oca madura.
desPrtis.
Arat . hi ha •pciques madures
que no tumben tarnihar mai.
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Editorials de LA PIIRICITAT
Collecció triada
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El solasignat enearrega
d aquesta obra, al preu reduit de 2'30 pessetes exemplar.
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DESPRFS D'UNA BlitiU JESTAD AVALlSiNICIA, ok HAN ASSISTIT A DIVERSOS ACTES OFICIALS,- ELS REIS D'ESPANYA HAN CONTINUAT EL
SEU: VIAtGE; IguA .
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Atoas sentidas :: EI temps
Alees noves

De conformitat amb el que disposa el Retal decret data 3 del corrent,
es va celebrar la constitució de la
nova Junta provincial de Queviures,
acordant-sc, després, mantenir la
taxa del sucre a 1 . 80 pessetes quilo.
Un caporal del Sometent s'a— A la "Jefatura" d'Obres públiques 's'admeten fins el dia 5 de
dreça en versos catalans
desernbre pròxim proposicions per
al marqués d'Estella
prendre part a la subhasta per a reparació d'explanaciö dels quilämetres 1 al .25 de la carretera d'Artesa
Es absolutament cert. En el
Tremp.
darrer número de "Paz y TreLa subhasta tindrà 'loe el dia
gua", òrgan deis "Somatenes
t;e1 dit mes, essent el seu pressuArmados de Cataluña", traer»
s t de contracte de 134.73445 pesuna poesia del caporal . del sofiança de 8,735 pessetes.
setes, i
metent • de Cadaqué.2, Angel
— Per les atolles persones que
Tremols, adreçada al Presirolen assistir a Tàrrega per predent del Directori. La poesia
seuciar el partit de futbol entre el
es, no, cal dir-ho, una encesa
a
i_el
E.
C.
Lleyda,
els
_E C....Tärreg
,nrectors dcl darrer equih han obtin- ,.apologia. Iii aun Mussolini, el&
masells, la Patria bella...
ir la formació d'un tren especial
Per?), fet i fet, no és el tema de
r a tima, diumenge.
la poesia la cosa que ens
— Es troben vacants els calmes
leressa, sine:1 la circumstància
de dipositari de Fons municipals
de trobar-se escrita en la nosele pobles de Poan i Vilbsell, els
tra llengua.
-1315 poden ésser sollicitats dins el
Un hom pot Obrir el cor
rraini de quinze i vhd dies respecl'esperanea.
te. ament.
En ‘ers, sind en prosa, el
— Es. tanislau Monsonís, reí de
marques d'Estella admet comuBalaguer, demanat autorització
nicacions en cata/a.
per establir un servei per a la conSi aquesta admissibilitat es
ducció de viatgers amb auto de
consolida i tao s'esten, velen
,LIcyda a Artesa de Segre passant
com ens trobarem en un Peper Vilanova de la Barca, Termens,
riode le versificació intensa.
Vallfogona, Balaguer, Asentiu, CuLes tongades de floralisme
bella i Foradada.
agut, no representaran res al
— Dimecres, a la tarda, al cure: de Botera va caure a terra, quecostal de l'abundor d'instanmort a Pacte, l'escombriatre
cies i oficis en vers que començaran a circular per aquests
municipal Lluís Gasea, de 6.2 anys,
e-ent traslladat a l'hospita,1 per a
mas 'de péu.
Cal no esterar-se. Toles les
p....cticar-li l'autòpsia.

a
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.
programa
oe: st t tia
nei cnnaac
a ::.,ate nRrep
eeeulpp:irresentar-se
,ee risaceecsnntpteteaacrr:-e biI a'opsapt ,ipi
ee
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El qua diu la "Gaceta!'
d'avui
La "Gaceta" , publica:
Retal Ordre jubilant el senyor Joan
Antonio Delgado. de l'Audiencia territorial de Barcelona.'.' . •
Una altra id id. et senyor Pere
Figueras i Sabater, magistrat del
Tribunal Suprem.
D'Estat —AviS relatiu a la l quarantena per als fruits i llegums als
Estás Units d'Amèrica.
Autoritzant el senyor Benet. Ors
per construir un pont destinat al seu
servei particular, damunt la riera de
Galligans, al terme municipal de Figueres.
Incloent en el concurs anunciat per
proveir places d'inspectors d'higiene
i sanitat pecuaria les de les Duanes
de Labosat (Lleyda).
Anunciant haver-se donat compte
al fiscal de S. M. de les irregulari:
tats relatives a la liquidació de la
Companyia d'Assegurances marititnes "Globo".
Anunciant haver estat posada en
liquidació voluntaria la Cornpanyia
d'Assegurances "Lloyd Galaico-.
EL COMTE DE COLOMBI ASSEGURA QUE A SEVILLA ES
CREARA UNA UNIVERSITAT
AMERICANA
El comte de Colombi, en tornar a
Sevilla, amb el Comité de l'Exposició
Ibero-Americana, ha fet les següents
manifestacions:
—Tenim la gran satisfacci5 que
aviat será una realitat el projecte
de creació, a Sevilla, d'una Universitat Americana.
El President del Directori, que ja
tenia noticia del projectc, cns ha dit
que donar à totes les facilitats imaginables per a la construcció de reditici, els plans del qual semi obra del
genial arquitecte de l'Exposició, Aníbal González.
Es trama, amb aquesta Universitat, de crear un cos de profcssors
que organitzin les investigacions
l'Arxiu de les Indies i a la Biblioteca
Colombina, i facilitar d'acuesta manera la tasca de les personalitats i
estudiants americans, que tan sovint
-inquireixen assumptes interessantissims per als seus paisos.
DIMARTS VINENT ES FARA
L'ESCRUTINI DE LA VOTACIO
PER A LA J. O. DEL PODER
JUDICIAL
L'escrutini de la votació de ¡sucorns da l'Administració de Justicia per constituir la Junta orgailitzadora del poder judicial, de creació
recent, es farà dimarts, dia 20, a Es
deu del inati„. al Tribunal Suprem.
UNA NOTA D'HISENDA
A Hisenda han facilitat la següent
nota:
Des del dia primer de novembre
de 1021 al dia 31 d'octubre de 1923,
han estat formulats pels Ajumanietas 674 registres fiscals tredificis i solars, amb un augment en el
imprdlible sobre la quantitat
per la qual tributaren en el sistema
Ir repartiment de ti-463,3.22'8 pessetes.
En el mateix espai de temps s'hen
comprovat pels arquitectes d'Hisenda 349 Doble S, havent-se obtingut
un augment en el liquid imponible
de 16.017.209'29 pessetes, del cual
correspon a FEixampla de Barcelona
7.874,941'82 pesset4 i el resta/a a
les altres comprovacions fetes en
tesmentat nombre de pobles.
S'está practicant el cadastre tuba
a totes les provincies del regne.

Mussolini parla de l'anada
deis reis d'Espanya a Itälia
1...cliviat ..1 . " A lt t. - a Roma, scnyor Sánchez Maza, ha celebrat utt
interviu :inda Ifuss'olini, les principals manifestacions del qual sOn
- •
següents:
Ila dit Mussolini que el poble
Italia sita assabentat ami) gran alegria de la visita dels reis n I'Espanva,
g i l:e representen un noble Iligat
pel llzç indisoluble de la civilització.
Cap poble—afegeix—compren a
fons Espanya cona Italia. puix has
los • estala Iligats per una tradició
secular.
La literatura de cada un d'aquests
paisos és popular a l'altre.
El polde haba ita compres quin
palier esta assignat a Espanya en
la nona història d'Europa.
Espanva no és aquel' palo que havien pintat llegendes tendencioses,
sitió un país jove que cerca el seu
mini cual el cerca Italia. L'amiga i
pura civilització Batata, que es la
base d'Espanya. ha de mostrar de
non la scva potencia.
Italia 110 101 iCSCOIIMSCC Cl que
Espanya ha creat a l'altra banda de
i el que representa la cordialitat italo-espanyula a América.
Tots dos pasos tenen una grandiosa tasca cmult. Es un sanbol que
la terca dc l'altra banda de Meca
hagi estat trepitjada per primera vegada per un italia que navegara sota l'ensenya del rel d'Espanya.
Italia ce sent feliç que el rei d'Espanya visiti d'una manera solemne

•
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Mal no s'ha ecimnies , tan
clarament com' en qucst, monacal,
(pm el problema de ,letvielaciMis entre -.la •Santa 'Sea . 1 .1',Eatat- itall era'
usegueirt
.. . essent un problema 'd'orsine espiritual superior:.
.• -• .•,
ES , indubtab/e que déspiés ' de la
guerra la consciencia italiana ha •experimentat un renaixement religiós.
Molts (enómens polítics d'Italia que
a- l'estranger no ha itestat compreals , totalment, a penes cnniencen a
coser-ho, són 'fenòmens espiritual,
fenóniens . d'Un 'renaixement el-1(16s.
poble italià sent en aquest renaixement una .necessitat urgent de
conjurar el • conflicte entre la .seva
consciencia de Católie i la seva consciencia de datada que baria tutmentat alguna de les mes nobles
persanalitats italianes, i la política
religiosa de l'Estat italiis Imaia desser reconstruida totalment sobre noves bases. I aix6 és 51 que ba fet el
Gavera feixista. Ha abandonat el
sistema de petits arranjatnents i ha
compres el just comí per a resoldre
el problema veritable i essencial,: o
signi el problema espiritual.
Et .Goverie feixista ha introduit a
les escotes , l'ensenyança religiosa i
ha exalta , el .valor de la religió en la
vida • civil; ha mostrat el máximum
de respecte per les manifestacions religioses; ha demostrat que es pot i
es .deu ésser bon catedie i bon itaha.
L'ordre espiritual en la consciencia del nostre poble és indissoluble.
Els sentnnents de la familia, du la
rvltgto i de la patria formen un tejan. espiritual.
El poble italia no pot acollir,
(folies, sitió amb satisfacció les litanifestacions dlomenetge que ca faein al cap de l'església católica.
Considera el riatge•de don Alfons
a Roma com un deis esdeveniments
més grats de la història de les relacions (mere tots dos paisos, i acaba 'mostrant el seu optimisme fraile
en l'obra del general Primo de Rivera' I'de la situació espanyola. .
El. DECRET SOBRE LA COMIS510 DE DUANES
El decret que publica la Gaceta sobre. Comissió de . Duanes, din . aixi:
"Primer. — Que es constitueixi una
Comisan iormada- pel direcwr geile.
ral de Duanes, com a president, i pe n s
segtients vocals: un cap d'administrad:3 del cos pericia' de. Duana,
sigui pur la . DirucciO general del
ram; un cap dadministració del cos
ti advocuts de 'Estat, designat per la
Direcció dcl ,Contenciós: un cap del
cos . de carrabiners, un agent de :halles .j un representant de les Carabres
Oficials de Comerç, Indústria 1 Nav-egaa
Hiö, nomenat pul ministeri
Finalices a propcista del Consell Superior de les diles Cambres; ii representan: navi er, &sien:a per l'Associació de navilers -del regne. Actuará de secretari, amb vot, un
cap de negociat del cos pericial
Duanes, designat per .'encarrega: del
dr,Pe x de Finalices.
Segon. — La (Hit:nació de les persones que han Kirar la Comissió- a (Pié es refereix el número anterior,. es jará en un termini de des
((les, - harem da tenir-se en compie
que, tots els funci maris que es nomenin hauran de tenir hura arrees' de
plair da en agites a Cort.
Tercer. — Dintre els quinze dies
al següent d'aquesta Reial ordre es
constituirà la Comissió expressada, i
CII t-1 termini Maxim de dos mesos, a
comptar des de . a constitució. elevara 'al ministeri de Finances un dietamert arnh la mem'tria conrrensiva
tel projecte de noves ordinacions gel'erais en la renda de Duanes, jumament amb els vals particu'ars que paguin f o. :millar-se per algun o :11,1nns
de Eurs vocals.
..

La reforma comprendra le modificacions parcials de les ordenances'-vi gents, fins a . 1a data del dictamen que han de substituir a aquelles
abres que les circumstaucies . de temps
i les -varia.cions en els usos i practiques . comercials aconsellin."
HAN ESTAT NOMENATS ELS
DELEGATS SEGIS PER A LA
REPRESSIO DEL CONTRASAN.
•La Gacela publica el següent 1/2crCt
"A • proposta .del cap del Goern,
president del Directori militar, vinc
en' aumenta, amb subjeció al Reial
decret del 13 del corrent, delegats
regir per ,a. la repressjó del contraban i la defraudació: • e1 senyor Alfred 'Sánchez Jaen; per a la regia
Nord-oest; e/ senyor Enric Vico Pork,
ti ai ..permaarelauedseideNoCiaan;taerlin:s
senyor \
quilo Echagun Santoyo, per a la del
Nord-est ; el senyor )(ni Morales de
Setiem per a .1a de Llevant; el senyor
Carles Mendizahal i Brunet, per a la
de; Sud. i• el senyor Pere Castro Santoyo, Per a la del Sud-oest."
LA CONSERVACIO DE LLIERES I DOCUMENTS -EN
ARXIUS I BIBLIOTEQUES.
Amb motiu de la visita que els representants de les fabriques le paper
de fil, han , fet :al :Directori, es morda el tema de la conservació dc
brè i docnniet.s en bildioreques i arxins,.el qual tema ha estar tractat Per
Ridriguez Mari,m. directcir de a Biblioteca Nrcional i els tècnics senyors . Arminyana i Vuste. •
Aquests stinyor, en octubre de 1912,
foi-en encarregats pel minisxri d'Instrucció Pública per redactar una MemOria sebe aquest- assurnpte. Fan
notar Cl! aquest .Mernäria que mentre
han arrilsat fins a posaltres documents
molt antics en mol: hon estat de conservació. d'altres que temn solament
mig segle d'existència es desfan co
tocar-los.
. Dernanen que • s'estableixi una legislació que determini 'es .condicions
que ' han de reunir cls Ilibres. arxius
1 documento, papen dels quals seria
fabricat segons les prescriprions que
es detallen. obligair'. que totes les - edicions qUe es 'publiquin a Espanya un
cert nombre • d'exemplars sera editat
ami, el paper esmentat. •
Que es constitueixi una Junta consu tira formulada per competents
per interessats encarregats de retocar
la codificació que s'estableix.
que s'estableixi un laboratori especial O que s'adapti el de l'Escota
Central d'Enginyers Industrials.
De tot aix6 solament s'ha fet l'habilitació, del laboratori.
E' minissieri del Treball ha demanat informe a l'Escala d'Engitryers
Industrials, i la Junta de professors
ha decidit que informi al senyor Arthwani, el qual far5 ara de reial ordre
ri
el ' que fins ara hacia fet motu 'j

.
• él '-recliree
ä
la limen:Ibar
* ia. els desertora estrigegen: al . roateix :Terç, .priearit-liss:
lo% els premio que gaudeütin •
VISTES AL, SCPRE pf DE GETRRA . I MARINA'
.•
Aquest mati s'ha acordat .per a la
setmana vinent, el següent assenyala
ment•de vistes:
Dinuns, in, a lea - mize. Vista' de la
causa .instruida contra el tinent. Jo;sep
Maria Ellaya, , per po estar , justificada
la seva tornada a Melilla quan va esdevenir-se l'es fondrameliv d'aquella
'•
.
:
• DiMeMS, 20. Vista
procis ptr
negligencia, contra el tinent
teja Emic Carvallo.
Dimecres, al. Vista d'una causa
contra un tinen t . coronel d'invälids,
per abusos deshonestos.
Dijous. 22. — Causa per estafa contra ul sergent GermA Gongidez.
Divendres, 23. Sala de Marina.
Dissabte. 24. Reuni6 del ple i assemblea de Sant Hermenegild

EL PRESIDEN T INTERI
A dos quarts de cMc ha arriba! a
la Presidencia el presidid interi. marques de Ilagaz, despatxant amb el
senyor Mana; encarregat de Finalices.
Desprh ha reina la visita d'una
comissió de conservers de Burgos.,
quart de sis ha acudir per
comni , mentar- 10 , el gov...rnador civil
i militar. senyor due de Teman.
- TOPADA DE. .TRENS
A l'estació de Camnana, de la linia de Pamplona a Saragossa. haa
topat dos trens Mixtos, resultun t ns-v:
un conductor i ferits set o vuit .seldats dels que han estat Ilicenciats
aquests dies.
ELs DESERT O RS DEL TERÇ
Per Reial ordre es disposa que eta
desertors espanyols del Terç enrule-

Clausura de l'Assemblea
de la Confederació Gremial
En la sessiA de clausur'a de
semblea de la Confederació Gremial
Espanyola, celebrada aquesta tarda,
s'han aprovat, entre altres, les següents conclusions:
L'Assemblea acordi confirmar en
totes les seves parto les conclusions
aprovades per les Cambres de Comerc. Indústria. i Navegació. a Valladolid, el mes de juny de 1923..
Acció Internacional
'L'Assernblea acqrda:Primer—Que la Confederació Greuna( Espanyola delegui represencorrespondencia anal les seves similar:: de l'esfranger, per tal d'enrdbustir una organització internacional.
Segon.—,Que no es facin exempmial Espanyola delegue representanta al Coliges Internacional de la
Classe Mitja, que tindra lloc a Berna l'any que ve, i als que se celebrin amis la mateixa orientació i de
caràcter internacional.
Tercer.—Que per als congressos
internacionals que segueixin el Ccmilité Directiu de la Confederació
Gremial Espanyola faci una cuquesla entle la classe miaja o mixta.
Amb el resultat d'acuesta enquesta
s'orientara el Comité directitt,de la
Confederació per els temes que ha de
formular davant del Congres de qtt d
es tracti, i les instruccions que ha
de trarnetre als 'seis delegats internacionals.
•
••
Cooperatives de funcionaris civils
i militars
Primer.—L'Assemblea acorda que
l'EStat suprimeixi tot auxili. a les cooperaMves de consum.
Segon..—Que no es , fassin.exempcions de tributo als esmentats establintents, ni que l'Estat aboni
transporto o 'altres despeses dels economats .de cooperatives • mllitars.,
l'ercer.—Que s'obligui a les cooperatives a contribuir a ' les despeses
de la nació, ' d'acord amb la capacjtat económica, vivita del seu propi
esforç.
Quart.—Que'es reintegrin a l'Estat les quatititais lliurades o el qtie
en re:ti, previa la tramitació, en el
darrer cas, de les responsabilitats que
calguin.
Tributació
Primer.—Reconeguda per tothom
la necessitat de reforma de l'actual
Reglament de la contribució industrial i de comen:. que no s'adapta n a
les modalitats de la vit,la econOrnica
¡meseta ni a norines justes de tributació, ilemanar al Govern que es porti a cap, amb urgencia, sota normes
de justicia, la refornia de l'esment'at
Reglament.
Segon.—Que es concedeixi representada:, directa a la Confederacib
Gremial Espanyola en la comissió
que ha d'entendre en la reforma del
Reglament de la contribució industrial i de comere.
Tercer.—Que mentre aquesta reforras no es porti a la práctica, resti
suspès el reial decret tle 26 d'octubre
darrer. ("Gaceta - del zlia 27.1
Quart.—Que igualmunt. fina a la
modificació ¿Alternada . del Reglament de la contribució industrial i
de comerc, resti en suspetts la nota
que porta al putt l'epígrai 15 de- !a
classe novena de la tarifa primera.
• • Política de proveirnents
• Primer.—Supressiö de les tases.
per ianti-econárninues, i si els Poder,
público persisteixen en aplicar-les cal
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Els que el ploren: pares Josep i An. germans Josep i Càndid
(absents), Pilar, germà polític, oncles,' cosins, parents tots i la Par-.
nincia i Laboratori "El Siglo", participen aisemics i coneguts tan sensible pèrdua, pregant-los que l'encomanin a Déu i tinguin a bé assistir
a l'acte de l'enterrament, avui, dissabte, dia 17, a dos quarts de quatre
de la tarda, acudint al domicili, carrer de Tallers, 9, per acompanyar el
cadäver a l'església de Betlem i després a la seva darrera estada.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

b o zte:

qwn, leerte. do, it lt
ala' detaltiabea per uHlitit
'Seson.Lei,isispeteicloux
cies hauran 'd'anal. ' a cirree de ten; 7
cimmris de -l'Estati.aieb- sott
Tercera—Que es atodide( earti. •
ele primer de l'apartar -A) del r.ial,
decret ,de 3 da corredt ("Gaceta!'
del dia 7),. que regula la constitucid,
de, les judtea provincias de
ments, donant - hi representació,. ama
ven i vot, a les Associacions - de de-

tallistes locals organitzades afeetedée
per les taxes.
Quart.-;-Que l'import de les multes que :determina l'esmentat retal
decret es destini al sosteniment de
les Juntes provincials de proveimenia
i a la beneficencia de les respectives
provincies, prescindint 'de la destinarió que e'ls assigna per la coopeEntre les conclusions n:lii ha famId que es refereixen al lloguer dels
locals per al comerç, indústria 1 règim de venda de vins.
L'Assemblea ecordà també demanar l'indult dels reus de Benagalbón.
ELS PREUS DE LA , PLATA I
EL PLOM
En la darrera se s s:ú celebrada per
la Cnmissió Mixta de minairei i fundidors,
fi/tac els segiients preus
MCS
per a la piata i el plom,que SOM :

Tona de pli:nn sobre el m'Ir
. de Cartagena. 744.20.
Qvilogram dr plata en les Mateixes
condicions, 14915.
Aquesis preus suposen un augment
de 51'1-.5 pessetes per totti ' cle: plom,
i de cios per quilogram -de, plata.
LA JUNTA DE COLaKrIZACIO
La Junta de' Colonitzaci& proseeguerx la seva tasca Per al defenrotIlament de les colònies -ágrlcoles, les
terres sense conrear o riraraPróf itades, que per aquest objecte 'Inereixen
atuiens Ajuntaments.""t-"
.En les darreres sessions grprengueren importants acords.'enfie
quals figuren els 'següen'is'i:Aprovació del prójecie tettile redactat per l'enginyer agrintoth-- Senyor
Vega, per a la installació• d'arta colónia agrícola en terrenys eaprefitamcric comunal de ltAiUntamen. t de
Monroy., provincia de Cieeteg."en. els
quals es creen 537 parcelles 'fanfiliars
per tal d'afavorir tots els' Veins del
noble esmentat. Actualmente -se les
20.009 liectarees • que constittliXen el
te.rme municipal d'aquest poble. i9.5o0
semi vedats pertanyents a propietario
forasters. Part de les parelles famihars seran destinades al conreu de la
vinya, establint-se. per a l'elaboració
dels seus productes,. un celler toopeNonanamtent de 453 . olieren per
a- la. enlimia Ile Cañameros. ' de la
provincia de ('ulceres. El säeteit m'e
a l'adjudicació de parelles va trnir
lloc el • dia. 4 del mes que- • son/. Per
tal de prendre pare en el sorteig. han
tornat d'America algunes families que
van emigrar per mancança de mitjans
•
,le vida a la comarca.
Aprovació del projecte-iniciativa del
FarN'Andreu
delegat 'de ta Junta
ras a la colimia ' <le Cantina, de Xeree de la Frontera. S'hi installari un
canip escolar. en el qual els fills dels
masovers. posseint cadascun un netit
Ist de terreny. apendran de conrearlo. s'aficionaran a les ta.4jitis del
camp i s'instruiran en les halituds sodolo necessaries per a la vida de treball a les eolónies• a g ríeles. Pee aix6
constitueix anth elle una a•siociació reMrla pelo corresportenis estatuts.
dotada d'un con , ell drdmIniitració
format pels nens que elle mateixos
elreeix ln. F3 S remesa a rada nen
d'una aren de terrew i ele . Ce/CS. Ilavors i adobs. necessaris. j, S'itorgarin
premio als que n'obtinguin
resultats.
rne5 a .nu4, e l tractà : de múltin' es assum m es relacionats amb les colótnes d- )(algaida a Sant Lücar
('!eón a .Cazalla de
Barranteda.
la Sierra i de 3.F.ngo a [lesna.:

•

CERCANT UNS IIEREUS
Direcció 'General de Semiretat
dcmana on paren eLs hereus del senyor Ramon Torres Muñoz, de filma.
que séin els' senyors Catalina Lieder1-ea, ('arme-Torre:. Alfons Ello. Mario Torres. Rita i Josep O'avide,
t'obiecte d'annesta recrea es per
dir-los esiV.,xcn 'rnportnius titolo al Banc de Brin:selles cine. si no
es p resente) Passaran al C;ovetn belELS ANTiCIPS A LT.S EMPRESES . FERROVIARIES
Sin facilita: una nota oficiosa,
dient que Pautar de l'article "Un creu
afer a l'entorn dels anhelas", que
rica publicat en un diari de Madrid
coneiX el racirn :d'a:re:Mes de 1V0tat per a les; empreses ferroviàries,
per a l'adquisició de material :M'iba
I de tracciö.
Aquests ariticips s'empren 'els que
instificad,anfen( es necesstten. Se solliciten del ministeri de Foment i una
com i ssió técnica ho estudia. obrint
després concurs per fixar el material
que cal comprar. tot per evitar els
perills a que alludeix Partirle einentat. Després de tot aja?), eh 'anticipo
són concedits per Reial orare. per adquirir els que s'hagin otee: en. minore
condicionx de rejo qualitat t parando.
El$ trfunits de la concesai6 de cada
anticip tambe són la majde garantia.
: Major, gast--del msll .objecte
essetwot. 1 dele ssticips
' A la Diresc ia d'Obres pübliques,
acaba la unta, hi ha detall, per pro.
bar tot .aisit. .
. .
.L•EQUIP; NACION AL •DELMIFI.
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.lideat zoedp.-ame. •.hwui iba fet.ne cotaboi d'aiscua LcOse BONA, •
ATEnt , a ) i1b
teden( en-en rjrine-Ilibee;
queviures a les posicions del sector
1"rte'VtItti,
'
',d'e
ed
carral.
si
Talment
com
hen serdivre : seta .els. ulle. ,RI
I -tidiisol de l'Uruguay ha de Tiezi-Azza.
.prou
vabrant
no
tos
eintats
de
rada
borne
es
fletesdeett
. A »liceo= i Penyál no hi Ita
.Yá.ufiráatta dolfeia.
de anii sorolls i de mil veas d(,..
mlnat pel Sbbiria. • Regona les
res de nou.
1EL PROCES PER L'ASSASSI' L'esquadrcta del servei d'aviacid verses. la telegraCit sense fila
esiatenciPa (me.
preve/lenta
NAT na
R013tES
Ita vamill a alegir-h1u»a
tema/41(. 0BD. Les änimes adra'
ha boinhärdejat les guardies enemi
•
Ha arribai el cotr
-g
u es de Yrbel Uddin.
judicatles, castigades i menear.
ronel d aitanteria, senyor
Els a s- pa dadora; tapa retls
nades. Es de notar-que els .rn-•
Jutge permanent de carnes. mis
que amplifiquen la veudramesa
dicha internan tracten amb
7 l'objeete d'el/henar diligencies EL
per
radiotelefonia,
•Ileltern
lot
DELS REIS
motli de respecte eta <finitas
en el prmes ihstruIt per l'asnoviat liti limitad. un d i scrs
u de
nobles i literata. Tota els man.
tassiat de Na Concepelet Robles.
Lloyti George,. la cutil.zonitS de. Sartas del mea espertstic es 1
A ITALIA
.Es reproduirà el PI en el maBorsa.
remeten els avisoa i retires que
, teix eseenari del teatre CervanNc estrany peinar per una els donen els mandarlos viL'ESTAIM A V.U.ENCIA
les. llor del erina.
placa
i
sentir
vete
poderosa
1111111
venta; alió 6s, hl ha una enteA l'hora anunciada arribi a VaTanthe ha n ribat Eadvocat
que din, dominant la trepidació
sa entre els funcionaris dels
lincia
tren reial.
defensor del comandan' de ea(len
autornähils
i
erielbria
den
entupavilla i el g morra: ols uns 1 els
Els va retre lumors una
valieria, En Carlea verdugo, as"EL/
Sevenedors
ambulants:
Mallorca,
ami,
de
alises
nya del %Mera
depenen del Sobirä sucasal de la /leva di na.
nyores i senyors: no (Miden prern, del qual 101a auloribandera i música.
ELS DELEGATS DE LA CAM- la Esperaven
que la y irla vara ha deaaparea l'e;te.ció totes les aulat sobre els bornes.
BR• DE LA PROPIETAT DE tortiata i gran nombre de colitis- gut osant margarina Clarinet.
A l'hora de la mort. un o do a
lees eops 111I'S ecortinniea que la
CATALI`NTA
i perscualitats.
satellits infernals presenten al
nuoll ega!"
En haixar del tren els Rcis van
moribund Hur mandat de capEs troten ä 3Iadrid els deleEls que tenen a rasaen) apatura, i separen ränima del
gats de la Cambra de Propin- donar-se molts cisques,
re!:
de
radiotelefonia.
ultra
els
Tots es dirigiren a la capella de
lat de Calaluilya i Balea rs , arrab
POS. Sobre la davallaila a l'in.
-.Forre
•
la
Eiffel
o
de
n
eerls
di
pre afeitar la Verge deis Desemparats.
l'enritrres- espeeinl
fern hi ha dales opinions: L'uqualsevol ;dile eitn impartam,
Les tropes no van cubrir la carla ponenria apeovada pet In (1.
na soste que ränima es con110
1
1
eresenitar
el
"Diari
parl'Asrera.
la Carnbra 'de Ttareetona a'
(labia a la ciulal de Font-lu a
lar.
que
de
aup
i
volta
els
capella
van
dirigir-se
enDee
de
la
stes
serrblea , racional d'agite
la provineia del Sze-tsnan, on
gega la darrerri noticia: "All car- hl ha un pon que einnunica
a la Capitania general, on tingué 110c
eorporscions.
irr
de
Trent(iclatis
una
recepciö
ha
esta
l,
asam
i, M
'itera, L'atine diu que
6RANADA VOL ESSER
v.assinada una nota de vint-iDespres visitaren el Museo de BeVänima enberla per una pulsePITAI.
Ilts Arts, on Juren reliuts pel neo tres anys anomenada Clotilde.
guera es 1roba sense saber corta
Granada.—U.n el (lesna::: del dirmair. En Joscp Beullitne.
Serrada, que l'assasst es un joa les regions infernals.
»
president de la Dipu lach''han
Tot seguit marxaren cap el Palau ve que..."
El passatge de la vida a la
retiran els ri. prosentants d'e' les municipal de YExposiciö, mi va ccA Ainerica i Anglaterra e/
me(rt ailve sense doten-. encara
forres vives, per tal de enfrenar
ehrar-se dapat oficiarniert per l'A- megätort. es a dir , el ressonador
PI moribund sembla debanI Direetori Militar que cunee-, iii ntament. Van assistir a l'acte tuts i le la T. S. F., serveix per anuo- que
tre's sovint en l'agonia.
eapitalital ele regidors i el seguici reial. A l'ho- ciar el resultat de les curses de
Branada
deni
de l'Andalusia °dental.
el Rei i l'acalde van
ro
cavalls i deis partits de futbol,
Van redactar un discument en
nciar disscursos patriötics.
ele les eleccions i de les regates.
nquest sentit.
Ull cop acabat l'apat. algunes seAra imaginen quan aquest inEL TESTAMENT
nyoret t hallaren danscs tipiques.
LA "IIERMANDA CALI:F.6N"
vent arrihi a Barcelona—algun
a l'explanatingué
lloc
ard
Mes
dia
hi
arribarä—com
es
compliBIBLIOFIL ANGLES
arribat
D'UN
Cornnva. — Han
da de l'}-xposició una revista de socar:1 la nostra existencia, ja no
nquesta cinta! el marques de mondo,
Una qüestió singular ha sormamut mes de 2,000.
gaire simple. Si ara, cercant git d'un testament. Un bibliäQuintana i el conste 4111 Castelo,
Van pass au revista el Rei i el macamb cura, poden t'adiar un roe lit angles, conta la "Frankfuren viatge • ale propaganda per
que's d'Este la, acompanyats del ca- on no sentin parlar de futbol,
Galicia: per tal de constituir un
ter Zeitung", oficial pensionat
pita' general • governador, caporals i
gran-nrganisme regional que
aleshores seria impossible de per l'administració de les In.
t.
le! Sometent.
frobar-lo.
La ven misteriosa us dies, ha passat els sean darse'n dirà "Hermanen Gallega". suh-caporals
un altre disEl Rei va pr
perseguirà per tot: "Barcelona, rers anys retirat a una cambra
Va ten» une una reunid, a la
curs, i fum ovac 'anal.
çual -neststiren algones penso5-Celta de Vigo, 3. La Unta da.. (l'hotel. dedicant-se de ple ala
nalitalaarle la localitat.
cantera..."
l'iteres que con g liluien la seva
Ila estat nomenat president
Alguna vegada el megiaron fin iea passiö. Per no esser
produeix insospitats efectes. No Irrt per cap alltra ocupaciä,
de la Junta N'Anfös Cuino.
,,a; re. en m ig d'una reunid aquest hibliäntan declinava toMI e r
a ts
L'ESTAT D'EN PEREZ SOLIS
1,Ablica, van ressonar aquestes les les invitacinns que hom ti
Bilbao—El conegut comunista Osparaules: "Un »data es a punt tela. Per tallar Iota Pis ponis
car Perez Solis ha experimenta/ uoa
de morir, a l'Hospial de Great nnib la vida social cremà el
milloria, dintre de la gravetat.
Mercal de Me yda
()rumiad Street, hora no li fa
frac talment com EscipM, creLa impressii, deis metges es rn.'is
l'alares. a 21 pessetes e ls uno quiiraquí (fases llores la transfusió ma els ecos vaixells. Entre els
cptimista.
los.
de
sang.
L'hospital
alemana
un
• ALLIBERAMENT DE DOS EXseus tresors hi havia diversos
Garrofes, a 9'25 ele 40.
"donador" volmtlari.
ju. in-quarlo de Shakespeare 1 alREGIDORS
Pebrots 1 mm-el., a 3 '50 u.
harns Davidson, rnetga en cap,
tres rareses de les (piale el mein
a ha
n cstat alliherats
Aquesta tard
Nespres. a C.on els lo.
4 . 1 que parlar'
en posseeix poca exemplars. Els
do ex-rcgirbirs de Madrid En FatuoPrunes claudico seques prim ea, a
Tot d'una einquanta perso- 'libres eren lancals en caixes,
te Nicoli i En Joan Garcia Revenga.
r8 pessetes els lo.
nes, Munes i dones, s'aixequen i de les quals el propielari els
lian sortit de la presó acompa- . Idem hiena segona, a in els a
trola quan volia compusar-los .
eyats de molts andes -que anaven•
Idem Mcntegurt• primera, a 20 Intu y en a corre-cuila cap a
l'Hospital per fornir la sang dePerò un dio la mor( enträ a la
visitar-los.
diariament
els lo.
manada
doctor
cundir))
pel
Davidson.
del snlilari. i agites' tin_
a
14
cls
to.
segona,
Idem
ídem
EMERESONAMENT D'UN. ALReconegueu que aixä es /mitin m'e mimes ed,leuips d'expressar
P0111 ,2 2, a 040 pessetes el quilo.
TRE ALCALDE I ' LA SEVA
i que pot 'ajudar-nos tengas a la seva dareera volunlat en pa_
Figues Fraga primera. a 12 • pesvenir a, comportar arnh paeienDONA
ques bibliätil ;ingles
Getes els lo quilos.
• in les molesties del iraegäf,,a, havia deixat eserit que els raGuadalajara. — iteran de fexpeIdem ident Extra, a 15 el's lo.
rissims in - uttarto havien
dient instruit per l'Ajuma:nene de
Illem ¡dein corrents, a 9 els lo.
Vea -

‘CO PANYIA: . TRAS' ATL'ANTICAs.'.
0
- 1REGTE •

VIATGE

e

Pozuelo de Calatrava, han estat empresonats l'excalde Casimir Sanchez,
la seca dona, el comerciant Garniel
Gómez, i dos regblors.
La detencii, está relacionada amh
el cobrament du,, rthut d'apremi per valor-de 80,100 pessetes.

EL POBLE DE 'MADRID NO
ASEDA EL SEU GOVERNADOR
E1 .,due de Tetttan, parlant anib
eis p&i¿afistes, es quexava avui que
el públic no l'ajuda en la seva campanya contra la cacestia de les nuhsist
El públic—va dir—no exigeix
tiquets als establiments, els :ui
sön els comprovants •de la gus::•a:
: el _pes dels anides de pritia1a
aeces•Sliat.

Idern negres primera. a 49 elS 100.
Intuatees, a O'50 els te.
Nous, a Sa els leo.
Avellanes. a 62 els els 51t.
Cebes valmcianes, a 1'50 cls lo.
Perca d'aigua, a Go els roo.
Raim, a o';o pessetes cl quilo.
Citada Extremadura, a 2950 els
ion citillos.
l'anís a 19'50 pessetes guanera.
Mongttes paje, a 95 pcssetes cls
lesi
Fiares, a 23 • 5o pessetts guanera.
Fas-nos. a 23 ídem ídem.
Avellanes, a aro pes:tetes cls
quilon.
a /8 e/9 roo.
Llaves
2.! ei.t91., 1. 1

L'INFERN
S

peritisme, això da l'evod ela constilueix a
Xina un a mupersticit; tan gelteral com la) es per al, electorers lerro usistes i de la U. al.
N. ritual», les eleveions. Eta
honses asma( b en a propinen
si) tenries,
11'"EellCVPIlial0E
d'llälia",
lica en una corresp.mdeneia d o Xangai. Ileu'sen ad, churlos asi Mea, 411g1111e8
sobre N'Itera i sobre la indid:
"EI rei de
ifern es diU
len-Van: 111.' II esa
111111 110101
tremp^rathe in fer
per lid
-out l'in fe en xitiLus ostia divida,
en dea »deriva am b rei propi, i cada infern
late setze
11 , Trentles an Ii divelsegons
0
debe-. .1 pi-, 1 ei o autliol
-
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te st. et,'
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1 AQUESI' NUMERO IIA
MARROC
Zona orientad—Ahir teme hosti- 1 PASSAT PER LA CEN
litzades les posiciatis .'.•
( . 11
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GONS ELS XINESOS

I.

ser eremats. per tal vom no rolla que nitres bildiäfils se n'aplopiessin i gatiiiissin (le les
nornInaises Ilt des que ell havia
fet al marge.
T.it aixä ha portal una verla
excitad() en 'la Indis intellerhiele anglesos on hom judiea
n'asma' que Poses Inn rayes 1
e hagin d'esser perdn.
preeioss
des. 1)1,11 ro parl. pera\
ha la
clara i precisa voluntal del difina. La inultilla deis adsoellIS
semi' taninaleix interessant de
seguir.
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ELS OFERIM
Duvelina.—Camussa de llana
obrada, doble ample, genene de media aparienda i
gran resultat per a vestits
i per
abrics de senyora,
as..r1i1 en coloro

Duquessa. —

DEL MORO

compradora

5'—metre

Permite.
Tricot,—Seda tubular negra,
de 140 centimetres ample.
genere d'actualitat molt
apropiat per a capes, vestilo i combinacions intenora
15'—metre

Llenes. — variades per a bute-, vestits, a preus a Eabast de totes les butxaques, des de ....

u.

1'9 O

Cortes de vestit e n llana
Reps, molt sur] i de la
caiguda que els generes
de preu alt
15

+0+++••••••444

GRANS
MAGATZEMS

•

corte

NOTA ORPORTANT.—Caa rornpred ora nora que sis ra &quema rasa es convertelx en parroqu(a/la
une tener etIonar-se'n. Squeot Co el re•ultet de servir be I no abusar
els preus.
--•
Corta Catalanes, 616. ENTRESOL. 2...
xant frä carrer . le Claris)

ed-

+4444444,04,044•4444ffl WP:

DAMIANS,.'
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GRAN EXPOSICIÚ
•

14
•94

PARIS

MODES, VES » ! ITS I C n PELLS. ULTIMS MODELS DE
SECCIÓ Di_3 S.ASTRERI.A. MID I C.»,NFECCIÓ REBUDES
LAS DARRERAS NOVETATS

EXP e SICIO IY2RTICLES

PER A TAR U OR 1 HIVERN

l'era que el ptihlic pugui convencer-se de la in-

tensa campanya en reducció de preus que aquesta
casa ha einpres, en consignem a C011fillllaCió.
alguns de presos a ratiar..
Trousseau antilop, des de '
25- Ptes.
esmeradissim, des • de ...... 95
Ptes.
Bosses p. g Sra. i nena. dso
Gabany pluma rreuat "gran
6- • s
s
eacs cartera per a senyora , i
ell!e"
120
' Lihsl le s ' ainid-Ouyot
nena, dea do
2'25
Despertadora, bona classe,
.1....ga-,.anies eCtlyill'
1.2 5
des de
0'50 "
Guardapole • setiyor dril sor• ga, des de
Rollutgo senyor argenta', dues
'u' F.drt,ions ras replens de mi- 13
tapes, des de
15
ragtrano, •classo superior.
Rellotge pulsera forma qua•
sense meada, grana, a ... 43 i 50 •
drada per a Sra., des de 19
Imp
e
rmeables negrea xarol des
Agulles capells, modele de Pa¡lo, a
3-50 i 5
53
Impermeables
Braçalets obrats i gravats des
estrun, des de .. • 70
Ca
po
tee
impeemeablea
1350
de
5
tatpells senyora, felpa. darrer
Gerros Aigua ¡ion d'Or 2 Ibises 375 ^
^
•
25
aman!,
dos
de
Siervos Aigua Linn d'Or
litre 1'95
Barrets senyor, feltre, des de *10'50
dors nigua 'lit, decorals al (tue 375
Beree g uirts senyor, osearia, tot
Copes Aiampatty, 1 O' 4 5 pesseles doliena
• owtit a mis
16
Ptes.
Copes Bola
Paris, vi, dotzona 9
Borrogni senyor carnussa, soCopes Bola i París jerez dzena.
la
goma,
forma
anglesa., 15
Copes Bola i Paria licor dzena.
7
Borceguí. settyor, &trague -ne0'00
Copes Cunii licor
gra,
eosit
a
mä
935
10
Vea de cul fiel, nigua
......
Subata (mayor, forma novetat,
Va n . de cut fort, vi
6'95
OSCZtela,
ensit
re9
19
Vaixelles de 73 peces deeorades
Sabates senynra
des de ....... ... . .. 1 5 O
Ptes. dotzetia
cosides
a
mä.
a
8
, Taases rafe, des de ...- 11'50 Ptes. dotzena
Paraigiles puny gran novetat,
Tasses le, des de
..
Ptes. dotzena
de.s . de
10
Tasses desderum, des
Renardina 'negra
...... 55
de
22
Pies. dolzcna
llenad
70
Vestits a mida, llaneta, calan'
Con pell Colònia
......
3
o melbl, forreria
tall
exarpes, etc., ele.

n lo Wat, 1, oe rariea, 1 d'oral.

GRAN EXISTECIA EN LLANTIES PER t CES1ENTIRb
EN LA SECCIÓ DE MOBLES, DESCOMPTES DE 30, 20 I 10 PER
CENT

trnpreasicte general:

molt animal, veient-se bastaids

Pemetsa

Seda negra de
gran relleu, molt efecte i
quanta!, /legre, garantit,
'Mide anude
750
Cotold. - - Llana molt superior. ul e 1 20 centimetres
ample, per a vestits usuals
estil sastre. de gran novela/. a ese/hin entre dotze
colore distinta
9,—
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110aali1801) IMPORTANTS. — Rebalses a farnflies i en pasatges d'anada 1 tornada. — Pr
vonveneionals per ea:rabuda ermecials. — Els vaporo tenen installada la telegrafia
sense fila i a r arells per a les senyals submarines.
SERVEIS COMBINATS, por abs principals ports riel món admetent passat gers í eärrega.
SERVEIS C O MERCIALS. — La Secció que per a amiest.; serveis tb establerta la Com.
panyia. s'encarregarä.del r alisaos' i exhibiciä a Ultramar dele Mostruaris que
siguin
ce-inhala al dit objecte i
la colloraviä den articles la venda d e ls quals, com a assaig, desitgin ter els exportadora.
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LINIA A CUBA-MEXIC
El. vapor ALFONS XIII e ortirts de Bilbao el dia 16 de nuvembre . de Santinder el 11,
de ° Tal ei 29( de cerueYa- el 21, cap a 1 Havana Aeracrus.
LAMIA A pum() ame, CUBA, vartsguEue-coLonata paclim
El vapor MANUEL CALVO, yoetiea ife Barcelona ei día So. de novembre, de Valencia
1 • 11, de Maiag3 el 1:1 I de Cada, el 15, cap a Las Palmas, Santa Creas de Tenerife, Santa
Creu de la Palma. Puerto !tico. 'Insana, La (Mayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla. Coton, i pel Canal de Panama cap a Guayaquil, Callao. Mullendo, Aries, Iquique, Antufa/salda 1 Valparaiso.
LIBIA
FILIPINAS I PORTS DE XISVI I JAPO
El • vap o r ISLA DE PSNAY sortirà Corunya Aja 3 de desembre, de Vigo el 4,
de Lisboa el 5, de Cädiz el 7, de Cartagena el 8, i le Validicia el 9 i de Barcelona el 13,
cap a Port Said, Suez, Oolumbo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shanghái, Aagasaki,
Kulte i Yokohama.
UNIR ß uestrIENTINA
EI vapor INFANTA ISABEL DE BONBON sortirä de Barcelona el dia 8 de desea].
bre, do niega el 5 i de Cadiz el 7, cap a Santa Cruz de Tenerife, Montesideo i Bocnos, Aires.
t'amadrina amb la sortida del dit vapor, arriba a CS.(fiz el SAN CARLOS, que surt de Bilbao i Santander e) dia rada mes. du. Coruz.ya ei .fia 1, .1.. Vill'agarela el - 2 i de Vigo
el 3, amb pasatge i d'arrean prr a l'Argentina.
LIN1A A NOVA YORK, CUBA I 1111EXIC
El vapor P. DE SATRUSTEGU1 sortirä de Barcelona er 25 de novembre, de Vallenen el 26, de alrelaga el
i de Ciadiz el 30. cap a Nova York, llavana i Veracruz.
LINIA A FERNANDO POD
El vapor CIUDAD DE cADIz, sortirä .le Barcelona el
15 de 'aove:libre, cap a Valencia. Ahleant 1 Cädis.
sorti.h el 20 cap Las Palmas.Santa Creta de Tenerife, Santa
Creu de la Palma, les altres rientes intermedies i F e rnando Pdo.
L'esmentat vapor enllaçarà a Cltdiz m'ab un alune de la Cornpanyia. que admeträ carrica i passatge dels port.. ilel Nord Nord-oest efEspanya per a tots
d'escala d'aquesta

dh fora, portant-se a cap bon nombre de tran

momio.
Semblava talaren( don si raqueen venedors e s liguessin d'avoril pres culteetivament, puix ruults
d'oil@ prensan(' el tinten preti. Airee no vid dir, hir
que hom yuglit prendre-ho cona a ru ga terma.
sabut que et morese
com qui 1 din el ilmú per a 11)1IIIS anees generes igua)Intent aplicables al
mantenimen t
1. beallar, i cut» uvui J'urdí es colina a zuenys pelar
i el aegol amb pooa diferencia, ola consumidoras de moresc,
davant
talvi d'aquilea pessetee, poden fixar - eu'lli u tenir - ho en lrompte
uleshurea una balas" ¿Ora mol) probable. Al donar comaII l'arribada del vaiseli "AnsaIdo 1" i dir que la quatlitat era bastant bona, oblidarem
dir que peltre a..e que 'Ad
.1 si de (Meren' procedencia, ei tant borde o mea, enüttru que d'u xlo Mes groa.

I
2

Den per cent de descomple en la secció de Generes de MI

uNINGU MES BARATI!

a

•

sports
ANUEL DE AMAS, ES

morir

dre del ella; l'autoritat governativa

Ah:r deixà d'existir En Manuel de

ha dit que no eslava per escàndols

reas. que hacia fet durant molt de

per consegiunt. "és da creure que els
delegats s'abstindran de rtpetir el lamentable espectacle dn r Assemblea
anterior_
. Quant a candidatures, sembla confirmar-se que n'hi haurà una que integren el "Barcelona", el Centre
ports de Sabadell, el F. C. Maronene i el Terrassa F. C.. de:xant el
cinqué lloc per a la minoria.
Hom diu que el "bloc dels 657
(perquè ara ja stía un 'mes), presentara candidatura plena, . formada .pels
següents cercles:
Atlètic Esporting Club. Acant-Fortpienc, Mollet Esports Club, Club Deporliu Mataró i Agrupació Esportiva
de Les Corts.
Veurem dones. com acabar:1 alzó.

tempo les informacious esportice! de
La Tribuna" i hacia estat futrIatItar
Deportiva".
Uta traidora malaltia
allualgun temps de les seves
pul
habituals: la mort se l'ha emporta: joce encara i quan l'esdriceniaor . mblaca presentar-sé-li fàcil i
g/-ad. 'de. Era un bou amic per a tots
el tractaven.
Ea'.essera a Lt seca familia i als
degns esmentats, el nostre sincer
raid,: per tan dolorosa pèrdua.
CICLISME
L es -: 4 bares de Badalona, que

czmenearan avul a les 10
Tor: els c/rredors inscrits a aquesp formidable prora ja són a la nuse tat en disposició d'entaular
; l a més emocionant que s'hagi pre•
fMs ara.
La composició deis equipo és la
walcii, a que s'ha vingut anunciant,
,sa ja significa un exit per als
vgaw:zadors.

:úblic podrà conèixer tot seguit
el , mo dels corredors per mitjà del
• d:rs.:1" que portara cada un d'ells
(=.,s corredors que censtitueixen
emiip portaran el mateix número.
ix7 ,3 ,rnb diferent color al del dorsii: groc l'un i vermell Aquest
Orna és emprat en els principals ceIkrorns estrzngers per tal d'evitar
oriusions als espectadors.
Resultant escasses les cies de couen:cació enue Barcelona i
detallem a cont:nuació
trens per a millor comoditat del

EXCURSIP
El Fotnent Excursionista de Barcelona faro dona. diumenge, una excursió a Sant Boi, Sant Ramon, Sant
Climent.. Be ques, Castell. de l'Aramprnma i Gaya.
Sortida. a les 5 ." per l'Estació de
la Riera de Magoria.

ve restaci8 de Franca pot sortrn. aipest vespre a les 7 . 22. a les 8
ies 9 (aquest es el darrer).
A :a matinada de cr umenge hi ha
s, etients trens : a les 430. el prier: 5. 6. 7,715. 8. 9, in.
n'ab. 1 2, 12'43, 13'20. 13.40,
13. 1o. 16. 17. 17'20, 18 . 30, ly.
De Badalona sortirà el primer en
Erecci, a Barcelona, a les 511 . 6.3
p. 8.o6. 817, 9'12. 9 ' r 5. 10 . 42. 1133.
MI. 1235. 1 4' 1 1 1436. 1324. 16.
1050,
1920.
.
.
6':(o. 17'30, 18'13, 1902.
2 . 23. 2240, 2330.
. uns
De l'estació al Velòdrom hi 11 a

tra minuts.
Es tramvies que surten de la Plap dUrquinanna porten el número aa
tener] la sortida cada quince mideixen escassament a cinc mir.:3 del Velòdrom.

-1-FATR .
Gran Teatre del Liceu
Temporada d'hivern 1923-24.
Cluitinua (Hiere l'abottarnent.
InaugivacitS 'de la terieredrt.Dijoitts...`22. tsmb la grandiosa
,, pera Ej príncep

1

MT

-pon celebrar-se aquesta nit,
-.ea Empordanei. l'anunciada
a extraordinaria per tal de
/- nou Comité Directiu.
permuta a cap orador fer
:a paraula, que no sigui espels afers anunciats a l'or-

,

dros Ittifsinyoi
L'AUCA GEL CERIV.073 . a3rtve
Nit:
VACANCES PrIALS •
i eatrtn'a tlI la enineiPit -eti dos
actos.
LA FAMILIA DELC.E2Tinnte •
itiltiplaciri de . Lluís Aliherieh.
Doma, diumenge, sebos -qUarts
de 'quatre. In m'es 'hairieittnant
/e's - ohres'd'En FilsilI i-Torres.
L'infant que.no sap san. ItoM

En elS partits

ires- antes;

Diumen ge, tarda 1 Mi: ' Diego Goal
rientes, si • bandido generoso. - Diumenge, a dos quarts le dotse
del mal!, BONA
•
eatea contra &baria!).

e

TEATRE'NOVETATS $
Z

Catalunya
diutuenge; 18 de novernbre de' 1 923. Tarda', a' dos quarts
de quatre. Representació de la

famcisa , sarsuela en , un 'n'ele i
tres q.uartros .La tempranica. 2,
Estrena. de la nntd orna opereta
on tres artes: Los claveles
Nit. a dos quarts de deu en

1

"44444.644+~....e"

con/panda internan/M.41 «fr..
Multa. eqnestre. rämtee I must
ro' Dlrerinr- lele Ventura . Bentesu

Teatre Poliorama
Companyia do Comedias.
!. Aviii. dissabte, tarda. a les
1 ci ne. matinée popular:
L.1 COPA DEL OLVIDO
N'it. a les deu. popular:.
LA PLUMA VERDE •

CROSS-COUNTRY
CAMPIONAT DE BARCELONA
La ternporada de "cross" es presenta.molt interessant. La cursa • Campionat de Barcelona que organitza
enguany el . nostre col-lea . "La Jornada 'Deportiva" no pOdra.• ten:r millor acceptació per part dels corredors, qttL palesen un granentusiasme.
El recorregut, de deu quilinnetres.
está 'compres en .un magnific eircuit
a Montjuich. escollit pels organitzadoro d'acord amb la' • Federaciú.
La sortida. i arrlada s'efectuara al
Passeig Central ' de l'Exposició.
Fins ara. hi ha inscri:s mes de viert
corredors. entre els quals figuren Larbull. Ssjiqucl. Doz, Planell, 'etc.. esperant - sa d'un moment a l'altre la inscriPc:é deis , clubs BarcelOna, Satis,
Europa i altres.
Continua oberta la inscripció fins
al dia

Palme Cine
iliALDr,
DE MODA T 3 4
r DRAN
3

1

Dernit. diumenge, tarda, La

...44+04+04.11.044.04444.4e.

OFF RTES DE TREBALL

tan»,

COR REDOR ea.Pa 2ni: n:ceLi.Z
:E5r. B. T.

17
1
n `,„ rj1;7 111-n:
(;.: ae;
liCISSOS
U101" 13_ r

1.,
PRE . eSISTA

e I Ccsraellse en

lar ST, ö T
d'aiiimals 1 carros, que SOFERRER plwa dudar muto', dene a lora de Mari: emita. es neEse.: a LA PA SLICITAT, B. T.
que el marit sterul
MATRIMONI Jardiner o hortola,
Barcelona.
es necessita.
oo
,
a LA PLBLIL1TAT, B. T.

VEASSADORS, 2 n„re,Z:927A
51, P. r
lampista, präctic, es neOPERARI ce s• edia. Lscruire a LA
I
lis F. B. T.
II

es
CAIXISTA e""'
" duanuncis.
n els
' a.

ne5-5i1 i Escriure a LA PUBLIGITAT. U. T.
- - - per • informes COMerCORREDOR elals.que tingui como.
- oh . runa. es neceaSIta. kscrture
IlLILITAT. 11. T.
Lt
es necessita.
menr
MAi .." ..-"3Ä
n e re a LA PISLICI13
OA 1 embrees. es necessita.
cuiNE nel Earridre a LA PLIMILI15i . h. T.
tot. es neeeistta.
ellNyoNA Per
criare a LA PLBLICIrar,

CAMBRERA %°;. angZil ne."1.1.
PI

(TAT. B. T.

Pe r a tot. es necesattli.

NINYONA Escrlure: LA PCOLICI-

7 " . 5. T.
•"t e•iiira porten,' per a rnatrunonl de
reía eilt, amb tina d. 01110.1 »ala.
4 DO, arribats . d'Aratrd. amb mit Heno
e formes flan: Sant lerOnt. 34. leer. arta
per treballar en fabrica
NOIEQ falten
`' inmune.. R. B.l.m. ad. s. O.

ENENT de dote' a ealorze ene,.
&P R cande
totnia&
bo/e per a tralrall
.se.
IL

1,01.

smos

clientela cuna:ruda

Irr a la %eruta, a la plata, a tomissis.
silla generosos, eteelietit ietinot O simpa:fe Me marca. Inutil que us ',reediten
relee reunir ipapealeS cuod.louä,
lerloe3 relerellelea. Passeig Se a imaas,
bidueJ4.1. 17 . . p g metpal, prazier. fIat celonS.
r -Modista: rallen °tu/tales,
ASTRE - n'Uses °Unan, I oprimente
sAsTp
Aul,s3-11 de Crol, 261, Pr iitr iP H. cifeno4
ENT per a taller de plenos.
ApREN to " yugo/ ant de Se g u l d a , ea
necessua. Planeta. 41. Grecia.
cusir "4que "Plaa
OPERARIA gueri
1 rataP5. es necee.
alta claro: lt. de sis a aula de la nit.
neee'
APRENENTA"'""""'"
52,
d in. seise, 1714.

bo ir g a Pololo . N,e.

per •erNIr maldad.

MINYONA Jove.
Ttl retir" 11115, es tleolija

40 pe/riele s . Dia g onal. 45S. prnner
TA falta. bona ladrIna. Dipu•
moDis r's /m'Ir, asa ..e•no
per a tut es sereS-Ita. Es-

MINYONA
TAT;

/3. T.

CAMBRERA

sOSEsa,nie,su.reess ne

PI HIV ITAT. D. T.
ece tistf,
pceri,
r r,..totr LnAp

MINYONA
TAT. D

T.
per a tot, d una an anys,
MINYONA • perelaalta. Earrlylre a
LA PI liLICITAT. D. T.

CAMBRERA

; si,

7,72:

CITAT, fi. T.

ur eoneixedor del riegoc1 de nonm'inri; es rinressIla. Escalare
ti PI'RLICITAT. B. T.
t f se. e
A ux iLIAR r10' ,e,
Es'
criar. a 1.4 PI aricrraT, /11)1110r0 42.

jo •

revolviste. Per a metas,
TQRNE R es Escrture a
1 A PUBLICITAT, 1i. T.

CORREDORA tv;tr.
es

rieres-Ita. Ese.: LA PLDLICITAT, 11: T.

"OLIS

Anime". !Perno:neta corredor

acto. une Ilnrul /I 111 Placa O
atores 'bona clientela frotis nos tentiva.
s 1.ennes
MAUI //ente aparatos a rendInton
referencl e a. 1., ati I romissI d Dirkriu-vos
per .esern e G011-Blai tch . O. Hospitalet
del Llobregat. Garantida la resana .eas

de,lo convenir_

,

DAE s T wg sal raiier

practica ea

pressupostus he les fetves .1e1 laiu, CO fiecehel1.1. täellUre a LA
15 M.O /1AT. Ii T
Irr

..*****~Peffle~e**4

144~eleeeeeeffleelee~
Gran Teatre Espanyol
AAAAA ERE - BERGEI
Avul, dlesabte. larda, a dos quaris
• de cinc:
Granahls vermut popular.
Entriffia butaca UNA 11.5 -'ha
EL BAR° DE LA RDBASsaDa
Nit. a les den, sefrona representació de la comedia d'alta societat,
t'o guatee arte:,
TREMS DE LUXE

diumen g e. tarda nit:
l

',REAS DE LUXE

Temporada de Tardor
Gran companyia de comed:a
ALBA - BONAFE

Saló Catalunya

es neeessna. Esc.:

MINERVISTA

LA PLOLICITAT,

corras.

a...,11:1;3L.i
A PRENENTS ,
Escriure a LA PLBLICITAT?D'.
de 35 a /5 51150 e

ce s 'eriL31Eserture a ,LAn'L

ENT

ranuserta. es necea-

APREN ... ulla. 1,C1 Ah e a LA PI/41 I( I • I A f. ti. T.
eOrreduj d unä tu
pt.1( D A
k.selaile a
es
I

PI PI Il..11A f. B. 'f.

a tío atipo."-

teaSita F..51.1d/le a LA
MINYONA ""a

'-llciirIU,

1AT. It. 1.

RECADER df ees1di taa. tE6siirt e as n/3t 111.0415 f, It. 1.
•
neeea,iteri
otddialea.
FADRIN
ES
ael. pr. fr . prA
vsalla
MI NYONA r"'"
urr.:
di ist a"LA PLBLIL1,

IST. ti. T

EoRRED0R

cono». e. es tiecesstla. Eserwrea.
Oh ili.lai ra r, B. 'f.
•
de Secretaria es necessIta
OFICIAL al Sindical de 51ei ges de
cmaitinya, arub 355 pessetes de. sou mensual ¡nidal, stlit Isst-es trenan. Entrada per concues, el qual . ilned el lita
2 I de rae/tia!. Ldri g h1-15a . per. esCrit,
>aula Arma, 20, primer, exposant eleiLerns referendes, 1111tuldne .coneiser el . culata i ei 'asioesei
lelEs,. idecanoipalla, eUrcespondeuria I
loan/nació d'assimliees de secretaria.
srs,
CAIXISTA, 1:2.5 J.Z.n1:,

FARMACEUTICS tt2Zit,rat:
lialcells. 34, Place Miré,
eis
ladinguan. Frunce.

Avui, dissable, tarda a un
quart de sis. matinée po_
rular. La divertida comedia
en tres actos, d'Arniches,
LOS CACIQUES ' .
Nit, a un quan d'onze,- - l a
divertida comedia en tres
actes, ('Enric Garcia AlvaITZ 1 Per e . .Miiiittz Seca,
/ EL VERDUGO DE SEVILLA
creació de. Joan Sonaré, per
al qual fou escrita
----e........
Doma. diumenge. tarda Para
buscar novio i El verdugo
de Sevilla.

mig

ElteirailtairdeOri

aPre"e"Ia.
radrr 1cteluis,
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u, ter.
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.
. es nekessilen per, reblar I poN 01Es ste ef Ameres a lea ampolles.
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retal:Anclar, . ollvtlidieß, de van' a litM,
al_ catre% de _garla,. 11 e. lablace.:
•

AJUSTADORS
a L5 5 t

IA1, 13. C.
tle soler, de 18 anys.
AJUDANT s Meren. Eseriure a LX
51 Palta fAT, II. T.

da

celare a LA PUBLICITAT, 13. T.
Pender de formes per a
ANDAN T catea', s ofereli. taerlare
a I.% PI PI ICI lAT. B. T.

iVri a1 °, 1 as'OnDed'nea/Id. aEl2c1ar'lluUrie
a 1.5 1 . 1131.1i I IST. II. T.
de 17 an3 s. s'otereia. Escriure a
PEO LA P1 IILICITAT. D T.
IvlatJant per a tel.
I
DEPENDENT mis, roba blanca
i ., s taf•retS. Eacrltire a LX PEridd dous
u. T.
Es,r,u 8"3.', oferels '
de
re a LA I•LBLI•
BOTIGUERA
EAT. B. T.
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•

anta per
c'n'Pah,',.
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of deis Efe LA PL1tLICITAT. P. T.
/11 mecanóg rafa I rantl.s, de 41
V ä !VA,. s'oldeln. Escriure a
TAQ1 10.1E11
XT, B. T.
I.A 1 .
Da de 30 tules, s'ofereis Es.
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de 93 . 9 5 1
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s'oterein, Ese,:
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IIIIEITAT, 11. T.

Eserlure a LA PE-

DEPENDENTS

23 I 27 311,9. s'oread:ten. Escriure a LA
ulacITAT, 13.

CAMB:1E2A
Escrims, a LA rutmicitaT, a. 'E.

.

4 12 , do farinnela I professor
AuxpL 118s dc primera orden/enea,
s'off.' el/. kan:dure LA p unt.ita rol' u. T.
A de 15 allYs .' Per d,:fer , reunes .1
i

aire nIm a. nlansadoeil.,e'Orerent:
Laerlure e LA PUBLILITAT. 11.. T..

MIG
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B. T.
tnterma. s'oferets. Electa'
CUINERA re a LA. Pl BUCITAT. 7.0.

CITAT,

electricista avencal.
s'orereic. Eserture a
LA PI IsLICITAT, B. T.
pf ejefilLa iErs.4e.rrtul; a Ya
CAMBRER, LA

APRENENT

BUGADERA 2 rig2i1. 7 r : r l a

CAIXA
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a 0'50 pessetes les deu pr imeres paraules i a 0'10 per

s'oraren. EsDEPENDENT due ""da

PRACTIC

P J1T.

Tel g on 1371 A
Avui, dissabte, i tots els dies,
programes de gran &U: Gessami, preciós drama interpretat
por l'erninent artista Stuard
Blackton, del selecto Programa

practic. en l'atilde de
vialge 1 SIMilar9 del ratil
ue la Den, ä Meras. Escrito-e a LA It. IlL1LTIAT, U. 'f.
carrega
mossoc de magatzem.dededrogues
5
desearrega,
coknitals olerelsen. Escriure a LA PL.
ELICITAi, kt. T.

PRACTIC
u. T.
„
de 'libres. de 35 amo).
TENEDOR s'ofereix. Escriure a LA
10 CHUT AT. II. T,
Escriure a LA
u;NED
Pi PI ICITAT. D. T.

Mole

Cinema Princesa

OPERAR'

resalta. Esertut e a LA PUBLICITAT, 13. T
per a la. venda de
DEPENDENT idetalls I fe.rretecta,
de I a a ni ar5 5. '5 uecessIta. Escriwe
a 1..5 PI 1111011 St, P, T.
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roDEPEN DENT A d'obtectes
Ga, /te 20 a :so anys, 05 diedolilta. Es•
d'alee a 1..1 PI 111.111TAT, D. T.
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del destí, La filia de l'alcalde;
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GRAN CINEMA DE MODA
Notables sextet I trto
Aldo, dissabte, dues grans estre.a1:"Tosa
• ei'ree'aJ e:CnSha diel"liV ildletanlat aile1ngu1/31
maset Bague,., de grans dalles;
. Per un p:ext de cobcJanoe, per
• Carola Tuelle, benni. nte. gran es' devolliMeld, La föls de la mar,
peWicula sensacional. cmocionant
- imita nl fortso e la mar entre 111 )
bus 1 un monstruds pop. Aviat.
reSdevenlinent de l'any. Les duo*
Ufanes, l'obra IbiS gran de
,
D. 55'. Grinlith.

•.44~444..~.~•444.

MIG

Avul. dissabte, esits de: Vidoed,
pruner eaoltol: El eamt de la jada;
Madama alorland, II 1 darrera: La
peine/nieta del cristal.; "Armas al
/ Sombro", per Charles Chaplin,
5 Charlot. Denn h, dlumenge, sessló
.! matinal d 'onza a una. 0 11, WIdoeq,
e, II eapttol: L'anima de It era-San,
Per Sessue Ilayakawa

Teatre Fiareelfma

PETITS AN UNCIS CLASSIFFCATS
DESITGEM •

Monumental - Pedró
Walkyria

dad 1 C.'
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Avul, dIssabte, tarda I nit, pr o
de les pellIcules extraordlnär-jeció
des Nicomedes client per foros,
moll edifica; la formosa comedla
Aventura de casera; El camt
aen dosel, per Paulina Frederiek, 1 primera Jornada de 7,000
metres oe la comssat serie francesa, basada en la novella de res
notn universal, de l'Insigne Engefil Sud. Eta misteria da ~A
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Alsaciana, 'Te la debo,
Santa Rita! i Soledad I C.'
Nit. El caprIchito i Sole-

quarts de . qual re. La pluma 'S
voinle. A les sis , i nit, a les
I deu, gran ruoda :
LA COPA DEI. OLVIDO

Lis
1 san; Miss Eulalia; 'Tro Mc,andi;
Misa Ventar I els eelebr.s Tris Onfletan; els japones,s The Eras
(Esa); TIC Franetoz; Trio Er-non:
A:berto; GarCoa an2 115e2J.
Einrades (s'uniones p015 115411115
CIOW115 Navas i Garome. Silva i
?linda.
• '
Dliallüllge, dues extramilltiäries
funciono, auca. Tuna, a 1es qua' tre, I nit, a les deu.
Hunecres, Ala al, gran reinada de
• BONA, campionat d'Espapya.

.4.04•044~44444~~044.

•, - - -

1e Diumenge. tarda, a dos

.Avul. dissabfe. diles grandioses
funcions. Tarda, a ill s imarts de
cine, 1111011i .e a predA reonAppea,
i nit, a les deu.

Ciitoma Ferthi”,,in

Avm, dIssable, tarda I nit, entraordlnaris programes. Tot exits!
La prOirula «ninfea Nicomedes
elieet per torea; el elnedrama El
caml del 410(1,f, per la celebre arlista Paulina FrrelerIck: la Humo' sa comedia La fills do l'alcalde; la
pellicitia "Arma. al hombro", pel
tamosIssim Charlot, primera jornada do la grandiosa patenta
francesa, d'entocionant argument,
Vidocq.

res -Avio),

.44 ke4.444~•~444+0•44

Salta de la nompanyia!
4 Estupenda
ovae.anilis arLal e s Chalate.-

A dos quarts de tres:
Kehrl/pg . contra Plaguen
Kreuser contra Rohrer.
A• des rtuarts de quatre:
Srta. Turras-Flaquer contra senyo•
ra Relly - Retly.
A le: 111,0re: Srta. Marnet contra
Sra. •Neppack: (Final.)

Cese (LalleCil Manan
dissabte, tarda,
a les cinc, la sarsuela en
un acto i dos quadros, de
mestre
Ramos Mart in
Guerrero,.
LA ALSACIANA
Exlt, azit, dan
L'extraordinariament aplaudida sarsuela en dos actos
dos - quadros, d'Antoni Paso, música del roestre Guerrero, La luz de bengala. Decoral lt Bulbena i Girbal
J.. M: Iglesias. '(estuari de
Ja casa Paquita. Nit, a les
deu, la formosa sarsuela en
-un arte i dos quadros,
LA ALSACIANA
per l'eminent bariton Ricard . Fuste. Felisa Herrero,
Francesc Gallego i Carleo
Hufart. Estrena del salnel
en dos actos i sis quarlros,
de Unís de Vargas, música
del mestre Alonso,
SOLEDAD y C. •

VIÑAS

cartel':
LA MONTERIA
prr Mateu atinan; concert
i Eral Vendrall i
1 . Los mósqueteros del rey
1' 1.111' Gaieth Fañalver i Pep
Vitae.

ol,a,

t : ran

la

de JOAN VILA
on la vital figuren Roser
Leonis. Mana Lacalle. Fran-

EL PiEnROT NEGRO .
i en ince i • t por l'erninent, divo
Emlii Vendrell. Nit,-Qolossal

COMO EQuEsTRE

• t;ran Teatre Cointal

Gran Compansta de

/ A.Ji, dissabte. tard-a7"--

fet,'d'adant l'idioma' cal alii
del flan,
cOi» cap all re alsgirs
ces, "explica a hastament l'exit
sorolló,s'que n thtingue a l'estren • r-se El testarnerit ' d'a la Va:
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14rati ccalinany.a de baratita-.
la, opereta 1 rediste• de

• sota': cl till
1täditi.'n1
tite El'' irtatrimonló: Interino. E

Gran Teatre del Bosc •

Avlat, el gran esdevenitnent . ,I, la c' o. pora.d. tes duce befases, de W. GrItIlLb
" " .
'adaptarle de la tinkia obra de A. D'Ennery
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Empresa -Sindical Musical de

• divertida cinta falsa magna,' de n ulla broma.
NOTA.-Avut, disemine, de s o a vuit, Oondt, diumenge. a la sessió matinal
'tonga a unii, es de,paIVaran entumes nioneradee per a la sessió especial de'
les, sis de la tarda de . duna,- ditiruenge.
sessid nuen- i to
111PORTANT.-A la.
n ,. rp
o
lenta
i;/: .'tinana sera obsequiada amb
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EL TrITAMERIT *D E
' « LA TIA
Intermedis anienitzats .pet Tercet, glera.
Llotges anda 6.entra.les, 10 pes
set -ei. Butaques .plateateatro, ,kessetea. :
t.: ch. - 14 fa cährAd la de
(laynulL: i ,Chavry ha Ittereseut
l'honor d'ésser tradqida a
Acto
iclicirnes. En

VACANCES REIALS'.
Es.despatNit aCoiììptadugja

Rohrer guanya a Olano.
TaeruziEe a Kleinsroths.
Kehrling• a Juanico.
Tarrés a Kaufmann.
Flaquer a Tarruella.
Kreuser a Tarrés.
Srta. Marnet a Srta. Relly.
Sindreu-Tarrés a Relly-Hoppe.
Sindreu-Tarrés a Noblom-Tarruella.
Srtes. Marnet-Torras a Srtes. Marés-Puig.
Sra. Nenpack-Kleinsroth a Srta.
Marnet-Olano.
Sra. Relly-Relly a Srta. Fontrodona
ORDRE DE JOC PERA M'Uf
A les onze:
Kehriing-Rorher contra Kreuser•
Kleinsroths.
.9indreuGOmar-Flaguer contra
Tarrés. ,
A dos quarts de dotze:
Srtes. Torras-Marnet contra Srtes.
Neppack-Relliy. (Final.)

Sttat - SAL6,
witit410•Dg
•
151"1"1"8
.-rentoeionsat Mamila
.eiso "soordlómr
-Avtd.• Mesana, gnetwei•alle promni
elüduelt apoque& la Gin Ventura- (ene *Pis pealen* Iiiredempta), exenditint
d'eqtleeta Empresa ' , Allm - artlette del' répertod II, de -Mantel; astil t lema.
(farrera Mea de la peltnert epoca: dilltinStestrema de ti p eona 1 última, de II
InteressentIssIma nt.vePa' per l'Insigne Popular estor 5 E1 Caballero Mella".
JusaRt maeletralinetit el peltre d'AmbilleMit la l'entinta artista traneeso • senyoreta Leg rand. Subtlin presentaent. Carapkten • el programa la Preciosa Pellicola-americana- »adral d'alarma; Adtudlitatel ilaumeant; Eran San ete la Inalndts
Ara' rolnedla Neelitata. e. la 'ida, rreer19,.d,td
stusta vi gía

.

Aval, ellsselne, . fit, a un puse* 1
den, teloasal (unció: Estrena
'„
, en aquest teatre de 'FInteressant
Melodrama tilaterle., 'en set . artes. e
•
DIEGO CORCIENTEE, •
,
. EL BANDRAO GENZ.110•0
Direeeld:' Eta Níquel Rojas. e.

Companyta Estudi Cdrera. Priniers aetors i direetora, Girara.
1 E. Llitelles.- Prirn'era .actriu,
Pepeta. Valero. Primer actor 6,• m'e Muftí Wile.
Berna, 'diumenge, 18 . de novemLlre; a , dos, quarts. cla• cinc de la
tarda,....la • graciosa- couldia. en

VACANCE9. REIALS-:
•
LA FAMILIA DELS ESTEVES
'NO :
LA FAMILIA DELS E STEVES

RESULTATS TECNICS D'AHIR

neme. Me***

Teatre de POrfe6.Gracienc
.Audi4orium, ¡Mueles, U.

sis. • '

A dos wiarts

• : AL .POMPELA.
jugats ahir va . causar oto - poca sorpresa el , que- En -Tarruella guanyés l'únic "set': que es jugar del seu partit contra Kleinnoths. la qual cosa palesa el,molt. que
ha. millorat aquell jugador. Una altra
sorpresa va ésser la derrota soferta
per la • parella Srta FontreitInna-KeIMflag. contra els senyors Relly: no pot
obeir a altra causa que el desentrrnament de la senyoreta F4trOdona r al
rtiolt , avesats a ¡Ligar junts que esfan
el matrimoni Relly. Veurem avui si
també hi baurä desilusiono amb motiu dels partit anunciants, o si,. pel
contrari. les cic. tóries i desfetes correspondran a aquello que tothorn- té
pronosticats. El prograrna que s'Ita
anunciar Pa. sella dubte. el . millor que
podriem desitpar e . Les finals TorrasMarnet contra Nenpack Relly. i Maroet dnitra Neppack. són per (temes
interessants. i afegint a ab:ti l'expectació que hi ha per veure jugar -En
Flaquer contra En Kehrling. fa pre•
s-eure una jornada espléndida.

titol de rumor, que e/1 ocasiú
e ei partit benèfic del dia 22 entre
ci Parcelona i l'Espanyol. s'està geston,-t la vinguda del famós migde I'Irun. En René Petit, i
.icanter també base. els quals
.7271 l'equip blanc blau.

p rbximanient gran ese
devenimetiL
•
•
•

55114.
per
cing:1
; ml grandiós
o,:perIff el/S en . 7, `actea 'I,
kna-

EL CONCURS INTERNACIONAL

FUTOOL

punt. La semprelitilaudida epe.telit en un neto , i dos quadroi.
Segona represen
thetó de l'opereta' gn yri acta..
Loa °tiendes ralea.* • Preus de

Catalit .1LOMell

leal re

TENNIS

_ .1ATCH TIENEFIC BARCELONA-ESPANVOL Se'z assegura i solament ho recio-

. - MBLEA D'AQUESTA

agt
Tempeettle rrlehrent da aste-si
C mhtinele m'amamos

DEPENDENT ers7Z:11/2;:repr=1 -.

eloos. 22 AM, s'oferels. Escriure a LA
II DLILITAT, número :57.
101/C 23 anea, deHtla guanyar-se vi. Ti re na, Complot:nidal. mecanogi a
tia, EserIttre I A PISLICIT5T, mlni. 3 5 .
de magatzem, de le, i7,
MOSSOS 19. di, 30. 21, 35 '1 44
s ' ot e renen Escriure a LA PUDLI•

l'IT5T

T

1 correspon sal, ale-

COMPTABLE many. sudes i es.
Patac01, av In arlys. eofrelI. Eserntre 3

lA'Pl I MAPITAT. B. T.
eCAgraf, dp CO ao,, ,„
MIM
A UXI LI AR I °tercia. Eseriure a LA
B. T
5n in
prkelle, de ed 1111Na.
COMPTABLE s Moret!. EstrlUre
_I.L.I. VIAILILI1 A T, D. T.
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per malee: ell11 911 estat 1 a Prez/
l'Adols. 1 a. principal. Seirolla.
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DIVERSES
CASA RENE

e a maquina. Circular . . Tm-

COPIE J duerions del frances en.
gis 51ont:SIO, IS. Tolnion 4525 A.
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r opurardons I %m'acres etIMMIles. Olmramo/. a prewa mödtrs. TeISC. 1775 S. P.
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VIDRE S laco'. a 075 O ß t penes.
barbera. 17, quiosc.
planeta. La ea» tailt
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E...0,111111ra cOl taptsses religiosa/4%4z
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INAUGURACIO .DE LA TEMPORADA

SECCIO ECONOMICA

Exhibici6 continua de les darreres novetats en els salones 1nteriors s :: Gran (»aorta en piquetes d'última creació tt Abrics,
Echarpes i Renards de totes classes1 preus.

Pelle
Secció especial de transformació
per a adornament
S'adoben 1 tinten tota mena de pella as

CORTS CATALANES, 624

PREUS ECONOMICS

Mantes per cotxe Regio el nosire callec ai s mas de temporada, a 10'1 den'
Ajuria; Aventura de Marlanela,
formosa comedia dramatice interpretada per l'agrailosa artista Dorothv Gisli; LlitgrImes de
cavan, dues parts de india broma; Senyal d'amor, preciosa
comedia dramatice, creació de
la gentil artista Marr Pickford;
Qine Tenorios] assuiimle cbmie.
Denla, ud., estrena de la preciosa comédia dividida en dura
jornades, Tartari de Tarascó,
projectant-se la primera. DiIluns tot estrenes, programa
sensacional.

Und Musical Espanyola, Portal
de l'Angel, 1 i 3. Condicions cepedals ras senyors socis de
1'0114 Calza.

Asee() Música Camera
Dimarts vinent die 20, tercer concrrt arl present
curs. Presentació a Bareellona de Perninent pianista

inscripcions
estan sotmeses als
mateixos tràmits que les
fels socia. les quals s'anoten préviament com a aspirants, passant a definitives per rigorós torn
baixes.
placa

595 al 569
Talaron 3535 A

Carta Catalanas,

ESPORTS -

Europa-Espanyol
Júpiter-Avenet

an

Camp Europa

RESTAURANTS

Camp de l'Atelelic
Per entrades i localitats, als
camps de inc.
Pel partit Martinenc-Barcrlona, des de divendres, a les taquilles del Teatre Principal,

2.44444+14414444.."4"I
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El saó

nva higlen:c

`X

1 Giandiós èxit del I
Jazz-band ViLA x

DISSABTE

jConcert nit
tftit+bea.+++.+4+4+.44.5s4
1
"441144
.44+.44444 ee3eass.4,4

Can CULLERETES

1

3
i CASANIENTS
Quintana, 1

Teléf on 230 A jj.

DINARS DE CASA
ti+11.1144-11-4+11+0441-e0-0+1»419

CONCERTS : :
Palau Música Catalana
Set concerta en dies de
a la tarda

festa

Diunirrige, a

dt (piai . 4 de cine,
concert, ti eitrrPC de

l'orninent guitarrista
EN illIQUEL LLOBET
ra

biali per al primer concerl.
Magatzems de música de la

aZ

1

a carean de
'''' CIUSTITUT CATALA
DE RITMIICA APLICADA
acta la diroccie O'hn Joan Lisa- 1:
gusr,.s.
DEMt).STRACi n SIN TETICA 5EGONS EL NIETODE DE JACQ/ LS
DALCII0 ZE
PROGRAMA
Primera pan
¡'Coser vl yent I respal (Esta:lis
Mi rIttule3 I pEstic3); Lvolticlons;
Les bare-es; EIA en. rorrles; EI
grao 1 id s Pelas receles: Els vInt
gestes: EsP nle tilinte. 3): Esbós
rime, b): Interpeetatin de mem.
Mes; DIrecriA d.• 1,fta en Vespa'.
. Bobona part
La Muden I l'expresstil corporal
, (InterDretarld de plesitlea animadai ; Esbo s T'Unir tlardnes Delcome.; Passepled , f i'lialinerM1 i
Sarande (Rameatil: Einpurdiniesa
(31111e)); Marca Fúnebre (Siendelssuhle: Invencli'i (J. 5, Itachi •
kugueta ( Haetidel).

:CASA

Imposi.

a

a

Els nostres VESTITS I ABRICS són còpia
dels més distingits models de París i Londres, i els oferim a p reus tan modestos que
sembla impossible, sense que per això
de rivalitzar amb els dels sastres més cars
i millors.

PRGDUCTES Hila:Al:E:

VESTITS I ABRICS confeccionats com els
de mida tall anglès i teles de Gran Chic, a
25, 40, 50, 60 i 75 pessetes els mès supenor.
Tenim una partida d'ABRICS que
dem a 15 pessetes; VESTITS i ABRICS per
confeccionar a mida des de quatre hores (12
termini, a 50, 75 i 100 pessetes els més
periors.

71'
91
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,
a

OO , turnds, r,pere paterra , 3 (pk,rdi‚id, si:nona/es), cansancio np•ntal, perd:rla de

memoria, dolor de cabeza, rerliyos, fanga
corporal, histerismo y trastornos iteruiosos
de la.s mnjeres y todas las manifestationes de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas e rebeldes que sean., se curan pronto y
radicalmente con las

Graneas potenciales del Dr. Soivrä

i

lulrll, irlas eilierialtarrni a .1,:o agidad,, , en la
juventud por toda clase de excesos t viejos sin

an os ). V para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.
Venta, 5 pta., frasca: Sosa, Ramida de las

PESSETA

v+044444-244441H244444~I

Vieren. II. ra.aecl• Prinve.s. 7 y pritmpales
(Anuncias de Espuria, l'ortligäl y Alti/incas.

*e44444.•4.•n•••4_••••••••••1•
I•
nFICIONn/9 A LA FOTOGRAFtä
tInveln , de plagues I pel Ileules
1 mi oelsan oc n euvralori. ha retnel al cap de

Ama.

5 HORES
Carro, da llanta Anna, 5,
(Prop da la Rambla)

.8444+,44•4+044144.4,-, . 44.44,,,,

OPERACIONS
al . din
PETIT

SErlYORA
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Preparant-aos per efectuar unes grane reformes, ens cal liquidar to:es les nostres existencies a qualsevol preu
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COMESTIBLES, PERFUM RL,
DROGUES, PÄSTISERiA, etc.,
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'Mita de !robar una col-locació. Enea.
rd os pitior la sltuació que aqueas mal
crea a la dona, que la la apareixer
com a vella i que pm de p endre la
:uva felicita' coniugal de laparicló
precoç de esbelta bienes.
No hi ha mis reme' que tenyir-se,
i si ' 5 tenveix amb Alma d'HorIllie
ningú ho coneixerä, ni 'la de la seva
familia.
L'Atoe d'Hornee ks una tintura cienlifica 1 progressive
que li donara el seu antic malle de cabells. Vostè mateix podre
aplicär-se-la , en alguns minuts. Ea absolutament inofensiva i
no s'exposa al pctill d'abres tintures. No li tacarà la roba ni 'I
cutis, ni fa cap mala olor. Li rara desapareixer la caspa. asepiitzerà 'I seu caben, el fortificara. evitara Iltir caiguda. CMmularä llur creixena i 'I suavitzarà i riçara.

Atletio-Oritola
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Ptes. parel)

garles. el tenir cabells blanca

(Entra Sets Cafetales I Renda de Saal

Formatges. Mantegues, Conserves. — Sabons, Prerfiuns. etc.—PLUM CAKE, PANETON
MILA, PAIN All LAIT, ALFAJORS DE LLET, PAIN CAKE, CROISSANTS, ECLAIRS, etc.
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Els cabells blanca, generalmenr,
ro predisposen favorablement. Deve-

Camp Sabadell

Preus avantatjosissims

CASANOVA. 24

ESPECIALITATS ESTRANGERES
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Camp Badalona

merades
I de eme a set.
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Dadalona-Terrassa

ä la funrPa especial
despaisen tocante% miInifilla, r/ e ure a 1-53

Secció detall

lAbans carrer DormItorl Sant Francesa).

Camp Júpiter

es
1 de fleme—Per
a

4" i

Correr

MartInenc-Starcelona.
Camp Barcelona
Sabadell-U. 8. de Sana

a leen. ordlnarls, represa de 014
»no Twist o ID /III de la parraAula, Del prodigiös nen Jackle
Croran: a la tarda, a la sessfil
especial de Ale a vid% estrena le
la pellicnla ßerpi %mine, segous
la novella de Jordi Ohnet.

AT
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a VENDES AL

a les

tres larda

neme, dos grans e s deveniments arlIstIcs: Al trine en APSAIA mannat,
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Ti p us de luxe a preus barrtisslms. Espardenyes amb sola da goma, des de 2'50 pessetes paren.

CAIIIPiONAT DE CATALUNYA

diumenge, dia 18,

MAISON
BERNER
•

hgiènicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tal! anglés, doble plantilla de cuiro
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FUTBOL
Demà.
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A. BRAILOVVSKY
Exclusivanient per als su-
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Arel. dues SeSSIOns: a les quatre
de Iß tarda l a un quart de deu
de la nit:
SELECCIO EMPIRE
Anudaste Caumont; la palmita
rnmIca El dla de bany; darreren
exhIbIclons de Oh, la cultura laical, crean() de Richard TalMaattn:
la comedia del Prooraina 1113lio
Un homo nou, per Thomas Mel
Ohnn; °muestra de :S prOfessors,
sota la dIrerch1 de/ mestre CuIllhó.
PREUS:
Butaca de prelerancht, / pesseta.
Entrada general, 50 cèntims.
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100,000 PANTALONS des de 7'95 pessete2.
Regint els mateixos preus confeccionem teta mena de peces, tant d'Etiqueta coro d'E,port. Cambra, Fantasia i Casa.
En les diferentes seccions de la casa, cor
són Corbateria, Camiseria, CaPelleria, Guarteria, Gèneres de Punt, Mocadors, Bastons .
l'antigües, Bisuteria, Perfumeria i Cartere.
garnntim sempre el preu més baix que el qu
Vengui Inés barat. La modicitat de preus
ens priva d'obsequiar eis nostres comprado;
segons la importimcia de la compra, tenint
aque3t efrncle un gran estoc de presenta: rn: quines. detallar, perfums, bitlIeters, calle •
re-. hi.‘7ulcria, etc., etc.
Els nostres impulsos de competència ens
produeixen cada dia una xifra mis gran ti o.
negoris, i a l'ensems cooperem a l'ona de biza que ha de menar-nos a una millor

económica.

I

Ganares de gran partida
GORRES, (.111S de
C=> BARRETS, dels'45dePessetes
4'95
C=0 CORBATES, des
0'95 pessetes

PIJAMES, des de
10 pessetes
CAMISES, des de

4'95 -pessetes
•
C=11) MITJONS, des de
0'50 pessetes
ELASTICS, des de
0'95 pessetee

C:› LLIGACAMES, des de

0'50 pessetes
9111ffille IMPERMEABLES, des de
39 Pessetes

timumaiammeammuommummummummummummasmamena

