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ull de dietari La Polit ¡ca
29U/ NO FORA POSSIBLE
MI-, sie veure en un diari iHus" e a fotograLa interessant. La
de Warwick hi apareix
• •• •1; magnifics cavalls. Si no
l'explicació que va a sota t'el
.-reurieu que aquesta aristiguanyat qualsevol premi en
lee o en una assemblea
!nade: a. Però, no essent analiabet,
11, u l'explicaci6 de sota i us
aber ,u que la comtessa de \VarSIC seu comité per preparar
tris: 7 de la seva candidatura en
.1 3 eleccions de diputats:
La e , a en ella mateixa ja pot exas n a mica la costra curiositat
.als més o menys mahometit'. A -aba de fer el pes, el fet que
sta lristr,crätiea danta presenta la
a c ididatura • com a laborista, és
cm a obrerista.
ora possible aisló en les castres
Cal Ni •eemotament possia cometan de lelatrista o
abans de ¿tdicar- se a
a. hauria de . fer una veritad'obstacles. El primer obsa la seca educació i, probala seca instrucciO. El segon
a r i f6ra la seva familia. El ter.
ob-ade feren els prejudicis dels
nra. EI qUart, rambieur de les
poracions Em temo
l a comtessa de Vilatrista o de Vidifícilment sortiria amb la ses da.- que die aixii situant-ine
un pla 4n relativa moralitat
parlo.pas d'unes elcccions fetense electors, sense tirites i senVergonya. En unes eleccions genes profundament i pintorescament
orles, no cal dir-ho, pot sortir
ia mateixa facilitat un comte. un
n i, o un banquer, que una com. una marquessa o una banquera.
Ilur fill. O llur gendre. O llur
ni els costums que hom diu cat., no l'ira dificil que qualsevol
les present d'una acta de dit a la seca mulkr. Potser li sormes a comete que no el sastoir
1 kolls-Royee que, ara caín ara.
kn les . úniques proves de • veritaestimack$ entre ande d'epa.

Oneles
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t'andel% per a nosaltres, un heme que no s'emboliewanib retaus de púrpures bizantines ni
DE PASQUAL MONTORIOL
es :posa ancho de eortisana al
Aquest distingit pintor, absent de
nao, corn el pompös d'Atinunmolt temps eneà ee les mostees sales
zio, sima que de les seres, cod'exposicions, enguany alta presentat
mailies en din másqueres nues„
amb una producció abundantissima,
que va a cerrar les y enes i ets
El que reparth aquest nom
ocupant totes les dependencies de les
fou el meta estimat i admirat nlrvis. equivocat o no equivoGaleries Laietanes.
eat, aixia ho dirá el lemps, perla
Josep Pta. que aleshores era a
Entre olis i dibnixos , sin setanta
Ilblia, i sus eautava les colo- anal( nna (untarla i tina crtiellat
cinc les obres tatalogades. La figura
a Medies 1 una lendrosa de
ridos i estratalhries gestes del
humana situada en unes condiciono ce
tant ei. tant, que no poden esfeixisme, i lo MI, en fatal aparIlum especials. constitueix el tema de
ser més humanes ni m/s de
lava els ulls del cecee, s'engairebé totes les notes obres. Per això
earava anda els llibres i deseo- • caen i ossos.
la pintura d'En Pasqual Montoriol
'aria nobles perspectives espiJosep Maria de llagare&
és d'aquella que abans se'n deia de
rituals, i m'Ye a la caca de
grapa, però que avui fa l'efccte d'una
aibracions
nerviosos
les
supervivencia endarrerida.
joes del sentimena
Contrastes violents de clarobscurs,
En Plä (llalla unes .quantes TELEGRAFIA, TELEFOfigures i agnmarnents a contrallum,
NIA I PREJUDICIS
actituds d'una gallardia teatral. capes roses enrertadiesimes sobre el
teatro de Pirandetio..
fosques que emboliquen els crasos fins
En un periòdic (lel Cos de
poeta,
noLiihgi
Pirandello,
arran de la barba, barrets amplfssims
vellista i autor etramätic, borne Telègrafs, titulat "La Vanguarque projecten ombres denses en uns
dia Telegráfica", trobem un
madur i amargat fino al moll de
matees que miren l'espectador per dal'es. es pot (Ihr que era arre- non ba stir/1 -(mi de l'estranya matnunt de l'espatlla, galtes illuminades
ronal i desennegut, quan a Ilä- nera de prejutjar les coses de
violentament, mariners sorruts, gitanes
Catalunya que tenen a tes terlia omplien els eseenaris,
i flamenques amh "mantons". és a
(Jarrees espeternecs de la ¡Jan- res interiors d'Espanya.
dir, tot un tipisme d'exportacii vestit
Un elido signat Enrique
lenta màgica de d'Annunzin, i
amb el ropatge d'una materia MeterCobe,Ao come:tea no en altra
aquellles maquinas pintades anal(
rica gruiituia i truculent, heu's aquí
mel i amb sang:de bou i amb forma que aixi:
els assumptes d'aquestes teles, execu"Para los que habitamos lel'ànima, per?), de ' quincalla, que
tades amb innegable vigoria.
jos, muy lejos, de Cataduaa y
presentava Sem Benelli.
Però a través de l'asume declaRodareis lambe els productos no hemos adquirido otras immatori d'aquestes obres, un hom sent
eornercials del teatro trances, presiones de la vida que allí
que l'autor s'encara amb els sets tetraduits o italianitzats, pels se practica. mas que las que
mes amb una convicció absoluta. Pinllegaron hasta nosotros por innovena, per: Braceo, pels Nita aquelles coses perque són les que
termedio de la prensa diaria,
rodemi i ed vell Olorosa. Piransincerament l'impressionent la sena
no existe, a decir verdad, intetenia res
siena,
no
dello.
el
producció. dones. és d'una conseqüénque retire amb tota aquella co- res alguno per conocer el suecia rigorosa. Aquest criteri artístic
lla; el set% teatre sorrut, deslio- lo de aquella región. Diríamos,
sembla el deiinitiu d'aquest pintor;
rigat, encarant-se amis la vida por el contrario, que mas bien
amb ell ha de triomfar n ha de morir.
cm» una serp, sellan miraments le tenernos, siquiera sea por lo
Aquesta lleialtat. aquesta honradesa,
itt eserúpuls, tirant al dret desagradable que resultaría eninspira respecte i simpatia fins als
sempre, tenia un eert vernts do contrarse en aquellos rincones
que, com nosaltres mateixos, nóconide la España floreciente, como
cosa nórdica, perb dins hi
partim el seu credo i en la pintura
liategava una anima gairebe es Barcelona i (aparecer ante sus
hi cerquem sities abres qualitats que
africana, plena de . sel, d'esear- natural, uso ya COMO
no sabem descubrir en la seva obra.
ihsios extraños a los mismos,
dots i atzavares 1 puuxes de
En conjunt.. els olis ens satisfan
sino como seres odiados con
hala mena.
paart reseque efs eibuixos, i deixant
quienes se elude todo trato y
Ha passat el teMps i Piran.Enrique de Casi>
de banda el
&Ro s'ha irnposat a la sera a los que por todo cambio de
que
.i altres Obre g . Per
torra, i ha lingut?yjsa gran èxit palabras se les dirige las conroms rcae nt ye poden haver fet imsabias frases de ,110 parlo
tosió en deloaseloatospiibliei, nee- •a Fran ç a 1-ta Apdalefaseratuti-sour castdllä"."
mara que es parla entre nota?.
altres preferim 'La Flores. gitana",
Quines virtuts té, la perspecFine pel nostre gust és una de les fi- tres del Pirandello, se'n parla tiva, Deu meu! Adhuc en els
amb una recta insistancia .
gures més equilihrades i mes reeixides
Madrid per no éSSee menys que moments que hi bus menys mode técnica i d'entrmacii de totes les de
dit al- tiu per creure en rías lingüísnosaltres. tumbé
la collecc'5.
guna cosa. i el nom dol Piran- tic dels catalans, trobern gent
Interessants com impressió fugaz
si gno figura en els cartells de proa inganua per confondre'ns
del natural i pel calor amb qué estan
amb uns gegantassos malearats
la temporada.
executades, din les notes del port sie
Ea un :my quo em enigue- i feristees.
Barcelona i especialment els
Per sort, malgrat del seu
ren a les mans per primera retrenta nou i quaranta tres. D , 13 pai•
gada les eomédies de Pirande- temible prejudici, el Senyor Cosatges assenyalem "Voltants de Barbefio va venir a Barcelona comIllsis, en vaig fingir cinc o sis,
celona". i de les composicions el crup
plint una obligació:
COM 1111 desesperat, i ristre les
"Treball perdut”. que sohresurt per
primeres, raig trobar-ne una
"Sin embargo de esto, el croles seres qualitats decoratives.
quo fofa rodar el cap. una obra nista so ha visto en la obligafiarla 'le dolo\ el personate
ción inexcusable de avanzar
EXPOSICIO DRUDIS I RIADA
central tenia una ferocitat 1 hasta aquella capital, sin que
Una cinquantena ¿Pobres al Saló
una q n ip, , nta que semblaven por un moment le haya detePares, entre olis i aquarelles. D'ap nimatIlevades de l'eseenari de nido el prejuicio que deja apunquestes pintures ja nliem vistes forShakespeare, una mena sic fill
tado."
res en alees exhibicion,. Les protluiTO
LICA
L'A C A DEM I A CA
del - Bel Leas", pera passat per
Va arribar a mitja nit. La
des thirrerament sen concebudes i exeDE SABADELL, CLAUSU- cutades dintre la mateixa tònica d'a- toles les elfniques 1 emmetz4 primera impressió, a la claror
nat per totes les potingues mo- deis voltaica, fou bona. L'ende,
quelles. En conjunt, dones,
RADA.
•
dernes. Una cosa molt d'ara, nata encara millor:
no ofereix notables novetats. D'en-;
Pro p äsit nostre fa Ire les obres inèdites, recordem el primodt actual, pera duent, ding
"Pero, llegado el nuevo día
cdosns dies, anuneicm que ha 'est a ! mer termo "Mati d;istiu", resolt amb
aquella flama do les creacions y SUCOSKOS, no hemos tenido
elmisurads, per ordne de jautoritat go- singular rehustesa embolcallat d'una
Ocasión
de observar, como seque no moren.
vernattra, jeleadinda Catòlica -de SaHan passat mesos, i de tot el gún es fama que allí acontece,
atmosfera transparent, i la nota "San•
badell;
que jo roneixia del Pirandello, ninguna de esas bandas de pistillana de la mar", d'entonació omem restara vial a la memòria, toleros que asesinan a mansalbricola i sorda, executada amb noble
A CASTELLO D'EMPURIER austeritat. Del conjunt de l'exposici6, aquell personate d'aquella ro- va, ni choques de vehículos que,
média. i no cal dir quina fou en horrisono gemir, so desgraCom a ennseqüheia de la ¡O:P re
els majors elogis els hauriem de dela mera alegria, crian l'empre- nan en múltiples pedazos, ni
S'C jyacticaat a jA junta-cióques
dicar a obres de les quals ja ens
sa del teatre Romea em va de- mucho menos, una do esas remera de Costelld d'Empiirics, han es- harem ocupat en altres ocasions.
manar si em venia de gust tra- vueltas que, tan eta jaque pota detinguts jer-olcalde En Gdieta
C.
C.
dalle "aquella comadia" del Pi- nen a los del orden. Muy al
Ferrer i el dipositari, En Josep Norandello.
¡mantearlo. allí reina la tranquivise, 'laven t ingressat a la presj de
lidad Mil3 perfecta, siendo el
Preeisament isser el nostre
l'intuyes,
Ahir, a la tarda. a les Galonee Aredin que aquesle delinguit. a nyes, s'inaugura (ex posició d'obres de teatro eata:1h el que donara a respecto a las feyeS lo qué, con
mayor asombro, de nuestra
jittital que el senyor . Borde.e de la l'artista hohnulAr T. If. Meleher.e. El coniixer per primera regada enCuesta. ha estan a disposichi de jau- tonina sie re.rposicid cont,5 unes sei- tre nosaltres el nona de Piran- parte, hemos visto , ejercitar.
dello, i isser jo el que signis lla Dígalo si no aquella policía urtoritat onvernativa. sense -que ihogi xanta obres, entre retrats, aquarelles,
dicha aule de proCesosment en contra campaski j i impressions de nuísica. n'aducid, era per a mi una co- bana, la de las chaquetillas cosa que no pagara arnb rea. 1 loradas, cuya exquisita instruecreas.
el somm la es una cosa pal- clon parece importada de tlas
LA ['ARADA DELS SOME- a Barcelona del Collegi Esperase: dc pable, Mamá passat s'extra- regiones de Norte-América.
Barcelona, lector amable, es
na l'obra del Pirandello que
TENISTES
Bolonm.
duu per tilo' "EL berretto a so- sencillamente hermosa, siendo
cual,
ex-estudiantS
sóut
Els estneulals
S'esta n circulant les instruccions als
naglie" i que nosailtres hem de notar, al propio tiempo, la
o sien: Vesenentat retirar ()aró i els
somelenistes per a la parada que s'ostradnit "El barret de casca- general estimación de que goCo.
senyors
Visco
sillas,
Mima,
Gallo,
ganitza per al dio 2: (o111 gg la rezan SHA empleados."
deis
nonis
Taller,
Melis
i
altres
dos,
els
anyal reglamentaria tenir llot
Aquest senyor Cobalto t4 la
No da que intenti fer propaquals
maitu
no
recordar,
a la primavera. les insirucrions es liganda del p ostre teatro ni de la sort d'abandonar els prejudicis
miten a Pregar jassisüncia.
meva traducció; es tracta d'as- amb una celeritat, insuperable.
((enyetar un moment important Vocal, a !robar 10 les coses,
Amb l'objerte que la parada sigui
ee
er
dintre el nostre desvetllament s'eneanta amb els urbans i tot.
dr ',lis Ilniment, es fosa una aviada
literari, el Moment d'incorpoLes oficines de Tellagrafs
de rolonts, els quals estante facilita
,
rar a les nostres Metros el nom han fet un erecta passim. A nosFa ColontbOfila deis seas colomars de
mes suggestin de l'escena ha- afines tanabil.
eitil •
foro.
7IsissTeMer—ere.
El centre tolerante, per contina.
/limeta amables indicacions de les
Mentre paseen les farandulea tra, li ha encomanat un enautoritats, les Campa, de ferro.
oficials, irles relacions d'Estat tusiasme gairebú delirant. Nosruma de
carrils han ofert la
1 dett 10ifie!
a Estat, mentre es publiquen altreeam el podorn aeOmpanyaa
forilitats. tant per
••-•
>At ar,discursos i es comenten arel- en aquest sentiment que conles focolosos cosa el deis
bailes, menten nosattres estera eitlerem hiperbòlic. Els tocata
fa Coroas. Seamos mattiks
i la installació tonen una digami) nlis lilavis eosits i des mane
jera,. en
lottoNfila. els (alome
lligades, poden' si mis no, en nitat quo no lit el,mlserable
nombre de den mil..
cal de ni Ronda Universitat,
una dolça intimitat teatral, ota
LA REOBERTURA DB tole serena amics, celebrar un Cert. Pere el sena!' telefenio,
ELS INTELLECTUALS
L'ESCUT EMPORITA
nele ' d'amor, un arto que va de al!, encara ei un desastre. •
Amb l'objecte que don Anfds, duEls hernies companys del sesang a ming i de cultura a culrectificar 'a
de
:fleta
esta
'regate
er
par
per
enreda
ciatai,
nior Cobean SÍfl Innaeents,
rad d sets
tura.
reobertura
d'ala
respete
que
metida
iots
eis
ma.
poli en contacte amb
Darant 'l'aquest aglutinan! pOteer,' pera bareelnnins,
eataionbia desafecta a l'e'
men,: social:, es din que ,oi senyor be- qtsest centre
encanare 1 poderdie de_ la Mi- que no ell9 aeontentern da- entildé anterior. Diera -que han cubo.
d'arha
estat
ettearreett
rd de Purroy
lla quo ene guardarem prou ,de naixer aquesta bu:maneta; pesper itilieknIOS liaMMelli la
omaras., per a WO deis dies de ¡esta - 0100IMOIl l
Fa dos istlus quo s'estampit sem hores amargues davant, els
meció d'esplai del ('es fre, *ab excluid
¿a. sola sokmotilat de cartteter
Judicar, bi ha la figura de Pi- aparells insensibles.
politice.
ttuaeld
tota
Muebles
que
tibien
kcittal, amb els
PINTURES I DIBUIXOS

per primera

a les planes

d'aqtieet diari, el nom de Pirandella; aquest nom te adguna cosa de flama, de 'tenacee
i al mateit temps grotesca alegria, perú... el nona no fa la
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L'Arxiu de la Ciutat, on ser- Bose 1 1.7sina, Beneoms, Mari
vent el testimoni verfdie u1u vuit quas sic Castellvell i (l'alises,
segles .de la nostra histeria, era pels darrers tres oanats., eras ees
installat d'una manera dennen lambe a la membria• Aqueas,
cient, i perillosa per la seguro- la ennforlant sollicitud rai que
lat de l'edifici, al segon pis de sigui estimulada.•
la casa comunal. Calia 1-eurePresidintt la ide' que l'Ajtina
l'en, i aprolii
Tavinertlesa
'aroma nn srl s so/s'una 'corporas
donar-li un estatge ample i dig_
Cid administrativa, sind el re.
ne. Quin mil/or que el bell pa- presentant Urde de la personas- •
leo de l'ardiaca Desplä, bastit litat ciutadana municis
(Talmuut la muralla romana, fi- pal ha esdevingut "Arxiu de !a
de} custodi del portal nord de la Chitar. Per compra o per cosa
nostra Vía Cardinal'? Aquell
arxius en perill de per,
einnei, que a la seva valor ab- dre's o que riscaven- d'escenas
soluta hi afegeix la trésser
per-se, s'han adjuntat a les sas
deis escassos vestigi, que ¡'art riss documentals del Consell ---4
civil del renaixement turs deixat
alguna de gremials, el (le la Vos
a Barcelona, si no era arre:idagueria, etc. — i . reolts iii p itzat pel servei d'una corporarid frare en dipesit, tant bon mini
pública, riseara un din o altria l'habilitarle de la Casa de raed'anar a trua o (le veure's fet uiiaca ho mera-1 p H. Conservar la
maJbA. Es un deure de l'Ajun- memeria i facilitar restudi del
tament vell!ar per la conserva- passat fíe Barcelona a tots els
rió patrimoni artístie ciar- bareelonins interessa.
laira, no sols recollint al Musen
No voldriern pas que a Barcei
les velles pedrea caigudes, sinó, lona hi fessin rectal]) PIS Baea
i encara mis, impedint que cai- dekers de l'adjectiu de "morta".
guin.
com a les Venias ciutats mona.
Les grans sales da la Casa mentals de Bruges n Ravenna,
de l'Ard'iara, anal) la Huna m y, eI .tadarers embabs amats ami) tupati i les altres faeanes Ii donen, - ricino i lluna ele mel. Tampon
la feien singular:1mM apta per a
no voldrfem, pecó. cpie oblidi;
Arxiii. Callen pera. obres ele l'antiga ascendencia. ni que dOL4
ronsolidarisi — cap casa no 149
xds desaparèixer o dispersar-se
feta per aguantar les tones' do
PIS teSti/11011i3 de la seva
papel' que representa un arxiu ria. "Cap i casal de Catalitnya"
— i obres d'adaptació . Pon a fmt anornenada l'antiga eintat
por. abra ha anat fent-se, amo romana, i pocht que la meteca
l'amorosa cura del qui poleix ignorancia (le niolts pugui erentina joia. Així. lote els mil a
ro que Barcelona romencia
Barcelona es canteen de la ritmo que Mis hi arribaren de
Muta/ espiritual, han pogut Vell. - l'estepa manxega o de limeta
re. per la xen-Tte. cona la gentil
murciano estant, mai risO berra
galeria del segon pis era con- (-regad mie aquest criteri
tinuada a la banda que esguarg.ilAs triomfar al Consislori.
da ponent, cornpletant el mere La p ides r(amanes, pergamins
alt del senyorirol pati; i un al- medieval, impre -sos , 'moderns,
treihia parinna de la alar viaiern
monuments i obres2d'art. ens
a la torre (lel Palau del Bisbe, parlen de, niese de do § mil anya
ha aparegnt una finestrela roenrerm la n14 de dos rents 3P.mantea a la torre do l'Ardiaca
gle3- d'un passat gloriós que
Sortida• a Iluin Rinterior, on enorgulleix Barcelona 1 ene
era renda. 1 ms tard hi hem obliguen a bastir un futur.qtía
vist graciosament aprofitades
purini superar-lo.
la finestreta romänica srP1 earSaben] la pregunta d'autudi
rer 'de Ma gilalenes, foragitada rei dólar davant un. delS
wa ts enderrocs * de la reforma. i monuments d'Enrama: "I abre,
una anua de renaixent isla. quant contarla?" Tambil sabein
:Mana al palma •Sentmenat de la la resposta sea acampai . Sant'Inan i ~eta arili nyaht: "Nonni s que dos ,mi t.
Riera Ti
al earrer del Bishe , en lloe d'un mira d'história".
portalot modern que calla fea
T;ohra lis l'Arxiu de ta Cintat
desapar?, ixer. llena vial. tanibii, templo de la nostra hislória;
el parament interior (Ir la 111/1- empresa per l'Ajuntament.
ralla romana posat en exhibició i una honor en la tasen roultifor..
frisem que la reforma aterri les me sIe passades Cornissions
cases que van di+ les Eseates (lo Cultura:no Preiern pas arte
la Seu a la Plaça Nova, per
tuial rulgni deixar la rasa sonso
veure'n el llene exterior amb
teutaila• Compre p ern Sin proara les seres tres torres, fa segles
nta municipal rEastalvi: retal,
amagados.
prenem. sense•
del
Palas/
de
La part de dins
idea ernesa en Consistori•ner
l'Ardiaca ha estat conservada i deis rimas reeiiinrs. q ue lt luan,
enneblida de la mateixa falsa. tament Sir, tia de sittive.nrirmar
La gran sala d'amples finesTOS, enneretant les seres itespe-.
trals, destinada a la magnífica SeS a los obres que d'una maprestatgeria barraca d'En Palriera directa organitza ivpgrix;
mases i R03, :mil propietat de cataría. riere. 103 ellliä de la
l'Ajuntament. i les nitres sales nosTra Compren s iö, un pro g radel pis 'noble. sin slecorades ma de de .satendre ele cerrojo
amb la rica sobrietat que escala p ropis i renunéiar tu 'alloljar.
a l'edifici.
.1ns dignament. I.a eintat ano
Calla que aixf ÍOS. perg.0 13 de"In milieus per a basten
ciutat Id el deure d'agrair i do eventuals. ped. ASSPe p er rs ella
enrrespondre magnánima a mateixa miserable i
aquello que ma gnànims li °PriL Nicolau d'Olwee
ven les coses mes cartingudes,
llurs colleerions, on amateurs
bibliòfils posen un tros do l'anima.
El benemimit indumentarista AQUEST NUMERO HA
senyor ilfaxgaria deixts l'Alunrament. la sera biblioteca ( a speCEN.
cialit zad adomi Ter; ira a.olions PASSAT PER LA
1 de gravats. tan conectada d'els

SURA MILITAR

no...tires artistas. als quals pll
mafeix es eomplavia, a casa So-

do farilitar-lo s -en la consulta, Amb la colleceli delira
tambi cinquanta mil pessetes
per installarla. Els marmessors,
compila aquest. voler, estan a
punt de Murar-la a la Ciutat,
posats els volums en mobiliari
exprés, decorada segons el pla
general la sala de re(rifici que
els fou atribuida i fet el eatäleg 'de la colleceta, ,' a dir,
punt de sefrir al públic. Conegut dt. tamhd. enmig (rallrea
du seus, el valuals i voluminös
donatiu que fin el senyor Toda,
— el 'Iostrc Nstimat ambo egipIbleg, orientalista i—
de la Res% colleecia de Ilibres
de vlatges. que d'Escornalbou
estant ha davallat a l'Arxitt fofa
saneen, per no !remar-no la
unitat, resten. que eslava de durIii tole els que parlen do la
nostra Barcelona. La "Bala TI).
da", kule així aeordä, turran,:
l'Ajuntament que hacia d'artol.
mienar-se, sed& un altre bei
exemple per als noetres entupatriCis. Passades valles boquee
litt provineitt recel, el Museue,
nettn; l'inslitut, reben rada
¿la. en vida E en mort, forme
testimonio da l'afecte clutadb;
els Ilegats t dgnattuti /301143,
lía

SITUACIÓ A EUROPA
Abans de la erial, I sembla
que fou un deis actea que la

provocaren, von tleeckt, que aqsumeix el poder execullu, halda
ordenat a tots els governadora
militara de l'Imperi que proasdissin a la' dissoluoi6 de Iota eta
partits comunistes I nacionalsocialistas, &bit cona la prohl.
blo16 a tot el terrier, de teta
mena de sooletata 1 amanita"dona sainunletaa, soolattebsa.
nacionalistas I utbillnaelenall6.
bes.
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COTITZACIONS DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 1923
1101i1 MATI

ION$I NIT

Obra Alt Bata
Nerd
23 6025 ea 1
Alseant. • • •
E8117
Orensea. . • • . 14
1•1•1••• • • • •
31515 99'
Andah12. • . • • •

DIVISES UNTANGERES

Obra Alt 11016 Tane
7910 6010 590 fo.
5080
584.1
3?)
3757
50'
50'

Tafle

101'
3181/0
1570
illb

Franca.
sulssom.
Beigueg
ihre!. .
1 l'urea.

1178
34'73

19118

Cono. 11mes Proy,

:'3 05

Interlors . . .
Amortizable 4%
Amertizable 5%
Exterior 4 %

3364
714

Marca .

Corcmes.

NOMA TARDA
Obra Alt Ilale Tone
Aigües. • •
61.15 (02) 5910 599'O
•
:893 59'
2875 51 5
Alacant. . •
50 33
5020
Andales. . •
(4
colonials ..
116 53
116(0
T. madrilenya.
15' 5
83(.5
Piales . . .
3e ,e
3" )
ea/pare! • •
22925
273 74

RORSA DE LONDRES
CMules argentines
Exterior
Franca
Nova York
Espanva
•
•
Suissa
holanda
suiteta
11.1110
I t ot total

:Neptuno°

3083

Montevidee

4000

02

Espanya •

73'
87 51
91'0
8175
72
Parle d'E.Spareä.
liarle Esp. de Credit 15
Cano Esp.1110 Plata 1 5'
2 8'
TabaCS
F4 5
Olieres P
4870
Fueres ord.
E9'
eedules
Nords .
233'
A/arista.
11 7
Fumes
3305
Laurel.

Monedes or Anona.
•
" Isabel.
"" UtzSfol .

98
16 70
23025

Londres •
(Infles •
liOlanda .

• petitea.
• trances.

•

• &Mara.

7'50

"

les .6

Nova York
Portu g al.
%te ( a . •
SUMOS •
Argentina
Brasil
.
Gréela

•

135'
138'
131
19.'30
100

•

8023
67'

nana . •

MERCAT DE COTONS

CARVI DE L'OR

SORBA DE PARIS

SORSA DE MADRID

Mune.

Cotitzacions del dia 24 de novembre de 1923
NOVA YORK

SUCRES
Tatica 2 4 m'obre.
74053 York
679
De s embre
3targ
4d
178
lUalg
Juliol . ..... 497'

271'
3 573

Dinamarea
1.1erlIn

'6 50
53'5)

Viena
Praga

31657
3 37 0

2499
11175
166'5

12500
10 35
2037 .
9375
29925

7.0101177

.3538

55 23

Tanca anterior . .
Obertura . . . .
Secos telegrarfla .

CA FES

Arare

maig

‚aval

35 18

25.37

270

3500

2525

O

2033
"(131

20'42
7043
20 21

20:8

DEUTES

DE

L'ESTAT

TanCa

anter1Or . .

Obertura . • •

wat

19/1

burl
peci
OCa!
la 1

20 15
20'03

19'57

ven'

Ibis •

2.415

jiliC

34'25

1192

3175

seiron telegrama .

TaacI . . • . .

ACCIONS VARIES

ACCIONS

n.lo00-

OSLIGACIONS

'Ante
Parle d'Espanva .1566'
Done de VilanOra . 1 55'
nane tie Cat1ionva.1100
Crea./ I Dore.: .11/3•

eity
ten
é4
no
tul,

ACCIONS 11ArciE8

CID3SA DE

Cert.

Ante, Cort.
Ante. 'Cort
154170. AICOPOlera .
PM) ,
1(9
C. Grl. Tabaes 1..1224'
loment prenletat .
Ponrior 4%. .
e 2..e9Gr
C.
Transmedit.
.
63.
Rune FAnanyol
415
C. Trasatiantica 0.7100'
S. A. Monegat. .
OC. Alocan' .
21
p,'107
FERPOCARRIL"; I.
'N. A. Damr". . .
Ar. 0503111505. 572
Canal Frgell. . • l 175G
tamizo, • dar. o Be
•
Oh . .
1...273
TRAMVIES
79'
31irtulnista .
II
Cbs.
"
O. 267
Espanya IndustrIal.,180 190
Sarria Barcelona .
Läme,
. . . 90.
Ons. Cae"res vor. . 331
l'Ideo. le l'Ebre.
Orense Vigo
. . 1473
Salat (
. . 67.
suerere del Segred
ManresaNort.
Bergs. . 16'
Torrasfem. I Cono. 67.
1.• 79
18'75
N'altor. sur° . • mg.
Patnninna 1.• . • 7:5
Gral. Telefons O .
511,1 d'espanya
Astille', 7 arrea. A. igo
Bareciona 1.. . • 74,-33
P.
Vallad. 31. 'coser°. 6'
73
04.
1..
. PeC. Pentnsular O. .
,3101 l n Irona .
.
. . . 72'
" 2.3 . • 7283'
p. • 5158
Alandara . . . 76'
Carbura metalllea .
Tabors 1111 5 . . •
S. d'Obres 1 Coas. 150'
C. Ferro, 1 Trans. 16'
La Bohemia A. . 127
FeloOnte
.
.
irnle Restnera . •
Canal Ehre . . „ 22'
Renta frene. 3%.
54 0'i
99'
/20
Asiand. . . .
VIllelIll Alcoy. . • 2150
B. . 96.
»
" 5% . 71 161
MetanurgIca O.
G. . 99'
AIG4s0., GAS I CLEC :RIftord 2.. serle . • 732
p. 73'54
A. Cros. . . . 151
" 3.. "
2601
Sucreres O • . .
CITAT
" . • 7.1 56
"
P. . . 90'
Catolana D . . . 60
MINES I CARBONS
" Gt. " •
65.3
Motea r rnote tarta. ce
"
. . 69'
E
•
.
Lleydes
Inchls. Arrrfeoles. . 153'
" Ep?. 5%. 97'
Asturles 3.• .
• 53
Carboniteres. . . 3738
" 91 pf. 6%. 79'
71' 5 Cid° Vidrotra B. ,. 40'
Priorat . 7(4
Pulieres . .
190' 188'
70'
Barcelonesa . • • 137
leunplona eso. . . .83
I sondelgs 0.
50'
A.
Couces
1
Autos
sr
Illetaltur g . Ebre. .
amenos enel .
711 17
13.
L'Eleetrleitat Sub. es.
. ne
8..
Carbons eleetrie .
Eleetriert. . 07'
.
Ordes Nietrius
. 255'
Mtnes del Rtf
tlf
Cono. 1 pan. A B C
Cäceres *cele
. 33,
Carbons Berga O.
E. 55'
" P .
lierlobes . .
,
P . 100.
AulAmnibu s S. A931
.
85'
Con s t. El eerri e u " s • 9753
S. Carbonera P. . 173'
andalusos 1 . ver. :1!• • 70.7 19 9'50
Algües Barna, o. .
0l 120'
118'
"
2!
,,
dterldes. 48
42•
1917 3%. 1111
"
2.• 1.59
C. 41. A. Efect. A. 430.
•
11 allnera.
Baca»: • • • . 2173
6°B • 437 433'
General Oc Carbons
.Led. Az 8 9
06 . • . 234.3
41'
C. Fluld Electric B. p'87
, •
Lold Minera
•

1227.

Ex-interna dels Hospitals Ce
• Parts. Enferrnetats de la dona:
Parts . - Consell de Cent, 322, entresol.

Campariá Cassi

(tares i C,3 1 S. en Ch.

:GRICATAIANIOEFEROC131115 6

1

101000 Ohligacins 6 %

anual
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CECS DE LA BOQUEAkIA, 8

TELEFON 779 A

emeguilleillegilitienezeiepeememlineleameezati

Joan Valenti
Passeig de Gracia, 84

hposició - Venda

s. A. ARNÚS ARI II %IN CA MANSA». S. A.

PERLES, COLLARS PERLES, SAUTOIRS PERLES,
BRILLANTS, PARELLES
DE BRILLANTS
PER CONIPTE D'IMPORTANTS CASES FRANCESES. VENDA UN1CAMENT

I A TOTS ELS ALTRES BANCS 1 BANQUERS

EN

----1111111611••311111••••••••••••••••••••••••••••ii

BARCELONA

fallida (ols Crledis,

Telons

MIREU QUE ES
FORMOS!
e•

•

•
•

•
a
•
•

II O

144444444444+ 9se 1 oe..e+0

•
•
•

Pau Briol) i Creus
Agent de Canvi 1 llorsa
Pises /1, , Santa Sona. l Z.. Son, 1. •
Menta/
Ittleton 5522 A

a•

COMPTES CORRENTS - COMPTES DE VALORS
CAIXA D'ESTALVIS - BANCA - BORSA - CC . •
PONS - GIRS - CANVI DE MONEDES -- DELEGACIO DEL BANC HIPOTECARI D'ESPANYA
DIPOSIT DE VALORS EN CUSTODIA - SUBSCR!P- •
a
CIONS A EMPRESTITS

CAMBRA, CUIRASSADA :
AGENCIA núm. 1: Carrer Crsu Cebarla, 8 - Tolden H. 667
AGENCIA núm. 2: „ Sant Andreu, 146 ,, S. M. 671
AGENCIA núm. 3: „ Salieron, 111
„
G. 184 •

Sueuraals a Giro» i Lleyda

lionammummonmenummemtweinem%

at,

t•Ja me."

t

0 051 1- , -ce4( 94t,
SES s Org A

SE

Complimentaein
de Borsa en valors compi en monedes estrangel(1!!
res. interveneiö de contraeu".;. tes comerciado 1 prsloce. 11.
" sobre mercaderies
va-loro; subscripcions a em
prestits, etc., etc.
ti!
Ill

DIreadó

telegräflea

fiabutaurreulli
111 Teléfono: 445 A. I 495 A.

//e

be
12

50509A GRAS50;50
USA Pom.

L'unica que substitueix .1 5
tatjosamant la Het, tres 'a
domestio i en l'alimentv
dels infants. Fascialai 17, fra
a qui
derna ni a /a SOCIF. T.'
NESTLE A. E. P. A., ttra:3
Layetana, t.-Barcelona.

eliaPETS DE COCÍ)
AGENT DE CARVI 1 ROMA
PASSEIG DE GRACIA, 17%

51
Fr
'te
134

LECNERA

INAUGURACIO DIMARTS,
27 NOVEMBRE, 5 TARDA

`,61 i 562 AparlaI de Correus 568 81

Direcciú telegräfica i telefünica: CATALONIABANK

per a Senyora

BANYS NOUS, 11

JOIERIA

FRANCS

la

1.

dwet****444444+.4.44.04:

LLOCS DE SUBSCRIPCIÓ

'.1

NOTA: No us oblideu que la CASA BALTA
presenta les Inés extenses i esplèndides col • leccions en

C1

De uenda als quioscos i estacions,

.1quest8 emissió, resta de les 20.000 Obligneions 6
por luir do 500 pesr, o1 s iionunals eada 1111 31 . l'el/alto:4
1/1/1' la COMPANYIA GENERAL DE TRAMVIES DE BARCELONA, (ni j(Illy do 1922, va destinada a les novio inersions de material a que obliga Paugment de triafee,
arribia en 11122 a, 223.46 .5,509 viatgers..
Porten aquests Tflols cupons semestrals, vencedors
11 de marc i 1 '1 de setembre de cada any. L'amortització es a la par, per sorteigs, en sin terrnini de qualumia anys. Deins
THols que s'ofereixen, tenen
avantatge de poni ar rupd semestral, que coMpren l'interès des de 1'1 de seternbre passat a II de
anarç vinent, eo que representa un benefici per al
subscriptor de 1'5 per 100, o signin 750 pessetes sotul' el tipus th In subseripció.
Els Batos es reserven el dret de declarar (anemia la
subscripeití en quedar eol•Iiirats els 10.000 Titols 0 111' ls.

BANC DE CATALUNYA

Ceo

C/0

a la par, o sigui 500 pessetes Titol
que s'obrirà el dijous dia 29 de Novembre

A

'•1 COL•LEG1S,
•
•
PENSIONS
i HOTELS
Novetats

LA MES CLARA I PRACTICA

Els Tramvies de Barcelona

Abrics, Vestits, Bates,
Sueters, etc., etc.

es

val

garantides per

ASTRACANS, VELLUTS i PANES,
LLISES, ESTAMPADES
BROTXADES i BRODADES
própies per a

TARIFA ESPECIAL PER

trn

d'autórnnibus i altres

gers a tot Catalunya

S. A.

OFEREIX

lego,

que
en

da
hI

0 E LA

CASA BALT

PREUS DE FABRICA --: en Flassades de Llana, Cok"), Tapets
Portiers, Catifes, Cobrellits, Tovalles
Tovalloles, Llençols i Madapolams.

,
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71'
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25
5% 1 97
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B.
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C. C. Comunal.
712 70'75
7; 75
'I rarnvies REO 5 55
7577 7710 o s ques 4% .
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70
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LA

U HUI, 3E1111 PER SETIIII
Comencem dient una satisfacció.
Les Mancomunitats, que durant
paja general de la setmana
amb els Municipis al cap consik ravem injustamcnt depreciades
z. '75, aquesta setmana, en que tots
t els canvis o es deturen o Huini -, es fan ohiradores i pugen

Aquesta tarda al Mercat lliure •
clouen a Go i 5ftSo, respeetivament,
Venid de Vid
acompanyats d'Andalusos a 50 enters.
Ous, dc 4 '50 a 5 Pessetes dotzena.
Les accions deli Rio de la Plata a
Gallines, de 16 a 24 parell.
terme, que s'operaven a 40 a la BorPollastres, de 9 a 12 ídem.
Conills, ele 8 a 12 ideni.
Su de dissabte passat, s'han änat
veient ofertes i avui registren 32'50.
Mamellons, de 40 a 65 un.
Harem vist al comptat, però fora
Nodrieos, de 75 a 175 mi.
el rotllo, operacions d'accions (hienPatates, a 19 els roo quilos.
des d'Aigiies de Barcelona, a 40.
Xeixa, a 23 la quartera de 55 qui
-los.
•
Aquestes accions, cont és sabut,
Eorment, a 21 la quartera de 55
entren a cobrar dividend quan passi
quilos.
del ro per roo el que es reparteixi
Civada, a 30 els mo quilos.
a les accions ordinäries. L'escreix
Ordi, a 29 els ron quilos.
del ro per roo aleshores ve la Sacietat obligada a partir-lo entre les acMercat regulador d' I nca
cions ordinàries i les diferides.
Les accions ordinàries es cotitzen
(Mallorca)
a 111) . 50. El darrer dividend reparArnetlla, a 224.
tir ha esta) ele o i mig per cent.
Mongetes blanques, a rest.
S'ha anunciad subscripciée pública
Fesols, a sx6.
de roamo obligacions al 6 per roo
Garrotes noves, a 17'25.
anual de la Companyia General de
Figues per cantina, a 6 pessetes
Tratuvies ele Barcelona. S'emeten a
la par (5o0 pessetes): són amortit - la caixa de tú quilos.
telera bordisot, a 750 ident ídem.
zahle; en lo anys i porten cupé seOrdi, a 28.
mestral en primer de mare i primer
Civada.
a 2850.
de setembre de cada any.
Cigrons, a 51.
Cont que els thels que s'oiereixen
Moresc, a 35.
porten cupé semestral que corre des
Tot per pessetes els roo quilos.
de primer de setembre passat, el mig
Albercoc, a 20 pessetes caixa.
cupé semestral transcorregut fa
Porcs, de 22 a 23 la roya.
realrnent el tipus d'emissió a 98'5n.
Safra, a 370 l'unça.
Per les intpressions que recellint
i que són bones, esperem vetee ceMercat Re vine
-ta subscripció mic anunberta a
Preus per gran i bectislitre i mercien a • irreductible la Banca
cadena posada al celler del colliter;
Marsans t .a Societat Anónima Ar- informació facilitada per l'Associagens
mes
enllá
dels
nés Ciad, no'
ció de Magatzemistes i Exportadors
primero dies de la setmana entrant. de Vins de Barcelona:
En el tempa bursátil que correm
Penedés blanc, a 1'35 pessetes.
si és aixi será un èxit.
Idem negre, a 1'75.
n. Surinyach Senties
Camp de Tarragona blanc, a 2.
Idem ídem negre, a fqo.
Dissabte, 24 d . novembre de 1323.
Conca de Barbará blanc, a
Idem ídem negre, a i'65.
Priorat 'legre, a 2.
Vilanova i Geltrú negre, a 160.
Igualada negre, a 150.
Martorell blanc, a 190.
Informació de la Casa
Mistela blanca, a 265.
J. Espinas
Idem negra, a 250.
Adobs
Moscatel!. a 373.
Superfosfat d'os 18/2o ácid
ric i 1/2 nitrögen, a 15.
Superfosfat de cale 18/20 per roo
acid fosibric soluble, a 12.
Idem ídem 16/18 per roo àcid fosfóric soluble, a ti.
Idem Ideen 13/35 per 100 àcid fosfóric soluble, a 9.
Sulfat d'amoníac 2 0 /21 per roo niUngen, a 53.
Nitrat de sosa 15/16 per roo nitrégen, a 42.
Sulfat de potassa 90/92 per roo,
equivalent a 49/50 potassa pura, a
31 pessetes.
Clorur de potassa 8 o/85 per 100,
equivalen) a 50/51 potassa pura, a 29
Matèria orgánica córnea natural
ro/ri nitrógen i 2/3 àcid fostóric,
a 40.
Nitrogina "Sant Jordi", 8/ro per
mo nitrógen. a 35.
Producte fosfatat "Sant Jordi",
a 60.
Preus per pessetes els roo quilos.
Sofres
Sofre "Sant Jordi" 98/100 per
100, el sac de 40 q uilos , a 13.
Sofre "Sant Jordi" "Extra fi"
98/100 per roo, el sac de 40 quilos,
a /5.

a ,.

Ii

N • podent atorgar tanta força a
ks no2res en:migues per creurc que
nostra indicació i el nostre raoaarectit ! agio estat atesos portant
consegdent reacció del valor estirat, ami tampoc havem ele negar
cae diversos capitalistes i elements
harstils ens han buscar diáleg resrece al nostre criteri, oferint-nos
(casi: . de complaenea d'insistir-hi en
eeixa forma que l'argumentaren car els técnies, que no sollt politics no tenim erré; que una argumere ,,ció.
Ara que si l'argumentació. a força
3 , 1ceritat, té algun caire que moles ti o fereixi elements bursatils arenisies o ignorants responsables de
depbTabbleS estats de coses o inarveeitors orbs i impenedits cridats
lard o mis aviat a elesapareixer,
ro podem fer-hi més: que argumenin. si poden, al seu torn.
Ns ea millora desitgem al nostre
estimat valor, representatiu d'una
obra que no és solament actual. sinó
que se gloriosament de més lluny i
está cridada a anar molt inés anida.
Pcrden aquesta semana alguns
decs eentims tots els Deutes de l'Es-

3.

Pot dir-se que els municipis no
varien.
Els grups de carrils del 3 per roo
r.es aviat reculen. Són excepció les
Pamplones, que de 6250 passen a 63.
Les Nords Alsasua del 4 i mig,
3.
cae feien 83 . 75 fan 83 : 15. Sisan preo Knut sense sospita abocades de
e Sard i Alacant del 6 per 100, molt
bel absorvides.
Aixó ha fet que el Nord a que ens
e referim només baixes de 10065 a
i roo'35, i que l'Alacant, que
5 loo'50
:clava de pujar a 1 00 . 50 el tipus
ii
e
collocació,
trobés i creues opeer
mions Iliurcs, consolidara el tipus
de la par, al qual resten sollicitats,
d'una faisó que apar illimitada de
partida.
Les obligacions industrials en gereral sense variació. No obstant, alganes ofereixen alguna depreciació,
',TM no notable.
Su excepció els gratis molins
'ascos del 6 per roo, que de 9250
passen a 93.
A 93. aixi mateix Inés fermes. es
tracto-. les Catalanes del Gas del 6
per loo de la s'elle G.
Insistentment sollicitades es veuen
ariament les Transatlàntiques del
6 per roo-les antigues, anib impo›tos-. Havent vist nodrides operacions a 99'65.
El grup d'elèctriques depreciades
del qual ens harem ocupa) durara
due s setmancs, mostra aquel] Hassa e ., t que segueix als combats. Ni
ian mis denses les borres ni S.CS-

Mercats

1-a(dxell.

Cap variació notable, si no una
recta Monja en el fi de mes. Les ac( l ( n., Nord donan) petits tombs a
Pedir bo, i donant-los a renter 59
,

MERCAT
BLATS
Irtzel I Navarra. . . . • . eo
de
'1•10/a 1 Renga
de
Istrtmadurs
ae.., asta dur . . . . . . ile
(Pr•es en Destetes 100 Ef. senas -ae
iUmunt sagú origen./
FARINES
de
FOrtv
as
oc" local
U.
Lorr•91 10Clii. • ._ •
da
Caldea&
Flap a
de
Star a correal Caldea)
Oe
alce . . . . . . •
. . . . . . .
(pt..r4 en Destetes set de fin t*,
ea ..unt carro eQ111.)
DESPULLES
de
littm,m y .
de
111n P ro • .
de
berree
tete. ces
do
(bar tes.
as
(11,2s en pegues SIC de 60 kg. da.
Mard carro Me/

Sofre precipitat (gris), el sac de
40 quilos, a 7.
Sofre sublimat (flor), el ale de 5o
quilos, a 19.
Sofre terrós, els roo quilos, a 28.
Sofre carió, els zoo quilos, a 42.

•

40 a 41
37 • 98
33 " 34

79 a 75
('5 " di
ba " 58
60 " 6/
57 " 58
d i. » 42

.

DE

Bomba
Merla!
Colecte

de
as
de
de
da
de

GASETA LOCAL
Sants d'avui: Gonçal, bisbe;
prekre i märtir, i Caterina, verge
màrtir.
L'Institut Midico-Fannaceutic cele..
brará sessió científica, pública, demä.
a les deu de la vetlla, en la qual al
doctor Vidal Fraxanet exposarà la seva comunicació de "Trastorns pupilars
i la sena significad& diagnóstica".

PARAIGÜES CARDUS
PortaterrIsta, 10
FALSA ALARMA
del Marqués del Duero,

Al carrer

entre els de Parlament i Camp Sagrat,
un homo s'assegué elamunt d'un toi
d'aigua, creient que s'asseia damunt
de terra terma. Llame va fer
crits tan terribles, que d'arrea s'oiren
xiulet; d'auxili. El 'M'A je, espantar,
anava cap el lloc don sortiren c's
crits o bé Suela.
L'home dels crits eslava embriac.
Model

1824: Exposl-

BIIICK ció: P. Letamendl, 17
Al carrer Baix de Sant Perc Son
trabada, estesa a tcrra, Manuela Zabal
Lalasera, de 40 anys, que patia una
grell malaltia.
Sc la trasllada a la Comissaria de
pobres.

var la dificultas en les balances ds
pesos que pel desgast o joc d'aquests
arribaven a produir error, encara que
insignificant; en cl pes.
Demana, ein darrer terma, per si es
crea absolutament indispensable, que
tots els comercos tinguin la collecció de
peses contrastats que es doni un termini prudencial I maje-sr per cumplir
aquesta disposició.

JOIES, VERITABLE oca»
I objectes emite de totes alassea. Preu fix, Tallero, núm. 41
La conferéncia de puericultura 'pie
el doctor Brotó Izaguirre donará (lema,
dilluns. a dos plant; de set de la tarda.
VAcadémia i Lalmeatori de Ciencia%
Médiques de Catalunya, tractarà del
següent tema: "Análisis més interessants pel nietge (Finja:as de pit (de Ilet,
materies fecals. etc.)".

Per intensificar C's obres de supressi6 del gual de la Riera ele Magéria.
del carter ele Gaya. des de denla es desviará el transa rodat carrers del
Gall, Creu Coberta i Guardiana.

PARA RES Ferrän ' 14. Casa
BIOMBOS CLAPES

VISITES A L'ALCALDE
»ir complimentaren FaIcalde el;
marqueses de Castellflerite, Dos Rin;

VIGILANCIA
Surten cap a Malló i Pa:nia diversos
agents de vigilancia que van a prestar
serveis anl mustio del pròxim viatge
deis reis d'Espanya a aquelles Mes.

i Setmenat. També el visita l'arnbalxador d'Alemanya.

JOIES V ILANOV

RESTAURANT ROYAL
Sal6 de Te
eada tila te daneant de 6 a 2/4
de 8, 1 dinar a l'americana. de
9a

REFORMES AL PARC
Slan acaliat les obres de reforma
de la font de la cigonya del Parc de
la Ciutadella, ami com els jardins que
la volten.
Amb aquesta reforma queden atan
anangats els treballs d'urbanització de
la part del Pare que toca al Musca
de Ciéticies Naturals,

1

Poden comprar calçat coropletament de fresno. Unible-

dld Bazar. 71, Salmerón, 71

D'INTERF_S PER
ALS COMERCIANTS
LA INSPECCIO DE PESOS I
MESURES
La Cambra Mercantil d'aquesta dintat ha dirigit un ofici al senyor governador relacionat amb la inspecció que
s'ha comencet a fer als establitnents
mercantils. i en virtut de la qual
ordenat eme (les de la setmana entrant
tinguessin teas ells la série de pesos
degudatnent contrastats des de ro
lOS fins a u gram.
Com que molts comerciaras han substituir les amigues balances de pesos
per altres d'automàtiques que no en
necessiten. la Cambra Mercantil ha sollicitat que els que estiguin compresos
en aquest cas quedin exempts d'aquel:1
obligació, ja que preci s ament s'introduí
l'esmentat sistema automàtic per sal-

joies i diners d'un total de 29oo pessetes.
.•
-Al carrer Je Tantarantana fou detingut Celesti Menreal, el qual haría
robat ferro d'una botiga.
-A Ronda de Sant Pau fou detingut Jaume Alberlets Curas, el quel
s'havia vestit de sereno per entrar a
una botiga i robar.

On e 4,..
fa " 65
63 e al
62 " ea
60 " 01
49 ^ 60

Blanco arrumas altarnates 58/60 de
Blanca arrugaste alterarle! 00/65 de
Pelons . . . . . . . . . de
de
LlantleS
de
.
. .
Guixes . .
(Preus en peeseLes 100 lit. anl ase
(Mima; tarro apela
GARROFES
de
Xtpre t Creta
de
in28 Was . •
ritreer.: Lo
Ol•
1.-+ • •
de
Negra
a Matare '-elil • . •
de
Negra Elvissa
1. . .
de
Mallorca
••
"
do
:Sexta nosa ra ›telló . .
(Preus en rata 114 mi. Mulle sac die
misal carro agul.1
FARRATGES
do
Aireas primera
airais sesona .de
de
Palla inusual& •
d.
•.
Palla curta
de
Pulla d'envera
pe
Trepanas.
1
,•
•
i &reas en peuetes SO Sr d'aun:
i carro /mol.)
i
¡Pulpa remolatis. entrante:a. . de
I roma temolatla. vals. . . . de
. ds
tulla de Coco
as
Fuina !anota
(Preus per 100 tg. anua tac dalnunt
carro anal.)
VAGONS ARRIBATS

°
11°C°
1
)4111"-M
52 n 6"a ;54 11//I 04
'trencas,
2/ " ='
29 " 21
Vi ' 19
Oleopulloo raerás
sil a se
fuma • • • • • . . . . de
cametre (mimase» . . • e do
21 23
e f O de
•
ErcatIllt
- 19 a 19 1/2~eme
de
'besa (Drama)
17 " 15
120 a 125
teet,oet
as
... os
Castells.
do
13 " ti
/10 a 112
Sella. . . . • . . . . . Os
minoras .
tr,us en rala golletees de 70 litros
de
105 ,," it0
.
we..se sea d'anual carro acial)
de
co 65
prat
itsrangerea
de
103 " 101
Urgen
CEREALS
Cldrono
ende° a. e. a.
i a 3.1
141)443t plata
• • • - • de 42 a,se
• . . . . e 50 de hiel; 2 de tarMa. 2 de cha" dd 3/3 Selle. . . • • • • • • • de . . 122
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I
tl'utdi.
a 12 I
as " 2. Lis Manes arrugase altarnates 44/46 cle
Sr Chala Extremadura . . . • de
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1 ig " 120
Sumes arrugats airara:des 48/50 de
•le 27 1/2
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19 5, Wat. 1 .1, 1.0511a.
110 " 112
44""28
44 1/2 Mane, arrugals lltarualeil 59/54 de
.a.
.44,
•.t
t.ologc.gai
.
•
•
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Sangr

42 a 43
40 e 41
10 " 11
a; " 38
31 e 3s
an " al
38 " 39

ptes.

sois per pocs die?, els trobareu a la CASA REXACHS,
que es on es fabriquen.
Central: Portafeerissa, 16_
Sucursal: Consell de Cent,
339 (entro P. de Gràcia 1
R. de Catalunya)
DE L'EVASIO D'UN PRES
De les declaracions que han fet clavan del jutjat els soldats que prestaven servei de vigilancia a l'exterior
de I pres6 el dia que va evadir-se el
pres Pene Bayona Costa, es despeen que
no ho fin pas escalant la paret. Tots
els indicis permeten suposar que la fugida la realitza aprofitant una visita
que feren ela congregaras de Sara Vicens de Pa/il i que el fugititt deuria
surtir contén amb ells per la porta
principal.

!COLIEGIALS!
CAPES

1119111Plg
Sant Pere, 7
Plaça de Sta. Anna, 9
Tapinerla, 33

Ronda de

Hules e Impermeables
Rosich, S. A.
BARCELONA

4°29• •40
30
27 e 98
34 » 22

El Patronat per a les Obreres
l'Agulla assabenta a les seves eollaboradoes que demá s'obrirà al Faians
Catalit la seva venda de tardor, tancant-se el primer de desembre.

Hanyeras

Calefacció

GARANTITS

EL

LOUVRE
-dele-oí.-

1.5

per la Jorentat Socia) iingtKe
lloe dijow; passat, a arree ¡l'En EranCese d'A. Hanicli.
Va parlar- del; sistemes trihntaris.
ganilzat

Fou molt aplaudit.

_
Mereat.- Sense variach5 notable en cl d'ahir
l'interior fauturanf, vagons de tdat no- veituts, : atoh destf
Blats. - Persisten el abuela. i coutiniem els tenedors di'
se'n compail e ixi, neeeptant una bonica relmixa, i ets cntri a
« la :matra plaça, en espera que algon dels 11 1 /S 1 r 95 fahricauts
mercat i le plata i tkoia la sensariti quo aquesls remilents u tenien
la fábrica. :S/pipeta ,eiluneiri no fa mes que empitiorar el
ha Il na gra tI u 1 íss inia existèn C ia als Centres productora (pa_
molt comprat i rio 89 Den què fer-ne ventura a qualsevol preu, o hi
queet
gro.
eonegia fithrieant de l'inlerior, que mitin le classes pageses esliguin euhertes de les
Ferinos. - Deja hit% per cerl.
tIOtIt, tIlés ear el Mat i encitt • int-se aquest grii s'apnia
seres neressitat 2 monetàries partieulars, pretiltdrait V(. 111/1 .•1 a un oren
i;art, [col enia vondre .10 y aguas lii furnia primera qualitat,
ris la farina. Tambá acceptent aquesla l'en) ell, per la S tiVil
prod?mcia. Els ilustres fleqe rti conlitioen relects n •11 les inuti 1)100 de
d p 52 ti 53 pessetes ele cent quilos, sois pusals sobre vagó
farines essent nu obstant el preu oferidor 58 pessetes.
s agi lel operacions a nienys de 3275 - per .vagons, i 33 pessetes per
ci •eiet
n que'
a
amh f crui . s.
n
Mim o. - Contiva
procedeht
re lutivament
detall, l'arr i be a aquest preu s' oferrix it lit venda anal san gros de 100 quilos, un morase
•
noet,
proeedent
ele
Gállosa.
re
eella
dins
el
n
net
Sud Arríe:t. i que
par la liad venedora bou inters en verufre.
Persistenen enealinals tots dos grans, notan'
Oras I eleadoa.
d'origen.
So obri tant, persisteix l'oferta prcic- Ocia t enr en el n'en
I
irantor
ile
thes
enrera.
ha
la
hi
No
Illonpetos. s'encarirG, t uns, .1c o, i ven fr' (uta .•utupettuiciu forestera. Será degut a tct poro
Garroteo. - Es Varliele . q que creiem que
en el mercal. d'oferta. Nu de possible, irr , la o Inaje novella , obb._
ronda defiguany. per?) ol eer1 és que mris avint s'esicareixen
•
Camps da Tarragona.
nir-ne a preus menors de 8 possetes el» 40 1.g . , esturions
altres tiasses no hl ha variafraxemieso. - Segueixen mes sostinguts, sobretot en el que vUl dir classes primores. En les

preus relativansent issrategnés • que dita enrera Pee tal rnotlif,...etvgostrep'eti

CA MISERIA

SA NS

Bou eria

4

32

COHUNITATS, ETC.

LX VISITA REIAL-

I:alcakk seityor Alvarez -dic la Garnpa, parlant amb els periedistes, ahir a
la tarda els digué que el rei AnIós,'
abans de venir a Barcelona, estará ua
i uu aíre a Mallorca, la
dia a
qual cosa farà que noinés estigui dos
dies, el primer i el segar' de descalre,
a Barcelona. El programa de festes
que s'havia fet, dones,- slaurá de madificar. Afegi que a la tarda anirà a
parlar d'això amb el general Barrera,
i creia deixar-lo enllestit

idea l

ESTUFA J• M. B.
Valéncia, 3
Teléfon 7 I7 S P.
Pegada San/dable: cala LA GARZA.
L'ALCALDE TE UNA IMPRESSIO DESAGRADABLE DE LES
OFICINES DE RECAPTACIO.
Acompanyat del president de la Comissió d'Ilisenda senyor Par, el senyor
Alvarez de la Campa també visita les
Mieles de recaptació ucaunicipal, installades al carece de Bellafila, quedara
arnbdós desagradablement impressionat3
de restat deplorable d'aquesta i de :e;
incomoditats consegiients per als contrihumus que hi van a ier algun pagament.
Aquesta situació acabará emanare
amb motiu d'inaugurar-se aviat Ved:fici que s'está construint al passeig
Pujades, davant de Selles Arts. Altrament, caldria adoptar resolucions radicals per corregir aquell desarranjament.
El ;enyese Par aná a visitar el mea`
edifici, i recomanà que s'activé; el que
falta per poder-se inaugurar.

L'EXPOSICIO DE BARCELONA
m g ; el senyor alcalde visiAhir
l'Exposició
tä leo oficioes i terrenys
es1aril emplazada.
El senyar Alvarez de la Campa eS
les obres i
va ice arree de l'estat
s'assabentá deis trebals .preparatius del
futur CettaMen i deis prcjectes
banització del sean emplaezment. L'acompanyavea el comissári senyor
Pich., -secretari del tentiSsari- stnyor
López de Sagredes el ca2, da la Seccié
i Varquitecte
juridira seayor
director de les obres senyo-Farrés.

AMA IMPERIAL

E!ectric Suples Co. S.-A,

AVIS DEL COLLEGI
. D'ADVOCATS
La Junta de govern del Collegi d'Advocats fa present als collegiats-que
dia . 3o d'aquest, mes fineix. el termini
en qué e3 poden presentar a l'administració d'Ilisenda cts Ilibres que, per
tributar per utilitats, han de portar-se,
segons les R. R. O. O. de 14 d'agost
i 6 del que som. Es recorda, també, que
la . Junta ha organitzat,, d'actual amb
casa Bayer (paßseiä de Sant Joa'n, 6
un servei per estalviar molèsties
i
i pérdua de temps als collegiats.

SASTRERIA ROSELL. Asalt,
núm. 23. Alles novetats Ott g..flores per a la mida. .Vestits. i
gabauys confeceionats. Darrers mode/s. Preus Iimitals.
Ha sortit a la :hm el llibre de poesies "Records i •galarriesl.
And, tal motiet, els amics i admira.
doro delseit autor, el poeta En Caries
Sanalmja, hin/ acordad celebrar un .ses
par d'honor, al qual podran assistir tots
eta que préviament sollicitin ticquet al
secretari' de lámtitat organitzadora.

Gateries

layetanes

CATALA N 13
ROBLES, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES deccració, propotes pee eminents artistes

Galetes

B1RBA

DE CAMPRODON. Les úniques
une compe • toixon amb les nu3s
fam osos inuquits
r
estrangeres.

PAGES I ROCAFORT,

m 'u».
i tols el; principal;
es1 a
h) men I s.
Hi anuncia per a dijous riman,
-9, la sortida pritne'r número de
"El llorinot", ' periédiej de barriada i
el'humor, (pie anirá sortint, elesprès, cada tetmana, ei dijous.
. t'ornará
16 pagines, ami, ninate
diverses
tirades sobre paper
excelkur.
Portara, a ntéa delS ninots i
dibujaos, prosti.tle' brema, acuslits, Sátices i cerrandes.
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Reduceió dp Keas

1e. -

earce!ona.

Grans Magatienl.:

de Sastre-

Fontanella,

T 'in EL- SOL.
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1. Especialitat en . la
fn raità nisltuices de vesfit; gabanys confeccionats per
senyor i
Preus nacidorat;.

S empaeeren habitacions a 16
pessetee. Font,
San:
4. Carrera de la Casa la Ciutat.
gust adorrat--,
1011'105 -ami) adernaments que la
moda Imposa. Les nostres 1:o_
giMrs
i Iroharan un setleete ••-sorlit a l'acreditada casa Penadas , i Ca p tó. Canto, núm. 1 G.
Telefon 3396 A.

LLO T.TAI5 VAIEN5
Rambla
30
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.
vendreni eolaelors filtre de l6
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'reléfon 819 .A.
ndri de Sln; Pa.:,

ADRONSIZTERW211
111.
.1119..

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-IDUIXES, etc.

CAPITOI, DE DENUNCIES
guter,

Pujol ha denunciat que del
sen domicili del cartee Cante de t'Assalo, li han pres joics eialuades ca
se pessetes.
Palacios ha denunciat el dils‘
'
r fugh preambil
amista:ame

El millor per a l'estámat. Especial per a nens i Dipòsit, 'Passeig do Colomb, 2.
Telefon 2826 A.

Motors Iièctrics

Gran assertil en orba te 3

tet14.

PURE PERMANYER

'QUIMERA DE ORO". - Sabó.
da moda "MARYCEL"

•1•••n••n••n••••nn•n•••11.41414141•4

Josep Coloni ha denunciar 'to Ila•
el qual 11,1 inarxat de la casa
emportant-se'n ems ;ubres que no «el

,

le/3°M'ornaran, comete!. moderes

pARA1 GgEs Rda.SantPere,18

Impressió general:

ilbrell"-- (Meren molt Andalusia, i a
Neme. nuizeuen en ele preus de viuda.
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EI. VIATGE REIAI,
L'itinerari de la tornada del; reis a
Espanya ha estat MOditiCt.t. N0711é3
s'eStatall a Barcelona dos dies.
En sorche de Napols animo a Ma' ¡horca, on seran el dia 29; a Malló,
el dia 30 de novembre; a Barcelona,
es dic 1 i 2 de desembre; a Saragessa, el dia 3, i arribada a Madrid, el
dia 4.
Per consegüent, a la nostra cima:
sol; s'Id estaran 'dos dies, havent da
suprimir-se part de les testes i actes
que slavien preparar.
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VISITA DE COMPLIMENT •
Ahir complimenta el governador el
cétisol general d'Alemanya, sostenint
arnbelós una Ilarga cehieréncia.

A Ut11016

595

t

DERIANEU-LO A TOTES
LIS DROGUER1E3 I COLMADOS

ABRIGUETS
des de

INSTITUT PER LA REHABILITACTO FISICA DELS MUTILATS
EJ periòdic "Sarria" ha emprès la
iniciativa de fundar aquesta'-Mithúci6
benéfica, la crtal commara amb gran
nombre d'aparells dels més moderas i
perfecciontes. Tindran dret a rebre els
beneficis d'aquest Institut) eis mutilata
residents . a Sarria.
Es recaptader des donateas "pro
mutilats" el rector de Sarria.
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. Un agricultor, En Josep Armengol, de Guimerà , Isa relatat
fa poc-Uni interessat experiment fe( en les seves torres per
nistruir el grani. En "La Revista Vi/tienta y de Agricultura,
expliert‘que es va veure lliurat
d'aquella mala herba tuerces,
e tih procediment enginytSs, amb
el:qual:ultra aconseguir a plena sni(ialacció el seu objectiu.
hi va tiobar una compensad()
de despeses.
Per alee) va dividir la terra
envaida en' diverses parcelles
d'una extestsie aproximada d'una hie,erta,.voltent-les. l'una
despreeede l' altra. areb-tela metällica cruns -dos metros d'aleada. foratant amb aixt)
grandidS täntiat dintre del qual
va tirar: deis . 0 tres emits (op ine, sense altre aliment que
gramil/ea. Primera-

els esmentats ennills Pe
'van Menjar la-part que sortia
damunt la temen, però mes tard.
afamate-per haver acehat
pastura, van haver d'esgratinar
la terra i menjar-se les arrels.
/11(ml

L'estada en cada- fama! va
"Aeser d'un parell de mesos. dureal, quals. i per les crics
que es van sucede. va auges"lar la_colbnia, fine al puut que
el terreny queda completa/Den!

net.

•

Apee derinteree que per ale

n o stre-s llegidors pugui tenir

em plan de consignar
el fet . que un propielari. desTres d'haver fet un experimeet
hagi tingut la bona pensada (ra_
gafar la ploma
Ve11 . 3 aquí una coca ben 'loable i foro profitosa: cus aquí
com e'llauria de nodrir també la

nostra prernea professienal.
Es evident que de les conferbacies, dele prospectes. dels
adietes de revistes i peribelies.
i de les pràctiques mateixes
vulgades pels rostros tbenies.
n'llan sortit peores que, de donar bons resultats en els primers ás saigs. s'han .estebs, por_
laut, en naolts casos, un canvi
en els mèto des de conreu Però
rraqueets resullats (o dels nepatine en nitres casos) n'han
ganen' Solament els interessats
i • fot el mes, se. n'ban assabent 'a{ els 'v'eins d'un poble; ben
peles. per • flo dir nin gú. han divulga t la noticia i els resultats

MES

obtinguts, com no siguin -els
mateixos tècnics, amb el doble
objeete ile recomanar-ho amb
mes eficacia i escampar mes

ti íffi lidgcl adra
iliosci ä . 111in a

Com que exteriorment no Es possible de reconèixer els ceps malalts,
cal tractar teta la vinya. La pulve2
rització arsenical es pot fer despees
de la poda i fina al brotar. Es necessari de multar tota la soca i particularment les ferides, prenent les
naturals- precaucions quan s'usen ar-

serdcalk
E. Cornil

Fina ara, en les terres ibteriques, la huila contra el cue de
l'oliva s'havia enfocat en ain
sol quadro, no emprant altres
mitjans de huila que els m'Inriconeguts tened amb la
denominació de procedimente
quirnies, els quals consisteixen
en rlis de substäncies de recesneguda toxicitat, barrejades
arnb nitres de dolces, cont la
glucosa o la mel, per atreure i
emmetzinar la mosca de l'oliva,
productora del cuc. Aital aspecte de Illuita requereix una lec Rica que, amb certes moclifirarions adaplades a Catalunva
constitueix un sistema. El sis:
tema Lotrionte i el de Cillis i
Berlese, sön els útiles emprats
fins avui.
Però la Mancomunitat de Catalunya, seguint el ritine cientffie mundial, ha donat en pas

coneixements.
Però

els agricultors no es-

chueta

Llevat d'alguns benemèrits
pagessos catalans (i tècnics alhora) que des de la plantad() de les flores vinyes han intervingut en be de tots en la
vida agräria leles del !loe d'honor i de treball han sembrat roneixements, cal reconeixer que
l'agricultor catalä, tot i haventnIsi molts de competente, resten en el mes desesperant muti eme.

Avui posselm Sindicals Agrf-

coles, molls dele guate celan
regits per hornee d'iniciativa i
antele de profunda originalitat,
que han inlroduil reformes. que
han arloptat in/inquines noves,
stuatunpaaoad rieses: utiti anb
neme de ¡Tribal:. que han modifi_
cal la complahililat, ele., etc.
Per què une i nitres no ron1rib/irisen a l'expansió de l'a-

gricultura, explirant, en el diari o en la revista, cc) que han
fet i que pugui ésser d'interbs
per als nitres? Peroub no temen
mes afició a escriure, podentho fer?
Per egoisme, no; peratib si
pregunten coses a quelseve'd efels
nostres Sindicals cap delle es
negarä a explicar: el que li demanen] i mes encara, i vos previndrä de les equivocaeinns que
lingi timad perque vosaltres na
hi caigueu. i si pregunten a
nualsevol agricultor el resultan
d'ales/si assaig, vos el dirä 1em1).1 , quan esligui segur elel reeullat i no us regatejarà noPer què, done -e, si quan els
pregunten vos responen. i fins
testen interès en conduir-vos,
resten mute n'entre ningú els
insta?
Tots ho saberla perquè jo sigui el que primer ho dlgui; tots
ens coneixem i tots podem respondre a la pregunta. 1 si fot4
saben) el "per qub", cal modificar-nos en lié de tots, cal comunicar-nos ele nostres conei_
:cemente, cal relacionar-nos mes
Itt intaments i arnb forca fre-

qüència.

Josep Marta Rondó

saprbfit, viu solarnent en la materia
orean:ea monta. Així és com, de mica
en mica, va cateaba la planta fins que
en provoca la mort total o parcial.
Com es veu, dones, el paràsit no es
a Ilamcadura o llampat del ceps
pas el iung directament, sitió la (hasaquella malaltia prou coneguda avui
veis r.viticultors, que ;CS, manifesta a tasa que el i produeix i l'aceie d'al'istiu amb una dssecatió• improvisa qtiesta:es mes enérgica en els teixits
Mes - rics en tard. Aquest fet explica
i • rapldissima de sota una, planta
les zumenalies pparents que presenta
duna _ part d'ella.
la
Ilampadura; la diferent riquesa en
En'. les vinyes joves, la rnort brustaid daSs deixits vl cep (limen de la
ca deds ceps pot éssz produida per un
mal Soldament dese empent: pels vents varietat, de la naturalesa (lel terreny,
impetuosos. per uriesexcessed'humitat, de hecha de la planta, etc., i per això
eteeera. Sempre, per, té un carie- ein efectes de la invasió del fung són
ter idental, car en ella no interne diferents.
Es sabut que no toses les varietats
racci g de cap paràsit.
:Contra aquesta Ilampaieura no cxis- presenten la mateixa resistencia, que
las vinyes empeitzdes isununt huteix ese veritable remei; es recomana
sOlantent de coronar cl cep, immed:a- yeseis sön mes subjectes que les cmtametit despees de l'accident, per obli- peltades damunt Binaria; que en les
terres riques en materia organica la
gar-le a rebrotar d'abaix.
' E ir les vinyes de corta edat, la intensitat del mal és mes furia i per
Ilameiadura és determinada per un pa- últim que les plantes l'elles són les
atacade- s.
räsit,;un fung que viu a l'interior Seis
En igualtat d'altres condicions,
tiesdus desorganitzant-los i convertintbis *I una massa esponjosa, ço que hedat el factor mes marcat. Es depernieS reconéixeC . ficilniedt la -causa mostrat que la riquesa en tent deis
(le la - malaltia badant verticalment una teixits ds1 cep va augmentat graslualment a partir del dotze any per assohr el máximum cap als 25 0 30. En
La s Ilampadura pot ésser causada
els ceps sIc 119i112C a sha anys
dicte,
per diverses especies de fungs, del
geup dels pollpons. El mes corrent acusen la major mortalitat i pràcticament no cal temer la Ilampadu:a
de tóts acestuma ésser el Stereura
en les vinyes de menys ile deu zoos.
/*sutura, que ataca, ultra el cep, loLa malabia no produeix mai gratis
leerá, la morera, ralseresseser, etc.;
poro .es tumbe freqüent el Tatues iq- invasions; es presenta d'una manera
nrins Aquest tung 110 és un parä-, constata i-progressiva. Cada any prosh en el veritable sentit de la parau- vota en els vinyars la :non d'un leal
per ceta a voltea (levat de caps, que
la, 'a:n6 un saprbfit, aix6 és, un
iSser que es icsenrotlla i vM cn vis pot arribar fins al 5 per loo o mes.
teikits morts. Molt curiosa és la seca Es, duna, necessari, de preadre premanera d'actuar sobre les plantes ata- caucions contra el sisal. El tractament
cansisteix On pulveritzar els cepa descades.
• Pes que es referelx al cep, la in- pees de la poda, amb una solució arfecció té loe per les. ferjdes de po- sjn:cal. Hom pot utilitzat la fórmula
4 sois:esos aJ moment del plor, car següent:
Acid arseniess, 2 quilo& •
ele sues que ragen constitueixen un
Sabé, 2 quilos.
eircelient mitja de cultiu per al desCarbonas de sosa, 2 quilos.
enrotilament del fung. Els seas òrgans
Aigua, soo litres.
de multiplicació — les Ilavors—transEls altres preparats a base d'arsepig tades pel vent, cauen ¿amunt les
11:c, usats per combalre els insectes,
brides, germinen i el miceli—l'arrel
.penetra a l'interior per la medula es mosteen igualment eficaços.
S'admet que els cepa que moren
i s'extEn arribant als braços del cep
1 després a la soca. El fung emet han estas envaïts uns deis anys abans
gjeshores una diastasa que oxida el i que e/1 el cas mis rapid calen tres
11pd,sentingut a les calules les ma- o guatee anys, perquè la infecció esdevingui total. No és pas necessari de
.elg. . LI voltant de la zona primitiva- tractar les vinyes volies cada any.
envaida es forma una capa de
me te,' en la qual el fung pot Pensem que n'hi ha prou amb COM211iares, car com hem eit, essent çar els tractaments des de l'aparició
dels primer' cros Ilampats, encara
•
metes de .deu anys. Du( gire hasta treta
anys, es tractarà 'cada
rant dos o
any per curar, en cena manera, les
plantes atacada i despeé' u podran
l, «de deis j, 4 4 ,
fe- 104
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El carne del Bici'
L'oli de riel, el purgant caseta' per

excellincia, té a mes a mes d'aquest
un altre in molt mes important: el de
lubrificant, i d'una manera especial de
maquines que requereixen un untatge
més , fi i delicat. Es per certes maquines de precisió rúnie lubrificant po si bl e. Això fa que se n'esmerci molt
mes del que hom creu.
El país productor mis important és
l'India anglesa la qual, ultra exportar
quantitats enormes de producte elaboras, exporta, tambe, molts miliars de
qui:os de llavors per obsenir-ne oli
les grans fabriques establertes a Eranea, Alemanya i Anglaterra. A Valéis-.
cia i a Barcelona tumbe s'extreu roli
de la llavor del riel.
La planta no és del tot desconeguda
a Catalunya i fins s'ha fet algun assaig d'exp'otació, perb no s'ha gene-

mes contra la mosca olehria,

derivant, sense abandonar per
ara els procediments quimiee,
vers la Bulla natural o biolbgira.
Tenim així, que a Catalunya
es finita ' rtetualment contra la
mosca de l'oliva ama tole els
mitjans fine ara proposats,
químirs i bieelbgies o naturals,
alliçonant als que hee esperen
tot l Te la easualilat o del tenme.
L'entinen' entornideg
director del Laboratori
d'Entonuslogia le Portici, preocupa' pele danys que anualment la mosca orasiona a la
produrriA italiana. fundant-se
en ronsideracions /non lbgiques. exposä fa al guns anys el
eess punt de vista . segons el
(mal. essent Africa i Asia els
pateos d'origen de rolivera.
d'existir en ells la mosea, haviva ile trobar - se taniln s els sella
paräsils, per tal rol» als Hnos
originaris d'una espbeie es 'roben tambe insertes contrae%
que en limiten el d'esenrotIlta

ralitzat.

Avui que es parla de depreciació de
molts produetes d'horta fin al punt que
alguna d'ells ha desaparegut, com el
carien!. que es cultivava anys endarrera en alguns indrets del camp de Tarragona, seria convenient que s'estudies
seriosament el cultiu del ric.
Pel que rugid interessar, vagin les
segiients notes:
E: riel necessita molt de calor i gran,
quantitats d'aigua. Es una planta que
creix i es desenrotna en terrenos i
condicions snob semblant al blatdemero. atril) la sola diferencia que així

com aquest, ami> mes o menys exit es
cultiva en terrenys relativament freds,
aquel necessita, com deiem mes temperatura.

Normalment, es desenrotlla fructi•
fica en comarques o paisos en els quals
la temperatura tnitjana no balar de 16
6 17 gratis en cl periode de vegetació.
Pot dir-se que el lid es ecoannie
de conrear quan la seca producció
llavors s'aproxima als 1,50o quilos per
hectaria i la sera riquesa en oli no es
inferior a 00 40 per son del seu pes.
FI terreny mes apropias es l'argilén;
van malament eis que contenen gran
quanthat d'arena. perquè aquesta no
reté gaire l'aigua.
Les treballades tic preparació de terreny han d'ésser fondee. ja que l'arrel
del riel es tnolt vertical.

ment.

El punt de vista d'e Silvestri
fou eonfirmat 19 . 13 Sede, rar

l'Aviva del Sud fou trobat
paritsit de la mosen, lOpins
afriesinui", i en alt res !loes -en
fesen ilescoberls d'altres.
No eitarem fols . els insertes
enemies de la mosca que l'oren
1 roba 1 s posteriori/1dd, bornes
ens limitarem a recordar que a
Tunisia rentombleg fiel/sebe
Marehal va deseobrir un altre
Onins:r"Opitts Coneolor", que
rial ell 1111a zona afrieana ile eli_
inaanolt sen s blant, al de l'Euro_
pa meridional Es possible per
aixis que aquesta espècie, donada la sieseldanee de fauna entre
el NI 1 d ul'.%frica 1 l'Andalusia,
exisleivi lambe en 'les regions

L'època mes apropiada per sembrar.
In es entre (ls MeSOS de marc i
pm', en (1; llocs on acostinna a catire
a l guna gelada lardases es ce/lees/km ele
retardar la sembra fins a primers de
maig. No cal oblidar de practicar una
actuada selecció (le la llavor, ernprant
solament la mes grossa i pesant i de
Ja darrera collita. Ahans de tirar-la a
la terra, es recomana de posar-la en
remull de vint-i-quatre a quaranta vuit

..

hores.
Generalment quan es te la terra pee.
pararla (en la mateixa forma que pel
Idatdemoro) se sembra en forats, en
cadascim dels qua's es posen de (Ins a
tres grans, i a la profunditat
(los centimetres. Isa distancia de planta
a planta ha d'ésser d'un metre.
Quan les nlantes timen uns 7 centinietres es &ata una Ileugerissinta :avaria posma cura en no p erjudicar les
ddicades arreletes. Si l'explotaci6 es
gran, es pot emprar el cu'tivaitur Planet tirat per un casals i despes, arnli
haixada. cavar cl terreny de la vota
de la planta. Quan tenen sins 20 centi',sesees es tornen a cavar en la mateixa
forma, i alesliores s'assequili les plantes de cada cine deisiant-nli solana-1s
una , la mis vigorosa. i les que shaein
arrencat podran servir per substituir,
si ea', les del forat que bagi fallat.
Aixi que la planta hani adquirit uns
2 metres d'alcada cunvindrä eseapsar
el cap-pare perque es thisennellin les
brannues dels costats. (tue sótt les que
tnés Ilavots ens' han de donar; en arfare
període convindria. lambe. (le ca l or 'os
pl an-tes. a l'objecte que el vent un les
remogui Massa.
•Els adobs poden &ser fems beis espoltrits, i en quan als addis minerals
es poden emprar les següents proporciona, tenint en compte que el riel és

bbliques.
ri descobrinieht d'aquests parissits ha fet llame la idea d'aprofitar-los per - consbalre la
mosca de l'olivn en ele paisos
'europeus. on el dripter causa
:tutualment gretts estrelle. El
Prinler pas on això ha estat Intenta/ en vasta escala, Isa esta! Catahnlya.

Ir:tened el Servei l'Arbres
Esmere de la Manennsunie•
Culaltinya ande professor Silyestri elot eliditt un entoinbleg especialitzat a Trípoli, tinieatnent per 11 fi' la rocierea i

trametre Pis insectes confrarie
nel tue de Ihisa. Els inseetes
sOns elidid: en estat :Mulle, o de
plIPes (le Daeus parasitades per
1— o p ilis comedor",
El dia 12 (le setembre es va
rebre la primera traniesa
*enes adunes il . "Euloplois Lon_
insectes que ja Vin o ll a
Cal tslststyss, perla no en la 111411.1'1rd neeessäria

Decus.
•
El 22, 27 1 30tdel ntateix mes
es ludieren mal . Enlopltus qttis
I55 Ilint • al en tots.a Citinlítils, per
tal (re pnelie 'nietas Ile iIPI1Si-

tal sufieient eaquest
e El marqubs 419:Mari:nano, en _
I tiein ata pels aveneos de l'agricultura, el 26 de setenthre va
l'incite. al Parn-flamit, %uta (los
cents Etilophuss dels qtine s'Itaviese rehtit el 22 d'el intiteLx• Mes
per la Illamonrittnitat:
;
El 27
seldáro ea reo el
primer rerli ri( dtt'"011íne Cnn-:
color% y 011SiedfAlt en 1.5 adultes,
dels mutis lai legué una halia,
restant vius desúltnielles .i quia_
. .

planta perenne:
L'unid el primer any: Fofas, lomeo
quilhgrams; superf,efat i8eo, ins
nuilierams; elorur de potassa, 100
per hectaria:
En el segun any. — Superfosfat
ca', 111-20, 200 kgs.; dome de patassa. 100 leas.; nitrat de snta too kg,.
Si el terrenv li es propici. la /danta
es de:cm-rolara en gran manera, i posser serä c‘nivenient, al semni anv, arrencar-ne una per abra txrque quedin
iguals a 2 motees. Això -ja he, yema
el pages i obrara se g ons ven.
En quan alssulhius dels anys sucres.
sius,.seran els suficients per tenle , /a
tema linee d'herbes I ben neta.
Si er, venir els prime
' rs freds reaten
encara cipsules verdoses, es talla e-11
les rames que les ponla', es fosen en
un lloc ben airejat, i quin sean seques
es desgranen. Si
cultitt és en gran
escala s'estenen a l'era i s'ai afen amb
un rodet tirat per sm animal i després

tle

inaselm • • 4
,
Durant tht. l'octubre A. el n4,.:
vembre s'arfaren rebent
nalment pulses de malee Pftrit3
silneles per l'Ontus. Eis. Oplus
nats t'oren sembrats si Utlifeebs:
na, on s'intenta de fer nn.fo,
rus de densilit ettficient Ole
Ire

g

„ . , funekree-41 el.grtwt
a
iseC.;

-.%

per a combie••

1

irradian', poblare, ambel temps,.
ei l'infecte
part de
Catalunya 1 Caele116.
'•
Ultra ele Inyectes precedents
directament de Trionlithnla,
e•'n e

MS

•

•

totes les cures; es fan sembres
en olives atacades per la mosca.
Fins al moment actual, les
operacions de multiplieació al
camp i al laboratori procedeixen satisfaelbriament. El nombre (POpins ilturals a UlldeCopa, pasea fins ara, de vust
trul; molls ' d'elle procedeixen
ja d'oliv e s ullefeconenques, ec)
que indira que l'Opius, en
equest primer periode, e'he reproduit a la nostra terra.
Cal veure ara si poelrä resistir les haixes temperatures
l'hi ver n que s'aeosta. Si les resisteix i arriba a la prbxime
primavera. la defensa natural
mitra la mosca serh sin l'el. I
Mancomunitat podrä enorgullir-se d'haver inicial a Eurola

pa, en gran

est

ala,

biolbgira contra el De-

la Buda

Joan Agulló Oareot

Espigoiant
NOTES PEL CONREU DE

C1VADA.

LA

Beu's aquí unes guantes notes pel

conreu de la civada.
La civada, com cl blat, és una planta
que s'adapta be a una gran varietat de
c:imes i de terrenys; per6 prefereix els
terrenys argilo-calcaris, proveits d'una
certa quantitat de materia orgànica.
Hi ha varietats d'hivern i de primavera; aquestes Ultimes sena mes ndicades en les localitats subjectes a
riverns rigids i ilargs.
Els millors resultats amb la civada
s'obtenen quan és coneada en terrenys
Ilaurats molt profundament a l'istiu i
preparats a la primavera amb una treballada superficial feta, per exemple,
amb un cultivador
En les ternes de compacitat mitjana
o en aque:les que han rebut 'mes subministracions de fems, l'adobada es fa
anula tins 5no quilos de superfosfat mineral i uns t5o de nitral de sosa. ti
En les terres sobes, al contrari; sobretot si no han hebut fems, ser à necessari srafegir uns 2000 quilos de dorur petassic.
La civada de primavera com el blat
de primavera, s'haura de sembrar el
més aviat possible, apenes el terreny ho
permeti. Aquesta regla de sembrar aviat
ha d'ésser aplicada a toses les plantes.
Per la producció de farratge verd, la
civada pot ésser sembrada en totes
epoques: per a la producció de gra, les
sembres primerenques donen els millors
resultats. En condicions desfavorables,
pecó, la civada suporta millor que el
blat les sembres tardanes. 1.a sembra
shauria de fer sempre amb sembradora, posant :es Ilavors en fikres distants la una de la b ra de 15 a 2o centimetres i esmerçant per hectarea uns
cent quilos de Ilavor.
Quan entremig de la civada se sembra alfals per la formuló d'un prat,
és preferible de reduir la quantitat de
llavor esmerçada. emprant-ne solament
mis 70 0 So quilos. En aquest cas,
també convenient de fer la sembra
xic distanciada.
Norrealment. al darrera de la sembradora s'hattria de fer anar un coreó,
car ço pernio (holstenir una germinació
mes rapida, més regular i mes igualada.
La MI-meció de prats constituits per
alfals i civada és !mili recomanable.

L.4 PRODUCCIO DE SEDA
producció de seda, que fou un
temps molt important a Catalunya,
es avui quasi completament deseonegurla. A excepci6 de poca nobles
dé les d ' eres de l'Ebre, Benissanet, l'hiel, etc., ha desaparegut totalment. No obstant, és una de les
itidústries agraries de millors beneficis en quant pot ésser encomanada
a dones i criatures sense distreure
els !tomes de les febles més urgents
del camp. Sense esforç, el pages, al
cap de rally, es trots, ami) un ingres (me pos éster initaaaant.
Estimulada per la &mimada

creixent, la producci6 de seda ,i1
111911 >la deScorolllat d'una manera

considerable du t'a

Ilt

les

t

i llal

re o

1NOTEg DE JARDINEith

.

present i es una de les printei.
pals 1..11.1 • PS, la manera de fe.o_
ho i cl gruix de tenis a Ameren
posarem, per exemple, un greix
de tres o quatre mil.limetre , a
la lavo/. de peneaments i
fähregtles; . si itt que havem
sembrat ee mes prosa, una 1,1ea mes de gruix. i si de re,ie
pf-dita menys; quan les que hague.m . sembrat siguin molt fi-

Les plantes anuals vulgarment diles de lenmorada, 1,0113titueixen

un sena fi d'especies

i varietats en les quals pajee!).
estan representades les principals famflies de les plantes que

componen el regne vegetal.
Les plantes anuals, en gran
part , rontribeleixen a completar

remhelliment dels jardins, puix
a elles &vena que Pll jard
que sigui cuidat per persona
experta, veiem gairebé sempre
flore; estudiant
SPII
dotingudament, troharem el se
crol de tenir un jardi sernpre
flnrit i hell.
Dins el gran nombre de varietats que constilueixen,
aquesta gran collectiö, h
froharem un gran nombre de
plantes lle tan di e tint desenrotIlament. que veritablernent sea
el 1. nmp.Inment per en/W. 1Hr un
jarelí puix. sigui per la van'tal
fullatges n flore. o per
an
l'aleada, o lid pel tipue nan
romperte, troharan aplieade')

en !loe aprnp6sit perque ressal_
ti Mur bellota.
Podrfern p lastificar

moltc:e

plantes anisete (degut a que. es
visten mes d'un any, ami/ les
plantes animas (degut a qub es
bant J'estragades 'que queneet
despees de Ilur florida, i rosIon tan de refer-se que mollee
volles :traben per morir) que
so:TI cultivados per molts iereiiners i aficionats rom plantes
anuals (Salvia Splendens, Violes. Coleus. etc..) algunos d'elles sucumboixen a causa de les
free-roes cle rhivern.
No es d'estranyar que aquesfes plantes. dotados 11e I;111 belies

qualitats . eaptivin raterleieí

molles persones amante de
raid hortícola. les quals es des_
ventee n per reproduje-lee. perla
vous que gairebé totes,slan
reproduje foreosament lla_
vor, els treballs dels afieionate
eón poc reeompensate, cosa que
cont As molt lbgie refreela un
hon xic Ilur ariete:S a les flore.
Aixis molles vegarles és elegid
desconeixer queleom del que
As una llavor i la seca manera
de germinar.
La Ilavor ee un deis elements
deis quals la natura ha dotat
les plantes i els arares per reproduir-se. Aquestes • Ilavors
neixen per-sf soles allä on troben unes condicions adequades,
sen se que
u per res intervingui la
Inä de rhorne. 3fes no hi
(fuiste que si .s'observa. el que fa
la natura i s s'afegeixen els mitjans que Ini manquen la germitundí) esdeva1
Cines Niel!.
Per obtenir una bona germinadó taren) sembra eraquestä manera: pre pararen) la quanWat de ternes necessäria generahnent aixf:
de (erra n ova d'horta
h
n jardí. tot Id mes
fina possible. i medirle-do reme
eme siguin ben peetrils beis
fine, (p m la terra; ist barrejaron] brea Ist alegint-bi. si liest
esser, tina quantitat de sorra
de ritt o be de riera. que siga
fina i stels, nema, quedi /a
terra ben amorosida. Procurareses que aquesta terra no sigui
jamai seca. ni tampoc
humiela; si es massa
reste s sidrem a terra uns naon
seca.
mente al scd ; si es 'asea
amb una re gadora n ansia un
ami:redor beis fi ht mullarrus
s usa mira i la remenarens

xie.
Quau tindrent la terca ja pre.

parada apararon) una torreta
propori•ionaela a la quantitat
!Invite que hagitein de sombrar. procuran! quo sigui neta,
doti in s sobre' ot ; volt oca rem una
altra torreta molt mes peina
i de boent a torra sobre el foral.
del tenis de la torreta gran, a
robjecte que elle: quedi una
gran quantitat d'aire ditts de I:t

darreres decades, passant (le
menys de "nou mil tones--s-xiira mit- terra disposada entremig dels
jana anUal del periode 1876-tellto a dos .testos, eit quo saneja en
trenta dues mil Miles ( . 11 l'any 1922, gran manera al 1110Sea terrosa
q ue mantinefrit bon estat les
no compreses les quantitats consuarreletes nov os. Seguidament,
mirles per l'India, el jajni i la Ni.
na. Aquest ,tugment, per6, és degut onsplirent la torreta gran de
la (erra que ()miss) preparada.
quasi completamel t a la produccin
procuraitt-que quedi almenys d
de l'Extrem Orient.
Durant la guerra /a produccin eu- tres a qualre-cenlimelres buida
1 la superficie ben plana.
ropea i Itevantina lin sofert una ininva marcada per6 ls starreres
. Peedrein ja'sentbrar la lleven.,
=cien; public'ades,aeuien un millo- de la Mitilitat d'e la qual ens
iatnent apreciable. is ço que 'es re- haurem assegurat ahans; esfereix a l'any passat, lee darles 'en'. '.11Cuipareire ..la ,Ilavor-darnunt
set iespecte'al' 192i un augment- de • ' terra' bew repartida, - abisme po2 ,94 0 tones, de Les quals 55o per '.sar-im amb . exces, car si Iti han
l'Europa, • 1 50 per
i .Nsia _m'asma plaintes les unes migren
Central, i2,240 per 'Extrem Orient. les nitres. Pot ' lot -se aquesta
, El desentotIlamenit de la prodtice" .operácid -valent ,e ertinepaperet
ció es-pirtienktrment ritpid al _Tapó; :une- mitra fort: • agafant-lo en
:bu l'exportació ha tissolit en 5922
formal. (te canalete amb ei dit
ihes --de : 19,500 tones. A Xina, en paiiter de la'inft i els dos secanvi, -malgrat les condiciona taso- güents. Collocarern la limase
Cables, els angulema semi mes lents;
chtmunt del paperct, 1 amh. sus
l'exportació ha estat de 7,9ou to- senzill moviment donant eopets
nes.
amb unnee
a repartirem la
A l'Europa occidental el país que Ilavor ben be.
ocupa el primer lloc és Itälia,
Seguidament, cobrirem la suamb 3,735 tones, en 'loe de les perfide amb una mies de fems
/me de mar; segueix França, amb ben podrits, ben fins, sola o
ta8 coutra res; ve per últim Este- barree% amb una petitaquan'
Irtégetree
t:rorre..- terelieern
Cine

53

nes, IPS deixarem a flor de Ibera (Begbnia. Petúnia, etc.). T'ea
regada tota aquesta operarie%
arrib tina superficie plana dl.
instes ohjorte (test, ped, et,epretarem suaument la te :••a
peralte la llevar 'amen ben ara_
piada a la terra.
Regarern immediatament e!
test sembrat usant sempre 1:14
regadoreta ben fina d'arrui,a.
der, cuidara en gran manera de
no reninure la ferra; mutis-as
posar - bi un bisel de fusil ac
damlinf la terra, per evitar espe
laicsta de seolgui la Pavor. re,
rerdant de frenen] abans de
nAixer les plantes. Des irequest
n'ornen-U PI mes essencial
nir la torra sempre a un ente
d'humitat ennslant, regant-la
radia ,jamai que e'03500ili,
puix les Havre o perdrien el ped er d e germinaciA: ni lampee
que hi haeri excés d'aigua, per,
que podriern podrir-les. Aivb,
qste SP11)11111 melt eliffeil roe,
rius t,i ran importitricia si horn
vigila salta lila 'uta o dese vegas
des la sembra. A rensems. ele
gilarem tumb é les bestia-1,1es eme
danyers molt les plantes nl
ver. aixerant el sets n arpillera
per observar ei hi ha demunt
la torra cap hestinla, i matar-la.
No expotarern mai el test
sembrat als rajes maese Ihirco.
IPS Tel sol. i amb plantes dee
tirados, del fred; noserem un
vid r e isla dannint ele la torren.),
per resguardar-les, j en 'loe beta
reeer (Colens. Sàlvia, Petúnia,
Be g önia. e tc.! .
Aquesta manera de senthor
rusarem ami) totes les planta
que ja %.11-1 anomenades
ainunt, i amb els Amaran. e.
Nyanyos. Cavell Xinès, Coronados, liosa Itifstiee, etc.); P I/ fi,
anda les mes delicades de petites i que exigeixen elser transplantarles per -el' seu bon desenrotIlament, una cegada o
mes.
Hl ha una altea serie de planstes annals i hi-anuale que na
requerint tanta cura, i ro
provant-los-hi el transplantarles. les sernbres es fan d i reefament en el libe on tin guin de
pastar Ilur vida (Schholzia,
sellas. Cascalls, Espuelas. II'
uets, Malva Reja!, etcJ. Prepararem un lloc a terra apos'a
per elles, tenint present les ma.
Mixes cures que per les de V"rel a quant a la ser»bra. 111
quan al reg el r. tambe ami) re:vader best fi. l'aigua hon r e
tot. No deixar aix e.-partide
gar massa, perqu6 la llavor na
perdi la seca i %le g ar inolt ha les heut lotes
no ens eausin can fiesteen:a.
La germinaciA dura un
PiOdes d'e temps molt distint 14
los diverses p lantes, me"' se
rnoltes, segnns la tenuteralne s.
.neiven als dos es tres elles,
triguen rant trot e.: fj1,.. /1.:sj
ha que triguen quinze dies.
nies.
NoII mes modela dir-se de '•5
sembres sobre veda ala,' b
Mes erelem que ansh les nn(
I

r,

aesenva ladee P11 aasseat mod
artide tata nereona afidonels
a le• s flore tinelrä proa per :
solir beit en les seres nrov's.
1 si la so y a a ficid és ennsis t.
trobarä 117)
milor per regir. que es la natura. •
ni nitre din frartarem 1P le
frebalis que exigeixen
l es un 110e aposta i decora.in
desenrottlensent earrespone st
per Borle amb lista la slwe ,,nlendor. manera de distribu •rles; selrecionar-les i cerrarlos-hl un llor aposta i devora-

al rostro jar.lf.

J. San'amaria Illagrinyä
Un vid i de les gallines
No és rar d'observar entre les vaHines el viei de picar-se i d'arreness•
se les plomes. Aquesta mana, dificil
dr combatre, es manifesta sobretot
els gallinera petits en els animals es
troben ell nombre massa gran;
bla tumbé
tumbé que esta en relaci0 arrb
una certa tendencia carnivora de la
gallina, que es ananifesta en circulats
táncs' especials com per exemPles
quan l'alimentació amh residus orgäs
nics animals s ,insuficient.
Aleshores G gallina es menja les se
ves plomes o les de les seves comer
nyes per satisfer les seres ea:emitan.
El millor l'Urja per corregit -mane
detecte, oensisteix en posar a the
te residas de eme. earagebe
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S'estä preparant un 111hiciì ii Coira
acord econòmic i lieb M1 Tark preterj
polític amb el Go- la gilesii Ile ultima

VON

vern anules

Londres. 24. — S'està preparant un acord econòmic i polilla entre Analaterra i la R(19Soviet.
la
El Govern rus es veu obligat
aquest rteord per tal com estä
alancat de credit, mercats. et,atera.
les seves dificultats alnanacres san molt grane. i runfla
ce Anglaterra per rematar?les.
Por part dels anglesos es te
ro solament el desig de repren.rc negocie. sinó tambe el
da.lquirir influencia sobre Rusaa. Per aquesta causa record
,entindrä estipulacions politiliedS

glit' 3.
Si record ha d'asser una reaatal no es trigarä gaire en saincr-ho.

En aquest cas sorlirä de Londres una missió diplomätica cap

aloscou. Potser aleshores se
reconegut el Govern sovietie
per Anglaterra com un Govern
je fet.
A França. an aquestes not !ejes semblen poe conegudes,
sernhla que menys que mai eslen disposats a conversar. polf!inri-ter/t. amb els Soviets: però
sembla, en canvi. que en quant
això no s'ha dit encara Púlti-

ala paraula.—Havas.
VAGA A LES FABRIQUES
IYELECTRICITAT DE 't;TMA
Viena, 24.—Els obrers de les falo-iones d'electricitat continuen en
vaga, essent probable que el movíment s'estengui als metalliirgics.
Els patrons amenacen amb procla7/ar el lock-out.—Radio.
L EXPORTACIO DE CAFE
BRASILER A ESPANYA
Rio Janeiro, 24.—EI trust brasire dels cafés té la intenció d'ultima;
acord amb Espanya per ina l'esmentat
icar
taqucil producte en les millors
ions possibles.—Radio.
VOL DONZE MINCTS rbf
MOTOCICLETA
selles. 24. — L'aviador Simonet
-lat per espai d'enze minuts en una
)vieta. de dos seieuts, batent el
.4.—Ilavas.

ski a instancia deis presidents del
Senat i de la Cambra popular.
El senyor Poincaré declarä també que anda freqüència es trobava
en desacoté amb els negociadora
del Tractat. així con/ també ho va
estar el marescal Foch.
Un diputat ii digné aleshores que
essent aixi hacia de dimitir, contestant-hi el scnyor Poincaré que
despres de celebrar diverses converses amb el president de la Cambra i amb el mateix Foch, consultä amb la seca consciència i decidí
romandre al seu lloc.—Havas.
Paris. 24. — Cambra dels Diputats.

Després del president M. Polacare ha ores la paraula el senyor Tardieu. el qual interpella el Govern
respecte el procediment seguit en la
reccnt reunió de la Conferència
d'Ambaixadors.
El senyor Poincaré contesta declarant que no acceptarä les responsabilitats del Poder si la Cambra
no aprova l'actitud adoptada pel Çovern ei, aquesta qüestió particular.
—Hayas.
LA MOCIO DE CONFIANÇA
FOU CONCEDIDA PER 305
VOTS CONTRA yo
París, 24. — Després del discurs
pronunciar a la Cambra per M.
Poincaré exposant arnplament la
situació política interior i exterior,
i l'actitud de Franca davant la situació d'Alemanya i l'acord al qual perbe de la pau mundial, s'ha arribat
amb els aliats a la Conferencia
d'Ambaixadors, es procedí a la votad() de la moció de contianea en el
Govern, la qual fou aprovada per
305 vots contra 70.—Radio.
'TORRES QUEVEDO, DOCTOR
"HONORIS CAUSA" DE LA
SORBONA
París. 24.—Durant la solemne sessió celebrada a la Universitat amb
motiu de l'obertura de curs, han estat lliurats al senyor Leonard Torres
Quevedo. enginyer i catedrätic de la
Universitat de Madrid, el diploma i
les insígnies de doctor honoris causa.
—Hayas.

D'ANGLATERRA

SEECKT DISSOL ELS ?OMS

COMUNISTA 1 NACIONAL-

Berlín, 24.—El general von Seeekt,
que actualment té a la seca mä el
Poder executiu, ordenà ahir a tots
els governadors militars de l'Imperi
que procedissin a la dissolue : o dels
partits comunistes i nacional-socialistes. Aquesta mesura, que es va coneixer abans de la sessió del Reichstag, produí gran agitada, entre els
partits afectas, per la dissolució, la
qual cosa contribuí, indiscutibiement,
a la derrota de Stresemann fos immediata i mes sorollosa del que hau1-4 estat sense aquella mesura. —
Radio.
Berlín. 24. —El general von Seeckt
ha prohibit l'exist è ncia, en territoris

de l'Imperi, de tota classe d'associacions i organitzacions conumistes, socialistes, nacionalistes i u l tranacionalistes.
La policia ha registrat diferents
locals.—Hacas.
ABANS DE LA CRISI LES
CONSULTES
Berlín, 24.—Es confirma la noticia que abans d'acceptar la dimissió
del Gabinet, el president de la República, senyor Ebert, hacia conrultat els grups socialista i nacionalista—Hacas.
EL REICHSTAG REBUTJA LES
PROPOSICIONS DELS COMUNISTES
ELS AUTORS DEL COP DE BAVIERA NO SON TRAIDOR
Berlin. 24. — El Reichstag ha rebutjat, ami) el vot ca contra deis socialistes i dels cormmistes, algunes
mocions relatives a l'estat de setge.
Així mateix ha rchutjat. per 193 vota
contra 16o. una moció presentada pels
comunistes soNicitant que s'instruís
un procés d'alta traició contra els
autors del cop d'Estat de Munich,
ädhuc von Kahr i von Lossow.—HaVas.

VON KARDOFF, CANCELLER?
Berlín, 24.—El president Ebert ha
manat cridar el populista von Kardof f, amb el propOsit, segons es du,
d'encarregar-li la formad() del nou
Govern.
21,1.111n,nnn••n

Sembla que els populistes i el Centre aproven la designad() de von Kardoff i desitgen el mateix que els demòcrates que el senyor Stresemann
conservi la cartera d'Afers estrangers.
Es diu també que von Kardoff formara el Govern amb elements del partit moderat.—Havas.
VON KARDOFF HA EStAT ENCARREGAT DE FORMAR EL
NOU GOVERN
Berlín, 24.—El president de la República ha encarregat al diputat populista von Kardoff la formació 'del nou
Govern.
Von Kardoff ha reservat la seva
resposta uns que hagi realitzat determinades gestions.—Radio.
CONTINUEN ELS SAQUEIGS
DE BOTIGUES A BERLIN
Berlín, 24.—Continuen els saqueigs
de magatzerns a Berlín i en altres
ciutats pròximes.—Has-as.
UNA MOCIO DELS SOCIALISTES BAVERESOS
Munic, zi. — Els socialistes han
presentat una moció sonicitant la
immediata supressió de l'estat de
setge a Baviera, i la destitució deis
funcionaris que prengueren part en
el darrer moviment.—Havas.

Per e cubrir 15 Hm es
cedida!:

-Londres, 24.—Continua des..
enrotllant-se la politice electo-

VON KARDOFF, POPULISTA, ENCARREG1T DE FORMAR GOVERN
Els esmentats contractes han estat signats avui.
La Comissió de Reparacions ha
de decidir ara a quin compte elan
d'inscriure els lliuraments de carbó
a compte de les reparacions.—Radio.

ALEMANYA COMUNICA A
BELGICA LES OBSERVACIONS
SOBRE ELS SEUS ESTUDIS
TECNICS
Brusselles, 24.—L'encarregat d'Afers d'Alemanya ha lliurat una nota
al Govern belga que conté les observacions que fa el Reich ala estudis
tècnics belgues.
El Reich estä disposat a entaular
negociacions sobre la base dels es-

mentats estudis.
La susdita nota sera comunicada
a la Comissió de Reparacions.—
Radio.
AUTORITATS FRANCO -.
BELGUES SIGNEN UN
ACORD AMB ELS INDUSTRIALS DEL GRUP STINNES
Dusseldorf, 24. — Entre les
autoritats franco-belgues
cupaci6 i els industrials, representats per Huta Stinnes s'ha
signat un acord.—Havas.
Dusseldorf, 24. — A consee
qilencia d'haver-se signad, un
aeord, els industrials han reUNA EMPRESA QUE CONSInunciat a la pretensió de fer
DERA ELS SEUS OBRERS
inseriure en record l'import de
les incaulacions i lliuraments
Dusseldorf, 24. — La direcció de
les mines West End, d'Hamburg,
fets a compte de les reparaha decidit no portar a efecte Vacocions, sense fer deducid de les
miadament d'obrera que tenia deci- despeses ocasionades a Freno
dit.
i a Bélgica, per l'ocupació. —
També ha decidit que eta seus Habas.
ohrers que no estan treballant seran
Dusseldorf, 24. — En record
considerots per ella com gaudint de
signal entre les autoritats franperrillo i pagar-los el mateix jornal
eo-belgues i els industrials de
que els altres obrers.—Havas.
les mines, s'estipula que
aquests Hiuraran als aliats
A LA COMISSIÓ
279 milions de frenes tranceDE REPARACIONS
sos en concepte d'impost pel
SIGNATURA DE CONTRACTES
periode compras entre gener i
AMB ELS INDUSTRIALS
DE LA RUHR
novembre del corrent any. D'aqui endavant, pagaran deu
París, 24.—E1 Govern alemany ha
frenes per cada tona venuda, i
presentat a la Comissió de Reparalliuraran a l'Entesa el 18 per
cions els projectes de contractes amb
(at ril de la produccio neta.
els industrials de la Ruhr.

DE

111118ER

estabd de la
ciutat dispesari la
supressió dels
bagan consalars

lb de lis di:sitia EI BOU
premien 1

SOCIALISTA

París, 24.—Amb motiu d'un incident sorgit en la sessió (ahir a la

Cambra entre els senyors Poincaré
i Tardieu, el president del Consell
revela que n'any 1919 va dimitir per
dissentir la seca opinió de la del senvor Clemenceau respecte del Pacte
de garantia, retirant la seca dimis-

11E11111Y!

ral.
Per a cobrir 615 Hoce es presenten 1.380 candidats, que corresponen als següents partits:
520 als conservadors, 440 alls
Iliberals, 405 als treballadors,
4 als comunistas i 12 ale independents.—Havas.
lls stocs constituits a la
Ruhr fins el dia primer d'octubre últim queden en propietat deis aliats.
Persisteix el règim de 'licencia per a l'exportada. '—
Hayas.
L'ACORD AMB EL GRUP
STINNES CAUSA GRAN SATISFACCIO A BRUSSEL.LES
Brusselles, 24. — Als cercles
politice es mostra gran satisfaceta per l'acord signat amb
el grup Stinnes, considerant-se
atea cona una prova mes de l'e
ficàcia de la política iniciada
l'onze de gener. alldio.
EL SEPARATISME AL PALATINAT
Ludwigshafen, 21. — Tres
Ajuntaments del Palatinat han
presentat la seva adhesió als
separa tistes.—Havas.
LES EXCUSES PELS INCIDENTS DE LEIPZIG
Brusselles, 24.—L'encarregat d'Afers d'Aletnanya en aquesta capital
ha fet present al president Jaspar el
sentiment del Govern del Reich pels
incidents de Leipzig.--Havas.
LES ELECCIONS SON AJORNADES FINS AL té DE DESEMBRE
Atenes, 24.—S'ha publicat un decret, a tenor del qual queden ajornades les eleccions per al 16 de desembre vinent.
Al mateix temps convoca reunió de
l'Assemblea nacional per al primer de
gencr vinent.—Havas.
POLONIA PROTESTA CONTRA
ELS EXCESSOS ANTISEMITES
Berlín, 24.— Polònia ha pro_
testat contra els excessos dels
antisemites, els quals durant el
5 de l'atatial maltraetaren i robaren a 90 israelites notables.
ele nacionalitat polonesa.— Hayas.

Paris, 24.—En el nou Setatut
de Tánger, sabem que figurarä
la supressió dels actuala Tri- s
bunals consolare, els guata se-i
ran naturalment substituits pez
uns Tribunals mixtes de jutges
indigenes i membres de diver+
ses nacions, però aplicant-se un

Códi únic, que probablement se..
ra el de Freno..
Encara que no esta acabat
l'estatut ni es coneix, per tant,
oficialment, es creu que es bae
sarä en l'indicat en quant a
l'administrada de justicia. —1
Radio.
EXPLOSSIO D'UNA BOMBA AL
CONSULAT D'ESPANYA. A
INLANDIA

GREUS DESPERFECTES A L'EDIFICI. — EL CONSOL SE SAL-.
VA PER CASUALITAT.
Filadelfia. ea. — Aquest matí ha esclatat una bomba al consolat d'Espanya a aquesta capital.
No hi ha hagut cap mort; el cònsol
resultà iHés.
La faena de l'edifici ha quedat
destroeada.
El cònsol senyor Mota. en tomar del
teatre, quan anava a obrir la porta de
casa seca, va veure a terra, al peu de
1 porta, una caixa que va recollit portant-la al vestíbul; pera no trigä en
reflexionar, i creient que alga, sens
date, l'haría deixat en aquell lloc tan
sols per uns momento, amb l'obiecte de
tornar a recollir-'2, va anar altre cap
a dipositar-la al mateix lloc que l'havia trohat.
Acabara de colgar-se el senyor Mota. quan es erial l'explosió. El cansol, &en s'ha dit, no sofri cap ferida.
pea, fou violentment tiran a terra des
del llit pel desplacament de l'aire consecutiu a l'explosió.—Havas.

BELGRAD RENUNCIA A LA
INDEaINITZACIO EXIGIDA A
SOFIA
Belgrad, 24.—Per haver Bulgaria
executat les condicions que s'estipulaven en la nota de Iugoesläria relativa a l'atemptat comes a Belgrad
contra l'agregat militar serbi, el Govern iugoeslau ha renunciat a la indemnització que en principi exigía.—
Hacas.
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Música Les sardanes
AMICS DE LA MUSICA CATA-

La robla Barcino da l'enearLANA
Heu's aqul el programa del regada d'exentar el programa
roncan "L'humor en la caneó", que el Foment de la Sardana
que demà dilluns, 'al punt de ha confeccionat per a avui, al
tres quarts de den de la vetlla, =ti a la playa Reial.
donara al Palau de la Música
lleus aquí l'esmentat proCatalana Ceminent artista vie- grama:
nes Rudolf Bandler, amb la rol"Infantivola", Serra; "Puig' laboració de la pianista L'Uy card', Serrat: "Llieorella",
Bandler:
Carreta; "La mes patita", MoI. - -Pensaments edificants rera; "Al voltant de Sant Jord'un fumador", J. S.- Bach; di". Soler. i 'Florida", Pujol.
Elogi de la peresa", Haydn;
Ens plau fer constar els pro"La valla", Mozart; "Valentia
gruesos de la robla Barcino,
de sastre", Zelter; "Dansa", observats amb goig durant la
Weber.
Pallada do diumenge passat.
"Caneó de boda", Loe- Esperem que sPguirä el seu caII.
we; "El princep Eugeni", Loe- mi ascensional i podrem semwe; "El vell senyor", Hermann;
aplaudir-la.
"Els gats i el propietari",
A la tarda, la mateixa robla,
Pluedemann.
- "Epifania", Wolfs; inaugurarà amb una selecta
"Idilli antidiluviä", Wolf; bailada el local del Foment
"Xerradissa d'Atan liassan; Sartlanista de Sant Martí (Me27).
flernelius; "La vella cacatua",
Carnelius; "Caneó de la pava",
älussorgsky.
El earaater novetat de les
cançons del present programa,
aixi eom la categoria arlistica
del san intèrpret. fan esperar
que la segona sessid deis funjas
Vatice11 8 entrate
de Ha Música constituirä un
Vapor espanyol 'Mar Mediterrawerilabla esclevenimant
neo", d'Houston amb cotó. AmarORFEO CATALA
rat rioll d'Espanya Est. ConsignaAvui dala-tenga. dia 25. a la tari, Regato i Forahona.
tarda. tindrà lloc al Palau de
Vapor espanyol "Mahón", de
la Música Catalana. PI primer Mah6, amb càrrega general i 194
dels concerta organitzals per passatgers. Antarrat mod de Mural'Orfeó Catalä. a càrrec d Ca- lla. Cnnsignatari. Atnengual.
minen' guitarrista Miquri LloVapor espanto! "Monte Toro", ele
bel, el qual executarà el seamb (anega general i t 94
güent programa:
passatgers. Amarrat mol: de MuraI. "Minuet", Sor; "Estu- lla. Consignatari. Amengual.
di" en si menor, Sor; "AndanVapor espanyol "Maltona'', de
te", Mozart; "Sarabanda", Palma, amb carrega gmeral i
Bach; "Estudi" en mi, Sor.
passatgers. Arnarrat moll de les
- 'Estudi", Coste; "De- Drassanes. Consignatari, Conyantia
dicatöria", Kiranados;
Transmediterrania.
del foc-follet de "El amor bruVapor cspanyol "A. de Satrústejo", Falla: "Homanalge a De- gui", dAvileis, amb enrié, Amartat
I.ussy", Falla; "Preludi", Tär- moll de Ponent. Consignatari, Argir ega ; "Scherzo", Thrrega; non.

SERVE1 METEOROLOGIC DE CAIALLJNYA
a4 re ovela mbe.o . den -192.11
r. IITUACIO ATMOSPEBICA GEN1112AL
e. MAT DEL TEMPII A CATALUNYA. A

D.

"El mestre", Caneó popular
catalana, Llobet; "El fill
riel", Caneó popular catalana,
Llobet; "Dansa espanyola",
Cranados.

CRONICA DE CULTURA
ACADEMIA DE RONES
LLETRES DE BARCELONA
En la sessió del dia 13 del carrent. el senyor Cades Rahola, acadernic corresponect a Girona. des
cl tema: "Gfrona en lanti--enrotIlà
guitat", Ilegint fragments del seu
treball premiat per la .Manecniunitat
de Catalunya.
Cortez-tea arnb indicacions sobre
les fonts bibliogratiques del seu traban, interpretacions etimolOgiquea
del nom de la ciutat, descrivi els
vestigis prehistór:cs que existaixen
i dels objectes arqueológica espeeialment de l'epoca romana. Assenyala
remplacament de la necrip:dis cristiana, i estudia la influencia de la civilització romana; així com aporta
dadas sobre rorganitzaci .; social. política i económica de l'amiga Gerunda, a:1lb els principals personatgea
filia de la ciutat ' que exerciren intportants funcione.
L'esmentada corporació celebra
diumeage, dia 18 del corrent, a les
rece del mat', a la sala del Consell
claquesta:',L'niversuat, la -aolemnial
recepció .de l'academic ti unierani
electe senyor Antoni del Cerro i de
la T'orre, catedràtic
l'oren presenta a l'acte representants de la Ilancennunitat de l'atalunya, Consistori dels Jora 'lorals, Academia de la Llengua ('atalana, Institut d'Estudis Catalans,
Acadetnia de Ciencias, Academia
de Medicina. Ateneu Baru:loni. Aca
(Jimia de Bellas Arts..Ctstnissió de
Monuments, Arxiu de la . Corona
d'Aragó, Museu Arqueològic, Arxiu
del Mestre Racional, Junta de Museus de I3arcelona, etc., (1: quals
ocuparen llocs d'honor st la preSidocia.
El recipiendari flegi cl seu discurs,
serian tsobre: "Origens de la DeputaciO del General de Catalunya",
crudit traban ple de dadas bistóriques i novas inéditas documental,
recollides en pacient estudi i neceeca en -els p ostres arxius i biblioteques.
Respongué, en nom de l'Academia, el senyor Ferran Valla Taherner, enurnerant els 'tierna del nou
academie i glossant el meritissim
traban del senyor de la Torre, de la
riostra fonamental inatitució de Catalunya. Tots dos foren mult aplaudita
La presidencia, després d'adreçar
nualques paraules de benvinguda
nou academic, encomiastiques dele

seus merits, Ii imposà la medalla
cnsenya de l'Academia, i remarca
els representants de les autoritats,
cls quals, amb Ilur preaencia, lavien
enaltit lacte.

Aquesta entitat celebrara sesski ordinaria dimarts vinent, dia
27 del correr.t, a les Eis de la
vetlla,. ..en la qual lacadémic reveread pare Fausti Garulla, O. M., Ilegira go treball sobre el tema: ''El
rape d'Aragó i els Estats /nasal-

Vapor espanyol "Montevideo",•de
Cádiz. amb cal-raga general i 142
passatgers. Amarrat mol: de Balear;
Oest. Consignatari. Ripol.
Vapor nata transatlänt;:. "Giulio
Cesare". de Buenos Aires. Montevideu i Rin Janeiro, amb cárrega general i 368 passatcecs. AmPcra o mol!
de Barcelona Est. Consignatari,
Italia Ami:rica.
Vapor aletnany "Oldemburg". de
Kobe, amb carrega general. Amarrat moll de Sant Bertran, Cees ;gnatari. Tontas afallol Roseta
Vapor espanyol "Cierto", de la
mar. arnb peix. Amarrat mol! de Llevant. Consignatari, S. A. de Pesca
i Navegació.
Vapor aletnany "Vesta", de Mitlaga i escales, azul, cárrega general.
Amarrat moll de Barcelona Sud.
Consignatari, Berna,' i Companyia.

VaIxells despatxats
Vapor danes "Kirsten'', de Iránsit, cap a Tarragona.
Vapor naba "Ansaldo Sati Giorgio III'', ami, carrega general i
trànsit, cap a Valparaiso i escales.
Vapor espanyol "Balines", arnb
carrega general, cap a Buenos Aires i escales.
A 1 apor nora« "Bruse jarl", anda
càrrega general i trànsit, cap a Marsella i Genova.
Vapor cspanyol "Patricio de Satrústegui", ami) carrega general, cap
a Veracruz i escales.
Vapor espanyol "RaniOn R.'', amb
carrega general, cap a Málaga i escales.
Vapor haba "(Julio Cesare'', ami)
càrrega general i trànsit, cap a Genova.
Goleta italiana "Santa Filomena'',
en hast, cap a Cene.
Velen halla "Laura", sieb ossos,
cap a Livornn.
'Velar italia "Porto Salvo", en
llast, cap a Cene.
Vapor estianyol
carrega general. cap a Malló.

amb

Vapor espanyol
anula
carrega general, cap a Palma.
Vapor espanyol "l'intore", amb
càrrega general, cap a Alacant.
Vapor espanyol "Cunera", amb
carrega general, cap a Gandia.
Vapor espanyol "Canalejas",
ami, carrega general, cap a Valencia.
Llagut cspanyol "Atina 'Martíhez", ami) carrega general, cap a Valencia.
espanyo I "Carmencita
Agnsti", en Ilast, cap a ('astenia
Llagut espanyol "Ronmaldo Ballester", amb carrega general, cap
a Valencia.
l'ailebot espanyol "Alfredo, amb
carrega general, cap a Cádiz.

Els Teatres
ROMEA
Avui, a dos quarts de quatre, es
posará, en escena la darrera producció d'En Josep ?luid Folcli i Tor-

SÓii nowenats

Cilillifi

regidors d'ordre De
eammummemommerem........-„
governativa
LLSIIIDA

A LEE p DEL illdTL (Mamado» d'Europa,
Nord d'Aletea 1 rAtlbade. robadas Per tidelluße
nasa (e):
El temps és variable a tot l'occident europeu, dominant el règim de boires generals a França i auno -

LIS .D110. MRTL (Observados s 4. 1* Xara&
Motioneoitigica =mira. comunicados per eslalon):
Cel mig núvol a'tot Catalunya, i boires a l'Empordä, conca de Tremp i pla d'Urgell.
El .terreny is eompletament nevat a la Cerdanya

16s a gairebé tot Espanya.
Plou a Austria i al nord d'Africa. Les . bahre, pressions es troben a l'Atläntic, entre les Açores i Portugal, i les altes al Noroest de les Mes Britäniques.
Les temperatures mis babes observades a les 7
hores a l'occident d'Europa han estat les següents:
16 graus sota zero a Karlstadt, 11 gratis sota zerg

Les plug o de les darreres 24 hoces han estat gai-

quan ele periodistas visitaren el
governador civil, el senyor Loe-

cebé generals.
La Máxima temperatura ha estat de /6 graus a
Flix, i la mínima, de 7 graus sota zero a Puigcerdà.

estat nomenats els »taus regidors (pie havien (l'ocupar les

a la vall mitja del Segre.

a Gallivare i Stockholm, totes dues estacions de Suecia.
Les temperatures mínimes de . Catalunya també

Alta% a fa tina de la tarda,
nada ele manifesla que havion
vacante que hi havirn al nosdre
Aun nt a ment.
Digué que ele regidors eren:
Juli Camparh Mare?-s.
Francesa rIP P. Molins j
Ilarat.
Frederic Camp i

poden comparar-se amb les baixes d'Europa. Puigcerda ha donat com a mínima 7 gratis sota zero, a
l'igual que Praga, essent Txecoslovàquia la regi ó
mis freda de l'Europa central.

Trancase Airons i Martf.
Enrie Cera i Tensarla.
3"irans Arti gas i Albarlf,
Jnaquim Mandó i TIA.
Miguel Madorall i Ritts.
Josap Maria Parrillada i Migue:.
Dies anrara, pralant d'aquest
n
nomanarnant daiarn que 03 rov in/M ine:d. pan', que /in
sid Craa
ca tela pnrqt1 nn trnhaven gol

volgurs campar ele rärrec e,
prnposarrin a molta gant. de diferentes roinrs pol que:. i n in-

MOVIMENT MARÍTIM

"Somni",. Tàrrega.
- "Torre bermeja", Albeniz; "L'Hereu Riera..." Can(:45 poptilar catalana, Llobet;

gú no In) volia aecaptar. Tanmateix no as pas cosa fäail "a d
ministrar" Barcelona!
'Es per aixri, perquè es veia
que fAra impossible trohar
a q u e s ta Sol1 5-01lS - I laVOrS encara vuit - que l'alcalde sanyor
:\I y arez da la Campa manifeeth
isis perindietes que podiem des-

VENTS SUPERIORS. A BARCELONA. ( Sondaegeo de l'atmosfera Muro, a les del mat1);
1000. 1500, 2000.
250.
500.
Altitud, metres:
ENE. \VSW. WNW. W. W.
Direcció:
2,
a,
8,
12,
14
Velocitat en metres per scgon:
Plató de núvols a 2,212 metres. Strats - etimuls.
OBSERVATORI METEOROLOGIO DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horca d'observació: 7, z i aS botes
Barómetre a cero i al nivell de la mar: 758, 7364. 756. - Terminuetre sec: 74. ca. 108. - Termannetre humit: 54. 84, 85. - liumitat (centessimes de saturació): 7t. 86, 75. - Direcció del vent:
N., calma, calma. - Velocitat del vent en metres per segon: 3 , o, o. - Estat del cel: tapat, quasi seré.
- Classe de nfivols: //Manis, alts-strats: címitils-nint bus; strats.

Temperaturei extremes a l'ombra
Maxima: 11 . 2. - 'Mínima: SI, - Mínima arran de terra: 3'1. - Oscillació termométrica: 6. 1. Temperatura mitja: - Precipitació aiguosa, des de les 7 hoces del dia anterior a les 7 horas del dia
de la data: inapreciable. - Recorregut del vent en igual temps..,: 91 quilòmetres. - Observacions particulars: pluja des de les 7 hasta les 133o. Boira,

CRONICA SOCIAL
UN NOU DIARI SINDIC.%LISTA?
Ahir va reartat• Cixer. "Solidaridad Obrera", (irgan de la lrederariO

Per ver, que ha vingut ' circulan' amb insislncia el rumor TI o 'it breu voinencarú a
publicar-se no altre diari, el
qual defensara les aspirarions
dels sindiralistes diseonformes
sutil u tondimeia sc gutiist per
la Federaria Loral, i al qual
apoiarien els Sindicats deis alaArt Fabril. Transports I Sarvais liu'ulul les.
EL COMITE
DE
FLEQI'EllS
liavent-se sollicitat per
s
hic 'e flequrrs L'Espiga dr Barcelona" la constiI Urjo'. 11 . 1111 (;"1/1i I i parit ari eir-

cumslancial do rofiri, es (milvoca els patruns i -'iris fle-

quars de Barcelona no aseoniste, aixi eoni a les entitats
i associacions mitro/m . 1s i obreres del ram. uioiniciliacles en
aquesta eint;tt. a la rannba qun
en aiptesta
Itrgia tlel ministrri del 'fra..
ball. Conterç i Indústria (l'asseig de (',riuria, número 19, bis),
el tlia 19 del corrent, a les ortze del mal i, per posar-sr
toril >ubre rui/ieele
COMO
i facullats cireumstaneials qua
han d'essar-li atorgades, apKi
con/ sobro la forma d'oleceió
i nombra de voeals que han de
fo mil a r-In.

CRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA pnovire coal.

VISTA DE CAUSES
A la SeceiO primera, i atinad d'un
delicte de lesions, alta assegut al
banquet Jame 'Foca-es Vela. El fiscal li ha demanat la pena de dos
mesos i un dia datrrest major i 500
peasetea d'indeninitzaciú al lesionat.
Davant de la Secció segona han
comparegut Josep Vicente Ramos i
Francesc Epuiii tasol, acusats
d'un delicia de furt. El fiscal cls Im
den/tome cl càstig per a cada un deis
processats de dos musca i un dia
d'arree major.

alta aNYALAId aldra PER A
DEMA
AUDIENCIA TtmerrOmed.
Sala primera.-Drasanes. Menor
quantia. Indústries Mecaniques, S.
A., contra Josep Cañameras.
Sala segona. - No te assenyala-

res, setnpre tan aplaudida "L'infant ment.
que no cap 600 atan".
ÄUDIENOIA PROüleecolu.
A dos quarts de sie, i a la bit, per
haver- se de desmontar el decorat
Secció p rimera.-Drassanes: Dos
En. resmeutada sessió Mn. loan deis lineares N'ilumara, Alarma i ;u- .orals,, per lesiono i fut..
Ablhosat, acadèmic corresponent a, oyent, es donaran les darrcres reIdem segona.-Oest i Universitat.
guisar. del Capitol catedral presentación, en dia de feota de la Dos orate per fuel, i un incident,
sida!, tractari d'IAntós famosa obra cabd-<1 d'En Santiago per injürirs.
di 0411-142,M0 des- Rosainyol 'L'auca del mnyor EsteIdean tarterli..4tit Un oral, per
.
ialopht.

NOVES RELIGIOSES

ACIIIIMENT
'Prosantada poi Senyor Basl
una denuncia de' ronriliachl-fos
praparatória d'una querella per
injúries graos contra l'aMor do
la learioatura :alusiva a r e St a I S011y 01' .apareglida en
l ' ediriA traques' diari del 28
d'orilla/ro
ssal. el nostre
roelor. .onlestaiit l'oxpre:.'sada
rarto
41P/110 ltda. 1 n '11 on
de la coneiiiació les sizgilente

manifest acions lextnals:
' Qua recibió dicha caricatura
gfu' colabot• aeb; aspontänea y
que de l'abrirla estimado
risa para el Sr. Bastos no hubiera permitido su piibliriteidn:
qua la referirla ea rica t ora y el
texto que lleva al p'e. tin.ron
reaibidos 'ion ant o rior l dal a !a
&mitin la m'asoldada al Direatorio por el Sr- litrelt i•ontra
actor y. por liudo. no rO.IPIN, taiferirso. ni on la intenrii'm del
ant o r segutamehteeatux

cuan-infla por itilti;'. 1 ill 'riada
contra el Ultimo rollo-, Director
du la Talmerdera; que
onda dora , i g nifi n atto fle la ea i r a ra y de las frases suscritas, rs
Ist critiea de la as tuacií, do un
hombro m'a/lira, que en declaraciones reeiontes, su prop1-isito del
problema eal al;tn. Se contradice. a entonder del omites:1mile,
con el programa del partido en
tilir militaba id Sr. Itast os. y estimando. en uso del derecho do
crlt i n a que debe rieroer la viren. sa , quo la' infidelidad st diolm
pro g rama puede ser debida a un
desdoblamiento do 1:1 personalidad del Sr. Bastos, el qual.
pro-ionizado ile raorganiazr y aumanta! . al tesoro (Oros de la
Tabacalera podía hacer dudar 1.1:.
(Me f l l a U t er
t • iones fuese el

t a les ils,i ar a -

Sr. Bastos, antiguo diputado ragionalista. y
CV(' la ciromistanria de aparecer la fi g ura principal del
jr, ron dos tabacos en la boca,
era securamonte para que el
lartor (IA1 pariódien Si' dies"
cuenta d'a que el aludid., Pu -ti PI
Dirft f tor da la Tabacalera, va
ame el (lilaila no tenla ningUn
parecido con el Sr. Bastos."
Aixf. d'aquesta manera públi_
ea, fem ronslar QUA l'PttalPatad4
<m'intu y a no 'Pifia antas abast
qua la orillen d'idees n arfan:
P10115 nolitiqu p s, com ho 'muriera fet constar par simple requarimant particular de Finterassat, iii easent dubtosa
nostra stateritat, si horn
corda l'actitud obsarvarla per
aquest diari abano i despees da
l'estimulada a.r(eatura en la
qüeslió tioncreln de les aPIISSIelons foro/atarles pel comercian'. Sr. March nutra el Sr.
Bastos, rhonorabilllat del..qual
baxem reconegut sempre. malgrat les can guros que Cona a p e;Me 1 des de la bestia peeirid
.

ealriateake. • •

25 adv
. embre 111/1

Diumenge

T4 .rulletleTTAT

BISBES INDIS SN LES SEES
•
INDIES
Tot just fa un panel) d'anys
Iii bague a l'India un Congres
Católie tan important, que el
Sant l'are nomena un Legat especial per presidir tan notable
reunió de irisbas, viearis apoatiznes, clergues 1 poble fidel.
En una di/ les darrp res s 15 5-ions iiixecit un ...largue insu i parla respectuosament manifestant.com reeoneixia la
i el valer dele bisbes i vivavis apostialies que ocupaven les
Satis indias; paró. quo lambe
calia reconi,ixer la virtut i el
valer (10 la olerecia india i que,
SI 1111 havia tle supnsar-se un
reconeixement d'infürioritat,
semblava arribada lisura que
eeSSes el que lotes les Seus indios toSin oeUplideS per bienes
cstrangrrs.
La impressivi km gran en
l'Aesernbtra. Parla tot srguit el
Legat dol Sant Paro. arnb paraula sovera. dient quo no semblavon massa POPerl tIt S ni el )11'0
eütli1110111 ni el mornent escollit
per fer pública
oïda.

Acaba el parlamenl, manitastant, paró que la Santa Seu
n'hituria osinent. (Cfr. La doeumentat ion Ca I holiquel.
En ~ele, por després urna¡'ti de Roma una carta en qua
es vol : Nasa por la possible tiltraPPiA de la disciplina i es ret'ilion les Atoes . parts del discurs del Legat.
Roma. que Viu anib PIS poidas. i també quan van d'acord
ami) elle .ela .1inVerns, ami/
aquasts, ha coas ortit ja en fot
adió (111P SOIS folt l'Platiti P111111d'estudi. DesprOs d'havernomenal qua tro viraris apos-

ttilies indis (le Milis siro-malabar L Chanaanacharry, Ernakul
lam. Nottayan i Trichur'i, sima
creat dilas diòcesis (lo ritus roma. De la inissiO de Madura
St' lila separat la ragi' (lila Costa de Pes' , adore, ami/ Julieorin por Capital, i se alta fet un non hisbat amb hisna que n'es Oil, el
jesuita 3In. Francesa 1'. linche. II mateix s'ha fet a la costa
del 'Malabar. en la vella diòcesi
de Manga/ore, eraant-se la de
Calicut, a la qual paitaarä PI bisbe actual de alangalore, el j p
italià P. Perrini, i per a-cuita
la seu valla, el de Mangralore,
es nomenarä un biaba indi.
(Cfr. "Razón i Fe" i "La Ciencia Tomista".)
11111•31•19n11111~1Zillfflan

Del Municipi

LA COMISSIO INSPECTORA
DE L'AJUNTAMENT
La Comissiú Inspectora de l'A.
juntament ha acordat habilitar els
dies 26 i 27, dinar» i dimarts, de
deu a una, i de quatre a sis, per continuar la infonnaci6 pública que
alaivied'aeabse atar.

mentir que s'anomenarian ragidors da R. 0.. que tot eren rurnors sensa cap fonament.
Per?), ara . drisprés de molt
recercar, &han frobat.
QUALITATS DELS NOUS RE.

nInons

ra y en/ pogut averiguar alguT'es raracteristiques deis nons
regidor:
El senyor Caparà i Marpsis de enginyor i no tó cap
signific acití política.
El senyor Eral/cese de P. Molin s . agent c.• ranvi i horca,

portanyent al Comit ni de Datenea Sooial. ha estat candidat al
rärrar qua avui ocupa. prrisrintat per la coneguda U. M. N.. 1
no cal dir que ho fan amb ;‘xit
sorpronent a favor dele seus
confrineantsi.
El senyor Frederie Camp 1
Llopis. molt conegut riels seus
importants esludis napolplUiics.
As un intalleclual llo gens inPrvinont (irisas de poli! ira. El
set/ nnill aparegué en reviste' i
estudis quan se celehrä ci arolenari de Napoleon. l'anv 1921.
El senyor Francesa Girons 5
Martí. als' 'cal aparlat. tambr.
de la política és. eotlegut ecu l l a
homo dla bon satifit i d'una vasta
cultura .
fatuaEl sonyor
ra A s
•
atioador dale n'imito-1es
del inataix nom.
El S.-41%TO' Atiti g as. arquderte, ateneísta acreditat. uit sa
eoneix tampoe eap.antet•ior
prvon ei.i
it ira.

1)al sanyor Mundó i Fi o. avul
con. avni no en podom dir res.
El eanyor Maderall i Ita i s ds
a/alunada i lampor. avni rool
avni. no en muten/ dir res.
El sonyor Parellada. agent del
ntereat Iliure, cus- ditien qtu
una bona persona.
Aque s ts /mas regidurs oeu_
piiran. gairts ba podan/ assagurar. los tinetteies d'alcaldia i los
pt• isidinteies

Colitis:40ns.

1

Quan iuoittó lui havien vuit vacants. es dula que continuarien
neupant els sens Iltu-s 01 3 se_
ny ors Par i Poigniartf. Quin
dels , dos quedará ara? 1 al seD Y 1)1' Vila TPiNitrd, r tleitra scol

trobara roto a regidor a !Otee
Contisions. cli irtot de bi

sindieatura que
lenta?

heu

‘isildrinent

seguit n l'Itaver recollit la
not iria del senyor I.nssa.la , els

pPriodisl es ente fan -la infao•m7:cid al Govern Civil Ito diguoren
als que la fan a l'Ajtantament.
• f111PSt S

emanaron par

t'SSO7

rohtits red sanyor AlVarez de la
ranipa.
El sanyor aleable. on vetn•els,
a t ina un Xis 51111114. ProruHI
Mu g ir les preguntes. pert`e en
n. euro 11 1 1 0 ia sithien els noms,

(Trulla
tola rasistancia.
Digne qua no es possessionarien dals Arrees fins dimarts
n ditnecres de la seli»ana
t ra ,l1 i qtke fine la sossi,'. del dia
3 de dasambra.
L O S nos) va. ante trua hi ha 5-ich oren .1..ls tiruidors sanvors
Itassagativa Carrera.
Marian Planas Esobos, Joson
Vila Maratias. Trancase Manve.
Ramon Farnändaz Antannara,
J anma Buirrn. Ju l iä Fel in,
set/ Mari in alaseda i Ferran Calmas Märquez.

PcTOR DUT...
LA FACULTAT DE
Sr. Director:

CIE.VCIES

En el diari del dia 21 de novembre
de 1923 he llegit amb placr "Les
institucions de la Mancomunitat.
Els alumnas del curs 1923-24". No
Ii sembla que seria curiós de cercar
la matricula deis ensenyaments ofidais. especialment universitaris, on

precisament radica la penya de sangonelles que mes xuclen i fan guerra a les institucions de la Mancomunitat?

Ua Ilieoaciad

Insp•old a l'Ajuntament : Fea
ta du tanta CoefIla : Iltalattla
el Mallar : El t'yapa : Alteres
noticies

vista da la denúncia formulada per diversos velas daqueda .' Uta! al Negoriat de
elamarinns astablart i . al Govpm
militar craqueeta pla,:a. la. Sil..
parioritat ha designat En Benjarni 'tornero, tinent coronel del
En

regiment d1.Albuera,
junt ai»b ele senyor,, Irazoqui
i Perdifias, advorat rEetat ¡
interventor de la Sucursal doi
Bane d'Espanya, respectjvi-

mear, Cx dadiquin a practic,r
la comprovació de la denúr.cia.
S'U inaugurat un n
sarvai iCaulonnabils per a vircgers entre Lleyda i Pons i

e eversa.

L'Escota municipal de
Lleyda va eelebrar abir anda
tusta soleninitat la fusta de 'a
sosa excelsa patrona Santa C s
-cam.i)Tnsda
pels alumnas de l'Escota, a l'u,gleist parroquia! de Sant Joan
Bapt tata.
Segons rumore, aviat
s'establira un tren per la Ifna
dal Nord entre Llayrla i Barcalona, el qual insartdrä nonvis
lustre horas Oil el recorregu.,
es- i ent pasaarin que surtí de
Llayda a les dues de la tarda
i arrihi a Bareelona a les sis.
Aquasts dies van arribant proredents d'Africa eis
soldats Itirruriats del reemplao
de 192 11 que formaren part d'aquell exrcit. •
S'han . dirigit a la Superioritat del Sincat Agrícola de
interessant la com:l'aterió de . la earratera que Na
del dit pdbir a Fraga.
Es troben en aquesta
onda' en viatge dp navas, par_
quftecte senyor Bargós i la seva esposa senyora Vilumara.
Oficialment es declari
Taxisteneia de la verola ovina
cii el bestiar del termo muMripal de Senterada d'aquesta
"provine ia".
Ahans erahir va aparroxer el cha amb el eel tot eabert, deixant-se sentir bastant
el fred.
A mig mati migue, un pe
de neu. (Iiirant uta quart.
Es raban notioies le mora
deis pobles de ralla
donant compre d'estar ilevaef
abundosament, amb fred molt
mateas.
-

SABADELL
Diumenge vinent, a les dotze

del migdia. la Banda municipal donarä un coticen a la placa de IDoctor Robert. interpretant obres de
Godard, Gintinez, Wagner i Clanne.
-

VItan inscrit un gran nombre d'aluna/es per assiatir als Cursets de Gramática i Literatura catalanes que al Centre de Dependents
del Comete i de la Indústria,
questa cintat, donará el Comité n le
Li 1.1engua Catalana. de Barcelona.
Per al dia primer de dese/ubre la Joventut Metalltirgica prepara un parta de junte', un concertvermut. i una audició de aardane..,
en celebrada de la festa de Sala
Eloi.
Es a Lió, on continua el:
seus estudis, el nostre conciutadà i
benvolgut autsic Jatune Bassa.
Ha acabat de ter-se la install,eir, a l'església de tima Felitt de la-tar del Santissint Sagrament, cost n
per devots filigresos d'aquel

temple.
-- Dimite:me vinent debutara al
teatre Euterpe la companyia que d•rigeia el primer actor Cecil Roth duce de la Vega, procedent del te tre Alfons, de Madrid, dona/tuse .
conèixer a Lt nnstra citttat les obrt-,
le teat re guignol, que stin resptcialitat d'aquests actora
Al teatre dc la Societat C,.lo mb, la companyia dramatica (112
dirigeix Fui JUSCp i que tan.;
clexits ha assolit, losará en ester.i
el dratua e, quatre actes d'En J.set, Morató "I.a fortuna boja", i
jognina "Cap-i-cua - , de rEttuarl

Auies.

PIERA
Diverses noticies

la et-cci ‘ uì'a iici"nats del Celare ("atú ic d'I g ualada posa en escena diana,ge passat al teatre del iiiiticat Catohe del Sant (‚riet les obres "Lo cal/
de la sirena" i "Ceves al cap -, C3ielit
molt aplatulittes.
-L'equip del Casal Català jugä un
parid

amb cl reserva dc l'Ateneu

GuanNä l'Ateneu, per 4 go's a 1.
Arbitra en Parees, amb voluntat.
Dimecres passat morí en aquesta

la senyora Teresa Sim& esposa del conegut fahricant de teixits En Fr./tices:
Rodó, president del Casal Catati.
Les bellas qualitats de la difunta
havien captat la simpatia general.
i aixi va palesar-se Yute a de l'enterrament.
(CROMA

Notroles divanes
L'Ajuntament cTaquesta clima ba
acordat prorrogar fin, al 31 de &orfebre el termini d'exseadicid volar'
serie de diales.

D'unten,'

TUBLICITAT
tradicionals instruments de

le l'ismentada producció, aconsella
realienr un examen detingut sobre

Govern.

qüeat16 tan interessant per l'eronomia nacional.
Tenias en comete el propòsit que
gula aquellee demandes;
S. 11. el Rei sha servit disposar
que es constitueisi en el termini de

cinc dice, comptant des de la data
de la publicad...) d'aquesta R. 0. a
la "Gaceta", una COIlli3310 constituida per l'actual de convenía comerMala amb Eaddicia d'un representant de cadascuna de les entitats següents: Foment del Techan Nacional. Cambra de la Indastria de Barcelona. 1.Iiga Biscaina de Producís
tors, Junta Consultiva de les Cambres de Comiere. Cimbra de Comere de Madrid, As:ociad.; General
d'Agricultora d'Eapanya, Institut
Agricola Catala de Sant multe /33sociaci6 de Ramaders del Regne, 1.1iga Marítima Espanyola, Sindicato
Catòlica d'Obrers, Unió General .te
Treballadors i Institut de Comiere i
11/Mistela, havent d'emetre cl bell informe en el termini màxim d'un mes
des de la seca constitucia i proposar
l'estructura, funcions, personal tecni e i administratiu, pressupost i reglamentació general, que al seu paree ha de regir anal, caràcter permanent en Vesmentat organisme."

Policia detingut
Alar fou conduit al jutjat de guardia, en qualitat de detingut. l'agent
de vigilancia Agustí Fernändez García. Mesure el senyor Millan de Priego fou drector general d'ordre
blic, el detingut era habilitat del personal de vigiläncia.
Se l'acusa que, en lloc d'ingressar
35.0oo pessetes al Banc d'Eapanya destinant-les al Collegi d'Orfans, les va
ingressar al seu comple particular al
Banc Urquijo.

asm — Autonomia aamitustrattindependencia dele mnniciais va1.11cians, i orientació politice amena
les realitats

L'esfondrament de la Comandància de Melilla. Una
altra vista al Suprem de
Guerra i Marina
del procés per fea-acució de Sammar, salan els esdeveniments de juliol
ele 102t, contra ele Mienta senyors
Manso i Sano: el primer ja és raer
i cl segon es va cacapar (le la presea
També ceta processat el capilit
senyor Peda.
SINDICALISTA ABSOLT
Ila estas atisolt el sindicalista
fase Thomas, mima el qual va celebrar-se fa re Cansen sle guerra.

Nota biirsätil
El negoci a Donau e5 rnolt cedo-u
tls fens pública ermblen mes Len disprisats i la partida del Dente regulador puja den cantinas. tancant a en.
De les Accions bancaries. les del
Rio de la Plata babeen a 185, i de
les industrials, estan fluixes les Ferraviaries i millar orientades les SuciTtel.
Os fra il es guanteo quince calidad;
les Iliures en baixen dos i els Mal%
un.
LES ASSOGIACIONS DE PRO-

Noves disposicions

de la "Gaceta"
"La Gaceta" publica les següents
dispasicions:
"Trasl'adant als presidenta de les
audiencies territorials la reial ordre relativa a que es requereixi els jutges
municipals i secretaria dels esmentats
jutjats, la puntual observancia deis pre.
ceptes de Yarticle 31 de la Eci del Registre civil.
Fixant en 300 pessetes el preu en
elan:al:cm mina del flascó de mercuri
de 34 . 507 quilos.
D'UN RECURS CONTRA UN
. OCULISTA DE BARCELONA
Assabentada la Socicat Oftalmalógica de Madrid que un aovo:: malalt
hacia interposat una reclamació de
230.000 pessetes contra un oculista de
1
Barcelona amb el pretext de que aqued
oculista no li havia encertat el diagnastic ni el tractament i hacer negligit la curació, ha pres Eacord de declarar improcedent aqueas rectos.
Afirma l'esmentada sacietat que en
aquest ces concret el facultatiu va fer
tot el possible medica i quirúrgicament, per tal craconseguir el rapid guanimmt del malalt. i que tampoc va descuidar el traetament.
A mis a mis, diu que d'accedir a
l'absurda petició del client es faria impossible Vetee:cid ele la Medicina, car
la senzilla discrepancia entre dos profeasionals seria molla perquè qualsevol
malalt pogués exigir responsabileats al
metge, acose tenir en eompte que aquest
no C3 cap Deu, 11116 un home, i com
a tal exposat d'errar-se.
SOLDATS REPATIMATS
Abir manaren, renal rials,

el vapor corren de Málaga, una
expodicid empasta del batalló
(re Sant Mareal, que el formen
8 oficials, 15 de classes de se-

gona eategoria i 229 de tropa;
compost de 4
i del sieb
clase de /rimero
oficiala. 11
Ir
eategoria 1 01 do -pa

La causa contra
el general Berenguer
A la Presidencia han manitsstat
amies t a nit out no tenia fan:testan
/a noticia d'haver estat elevada a
p t enari la Cansa contra el general
L-amas i'erenguer.

La recaptació de Duanes
La recamació de Duanes CII el que
va de mes assoleix una puja de
4.432,453 pessetes respecte el bu,
teix període de Eany anteriar.

Conferäncia regionalista
• Valincia. — El catedratic senyar
Enric de Benito ha donat una tonferénda al "Rat Penat". lta insistif sobre ele següents punts:
Primer. — Reconeixernent de la
eidtat nacional.
Segon.—Reconeixement del regne
Va1bacIa, amb integritat territos
dio teseeete la sera lintel/a i cuadele setas dret"
1 miteennide
<;

dret
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PALAU DE LA
GENERALITAT

El primer etnA inta punyalada el Rodríguez, (bv.erant-lo
greurnent
El prreoc eriniinal fou (Hin.
out.
LA VAGA A LEA MINES DE
DENETS I ZOMOZ.1
Bilbao.— A leo mines de De .
nets i Zomoza In vaga Id tin
desenrolllament tranquil.
Fino ara, no es troba cap fór.
Mitin d'arrenjament.
UNA 011191E OVE PODIA
/ZAR 200 FAABLIES SENSE
LLAR

Thircia. L'alcalde ha ordo .
ind que es elameticer s min lea
Mires. ll'enderroeament, del harn IIP St1111 'loan, perá despreo
sha trotad (pie queden 200 fatornes sumar tillotjament.
El bistre (dril la Casa
Con g rages 1un,raptc. corezu• ttl-

1.A COMISSIO PROVINCIAL
1.a (.omissió Provincial, en sessí6
celebrada el día 13 de l'actual, va
acordar obrir un concites per a la
pnívisió eals cärrece de metges civils,
propiciad i suplen!, de la Corniesió
Mixta de Reclutanient per a l'any
)924, bayeta de presentar els retalrenta Iltirs its,tiuslcics ul dit orearasme provincial durant el termini de
sisa dies, a colindar des del primor
de desernhre próxim i acabara el s',ia
so del mateix mes, tots dos iiiclusius.
Cal acompanyar a lea linstandes el
certificat ile naixetnent de l'alteressat, Mol de doctor et llicenciat en
Medicina o Cirurgia, o be una certificada d'haver-lo obtingut, el docutusad que acrediti llar situad() respecte gel servei iutilmtar i tata els que
jutgin cotivenients els interessats per
justificar Ilurs merits peofessionals
II els serveis que han fet.

gint •eoluteut pvisaitti per estatjar-los.
UN ALTIIE SEGIIETAIII EM-

FUTBOL
GUIPUSCOA-CATALIJNYA
Aquesta tarda, a lee tres en punt
Les Corto, tindrà Iloc
i al camp
el primer partit del Campionat de Federacions: entre Catalunya i GuipósCOL

Els iug adors de la Federació
pascoane arribaren una part divendres
i la resta anit. pcskent ja donar eran
a cfeetiu Erguí') que ea presentarä
camp aquesta tarda, el qual is com
segueix : Uneueta, Arrillaga, Bergis,
Gamborena, René Petit, Eguiazabal,

Yidintegui, Olaizola, Errasquín, Urbina i Acosta, figurant com a suplents
Garay, Iriharra. Iguaran 1 Lampe.
Len manifestacions tetes pela esmentats jugadors són que Vegete seleccionat per Guipamma no pot ésser
tnés encertat, la qttal cosa fa que es
presentí amb un gran entusiasme per
a Militar contra Catalunya.
Per la neva part, 11 Federad6 Catalana ha formas l'equip definisiu, el
qual l'integren Zamora, Cabed°, Garrobó. Roca, Sancho, Carulla,
Martí, Cros, Olivella i Sagi. Suplents. Surroca, Besas i Bertran.
Les taquilles seran obertes 'des de
les deu del mati i el; socis que no
hagin retirat la contrasenya postran
efectuar-ho des de l'esmentada hora.

CURSA PENYA ESPORTIVA
a les deu del metí, s'efectua Ti equesta cursa. Mi ha inserits 145
corredors, dels quals 131 pertanyen a
catorce Clubs, entre els quals es destaquen el F. C. Barcelona, R. Club
Depnrtiu Espanyol, C. D. Europa,
Unió Esportiva de Sans, Martinenc
i nitres, i cls 14 corredors restants són
independents.
Total de premis, 45.

TENNI8

CONCURS CLASSIFICACIO
El Barcelona Lauro Tennis Club ha
aeareat celebrar un concites classificació entre els seas socis per un sistema d'eliminatòries nou, el qual, sense tenir l'inconvenient del gran siembre de partits del sistema americä,
dóna el rigorós ordre de classificació.
Amb el fi de facilitar el major
nombre d'inseripeions, C3 jugarà durant els dies t. 2, 8. 9, 15 i 16 ele
dosembre (dissabtes a la tarda i diumenges), essent la inscripció gratuita.
La prova serà individual de senyors, jugant-se al millor de cinc sets

l'args.
La inscripció ha de fer-se abans
del dia 29 del corrent. a les deu de la
nit, Iliurant-la al portee del Club.
Oportunament donaron (Malla d'aquesta prora. que es esperada amb
gran interès pela sacia.

ESPORTS DE NEU
La Seccia d'Esports de Muntanya
del C. E. de C., silla ocupat intensalucid d'ofrenar als tostres esquiadora
un tren suggestiu programa d'Esport
d'Ilivern per a l'actual temporaela.
Recordant l'èxit assolit en les altres excursions collectives a Luchan
i Superbagneres, en els alta Pireneus

francesas, /lo emprts l'organització
d'una nova atada conectiva a Luchan,

CA74181CRIA

F, VEHILS VIDAL
2, Portal de l'Anee', 2

AQUEST NUMERO RA
PASSAT PER LA CliblJ.

Milicias llana canale. 31.).
Alitjons g rana malo.
Miljuna llana eanale. 5
Vestita Irnl4a. in. Os. tu,"
" Pireneu 12
Veatits
13-*
Vestits
Polar
GIVANT8 PELL,.••••• 7'50.

DE MADRID
EL NO11 TBANSATLANTIC
"CRISTOBAL COLON"
Alacant.— Noticies partiellletra de l'Havana (finen l'entnalaidn l'Anda de qua fon objecte
el transalliontic "Cristóbal Colón" en el seto primer viatge a
Ambrica.
Anta una gran gentada a re n
L'orquestra del VeiXPI
entona Eltimne rithit. que fou
reina nado gran alegria.
La poblarle) seneera el visita.
El "CrIeledial Colón" va fer la
travessla sin flott dies.
A bord se celebraren magnifiques testes.
TOPADA DE TRENS
Granada. — Avui, a la tarda.
el corren que sorti cap a Madrid ha tonet al quiliimetre 24
amb un tren de mereaderios
proredent (le numfix, descarrilant dos vagons.
Resultaren ferils lleument
dos funcionaris del tren de mer_
cederles.
COMPLOT PER ALLIBERAR A
NICOLAU I MATITEI;?
Sembla (pie les guárdies
cavalleria i infanteria que vigilen des d'alele la Pros() Model.
obeixen al rumor que es forma
iin complot sindicalista per alli_
lucrar a Nieolatm i Matlien.
S'han adoptat graos preraurions.

DE BARCELONA
ATROPELL
Ahir, a les dotze, un auto
"David" atropella a la placa de
la Universitat un honre d'uns
anys,, el qual fou mantel
al dispeasari del correr de Sepúlveda, on se li apreciaren felides conluses a les regions
supernasal i parietal dreta, de
pronGstic greu.
S'ignoren els seus noms i
domicili, car no podia articular cap 'entinta.
Passà a l'Hospital Clínic.

DE L'ETRANGER
NOMBROSES VICTIMES
I GRANS DESPERFEC-

TES
VIOLENTA EXPLOSIO A
BOULOGNE
Boulogne, 24.—Aqueas metí a les
set ha ocorregut una violenta exploei6 mentre uns obrers carregaven
camió automòbil amb càpsules que
contenien exigen cornprimit.
Uria de les esmentades càpsules va
cauce a terra provocant l'explosió de
les alees.
Nombrosos vidres de la població han
resultas trencats i l'alarma fou extraordinäria.
Els cascos projectats a gran distància causaren notarme, victimes. Per
ara han mort guatee persones i hi ha
alguns ferits de gravetat.—Radio,

puix as un dels millors indrets pirenenes per l'espart del ski, éssent

dime:u assequible en cremallera. .\
mes compta amb ben confortables hotela, els preus dels guata són avui dia
acceptables amb el eativi favorable.
La seccia sEE. s1e M. es trasnadara a
Luchan les s'indas testes de Nadal
des dcl dia 22 al vespre fins el 26
tarda. en que s'emprendrà la tornada.
Malgrat la tasca que representa organitzar aquesta excursiú, la Secció
es proposa igualment que els seus
anuals esparto de nete que amb tanta
constancia ve celebrant des ee l'any
1908, revesteixin enguany una excepcional importancia per poc que la neu

segueixi corresponent arnb relativa
alnindur.
I..ett dates fixades per a la celebras
eid dels L'aporta són les de Es al 3
del vinent febrer i se celebraran a
tea caplendi s lea pistes sle la afolina,
aprofitant que ara umb el tren de
Ripoll a Puigeerda el públic i els
cancursants es podran traslladar rä-

pidament i còmodament fins les utateixes pistes.
Tambe Isi Ira en programa i crecenació altres exearsions amb skit ala
Pirenens i a les vessants del Montseny tan aviat cont les eircumstancies
lve permetin.
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Sportsmen
Ilegin (temí% a la tarda

La

Publicitat

(d'ole 'l'Imana' «sport s

PRESONA'r
Sevilla.-- A conseqiiátiela de
Ja sitspensIvb gqkjb aedo(' edp
la 1mq-es p etó giralle st l'Ajuntament de la Rinconada, ha estar
empresarial el secretad. Aureli
Borrego, que (inedia en lliherlat
provisional mitjarreanlsItt fien.
ra (13,009 peasetes.

OURA MILITAR

Darrera hora

ATLETISME
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El Comitè de des Associarions
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Propietaris de Barcelona ha
,...;,feilieci-er . •-• '' • - e«,... 1
visitat el presiden! del Direc;g.::cieis
' Ie.:4-7;":"."2• Znig.:4 . r4j"i
Inri. interessant-li la resoluei6
de diversos problemes que afee ....r
..4411me
.12"7:,..
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'ri e
r 14;:4
H'i" ti) ' i
ten a la propirtat de Barcelona
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_
nieipals.
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Aquest Comiti , torna avui a
Barcelona. confiar)! ilion en des
i
2431-/-kli.T4il
gestione fetes.
CLAUSURA DF. L'ASSEMBLEA
METGES TITULAR:S
=T:eijr. j- .. -: --i_;1437:-.:
. .-- rE
Avui sIta celebrat la clausuT-;.,-.2.317..ji-li;
i..
ra de l'Assernhlea de melges
";Or'? -I
74'54
381
titulars, sota la presidieneia del f . '. 3(..O.T"7:7"e•
.1.77H—'''re "•-- 2-2
r , 11 "1-747.-;34 :37
senyor Martínez Anido.
,:ica;
El doctor Pitpit: ha Liiisin IALI:izillE:Aii.1!:".
discurs sobre la importancia
de la Medicina en les qiies- U-1,1/_›...;_72...S7.1141.411dAliiille
tions socials. Iba demanat
dult del doctor Alegre, reeluit
tul presidi do Sant Miguel dels
NOTES DE SOCIETAT
Reis, de 'Valencia.
El doctor Rodríguez del DioS
ha presentat les conclusions
La coneguda pelleteria (lel se_
de l'Assemblea,
nvor Edmond Fronclitnian, LltiDespres ha parlat En Mar- ria, 47, dee3pre.s de ri• xit assotínez Anido, afirmant que ell lit amb Ja seva (terrera esplrmsempre ha estitt un higienisla
(lida collecci6 de models, i en
que ara esta estudiant un pla
vista del molt , que dictaren
d'h igiene.
ratenciú en la inauguració del
SOLUCE0 DEL PROBLEMA
Liceu llurs valiosissinues pells,
FERROVIA111 D'ESPANYA. SE- que lidien les dames de l'arisGONS ELS INTENDENTS MEA-, tocracia, te, l'honor de comuCANTILS
nicar a les nostres elegants,
L'Associació Nacional d'In-. que esta ara ultimant una nova,
tendents Mereantils s'ha diri- collecció de modela, la qual tingit a la premsa manifestant que dril acabada d'aquí a pocs dies.
hacia críen lii Direclori una
fórmula concreta per resoldre
senzillament el problema ferroviari d'Espanya ett tols els 5C113
aspectes.
Aplicant aquesta fúrmula
s'aconseguiria: la immedieta
construcció de Iota els ferroearrils complementaris, estroNOVA ESTACIO TELEFONICA
tegics i ccundaris, la minora
Amb motiu de la inauguració del
de tole la xarxa ferroviária, la servei tele fanic ele la Mancomunitat
revissiú aplicació d'unes ta1.1ívia, el senyor alcalde d'aquella
rifes de transport adoptades
població ha adreçat al senyur presicarácter
propulsor
principia de
eent un afectuös telefonerna de bisbii social i la integració nacio- sada i agsaitnent per la millaca cbnal (Finteressos attila tot el pertinguda.
sonal administratiu i obrer.
EL DOCTOR MARTINEZ
pot
fer,
segons
C9
Tul aislo
Iba visitat al senyor Puig i Codaafirmen els manifestante, sense gastar cap c0ntim l'Erari {alelí el miau rector de la Universitat,
doctor Martínez.
públic.
L'AMBAIXADOR D'ALEMANYA
CRIMINAL PRECOÇ
El senyor president ha tatas comblataga. — Es batallaren Josep Shnehez \'era, de 13 anys,
phinentat al Palau de la Generalitat
Manel Rodciemez Fernandez,
Irr l'ambaixador d'Alemanya.
42 anys
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Al Cansen Salivera de Guerra i
Marina se celebrara dillima la vista

"A 13 C" contesta la rota Aireeton donant per acabada la polémica
entre aquest periòdic i La Papelera
Espanyola.
Diu que espera que el Director/
acorte les investigacions necessäries'
en les quals caadjuvarä amb la prova de /es seves afirmacions.
LA CONFEDERACIO GREMIAL
visitat el general Masera la Comissió cxecutiva de la Confederad()
Gremial que li Iliurä una exposició sobre la tributad& Entre altres coses, demana que es modifiqui la hei de contribució industrial i mercantil i que se
suspenguí d decre: de 26 del darrer
octubre.
R. O. DEROGADA
estat derogada per R. O. tina
altea del 3 d'agast de 1922. que ce:acedia a la Cooperativa Postal de Cases
de Barcelona autorització per fixar
anuncis a les oficines postals de la "pro
víncia".

ent

',MI

lo,

La polémica sobre el paper

.1-IWA

01) Vn1 4 r

amb la ressenytt i comentaris
del partit.

Guipúscoa Mima
i extensa informad() dels altrei
actea esportius que se celebraran oval,
n••••n•••n11AMAIMINIM016
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DE RUSSIA

L'aviacié soviética
encarrega nombrosos aparells a
la casa Fokker

*vult". Es més aviat una ocupacid de prInelpi. que una eXplotació.
No gene menys ea- constituelcen societats privados pel desenroUlament de l'aviarid. La
Societat d'Estudis Ciontffirs a
l'Aeadbmla de la finta (tarta. organitza una seteld de volt d'entrenament. Tumbó et proposa
d'obrtr cursos de '1'. 5. F. d'arrostaeld, cursos superiors de pilotatge, tic navegad() al : rho , de
bonthardeig 1 de tir arri.
A Kiew s'U' filmlet una soeietat per ti la fabricació do
segon3 el sistema demi-rfetirl do l'enginyer Andrr.
El primer traquesto aparells.
que no esfera pau 'test ebrias (rf
den mesas, linden una eaparitat,
de 30,000 metros rúbies i haurh
d'e transportar quaranta pa s satpers.
En fi. la línia Mosseou - Tiflia,
dividida en diles branques. Masenu-Kharlraw d'una para i DOS.
tow-Novorossisle
Il ' alfra part, funciona regularment d'endt del passat egos!.
La (lunada total del recorregut
nom4s ele vint-i-dires horra
en Roe d'els Si5 a set ches neressitris per via fiirria. i gemida
gaudir d'un eert favor, Segons
les darreres informacions. l'explotad(' d'aquesla tinta seria re_
I a ami) ela aparella do la Eranro-Romania.

A IUGOSLAYIA

lia

Conor lamb ei

irá

Comuniquen de Belgrad que
la Comissió encarregada de preparar el projecte de concordat
amb el Vatica, coi-tipos:la de
funcionaris del Ministeri efe
Gultes , de l'arquebisbe de Zagreb monsenyor Bauer, i del

bisle' de Djalrovo, monsenyor
Akehamovitx, ha terminal els
SPUS treballo. Donada la imparlända (fe Ist qiiestid. el dian
"El Corren del Comerç" ha in!ervilla( el Nunei apostòlic de
Belgrad, monsenyor Pelegrinetti. el qual ha declarat
"La qiiesibi del concordat ande
el reialrne serbi-croata-e.oloven
As entre els ra. s importants que
interessen actualment la Santa Seu , El Valica, pel seu compte, ha elaborat un projecte en
el qual insisteix per tal que les
relaciono insuficientment regulades esdevinguin avint• En la
qüestió concordat i I le les
seves clatisulee, noinfus pile dir

que la Santa Seu esta dispocada a negociar. i estire convençut que ml Tractat internacional que constitueix el concordal,
ot rrgulant Je finit ivament le
relarions de Iugoslhvia amb el
Valic a , no trigarä a traduir-se
en avantalges ben preables
la pnlit ira interior del reialme."

Desprós d'aquest interviu
els metlis relesihstiC8 de Zagreb
han manifestat el desig del restabliment de l'antic bisbat de
Nin, suprimíl fa dotze segles.
en la qual Zítioca monsenvor
Gregori, (farree bisbe de Nin ,
protesth en el Coneili tic Split
contra Fusal ge del Batí per
conmutes do l'eslau a l'esghtsia.
PER IUGOSLAYIA I RUSSIA
El CieutSüll de 'Ministres ha
aprovat la proposta del ministre d'Afers
Estrangers.
doc.
_.

25 sonad» ifSS

ter NInele, de reprendre les
Mojone amb el Govern suela",
ünteament però, en «lest
come:mista' i industrial'. Dei*
als darrere esdeventments
gars, lumen eitat suspeses
converses per la delfmltaeló*
les fronteros amb la Hornee
al Banat. L'arobalrador roma.
m'e s, Emanifi, ha viillit
rentment el doctor "linde, h.
prenent les converses sobre
aquesta qiiestió.

Fraga isrnsIitIik
upe I brän ortmg
!

El -Times" ha publicat aques.
ta nota:
"Fa por, que hozo ha ariun
eiat que Benn i Berenger. reta.
tor del halane, al Senat frareiä3
ha derlarat que França estä
posada a prestar un millar i mi:
d'o franrs a la Petita Entee%.
Es interessant de notar, a pro.
pòsit d*aixZe. (I lse la Cambia
francesa te ja votats 900 milions de frenes a favor dele Es..
tate de l'Orient i del Sud d'Enropa. El 15 de febrer foren va.
tata 400 milions per a Poli.nia,
el 29 de mare 100 minoras per
a Romania i P I 12 de julidl 301
milions per Ingoslavia. Aquests
cródits han estat d'estinats a la
compra de material de guerra
perlanyent S a VE -tat francés
fahrieat a França. Aquests
prastees han irreal tina situaei4
financiera particular . Franea.
com ós sabut. no paga el sea
deute de guerra ni a la Grao
Bretanya ni als altres paises:
la suma d'un miliar i niig
francs que el senador Berenger
destina a la Petit a Entesa posaria a França in situació de pagar el tres per cent del seu deu,
te a la Gran Bretanya. Una anomalia esta en el fet que seraManto pais.os, al3 guate França
ha atorad t crèdit. eón dentina
de la Gran Bretanya. Les cireurnständes eón tale. peró. que
els nous delitos envers Frenen- leitest probablemet una priorital sobre deutes més velle envero la Gran Bretanya. D'altra
part. ele rródits estan atorgats
de manera que assoguron
França el monopoli del provelment tic materiale de guerra
als DilISI OS interessats."
Al mateix tenme. en el -Ball!
News". el senyor Harrison.
director de la "English Rescies'
d. retoma n I'un liare viatge lar
l'Europa oriental, durant el qur

ha tingut converses ami) els
nut s importante homes
polonesos_ suggereix que la
Gran Ilretaeya se serveix de
Polònia per restablir
etirou-scu. Polania. esclava iTel
Govern de París. ohli geda a
inantenir eentenars d'ofieials
franeesos esplèndidament pagats. va de drei a una lsanearro t a. D'ad la seva necessitat

erMits i de pan. Si la Gran 137,
tanca Ii concedeix crèdits. r
länia pot en una setmana arranjar les secos diverg;,neies
arnh Rüssia i Alemanya,
janeant aturde comercials. i doliar Roe a un acord oriental gua
Freno no podria ignorar i que
seria in4. eonvineent per a ella
Otte mitin ihedienta de conferbries. .ixi hom restabliria l'e(millbri europen pertorbat per
Ilegernonia exercida per Franca. valent-se dels Estats de 3
Petita Entesa, que ella arena
obliga a tenir en armes.

Segarla un telegrama de Copenaguen a 1-Exchange Telegraph", les fabriques d'iterotulilinent notilb-roaos aviona d'un
nou model per al Govern socio-

lista(
Informacions d'origen autorlIzat permeten , seguras el senyor Ilaffalovilx ni "Journal",
d'eslablir la situtició de reciació a la Federació de repúbliques socialistes sovietistes. No
111 ha, pròpiament, talleres d'avinció; els Soviets construeixen
o im's leen dit, reparen, Ilur
avions en tallers metallórgics o
(Fautomiibils. La totalilat deis
aparells que poden tsser posats
en servei no despassa el centellar, comprenent dios aquest
nombre ele quaranta aparells
Iliurats per Frailero abans de
1910 o presos durant les ternp_
t'alises Wrangel, Denikin i
Ilomit sap (111P el Govern sovietista baria tissajat una enna_
hinadd en partida doble amb
Alemanva• Min.) tunenAS, (lo totes
les mar: ques aletnanyes, I II firma Junkers ha proredit a un
assalg, 1 fet adquiridora
dels tallers Se la Rugen-MI(1m
J de Rlabutslusky, mós coneguda sota el nom de Asilo.
'La construrei6 hada de marser parellelament arnh Perol°.
lactó ele les Ales obras Berfin - Koenigeberg. PetrOgrad
Moteou, però Pestablimet de les
tarifes a un preu exorhilant,
despassat tota previsió. La socinta!. SUnkers alta decida.
dones, a abandonar l'explotaeld
l'aviació soviellsta, 1 si b6 ha
rombe proplenrla dele dos tallero esmentats, el nombre dele
°brete empate per d'he% de

CATAR R OS

»temo y aielingla

TOSES, BRONQUITIS
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PRINCIPAL PALACE,

Teatre del Liceu
tarda, pi M'era do propie_
i abonament a tardes, a les
atr... Unten representació de

Gran

I

Avul, tarda, a les quatre, I nit, a les deu,
10 I 12 representació del
GRANDIOS EXIT

eh" dc la grandiosa Opera en
aire lides . El princep Igor;

VELL I NOU

nolabilissinis artis; .senyora .Davidoff i senyor
i prenent-hi par t els
audits artistes senyora Sitasenyors Jurenieff, Za1 Kaidanoff. Cos de
ras i espanyol. Mestre di_
( tir. Albert Cuates. Direcciú
\rima, A. Sanine. Dernä, di-.
n y . tercera de propietat i
niament; segona sortida deis
but

PALACE-REVUE
en

.4+144+044.1~4444444444
44444444+e 11 a4444~44

en escena.

Teatre Barcelona

Fxit de JANE DARZAN

Triomf (m'apta do
LYDIA FRANCIS.2
OFELIA ARIAS
AMALLS PALAU
TER ESETA BENEITO
1.LE0 DE 11.051AN-BONETII

Dijous, Manon Lescaut;

artistes sevara Concato i senyors Piceabu! deis aplaudas
Redondo.

Català Romea

¡DEIVIA

Debut de la
bella i genial

infant que no sap son nom
dos quarts de sis, i ni l a les
u, últimos representacions en
festiu del magnific espectaen cinc actes i 10 quadros,
-Ea itossinyol,
111CA DEL SENYOR ESTEVE

TFATRE

rianient.

EC[fCs. 2. La buena sombra.
Las granujas . - Ni!. it dos
.ris do Ich: El duo de La

i

s granujas.

Teatre de l'Orfeó Gracienc

83

-Estudi Cirera"
diumenge. 25 novembre de
a tes deu en punt de la

upanyia

divertida comedia en tres
Pluja de fills (Els
As!. Nula: Celebrant-se
r • rala el festival de Rítmica
plästica, la funció teatral tira. ä llar a la nit, dedicant-la als

orfeonistes amb imporrati-sima rebalsa de preus.
•" s •-, ! es butaques de platea a
des. Les altres localitats
-seta. Llotges a 10 pesses .eda obert Pabonament a
sssona serie de quatre
rn sdiumenge, tarda. Encäril casal de l'Orfeó Graa ti.
n, tots els dies, de

Carear del PI, núm. 11.
SM .L'ACLES P111 A INUANTS
lar, diumenge, a les quatre de

;o(

Dilluns I dlniarls, no ht haurä
f unció.
)0t
Dlinecres, illa :S, gran reinada de
Cie BOXA. Cinc grana combata, cinc.
Ricard Ana Contra Franch Puig.
Es despatIa a Conquadurta.

'

po+~.~...~~~5
.44~~4+114~1~444
Gran Teatre Espanyol
SANTPERE - BERGE9
Astil, diumenqe, tarda, a les quilco.
Formidable cartel/. /.
LA PRIMERA
II. El divertit vodevil en tres actes,
LULU... GUARDA-L PER Mil

A

Nit, a le y den:
LULU... GUARDA-LA PER MI:
il,iiciu, l'atila, a les chic: I
LA PRIMERA RELLISCADA
/lt, a les den:
LULU... GUARDA-LA PER MI:

Delhi.

,....+44+64+044."44.6"+""

pottliriguoi,

k:
f

Demä, dilluns, MI, Los caciques. ... Dimarts, estrena

1

SPSAIIS

C ;;;FMPs--

GRAN CI5EMA DE MODA

1)

,

LIRIO ENTRE ESPINAS
--

It.Iluns, tarda, a dos quarts de
cine, gran inatinee P obIllar: Dar rera representa0M ilel drama Die- Bi
go Corrientes el bandida generoso.
multara atril, entrada, I pm.;
eem el 0 • 40. Franques li, allres localetees. NO , a de, quarts de den:
Lirio entre espinas I La noche del :S
st.tbado.
.'..

•

e

i,

4.
i4444444441144$44411144~4,,,

7. TEATRE NOU

e

S'

companyla de sarsueYe la, opereta 1 revistes de w
y
Y Gran

4Y

PEP VIÑAS

y ,............ecr
Y
y

.1vui, diumenge,

tarda,

EL ILUSO CAÑIZARES

1

947

in, n mg

'

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

e

4
i vcr.
Z
11444+.41144441~4.444+4+,,
c444-,4"+“"*".4444441e
t

de uscavels‘4

MOJA

4

ó de .
AVE i, dliimen ge, primera "sessi
tres quillas de quatre a sis; preas.
humea Platea, especial, u731 Pre•
teren e eet, I pesseta, SOgOfl:t 0000,1,
de sis a N'OIL twens: especial. l
pessela; prererenria. 1'50 pto.
Terrera sessM, a Irs deu;
i . beeilal. 0'73; preferiumin.. I p la,
1.a tortuosa comedia Marita de sare; rs pehicuta (Mimen Gandulitia
aguda; i la begglia Jornada ile la •

s

ceillissal serle, ba ada ea la Mine,
eiu‘eilla de l'humor tal Etigent

PIRANDELLO
dimarts al

sur. Els misteris de Parle. A la
sete edee ele la nit, e • -•Ire e na de la III
Jornada ele El. mistoria da Parla.

tTeatre Catalä Romea i w
7,44++.+++++++fte+.4444.›,

-44+,44+11•4444444444+0.4ELDORADO

ez

diunienge, larda, a les
el Mine:1S 4.11119.111ClS
quall
ntnr ForliblirleZ del Villar,
To la debo, Santa Rita!
La celebrada sarsuela en un
asile i dos quadros, de M.
Ramos Carrion, 11111 sida dels
maestres Clousra i Valverde,

dienta •
Exil. Oxit,
L'extraorditiar ianient aplaudida Sariaiela. I 1 11 titlet artes
i dos cilindros, d'Antoni
Paso, música del ist re
Guerrero, La luz do bengala.
Decorar de Bulbena i
i J. M. Iglesias. Vestuari de sr,..`
la casa Paquila. Nil, a les
¡bu Ventrenids El oaprichlto

L'extraerilinäriame n t aplaudit saltad en dos actas i sis
quadrus, de Unís de; Vargas
i mestre Alonso,
SOLEDAD Y 0;
OcandIós èxit de broma

PERFORATS, PIANOS DE

LIE

u.fiAre

- O-

Demä, dilluns, tarda i nit,

riveatelreire,revey~

.+11/4+64-»+114444444444•4+

•-e Monumental - Pedró
Walkyria
1W12;4I lit inill'I 'lr 1lidOZ:Si1S11 1111 '2 1;
El tutor da. Laura; Fatty a la ca- i
na; Antualitata Universal. larda.
V
s Mea enllie do le. Ileia humanes. 1,1,
Nit, Vidocq, IV; Maria del Carmo .?
n als Ardite, de 31urela i . beinil, ili- e.:
.,j Ilute,, L'orgull destronat; La anducció
d'Alfrorita; Les delicias del .,•
II
`f.
camp.
N.
9
V
Ys.
?
~teeeeee
res.,~44441~-

Diana-Argentina
Excelsior
Avui. diumeniro, matinal (PI 1
a 1. Tarda i MI: primera ¡orna(la de La ciutat sagrada; La valoe do les ¿animes; Marits do
saló; Somni d'un dia d'istlu.
-;.il, segiina >jornada. do La clutat
sagrada i Al fons do la mar.

vendres, ESTRENA. do la
sarsuela en tres actos, del
muestro Luna,
i

1 maquinària. Coixinets de

La mesa dif COMPSnithill

'444441.0"."."4.11***4
-

RUDOLF BANDLER

L'humor en la caneó
Lilly Eandler, pianista
Palau de la Música Catalana

Palau Música_Catalana
Avui. diumenge, a les cinc de la
1 arda. confort por
l'eminent guitarrista
libres ole Sor, Mozart, Bach,
Costa, Tàrrega, Llobet, Granados, Falla i Albóniz.
Loealitals a taquilla.
AS30CiaCii terma de CencErt3

Sala Mozart, Canuda, 31
diumengo, 25 de novembre
a dos quarts do sis tarda. [leaparició de les eminents artistas
VERA JANACOPULOS, eantatriu
L. Schiepianotf, pianista
lascripcions, Sala Mozart

iRESTAURANTS

Avul, diumenge: La gran sorpresa, Ethelx, La dona que va
saber comprendre, La rosa de
NOVO York, VIdooq, segom
est'rena del tercer apl_
sudi de VIdooq.

, Cinema Princesa
'feläfon 1371 A.
Avui, diutnenge, estIrgardinart

Pio g rain a: st. *mg ige'fis tql1...

boles SRO
BONA QUALITÄT. - BON
PREU - BON ASSORTIT.
Casanellas i Cortadellae
Casanova, 50. - Barcelona.

VETATS PER ,0
EST1TS 1 A BRICS
"11~1iMMIMEn014
DE SENYORA ALS
Fills de F. Mas 2arth

i‘ INI11151S

f rara : tal - talen - [115013
20, Rambla del Centre, 20

PrcHe

Telefon 1430 A.

Carine, 105 a lit

Iisorassunsnwnel

444444444.

44+e•4444/4444444444444+6
t

AFICIONA/ s A LA FOTOGRAFIA •

X tiv
'e oei'Ltree, de .ansralurl. 54 ro.
$ me; al Cap do

5 HDRES

CASA CASELLAS
Carear de Santa Anna,
(Pro() de !a Rambla)

44.44414444-e44 4444* ) 04444-4

11:04444+5I11.444.441

4 Es interessant l'exY

posició de les darrercs novetats de la

?,?: temporada, que e
?5
S,

9

$

celebra avui als

Obsequi de
la Societat

"Resilr

Contra remesa de 23 eti.
guatas de les que van eao
gansadas en el pot de la
Fuina Lacrada Nest:, es
regalarà una preciosa sial
i ua tsín numesat per al
sorteig d'una nina de gran
lamani. Aquest sorteig s'efectuarà entre cada cent
participa:11s.
Les etiquetes Nasa
presentar- se a les oficinas
de la SOCIETAT NELTLE,
Grativ.a Layetana. 41, Barcelona.

r."44447.144.."".."

ati Leu

Chlill[13 [Et
magatz9rn centre
propi per a despatx (le teixits
o simitiars, es traspassa. Veritable ocasid. liad: J. M., carral.
del Bruch, núm. 63, 2.on,
De '2 a 3,

t El saló més higiénic de
Barcelona
Ccncce'_ tarda i nit

Grandiós èxit
jazz-band VILA.
Calefacció
z
..44+41.1419+34ejir-reirt444+44-1

PAPER DE

FUTBOL

LA TO S
I ses pCrimIdOe conseqüere
cles tez evdarcat prenent
amb c-nlänrid
TAB LEYES

Campionat d'Espanya
( intar-regional)
Astil ditintenge, a les tres de la
tarda,

refrescants, desinfectants,
sobiranes contra la TOS
i afeccions do la gola.

FSPORre-74 -

OUtPUSCOA
elhIltra
CATALUNYA

del C. Barcelona (Les
Corts). Per a /adiadas i tocanlats a les taquilles del teatre
Principal, des de dijous.
Els sucia del E. C. Barcelona Im atiran d'abonar mitja entrada, pustent adquirir-les a les
mateixes taquillas.

Cal»p

GABA

re/MAR

.CLASICO

Estufes Petroli
LES MES PERFECTES

••
••
•
Models des de Ptes. 40 •
••
•
•
Petrel' Inodor blanc

DIVERSOS -

'featres Triomf i Marina
i Cinema Non

grandiosos programes. Di.

LLiQGUER D'OCASIO

Presonlació a Barcelona.

Telefon A. SOSO
rubrica: Carece Benavent
prop de la Traveseara de
Sane)

Cadenes per a Camions
Cadenes per a Camions
Cadenes per a Camions

lilA EXPOSICIO

11111QUEL LLOBET

Palace Cine

del gran

HARMONIUMS, ROTLLOS

1LT

E XT RA OB DIN A-

Deniä. dilluns, 26 de novelabas
nit
a tres quarts do

744444~444.114444444+P

e

-

AiSlICS DE LA MUSICA

4444444444444444.444~

Ni?: Los chorros do oro,
Canción que no muero 1.
iConcert per Caleta Pañal-

Gran companyla de sarsuela
de JOAN VILA

-

g
'
4.414.444/4 55 e544444,44.4*

QUE NO MUERE

... El tarret

e.
Notables selle% 1 trlo
%ved, 11111111eli 1.' e, gran matina l :
larda, diles a ..041'. Oall. os pro
jeerlims ILe Desit aensacional La
filla de la mar, muta N'Inquinan(
al folio de la mar entr e un bus
1111 pon monsiruM; L'OlaSIX
de. Nit. única proJeccia, La senyal
de•
y del "Zorro", trlonif
Douglas 1111, i,
gran
de
la
rimes
ent
l'esdereulm
Ilelnalog rall ,t , Les duss e/flirtee,
l'obra n ' es gran de n. AV. Grillith, Y
• nresentada liii tots el$ /10nOrs.
▪ Arribada de SS. MM . ele Reta
d'Espraya • Roma.

• " CONCPRTS

e

La Verbena do la Paloma

/ CANCION

-

Aval. dlumen g e. sessió matinal
d'onze a una, tarda I MI, progra mos rulo s sals. La Cremosa cometha Marits do saló; la Pe/Denla
d'En Triquit eiblutea La conquesta
y trac; el Mia El fantasiós, i III Jor,,,, nada (le la Sensaelona l liellieuda, de
.; grandiós argament, Vidccq. .1. la e>
ir sessiö de la nit. r.-lialia do la IV .._
‘.' JOrnada de Vidocq, i estrena de
l'interesaant 11101 Maria del Carme, la Joia d'En Fclui i Codina.

.

Piara estregas

r

Dsspatx: Taltors, 72

a4e4424.44+4.44.4.4.1e4+54-

GATZZ-HAARA. Contractas.
Reynés._Tapineria, 33, primer.

444444444444444.444444+"

.944444444444.44+44444.4.4e

Agua, azucarillos I aguar-

PIANOS, AUTOPIANOS,

SO .

Casimir ViC HIS

BARCELONA

ORQUESTRINA

Saló Catalunya

0

jlari5, 43

florida de Sant Antoni, 62 i 61.
Tigre, 27
Svui. diumen g e, tarda i nit, ball
rle societat per la banda Venus
sport, dirigida Val senyor Ponsa est t'enes:
Notise, Lium do Bengala; vals,
Visier; fox-trot, Laila.

D'ULTIMES NO-

bel amo 01 quadru drannalle ele atad ireez, :sierra,

y

-SALO DE ItEL>10 DE carillasMsTimilims
0110LEaTION .A SUSE.
una, essent Ob setl ium/a la manada
matinal d'anze a
1, . diumenfre;
un present. purant aqueates la,rrs es Mesa:asaran
butialtles numeradas
alta , 4 la seoslel ',perla' de lea y iS. Tarde. prini r ra, a dos quarte ,i-adese(Matra,
g ada es
I ir r
dos miarts de deu. Per darr Sin Ventura,
a
sis.
1
nit,
La
tos
especial.
a
ara iia,
u ad,: ;,.; ,,,,,,,, p, segolat epoca i /Mal de
pele/J.4U.
10 , ,, ,targ,
osia
3114/.
Legrand,
compleado
14
liaciAll 'Manee; Actualitata. Gaumont, 1 hl
fir. i:, I el papel. ,l'AmOar,ua la Si
la . nitOla Joventut, le, la ; • 1,!.
aguda, de Mutua.
cada Una gandvIltis
la temporada: estrena ite la Itellirula Les
de
bieri, titiiiins. resdevenini e nt
diles drfanee, el capital mea gran de la biatarta
M/ Franca, creada del gran
y , InterpretaeM de les Remalle,/
O' 'Sil) Inspirada ell l'obra de A. D'Enlier
Dantista nerviós, d.. mapa bruta.
nu
i ,iiian I Doroth y Gteh, i la pellicula
d'aquesta
rolossal
pellIeuta, per
tal que
al liare moraige
3.5
la Mella, a les ente, i a
',envera. roineni:ant-tie, ;I
se•ruents,
ells
ri'. es ¡aoje, tara
el'
Pr
au
.
all'
re
la [ut, a le s den. liest l'exhibir. it'aqueSta Jota
General: UNA PESSETA
Prefarincia( DUES PEGSETEG

Raje:les ee N'eléncla i articles da ccnstrucció

PREUS per a la (unció ESPECIAL:
Butaca de platea, 3 pla.; butaca
do primer arrintectre, 2'50; butaca
de segon amfiteatrc, 2 pts.; entrada
genaral, 1 pesseta.
Avial: Els dos sargenta franceses.

ti,' la coniriilia en tres actos,
El duelo Pérez-Gómez, obt a
pOstunia del literal, filias
Anton del Ohnet.

AVIII, (111111lenge, COIUSSalS filllMons. Tarda, a les quatre, 1 Mt.
a (los quarts de. leit. El programa
ini, s interessant de rally: 1. L'e11.,• ionaid drama . 5 artes, de
l ' II, Igth n 114 . 1111%,11( 0,
LA NOCHE DEL SACADO
II. .A la larda ;trabara 1 a liti!

4

444444444444444444+..
LA
RAFIA
A' 1STOCRATICKUFiSAAL c1 17.1 -:, 0GDE
_
SALO
-

Entrada general,

F63 1

Anbau,

Venus Sport - Palace Ba ll

I mi Clianes: la ditertiffissima
101:trilla . Kon ir a El rei deis dro
pos; EI turma!' de alarmo, del
1 . ,,,ratlea Njoria.
PREUS per a les funciona matinal,
de quatre a sis i de la nit:
BUlaCa ae preferencia, a preaata.

.4

ROJAS - CAPARO

MERCADER
L.Compra-Venia-Finques

la:

e Neely Eauetrels. Exit
ext mordiera, f ele Cor de non, Per

Cid! I Ir a, p ,

EL AGUA DEL LOZOYA

Lemipanvia &ararles

HIPOTEQUES
Pelayo, 56. 2 0n. = 2na.

temed do 111aruita, per Poliee,;
tle. Lena i lior1s Alas. Nit, Actu g
nSt,-litasGno;Czejura

CASA SIRCA

{ Fábrica de Productes Cefanics

TEATRE COMIC

NOVETATS

Aval, dinnientre, dues extraordinäri e s functuns. ilues. Tarda. a les
(pudre, I mi, a les den. Colossal
programa en el qua! prendran part
4.
14 bolles senyoretes, 14
1 iota l'aplaudida companyia d'aquest teatro.

l'extrasellinis-

; 1 j!andil:1 j(iguina

Motea en tres artes, d'Arnald i Dach, arreglada pur
!sarilla i Emule
Antoni

Temporada d'Hivern de 1923-24

CIRC EguEsTRE
O ., Gran companv l a inte • nactonel cero..
Sanea, eqtlestre, cämlcs I musl•
4. ea). Director: Mr. Ventura Gamma

' din a ries funcions per
inpanyia que dirigeix el
trat actor Pepet Fernändez,
nent-bi pan el precoç artisd'onza anys "Fidelito",
1. diumenge, tarda a dos
de quatre: 1. Los apa-

.

ere:veló ele Leen Chale y. K la fineMil esbrieuel. re4rella do 11Di/reclusa
e l media del Prograina :Murta El

Qualitats extra a r_ s re4
Mina
Coneulteu ele pr_us

2.4444444+.444+44444...."

e. sasisisses es... ccciii'

"El soca",

e444.10+444444.444+44.44.4

Gran Teatre del Bose

LA EMPORDANESA
V-

Nil, a les lo.

DILLUNS!

pels titelles.
2. Els pallassos TONE and
PEPI, gran broma.
3. "Barcelona atracciú", revista de gran espectacle, pels
titelles,
1.

La casa dais mil tremolina; L'ironice Scb-atiä, per Itehert.
ni null, I Cae de llop, admirable

LOS CACIQUES

ENTRADA LLIURE

'auca del senyor Esteva. Diarts. solenutita i teatral. es
na de: El barret de cascais, del mes celebrat i discuta
• autors moderns, En Luigi
nudello, traducciú d'En Sa,:ra. Es despabla a Compta-

r ricana, Moros y cristianos

diumenge, tarda, a dos
(puirts de cine. (l'aplaudida
cornialia en tres rieles, de
Caries Arniches,

reproduceid del fainús quadro (lel malaurat pintor Joa-

CHEUTO

nealinaI,
guatee sessienes e
larda, de guatee a sis I de sis a
Hin Zailuesla darrera especial), I
mi, a iiii miar 1 de dell:
SL1,11 n : , 710 EMPHIE

I

NOTA: ',Tapas/ció romandra Ober'
la Mis a les aun de la tarda.

Asia,

Aval,

FANTASIES
- iENCARA DIDEN QUE
EL PEIN ES CAllnl

AMB UN NOU I ORIGINAL REPERTOR!

eosat je rItunara. Alarma i
nyent. Denia. hit. última de

Auditorium, Astúries,

gratis quadros

quint Sorolla.

FAusT-mousT

Telèfon 3300 A
ui. diumenge, tarda a dos
arto de quatre, última rePretacid en aquesta sessió, i a
u popular, de la mes entoonamit de les obres d'En Folch
Torres,

Corta Catalanes, 999 al 599
Talaron 9335 A

ALBA - BOIVAFE

Aplaudiments als nous

•

COL ISEUM

1

" s sa esoecial en ra.e
Boxa

Pein

-4+~+~~44.44.+64+6

Temporada de Tardor
Gran companyia de comèdia

Le dernier suecas de l'Alcazar do Marsella
32 DEBUTS NOUS A BARCELONA 32 :-:

Sevilla. Dimatis no ti Itatirit

Somni crun dia d'istiu, i d'altres.

a

a proas eseeprionals
BALLS RUSSCS
milites del Teatre Imperial
le Pellograil, els quals, actualmeat, achica al LIceti.

sa rol isl a Constara- Talinadge;

18 quadros, dividits en dos actas
86 artistas espanyoles I estrangeres. 200 vestits nous
Nou decoracions novas de Ros i Güell. 2 autos "Overland"

5 divos Elvira (l'Hidalgo
Stracciari; El barbar

Teatre

Articles
per
Esport
- --

/'
ESPECTACLES

TEATRE

(111 .

44•44.11.4~44444444~
1141.9414•400119.....,et
, eeetil eitat, gtandiosa comedia dra'mätiea interpretada per l'amiEX POSICIO IN'nent artista Mildred Ilarry, ProT'aire: efflionemat
:g
- rama Ajuria; Cap a l'Oest,
TERNACIONAL
grandids film'dratnätir,
del popular artista Hoot GibCompanyht de- Combines
DEL MOBLE
sons Illatge da 83. 111M. dilecta
de
ter.
Els
porlile
a Cartagena;
PARC DE MONTJUICII
se rio, a Ostililt y l e 10 molta broAvui, (Enmanga, tarda, a dos
granl'ànima,
ma;
Ele
una,
de
. AVU1, DIUMENGE, DIA 25,
quarts de quatre,
diós drama de! • gran m'ocié>, inA LA TARDA
terpretar per ta celebre artista
ola DE MODA
LA PLUMA VERDE
Martin. Nit, estrena de
Gran »saló d'eahlbicions de mala primera jornada La .ohitat
niquins linterna • la Secció RetrosA les sis, i nit, a les deu,
entre
pectiva
sagrada. Denla, tot
gra n moda:
granAMB IL.I.USTRACIONS MUSICALS
do Kura-Ban,
ells
dids drama per SeSsue HayaENTRADA, UNA PESSETA
FRANC FORT I
Pr(rg rama. Ajurin t•Cereant
!
le
'la
xamo_
creacid
EL FIN DE EDMUNDO
un pecador,
Diloa s Prolie c . grail din de muda

rallad solacient als

nutra
11 a I, llena.
De 5 a 8 ~naire,
exhIblelona professionall I

. . Pise

De

asueene Verdura

Estab!Iments Electra, At
11111111.1111

▪

LA PU CITAT

Peitetetia
Gran

Diumenge 25 novembre tet

Rambla de Catalunya, 15,

E R1

Ceris Ctialans, núm. 624,

assortit de models en abrics, laquetes, abrics tres quarts, echarpes i renards última creació
SECCIO ECONOMICA QUE LIQUIDEM A PREUS REDUITS

40 pessetes a 125
Renards Japó natural des de.. ...
... 60 pessetes a 125
Renards Croisé des de..
Jaquetes última moda, variats colora, des de... ...

N

Renards Mongblia, diversos colors, des de... 20 pessetes a 75
80 »espetes a 125
Echarpes Tasmani, diversos colora, des de... 50 pessetes a 125
60 pessetes a 350
450 pessetes
Abrics llargs, variats cobra, des de... ...

.. ; .
Renards Argentés des de.. ...
Reitards Alado des de..
.........
... 200 pessetes

...

b.•••••••••••n•••••••••••4444~4~4.«.•«nommonsomm

11131111111113111111111111111111111111111011111111111111

NIIIIMONE ENHILE

RITUFEI
,

-GRANS EXISTENCIES

PELLS PER A ADORNAMENT DES DE 2 PTES.

()emanen el cataleg general que se u; enviara de franc

BLENORRAGIA

(PURGACIONES)

111141111

e-a e orlas sus manifestar

Viper DUCA ABRUZZI
GIU. 10 CESARE
„ RE VITTORIO

Cachete del Doctor Solaré

que depuran la sangre y los humores. comunican
13 orina so, propiedades antiMptecas y mirralhice-ls,
¡sus admirables reesultaelm se experimentan a las pe,
meras torees, l• mejores prosigue hasta el completo
y perfecto restaldeeirnee-nto de todo el aparato fe: niteatrioario, cenando. e el paciente por Pi m o lo. •or
inyecciones ni !arados en que hay. de entenen,.¡
medico, y.eadie so entera de su enfermedad. Basta
turnar una taj a para convenrcree de ello.

el 2 Deseable
„ 8
99

12

40 a

serrerieis,proreolit;e. roe

gafa owlinal. etc., meren/leas y rebelen curan pronto y radicalmente con lo.

de. que

so r lides de Barcelona cap al Brasil i el Plata

%hiel

el

Agente exclusivo: Hijo

40/1Me".e.1211211114

6

1
11.1 _1'1.

La Mutual Agrícola,
1111•1110111111111111111111111111113

ALBAR() el 20 desembre

calf, tall anglis,

doble plantilla de

irían: Antela i alee de Nal3111113 a diem a lei M

Unica
Calçat

casa per a

bo 1 bayal. Tapineria, 29.
Suotraal, 13

Procediment americà • Unica a Espanya
Sobrrs

conicicials, a 6

mes. el Loco.

Parre de barba, a 9 pres. resma.
Targ¿qcs de visita, Iliurainent immed:at.
Talonaris dr rifa prr a Nadal, i Talarais llagan. , de zoo fulls, paper del
millor. a 0 . 30 Mes.
Rifa de Nadal, grans novetats per fer
participacions a la clientela.
;Almunias de para. Boniques plagues
amb anunci, a 0.25 pies.

1/11111MS assarlit

APO PUMA (Fui dura)
— PARALISIS —
lasiglaa

d'originals almaracs

de l'atraca, a qualsevol preu.
Miralls reclam, amb anunci,
SrICS 1.000.

Too pes-

de piaba. Vejeta prensan» p.
demás enfermedades originadas por la atte.

Tactes Mi:anudes, a 33 ptes. 1.0e0.

l'orines arel, bitllets de Bou-, patentades, des de 30 irles. 1,000.
Cromos
Celes

un sens fi d'articles de propaganda a preus limitadissims, per
ésser fabricació exclusiva de la casa, que garanteixen un reclam

Ptes. parell

&-

Vanos

(Final de ID Ramblas)
(Abano oderer Dormitori Sant frenarse).
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bonics i estupends dibuixos amb mànec rodó des de 70 pessetes
el milcr.
Abans de fer la vostra compra demaneu-nos mostra i preus
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Sublim marta

R.MARISTANY

: RIGHLT 1 B11LBENFI

Agente:

"Unlön Comercial Española, 8. A—Rambla de Santa
¡Rónioa, 7, primer.—Garatge, Bruch, 166.
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Barceiona, ce eco-mita.
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merde
OPEItARI wpisreircettei iez illaarairideLA
PL.

lASSOSellOGUER

8.PldoCdialund.18

TELEFON 9313 A

PETITS ANUNCIS CLASS1FICATS
OFERTES DE TREBALL

Casa fundada el 1870
AL COMPTAT

Vidrieres d'art e Esmallats al loe soVkires I eh,.
bre vidre I cristal)
talls plans I corbais c Baldo g es, Saldoseles, preveis, biseirits I mtralls
Casanova, 32, entre Corta I Sepalveda

Telelon 43 7 37A.

Corts Cstalanes, 559

E CORDES CREMES
AMB MARC DI FER;-.Ñ

Laven a lores 145 droenm'ex a
0,4o pis. pasma..

OPEL

cen con rapidez usando Ila61. es recomendado
por eminencias medicas de verles paises; suprime
el peligro de ser víctima de una muerte repentina:
no perjudica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, combinando la mejorla bastael
total restablecimientAy logrändose con el mimo
una existencia larga con una salud envidiable.
VeNTA: • ozal*. Rambla Flores, I4, Barcelon a.
y principales farnisCi pS de Espeila. Portugal y
A m erices .

PIANOS

rinlile5MOrni1gesde51
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CAMIONS

dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de
carácter, congestiones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare•

constant i durader

cuiro

Correr ANSELM CLAVÉ,

Los siniomas precursores de estas enfermedades: dolores de cabezo, ranzpa o calambres, taro
bidos de oidas, falla de tacto, hormigueos, rahidos (desmayos) , modorra, ganes frecuentes de

I

CENTRAL
Passeig de Sant Joan, núme.
ro 30, primer. Telefon 1378 S.P.
SUCURSALS
Passeig de Sant Juan número
95, principal. Telefon 2037 G.
Coello, número 169. Telèfon
número 2025 G.
Francesc Giner, número 5i
(Gràcia).
Carretera de Sans. número
135 (Sans), primer pis.

• VENDES AL9DETALL
usesszzaz miss as

RUOL

firtPot, amb anunci , a lo pes rl 1,000 (millinlunl 5.000).

per a

L'EXTRAOCIO DE LETINU
Ea reben arlo«

Mime de luxe a pron. beratiselms. Espardenyes amb sola da goma, dee de 2 60 pessetes parell,

AUTOMOBILS

rludelerode e alpartenalda

lb enrasa de un modo perfecto y radical y
evitan por completo tomando

de Propietaris S. A

50
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higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box-
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CALÇA'T
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BARCELONA: Rambla de Santa Mònica, 1 i 3. Telefons 3291 A 4521 A.
MADRID: Carrer
47. Telefon M. 6128

AIENJABS A LA CATALANA 1
LaPARTERIA, 6-VIDRIERIA,
MAPA 1378

•

se enanos:losa recouss.,exissorneuusomeiss

ITALIA - AVIERICA

'La Sud América" s'imposa

•

pule. (rateo:

pene, Portugal y Américas.

Per a toda mena d'informes dirigir-se a la Societat:
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A PREUS DE FABRIC
Jocs de taula. Gèneres blancs de pela fabricació: jocs de luit.gonfecdes
blanques. Generes de punt i camiseria a preus sense ,eonipetncia.
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de Banque pour l'Etranger et les Colonies
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PRODUCTES HORL1NE:
MILI.% d'HORI.INE- (tintura progressiva pe:. als cabers

irr't

ENGLISH

titanes): s. • DEPILATORI (actlu i Inofensiu: 6. - POLVOS (mol

1 adherents): 250. - CREMA (er'la les arrugues): 250. • Ala, '1

DENTÍFRICA (en comprImits efervescente): 5. - 8ATtiCt
« NIONTRY (sala minerals per a banys de peus): 350. • SANIBEt.
.te (comprimits al bey-rhum, per a regenerar el caben: 350.
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FASSEIG DE L'INDUSTRIA. 14 BARCELONA

Meso lon e geseas:
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Fonlanella, 9- pral.

VAIGUA d.7101e.LINE

_

Bill.5,1N7ESTINOS,E5TOMAGO Y ENTRAÑAS

Bruch, 49-
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Itur color primalu, et; suavitzar 1 ondularà, treientdos la
caspa, i. .evjtant-loa l'alopecia.
Amb pocs minuts os en !aren una aplicach5, tense ta.
olor desagradalDle.
sense
ca:lees
•
..... ....,

.Desconfiad de las imitacioazs yexi:kid el nombre
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Rofasteg,

terreMy. Tint t. tr 1 progressiva, absolutament inofensiva
serme cap princti.,/ tòxic O nodo, seise ni ombra de nitrat de
plata. No os brä perjudici a l'epidermis, no us farä malbe I; caben!, - s4n i que al centrad, ademes de tornar-los al

4-

Amb cremador patentat per a petroll
a
Proveïda d'extingiclor autornäli e. Sena," iti?) •
de vire per evita' trencades i els seus arel• denta. Amb mirador de iniaa,.hlanza.. intri.iaa.- E
cable per apreciar la seva perfecta- combustió
CALEFACCIO "rAILLER", la més higiénica, •
a
cómoda, präutica i eeonednica.
De venda a les millors cases de Bateria de
cuina i Ferreteries. - Agències a les princl- a•
pals regions ritspanya
.a
1 Unte concessionari autoritzat per a la venda le
•
general a Espanya:
a
V. SOCIATS - R. Estudis, 8. - BARCELONA a
a

confieulie‘ons
feccieldelevos- tres veSirts i
abrics a la sass
treria

– Aquesta Es la clavera conquesta clentifica en aquest

LÍQUIDO, POLVOS, COMPRIMIDOS
del Prof. ERNESTO PAGLIANO
&ara Marco,
NÁPOLA‘;
DEPURFITIVO
PREVENTIVO Y CURRietr de Iodas las eifernzedades del les=

o
•II
e

tá

LANCS?

d'Itàlia

e.................m.................9
i.ESTUFES AMERICANES .•
z
ii

be
tit o I t

Per excessos ment-ats, per pinza, per litqUietuts, per
melaides... No importa-res la causa-- La .questió es que
vest té cabells blanes.
Els cabells blancs, sigui com sigui, son considerats corra
ir:4 1.ci de vellera. Sou encara joven i aquests quants caben.%
blanca, us envelleixeri.
Tenía el dret i el deure de rebelar- vos contra aquesta
iniustizia. Je cudiu a l'inic remel elicaç I scoosellablet te
nyiu - vos amb AiCtia d'Horliae., .......x- -, • ,. . .. ..:,.
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•
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Antracita, Cok, Especial, Boles, Llenya, Alzina pura

GA!XES DE LLOGUER a

et
O
g

3856

Pinyola per a brasers, sac adjunt 40 qui l os, ptes. 14'50.

•

Sucursal de Barcelona

Telèfon

Si volittVpktir

Per: que; it

SOCIETE GENERALE CARBONS PERMANYER

go

(alçat — LIALMLAL., 21 :
a
(ciarrere oal Parc) •

e
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You can easily understand
written English, because
you have often SEEN it in
papera and books.
Bita it.is dlf fieuft fbr y,-ou
to understand spoken Engiish, because von have not
been able to hear lt Muela.
Now yen can lacar English
as nmeh as von- like by gelling a 1.INOVOFONO set of
records and books from (he
-1•„
Dalina.4 . 4ceurn.. ,
ein ofter you
me factlity re Ihn study

5 pÄN'25.12 ,

TI E N C 11,
I YA L 1 A
or G E It TI A . N.
or
• Come fr •a free
ask tor partieulars:.

MIAU LYCEUM
VALENClig , 245 . TEL. 1845 O.
II BARCELONA ••

ranawleannumszewommamanwininuaammommaman
In U11
a

o
o

La camioneta CHEVHOLET es el cato ii') més complet, de més poe preu i r»ós poc
Heuneix un coto plet eguip de arre»eada i
entreteniment, del mercat
Ajunta una construeci ó rolmstíssima, un potent motor i un camió de
ció el(' . etrica
Porta oluip de compta quilúmett es, guardatres velocitats i marxa endarrera :-:
de recanvi

MAQUINARIA FRIGORIFICA :•
zi
.. •
ESCHER VINSS Y C:. A: ZURICH
III •a
••
PER
A
FABRIQUES
DE
a ti
a
G E L
i CAMBRES FRIGORIFIQUES
•
u
•
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COMMENCH •

• AU

E1

• HOTELS - RESTAURANTS . sAas .
• CARNISSERIES . TOCINERIES - LLE.
•
• TENUES - FABRIQUES DE XOCOLATS

R

1C •
••

faugs i llantes

[SIR LOMPLET DE PEC3 O

e

MAXIMUM DE PRODUCCIO
FRICONFICA
MINIMUM Da CONSUM DE FORÇA

Passeig de '.r'-' ' I00

BARCELONA
wit
szaiiii*tetai mi
•

t

Telèfion, 1144 G.

•

VIVES PONS

F
oa
I o IssemissmsowsumemsesmummnumuswiumwmanswCASANOVA, 24
(Entre hiemal Corte matan)

QUEVIURES, FIAMBRES, XA RCUTERIA, FRUITE8, FU? ilIREIMA

•

••

LA IVIAQUINA meco_ PER •
A LA RETITA INDUSTRIA •
13 :
.
EARCE1-0l;113R%RClim,

11111115011 BERTHIER

AUTO AMERICAN SALON

•

ESPECIALITATS ESTRANGERES
baldes
Secad a la menuda :-: Preus arantkiesIsslms "
FIAMBRES I XMIOUTILRIa: Pernil eche York, Pernil en dote, •Mortadella, liatatrie,.881sitxes do Francfort, Oxford i Cambridge, Ventre de Pore, Forrnauge do Poro, L'Agua de
porc i a 'l'escarlata. Chaueroute, ele
, QU'EMIRES: Pasta italiana, Mantega pura de vaca, Fortnatges Camembert,
Gruyer ' , Parma, Che.eter, ele. Conserves de totes elasses. Magosta, Magostias. 811.1
FRUITES: Frui(ea. t'es veo escaldes, Fren a . al natural, ea Motivar, en compota

reltrlfr7;'s
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Diumen e 25 novánbr• 1•23
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Pot influir la dona en
els destins del filón?

MAGATLEMS DE NOVETATS 1 CONFECCIONS

a

28-PORTAFERRISSA- 28

a
E TIC
m

a
a

ELS DIES VENEM 1 PREUS ligiTS 'E

a
a

MOLTA QUANTITAT DEL GRAN ESTOK
D'ARTICLES CLASSICS I ALTA NOVETAT COMPRATS DARRERAMENT A

•
a ;
a

a

a

•

•
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Astrakan ricet (negre i colora) ample 140 cm. a 16'75 ptes. ni .
140 " a 13.75 " "
Astrakan cibelin
90 " a 3'50 " "
PRUNEL tot /lana (100 colors)
120 " a 5'75
DUVET1N (treballat)
90 " a 5'40 " " •
DUQUESSA SEDA (colore.)
85 " a 8'75 " "
BROCHARD SEDA (negre i colors)

•
•
•

En el seu drama, DAVID W. GRIFFITH, ens nreenta els
anhels d'una tendra donzella i el gran amor que dos homes senten per ella. La Hulla que ella sosté contra aques
amors constitueix un poema tal vegada mai igualat per les be•.
lies novelles romái tiques que ens proporciona honest esbargiment fent oblidar per alguns moments les amargors quotidianes de l'existència i donant a les nostres imaginacions
ocasió de recrear-se amb elstenders records d'unes aventures.
Les coses mes petites fan les grans coses. Els formosos i
tendres ulls blancs d'Enriqueta, les suaus trenes del seu caben ros alliberaren de la presó perpétua un prócer de la noblesa de França i imperliren un dels més grans homes del
món al caire de la guillotina. Els seus graciosos i infantils
encisos inculcaren una gran veritat en la ment d'un heroi,
veritat que salva la França i canvia els destins del món
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•
•
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•
•
•
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• SECCIO DE CONFECCIONS •a_
EXIT de la nostra elegant
•
•
•ill
DE
MODELS
COL'LECCIO
•
•
••
••
d'Espanya
• B R U SE S primera casa
•
_

•••
a
•

Tu, donzella adolescent, petita dona de
demà, que recorres amb els teus ulls eixes
línies, no oblidis que un dia pots arribar a
ésser la salvadora d'una nació; tu pots sembrar Ilavors que al seu temps poden salvar
un poble. El teu dolç somris, la teva eloqüent
mirada o les vehements paraules que brollin
dels teus Ilavis, poden tal vegada adquirir
més importància que tots els estatuts que els
legisladors del món estan confeccionant en

NOTA: Durant el corrent mes en les flassades de llana

•

•

10 per 100 de DESCOMPTE sobre els

•• PREUS DE FABRICA

a

a
B
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5. A. Ni. MAS BAGA
Valencia, 344-350: Telèfon S.P. 747

aquests moments.

De tot això et convencerás assistint a la representació de la magistral pellícula de D. W.
GRIFF1TH:

e
* ORPHANS OF THE STORM

inspirada en la famosa novella d'A. d'Ennery:
N

ESTUFA J.

B.

LES DUES

ORFENES

:

s'exhibirà al SALO CATALUNYA i al
KURSAAL a partir de DILLUNS, DIA 26
CORRENT, DATA DE LA SEVA

INSTAULAMINS RAPIDES 1 ECONOMIQUES
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M.

LA MES ECONÓMICA : LA MES PRACTICA
LA MES tliGIENICA : LA DE MES RENDIMENT
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