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JOC. P'EN IERROUX
El senyor Lerrouxrels aeus amics no es podran queixar
Donem a l'epistolari del capitost ex-radical; avui
eentrista—"la sa l vación està, en el centro", deia "El Progreso"
passats—més importäncia de la que li atribueixen els altres
perAics. La Premsa de Barcelona, en general, ha deixat passar. sense reproduir-la i sense comentar-la, la darrera carta, public.Icla en l'Orgen lerrouxista el diumenge dia 25 del mes que
som. Només LA PUBLICITAT l'ha reprodtüda: I l'ha reprodui(ia integrament. Semblant-nos . que amb això no n'hi ha prou,
ara volem comentar-la, si ens ho permet la censura, que aquests
die,' es mostra accentuadament severa amb LA PUBLICITAT.
Conseqüent amb la seva significació anticatalanista—aquesta es potser la seva única conseqüència—En Lerroux, davant
un suposats treballs per organitzar o constituir la República
eaLlana, no solament fa rotundes afirmacions de fervent patriotisme espanyolista, sinó que assegura que no vol cap tracte
pi per anar a la glòria, amb elements que no comencin per reconèixer, com el principal motor d'una acció comuna, l'amor a la
pätria espanyola. Per ell, Espanya està per damunt de les idees
revolucionäries, del canvi de règims i de la forma de govern.
3Ies s'estima—ha dit en una altra carta—esperar inútilment la
República tota la vida, que arribar-hi pels camins de la desmembració de l'Estat espanyol.
Comprenem perfectament la posició d'En Lerroux. Però
reprovem la tàctica päc cavalleresca d'atribuir públicament als
&tres uns determinats plana i propòsit, com a pretext per proremar 1 ostentar la pròpia ortodòxia patriòtica. La insistència
tractar d'aquest tema en el seu novíssim epistolari, fa creure
que En Lerroux busca ocasions per situar-se convenientment
davant les perspectives de la seva prinnima pujada al Poder, que
ell creu albirar, i que no són sinó ällucinacions creades per un
ebsessionant desig.
Se'ns podria dir que, no referint-se per res el senyor Lerroux als elements addictes a i'ideari que LA PUBLICITAT re•
presenta, i essent uns altres sectors els alludits, nosaltres no
tenim cap motiu per recollir les afirmacions i les declaracions
contingudes en la seva carta. Però encara que ni individualment
ni coNectivament ens afectin les paraules del cabdill republicà,
tenim prou Vals els sentiments d'honestedat política i de lleialtat personal, per considerar-nos obligats a protestar del joc
d'En Lerroux, que realitza una maniobra destinada a enfortir
la pròpia situació i a obtenir toleräncies i benvolences, a costa
d'un.; hipotètics conspiradora extremistes del camp català i del
carne obrer.
Dubtern molt que les informacions d'En Lerroux en aquest
lant siguin verídiques. Pins dubtem que per verídiques les tinrui ell. També a nosaltres ens semblarien absurdes les afiances
qua parla. També nosaltres creiem que, els típics que potser
sitgen alastia'aes aventures romàntiques són, segons els mots
En Lerroux, "els que necessiten justificar llur origen, emant prOcediments reaccionaris que äls presentin com a salvadeis de Pordre". Aquesta qüestió ens apar tan c l ara, ele no
pod3m suposar que ningú hagi caigut o pugui caure en un tal
raaany. Precisament per això no prenem les sensacionals reveladores d'En Lerroux com una manifestació d'alarma sincera,
inó que les considerem com un vulgar joc per fer mèrits davant els elements que poden facilitar-li l'accés al Poder, des d'on
serviria als seus correligionaria el famós gall-dindi nadalenc,
encarne que no fos republicà, i sí solament ministerial. Sabem

de nosaltres.

S
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que en les recents visites d'En Lerroux als centres del seu

ay:ele:tic partit, ha fet remarcar l'interès extraordinari que té

per portar a les Corts noves un gran nombre de diputats i per
aconseguir en les eleccions municipals de Barcelona, el dia que
n'hi hagi, un nombre de regidors prou considerable per restaurar l'hegemonía lerrotexista a la Casa de la Ciutat.
En Lerroux estaria en el seu dret maniobrant per arribar
al Poder, Musa.) de la seva vida madura. Però en aquest cas,
el ›ea joc hauria d'ésser net. I no trobem que hi hagi netedat
en :a maniobra l'invocar greus perills mas o menys imaginaria,

per poder presentar-se com a campió de la pàtria espanyola i
de le intangible unitat estatal. Heu's aquí el lleó revolucionari
trae -format en una oportunista guineu.

Fu 11 de dietari
PROU LONDRES!
Londres! Pere.oneu aquesta
aló gairebé tan inexpresiva
•ta. interjecció. M'explicare .per
menudea; em comprendreu i, de
.. cm perdonaren.
just centellea d'estendre's sociutat una boira Més O meays
trobeu un amic 932 as diu:
'Seo- ia que siguem a Lcndres". Molt
dita del vostre amic (emostra
ddició discreta que no arriba a
, .r-vos. El vostre amic proba tue .5 no hi ha posat mai els pub,
LO: -ires. No hi fa res. La seva dita,
i da,r.ent no sigui filla d'una capeirle:, personal, segueix sernblant-vos
Té un regust literari que a
home de lletres. no us desistan
1 ,t. Si, senyor. Hi ha boira i
talment que siguen/ a Londres.
Pea, hm% acf que Eendernfe tamd ha boira. Boira al mati, boira
needia, boira a la tarda, boira al
rr Com que vós feu una vida una
sociable, topen amics i cenefa multes bandes. El senyor
tramvia; el skyor Cata aautbmnibus: el senyor DuOc
l'Atenta; etc. 1 loes, tots, amb
11 terrible unanimitat, • us diuen:
boira! Sembla que siguem
andres".
Altshores aquesta , aiirma.ció, que de
bIt antuvi en boca del primer ami::
, scn2gut us ha 5r0)!at acceptable i
te discreta, ja us causa cert mates- Desccbriu que. fet i jet. aquesb a ssociaci6 ee la imatge de la boira
e la idea de Londres es abusiva. Al
irr hi ha malles ciutats que sense
i4e1 Londres Unen- tusa boira capesimpreesinnant..A Londres hi ha,
elp item. un bé-de-Déa (1'aq:reates mo' ciad) i ralhuc
ken lalt. artística. s o

La Política

Pr

toroliegics, tan dignes d'esment com

boira.

•'

«OSO liddélilla

UNA, FULLA VOLA.VI
Ha estat repartida profusarnent una
Jutta volant, titulada "Al pueblo de
Catahnia", a qua! din tcxtualment:
"A vosotros, hijos dc Cataluña, patria de las mas egregias tradiciones; a
vosotros, barceloneses, que habéis visto
nacer en este suelo los utós puras ideales y que lleváis impreso el sello Iteredilario dc la gallardía, noble b asón de
Una raza fuerte e inmaculada, a este
puebla que sido la cuna donde entre
turbulencias y autores, germinó el preciosa Wat redentor de 13 de Septiembre: a vosotros, ciudadanos, que oh ¡o
en esta hermosa ciudad, matrona cariñosa, archit . , de la cortesía, os pedimos
que tributéis un homenaje de admiración y respeto, que debe rendir Barcelona entera, al hombre que, abandonando las comodidades y exponiendo su
vida, ha marcado el COltlienf,1 de una
nueva ¿paca en la historia de l?spaila.
"Os p:dintas ptestels vuestro va isso concurso a la aloa iniciada pie
y haciendo honor a su gesta glorioso,
destruyáis una leyenda que a los patriotas repugna y la historia de Ca'nhala rechaw. Barcelona tiene con .1
genera! Primo de Rivera una. nIcada
de !patilla', PlleS (da III actuación ent'rpie,: agarrotó al terrorismo que, C011 Zas
procedimientos odiosos, llenaba de dolor
a la reina del M'edite, ruines.
"Cama el tiempo apretu ra, 4 necesario
Que vuestras adhesiones SeJ11 inmediatas, para poder determinar la forma
del homenaje; no dejemOs pause ido lilamento y que sea Barcelona, le de las
grandes convulsiones sociales, la QUJ
cierre. con el broche hietdrieo este homenaje, el atbutu donde fin preso en

amor y fraternidad, remozado y saliente, quede grabad) el lema de la restauración de la Patrio, La Comitiita
organizadora. — Plazo ye . Cotoluti;

is,
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les gesuons del Canceller fracassat:: Els traban* de James per fer un govern hure
flelfferIch torna precipitadament a Berlin
Es dificil tetlre Hitler. Com
a bola revolucionad es un horno
de vida irregular i d'activitat
constant i desballestada. ,Però
Per a nosaltres, ara, es fäcil.
La forea moral que ens dóna,
en aquesta situaaiö baveresa,
pertanyer a l'Estat espanyol,
ens ho facilita. La qüestió As
anar a la . redacció del diari
d'Hitler i d'entrada, davant del
portee, posar-r ae a cantar l'a4ra del nostre Diktador. En un
altre país us prendrien per ximple, però a Munic es latera
tot abra i tota altra cesa mentre sigui reaccionària.
De la porteria passen a la
redacció i la qüestió es que
canteu sempre la lloanea d'En
Primo de Rivera. La cosa no
us falla. Si no és un redactor,
PS un naire que us diu "que els
espanyols són elä únics estrartgers ben vistos a Baviera".
Nosaltres ens ha . deixariem dir
tot abans do uniere el contacte amb el rosari de redactors,
abans de passar /per anti-reaccionario. A l'últim, ¡'aria, a
torea d'esser cantada, es roveIla un ale, perdeu tot el dia,
ni iserablement — el dia reaccionad de la vostra vida—pera

la porta s'obre i Hitler us rep
sin() amb els braços oberts, almenys amb una dalla als naN ¡3.
La redaecia de l'Observador
Popular" que alai s'anomena en eataaa el paper hitleriäes un cama de batalla. Constateu que un canija do batalla
reaccionad es, aproximadaraent, igual qua un camp
batalla revolucionad. Hi ha el
mateix desordre, ei mateix entrar i sortir, les mateixes cases pintoresques, la rnateixa
inútil febrilitat. El camp de Hitler a mes a ni/a, un ean)p
ple ir elemen a internacionals..
El mateix Hitler no es un alemany de terna alemanya, es un
alemany de Bohemia. Els seus
Hoctinants principals són alemanys dartubians. Hi ha austríacs legitimistes, txecoaloy acs contraris de Praga, 'tonprestos partidaria de l'antic regirla La penseu esser a la redacció d'un diari i us trebeu
a la casa de la raça.
La característica de Hitler es
l'impermeable. Es un impera
meable vulgar, amb cinturó i
solapes grana, però sembla
patró del qual han sortit els
impermeables vulgars, amb solapes grano i cintura A la m briega de l'impermeable, Hitler
hi porta una gran creu teutónica. Aquesta creu, avui a Alemanya, es el signe antijueu.
Els jueus usen els dos trienales superposats i invertits. Els
antijueus usen una creu amb
unes prolongacions a tots guata: braços que li donen la impressió d'ésser unta creo amb
catúfols.
—La situada; política a Alemanya a .- din Hitler per contenerle — es des del punt de vista
de la tlignitat del nostre partit,
des del punt de vista de la dignitat de la raea, veritablement
intolerable. Nosaltres estem decidits a tot, menys a petrificarnos en aquest estat do vengotuya i d'abjeceió. La guerra Pa
preferible, infinitament preferiblo, a la continttació d'aquesta abjecta servitud. A tot arreo
del man han triomfat ele boinas
d'ordre, del puny de ferro, els
patriotes, eta veritables anales
del seu Aquí esteta) encara ilaminats per una serie cl'expitrimentailors sinistres,
a l'estranger, ni:tratares i juotis.
Tot això s'Ira d'espelta Sobretot lieSt da reeoldre d'una manera general, amb una explosió a tuts guata) punta do
per' el problema aleta Aquest
problema el resoldrent amb
l'expulaia Cli p lasma Tenim un
precedent en el que féu Espanya
davant aels jueus. Nosaltres,
perita corregirem la solucla espanyola. No deixarem Als jueus
Topciú entre la . conversió o
d'expulsad, cont feu Espanya.
No. Son) per I'expulaitS pura 1

problema de reo. Aquí, a Baviera, s'estan ja expulsant els
jueus, que no són ciutadans
baveresos. Es un primen pas
per a l'expulsió general.No se'ns
amaga que la solució d'aquest
problema ens posara davant, do
¡orces considerable. "Amb qui
primer toparen) sera- amb els
católica, essent cera es el Vaticä el defensor i el ceinre de
totes les intrigues i de tot
el moviment jueu anternaeional". (!!!)
. —Per a nosaltrei, dones, —
continua aient Hitler — això es
un problema de raça. Atentanya Isa d'estar governada por
alemanas i per malodes gerina_
nics. E l. marxisine dala !legua)
del nostre esperit, que es abano
que lot nacionalista 1 patriota.
Nosaltres som soeialistes, tots
els problemes de la elasse obrara ens interessen, perque san
problemes gertnänics, però no
ereiem que aquests problemea
puguin tenle altra solució que
l'antanarxista això de, que el
narionalistne• • El nostre partit
s'anomena nacional - socialista.
nom que As perfeetament t'outprensiu d'e la nostra situarid.
Ras no tenint que dir contra
PI3 comunistes. Esteta en immi_
llorables relarions amb aqueet
partit. Els obrers comunistes
no eón germanies impurs, perqntls el comunisine p o As a Alemánya un fet, antilla 1 u ro I.
Comptem amb eis comunistes,
Per triomfar. Per altre rentó.
son) . . partidaris deealalasadia l'aPanca emb !Diosa). Rússia estä
avui governada per elements
marxistas. El papen d'Alemanya
serä foragitar (lel Govern del
gran país de l'Est aquests elemento, i ter quo a Rússia els
elements allogens siguin deminal 3 pela elements purs. Lis_
vors srre l'hora de fer marxar
parallelament. cap a l'esdraeoidor grandiós que tenen obert
davant seta el poble alemany 1
el poblo rus.
—La política que avui PS fa
amb nosaltres — diu sempre
Ritter, amb un aplatn prnpordonar al seu descordament des_
encadenat, — té P0111 a finalitat
l'empobriment moral i ffsir d'el
ardite alomany. S..'es vol anihilar. Al carefavall (l'autu,sla
política, no hi ha. naluralment,
1114 que la guerra • "Si Franca
pot fer el que fa. es porque es
un país instigat i finançat pela

EE. l'I'.. Anglaterra. ro eanvi.
està rada din- tildo amb nosaltres i si na ha declarar ja ta

guerra a França es perque ttl
por" (..???). Aquest ruta per,",
s'ha de trencar, do la mateixa
manera que es va trenear el nus
(le Napoleon. Per Alemanya. la
situar:6 es cavad an:ent igual
que la de 180,5. Llavors lamba
fenal) envalls, i nomas la remi; i la decisió ens salvà. Alemanya si vol salvar-se. ha de
derafir .-en a repetir el cop d..!
1805, aquel] gran cop que sinrnica el despertament de la nostra rece.
Torna &seres Hitler a la situació interior i diu:
Com a partit que aspira a
governar, el nostre ha de lente
t te solucione per als problemes immedials. El primer problema, avui, es el ele la vida cara. La vida de més cara aquí
que als EE. ULa Un país que ha
de complar prineipalment amb
l'exportació, si tal la vida cara,
ha de pagar molt la mä tfel
obrer, 1 en definitiva. no mit
ettraplir, perqua es troba en situara') d'inferioritat. Nosaltres
voltan aharatir la vida, (tratad
a tole Aletnanya una xarxa do
gratis merad cenas, rertils per
1 ' E s I a t, nanionalitzats. E a
agitest e grans magal raras, pabrea el pobre, hi ha dc trohar
a un pren baja tot el que ealgul
a la me y a virar i a la de In seva
familia. A Alemanya, n'hi ha
molts Ir' gran 5 magatZPII1S, pera
san da partirulars o de firmas
generalmenl jueves.- •D'aeuests

magatzems n'esperem mirados
de tot ordre.
Hitler en s. ets explica. No els
repelirern para. perquè el lector
ht els eonebra g ain els compresos
dins l'ammela , "genere bo It baratera ' Mil eis mirarles ele

,
alemanv''.
simele. Per a Espaeya, el pro- rarticle
1 aquest 'es ei • monbleg do
blema jueu era un problema re-' I
Jossp PI'
11gl6s; per s nosd1tres,"-ta

LA CRISI ALEMANYA. — LES
GESTIONS DEL SENYOR ALBERT
Berlín, 28. — El senyor Albert continua les seves gestione
per constituir un ministert
Se sap, per ara, que han acceptat les carteres d'Alimentan&
Treball. Hisenda i de la [telele_
wehr ele senyor Kanitz, Braun,
Luther i Gessler, respectivamena
El senyor Albert té el propòsit d dissoldre el Parlament,
si aquest no li presta aluda. —
Hayas.
D'ALBERT A STRESEMANN Hl
VA POCA DIFERENCIA.— L'UNICA AUTORITAT DE L'IMPERI ES VON SEECKT
Berlín. 26. — El non Gabinet no diferirà de l'anterior, exrepte en l'autoritat de Slresemann, que antb tot i esser petila era superior a la del flott
Cancanee.
El senyor Albert es nado aviat
moderat que. netareent de la
(frota. pea) ala?, sembla que 110
imprimir:1. al Gabinet oto cacheter mes democratie: poi coread t'sarasa persanalitat riel nou
Calleüller dona r h ni As autora at
al poder efeetiu del general von
Seeekt, el goal, rom vist.
ha donat a entenerue que es Considera rom la principal autor:tat du l'Imperi en dissoldre els
partit o comunist es i cae innals
eil renos. sense conminar el Parlament i cense que slagues
si genet el decret efe d'asolarla.
Es molt probable. dones, que la
política exterior del nou Gabilate ne, difereixi notahlement de
la del Gabinet Stresernann.
LA LLISTA E LES INTENCIO:1S
DEL NOI1 CANCELLER. — ELS
ATACS AL PRESIDENT
Berlín, 2a. — El nou Caneelier Albert te quasi ultimada
la Insta por a la formara() d'un
Gabinet que en certa manera
estará per danturit del Parlar-nena Figuren entre els designata el ministro del Traban, senyor Brama i al de l'Alimentaromte de Kanilz, arnbdrSs
del Gabinet Sfresemanm Per a
la cartera d'Afers Estrangers,
PS parla del senyor von Heintre,
que ja l'havia regida, i de
l'ambaixador (1' Alemanva a
comte BrockdorffMoscou
Rantzati, per a la rallen de
Finances s'indica l'ex-ministre
d'aquest ram a Prússia senyor
Sudenkum.
El senyor Albert mirarla d'abtetar la Collahoració (lela socia_
listes. So Ii atribueix la intenció de dissoldre el Reichstag si
110 oblst la majoria.
Tota la premsa burgesa coashat el presitlent Eitert por no
haver nomenat canceller 1/11
nacionalista. — Radio.
ALBERT DESISTEIX DE FORMAR EL NOU GABINET
Berta), 27. — El senyor NIhert ha desistit de ¡orinar el
nou Goverm—Havas.
JARRES-TAMBE FA GESTIONS
Berlín, 27. — Parallelament
a les gestions del dernacrata
Albert, sembla que hi ha un
grua qtte labora ei pro de la
constatuvia d'un Govern burgas, en el qual tindrien cabuda
els nacionalistes.
Es diu que Jarres acceptaria
el cärree de canceller amb la
cundid() que la erisi es resol-

gusts constitueionalment, i que
es conservi el 'aractat de Versaltes, amb el fi de reservar els
drels d'Alemanya, i, per alijen. nmb tal quo no es mili-fiqui la cualició prussiana. —
Hacas.
HELFFERICH TORNA PRECIPITADAMENT A BERLIN
Al arte, 27. — A l'"Echo de
P-aris" Ii telegrafien de Berlín
que, procedent de Suisse, Helf-

feria lea toritat precipitadameta a Berlín.—ffavas.
-

(Segueis a la tercera adaino)
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FRANÇA

liltuacki actual
Cuirassats, 6:

• GOVERN

ENW noventbre:
. . •
. .

Les lotes mediter ränies de Frena,
finita i d'Espanya segon i el Satin"

a

3 Coto-bel I911, 23,000 t
3 Lorraine 10t3, 23,000 t
Creuers-cuirassats, 6:
3 de 1903-1905, 12,000 t.

3 de mobaaa8, ra000 t.
Creuers leugers (ex-alemanys), 3:
De 4,000 a 5,000 t.
Contratorpediner, 1:
Senés (ex-alemany), de 24,000 t.
Torpediners, 13:
to3 Le
ex-s.lali em
• anys.

Submarins, 20 (io deis quals san alemanys).
Programa. (En construcció.)

Creuers, 3:
De 8000 t.
Contratorpediners, 6:
De 2,400 t.
Torpediners, 12:

De 1,450 t.
Submarins, 12:
6 de primera clame, de Lino t.
6 de segona clase, de 6,o0o t.
Sotmesos a l'aprovació del Parlament
Creuers, 6.
Contratorpediners, 13:
De 2.400 t.
Torpediners, 24:
De L450 t.
Submarins, 34.
Posa-mines, 2.

OMITE PER ULLENGOI

CITILINA
CURS POMPEU FABRA
Dilluns, dimecres i divendres de la
setmana entrant, el senyor Pompeu Fabra donara a l'Ateneu Barceloni
primer curset de gramàtica catalana
de's organitzats pel Comitè. La 110

començarà a tres quarts de set de la

tarda. Aquestes tres lliçons sek espccialment dedicades als prafessors que
sisan ofert al Comité per donar cursets arreu de Catalunya. El senyce
Pompeu Fabra expe.sarä en elles el
metode que haurà de seguir-se en da
cursos successius.
rURSETS PER
CORRESPONDENCIA
El Comitè per la /lengua catalana
estudia actualment, per tat de fer mes
eficaç la seca tasca, la implantació
d'una cursets per correspondencia que
permetin a tots els bons catalans que
visquin en pobles apartats. adquirir
els coneixements indispensab'es de gramàtica catalana. Oportunament, es
farà l'organització definitiva
d'aquests curséis.
ELS PRIHERS CURSETS
El Comité ha desistit de fer tots els
cursets simultanis. Se celebraran,
dones, successivament i tan aviat toril
sigui possible. Ha estat fixada la dota
del dia 10 per inaugurar la primera
tanda de cursets de gramàtica i literatura ca'.alanes en :es entitats mes

imnartants de Barcelona que ho hagio
aixi com a les ciutats de Giroca, Tarragona, Lleyda, Sabadell,
Terrassa, Vilanova i altres que hem
fixarä oportunament.
ELS PROGRAXAS
'nitre aquesta setmana seran repontits als profesors els programes de ks
lo Ilieons de gramàtica i les de literatura, ami) dur corresponent sumari.

LA PREMSA COMARCAL
ifeu's aquí alguna parägrafs de lartire que Cl setmanari Patria, de Valis,
dedica als projectes del Comite:
"El mis lamentable es el cas de
tants catalana que no la saben ni la
coleo aprendre, o almenys no hl tenen
interés. Quants no en trobariem per
aquests mons de Déu de catalans absolutament indiferents per aquesta
.•
nelesti6 tan vital!
, ... 0 11.7iti-rdem colpidor d'aquells polonesos, sc(dats de rexercit rus, que. cren presoners de les
tropes japoneses, els quals esmerçaven
les 'largues horca de captiveri apreneat
de Ilegir i escriure Ilur idioma nadita.
1.a captivitat era per ells una verita.
b e llilaenaciéu espiritual, car tenien el
sude de poder saber eta que mes s'estimaven, la qual cosa no els cra pos
permesa sota l'imperi de Rnssia.
"Aprofitem-nos, dones, d'aquesta Ilibertat que cm concedeixen les lleis I
que suara el matear Decret de repressin del separatisme explicitament ha
consagrat. Popularitzar la graml-

tica rata'ana és 'una obra que asma
lela proporcions definitives. La flama
rentan sempre encesa, per bé que no
tingui la grandària d'un foc d'eneenalls. Es constant i immutable. La
llavor sembrada sempre va granant
Oil el camp on ha estat llenada.*
El Din, de Terrassa, cementa aix1
la significada dele cursets del Comité:
"Sortosament, no a Mimas espanten :es escoltases, t ít s..92 itehm

altuaoló actual
Cuirassats,
7 d'ita:ians, de 12,000-22,000
Espanyols, 3, de is,000 t
3 creuers enirassats.italians, del
10.000-/,000 t.
.
Creuers lleugers, 18:
lo d'italians, de 3000-5,000 t. (recents, de gran velocitaI).
3 espanyols, de 15.000 t.
Contratorpediners, 8 (italians recents).
Torpediners, 27:
52 d'italians, de 550 t.
20 d'espanyols.
Submarins, 51:
43 d'italians (20 d'ells recents).
8 d'espanyols, moderna
Programa
Super -creuers lleugers:

d'italians, de 10,000 t
3 en projecte.
Creures Ileugers:
2 d'espanyols, de lapo t.
Contratorpediners o torpediners:
20 d'italians, de 1,200 t.
6 d'espanyols, de 1,2oo-1,693
Submarins:
20 d'italians, de t,aio t.
9 d'espanyols. de 50o-800 t.
2

Canoners espanyols, 3:
De rae° t.
Porta-avió, t (hala):
De 4,000 t.
Transport d'aviació espanyol,

Ciled HE LES ILTIS
"ELS OCELLS AMICS".

El poeta J.-M. de Sagarra, prenent ara un commós Co de veu francisca ha contat en el seu labre "Els
ocells amics", editat per la Comis-General, la vida i la
llegenda deis ocells; n'ha fet l'elogi
en una prosa cordial i abundant.
Després d'aquel' breu tractat folklòric de Mn. jade Verdagner a
propòsit del "que eluen Als.mells"
no slavia escrit, de segur, ,insit obra
d'una semblant välor literärla:
J.-M. de Sagarra Ita volgut, simplement, oferir als infants de Catalunya les raons que fan respectables
els ocells: llur bellesa, llur utilitat.
Aixe, no vol dir que el fi didàctic
del llibre hagi esmorteit la Ilittre volada del poeta. Ben al revés, J.-11.
de Sagarra, tot enumerant les virtuts de l'oreneta i el cant apassionat del rossinyol, o vindicant ela
ocells de mala nomenada, ha fet veritable poesia. No s'ha acontentat
reduint a dades i a esquelétiques.
ressenyes la materia que descrivia.
Ha situat els ocells en la tela acolorida de la natura. La tallareta es
mou es la branca de magraner, no
en el blau desert. Els ocells són la

obb

taca 1:lábil i alegre d'un vast panorama. El cant de rocen evoca els
paisatges que l'aguanten i la vida
dels ocells recorda els treballs del
camp i la roda de les estacions.
J.-M. de Sagarra presenta, dones,
els ocells en llur escenari. Així esdevenen encara mes amics, un cop saben el secret de Ilur cant. Els ocells.
iligats al paisatge, són mes a l'abast
con.
delE I
eta f.-M. de Sagarra ha escrit el ¡libre de "Els ocells amics"
amb una prosa planera i viva, on,
gräcies a Den! el doll del discurs
se salva del barroquisme per una
certa contenció molt 'loable.

Ship-boy
de l'Ateneu Barceloni han estat
que hati donat la veu d'alerta, a fi de
que, quan menys, no quedes sense el
degut homenatge allò que els cata'ans
devem hacer d'estimar mes: la nostra Ilengua.
"Per la premsa, ja sisearan aurabentat ela nostres Yegidors de l'èxit
enorme que al sol anunci la iniciativa ha tingut arreu de Catalunya.
De tots els llocs de la nostra terra
plouen sollicituds demanant que un
deis cursets els sigui concedit. Aixi
com també és de veure amb goig el
gran nombre dels qui sima ofert, d'una manera generosa. a actuar cont a
professors des esmentats cursets 1 .
entre els quals professors s'hi cumplen
ahnegades senyoretes.
"Ultra sin bon nombre de grups I)
particu'arment, són centres
;
recreatiu, excurde caràcter
sionista, rodal, escoles, rentes
que
figuren
en les 'listes
els
dels sollicitants. Veritat que fa ha
veme com, malgrat tot, resperit eata . h, segueix niant en el cor dels fin

de Catalunya?
Terrassa temple podía faltar entre

els bons patriotes, i saben que el
mes d'un grup d'amas, hi he aloca
entitat. que han sollicitat UD deis ansdits cursets.
"Saben!. també, que tracord arais el
Directori de Barcelona ben avisa eludan censan* a la notes rima IV
Comitè. que seri el ose tervini de
nexe entre aquell 1 les entitats
eors0,•-•
ataques Otte haga soillettat
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UNS QUE HO DEIXEN CORRER
Per manca material de temps s'ha
ajornat per a una altra ocasió la fasta
que els Sindicats Agrícolas havien organitzat en honor de don Anfós i
donya Victòria.

Ha estat nomenat conseller
de la fiocletat General d'Aigües
de Barcelona cl ser yor Joan feas
Calmot, gerent de la casa banca+ ia Fills de F. Mas Sardà.
DE LA FUNCIO DE GALA AL
LICEU
Ahir va ésser facilitada la següent
nota al Govern civil:
"Són mollas les persones a les quals
ola fet creare que al Goveut Civil
es reparteixen localitats per a la fundó de gala del Gran Teatre del Liceu •
Aquest Govern s'ha limitat en aquest
assumpte a adquirir de l'empresa cinc
llotges platea i 174 butaques, les quals
han estat distribuidas entre l'element
vigésimo dz. la Rifa de Nadal i
oficial, quedant les localitats restants
a (I isposició de l'Empresa.
Per la seva part. l'Empresa (el Liceu ha fet pública la nota següent:
"Disposant l'Empresa d'aquast Gran
Teatre de 317 sillo),s dels quals
remes al Governaior civil 174. a l'alcalde 19, al senyor de Foronda 29,
destinadas a localitat d'ofici i per a
collocar als senyors propietario de sillons que s'inutilitzen per a l'adornament del Teatre, 86; en total, 29()
sillons, quedant-ne per a l'empresa 18.
que han estat venuts a indicació de
diverses autoritats i fe la Junta del
Govern de la societat del Gran Teatre del Liceu."
La Comissió d'Homenatge als reis
don Anfós i donya Victória Euginia,
risita el senyor alcalde per parlar-li
d'afers relacionats atnb la visita dels
reials hostes.
Ele monjos de MonS t I
la casa J. Ponolleda Seres re.
~manen el seu licor

AROMES DEI) MONTSERRAT
L'Academia i Laboratori da Cimties Mediques de Catalunya celebrará
sessió científica avui, dimecres, dia 27,
a les deu de la nit, en la qual el doctor Noguer Moré presentar à un malalt
de 'paquidirmia occipital vorticeWe.
El doctor Mira, "El ma 1 d'ull" o
"mal donat".
El doctor Soler Terol, "Actuals
procediments de tractament del pm

vana equi-congenital".

PROGRAMA DE PESTES AMB
MOTIU DE LA YINGUDA DFLS
MONARQUES A BARCELONA
Alair sino faciliti un nou programa
diels Kilt que se cekbraran amb tnovinetuda dele reials visitants.
dig sk

agisot &Lol dtlinititt:

Dissabte.-Des del port ala Reis es
dirigiran a la Catedral i després a
l'Ajuntament, on presenciaran la revista de les tropas. Se'ls obsequiará,
per la Corporació municipal, amb un
lunch. Tot aaguit.es farà la recepció,
harem d'entrar les senyores per la
porta de la Placa de Sant Miguel
esperar-se als corredor; del segon pis
de la Casa Consistorial. Apat al Rita.
A la tarda, la Capitania general els
obsequiará amb un lunch. Visita a
l'hospital de la Crea Roja. Te al Ritz
i collocaciú de braçals a les dames iniermeres de la Creu Roja. Apat intim al rnateix Hotel. Fundó de gala
al Liccu.
Diumenge.-Visita als terrenys de
TExposici6. Missa deis Sometents.
Collocació de medalles de constancia.
Revista dels Sometents, deis ticas de
tss Escoles particulars, (re la Crea
Roja i dels boy-scouts. Apat al Rei
a l'Exposició, i a la Reina al Majestic Hotel vals coronels de la guarnició, com a coronela honorària que
ès (11111 regiment.
A la tarda, visita a l'Exposició del
!dobla. repartiment de premis i clausura. Visita a la Casa dels ItaFans.
Apat de la noblcsa. Recepció a l'Hotel Ritz de 'Ja societat barcelonina.
Surtida cap a Saragossa.
A l'Ajuman/cm, per a la recenció es destina el Sal6 de Conferencies per als alcaldes que hi assisteixen.
•

PURE PE2PARNVER

el m8s bon eubstItutlu de la
lactancia materna
El Comite Provincial de sots-dale-

gats de Sanitat calebraail sessió general ordinaria avui. a les 1130 del mati, al seu local sal (Junta de Sanitat-Govern civil) per tractar assumptes intere:sants relacionats anib la sanitat pública.
AVIS ALS INDUSTRIALS QUE
VULGUIN SERVIR L'AJUNTA.•
MENT
La Comissió de Govern Municipal
ha acordar crear anda caracter general
un registre en el qual, curant un termini que fixarà l'oficina correspone)tt, es puguin inscriure els industrials
que vuiguin se:vir els seas preencies
a l'Ajuntatuant.

JOIES, VERITABLE OCA810
I objeta« usats de totes obuses. Preu fix, Taller., núm. 41
Antoni Teixidor Guàrdia, de 49
anys, fou atropellat per un cirro, el
qual Ii trenca quatre dits de: pen,g>
guerra.
--CAPITOL DE DENUNCIES
Davant la porta de la Pres6 Model
fou detingut Caries Calleja, el qual
mort l seva exhavia amenaçat
amant Maria Serrano, atnb un ganivet, per haver-se aquella negat a re-

prendre la vida marital que feien.
- »Mata Hordas denuncia ya Aro

beaembra.
Març
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DE LA INCOMPATIBILITAT
. D'L'NS REGIDORS
Un diari va denunciar que cl senyor
Ceca, nontenat regidor fa poc pel goamador, tenia una concessió de l'Ajuntament, moda pel qual era iticonttualtblc
cl nou cárrec.
El ganara' Lossada digné anit que
de les indagacions Tetes, resulta que
no existeix cap mena (¡incompatibilitat, puix el que gaudeix el senyor Cela es un permis per a l'extracció de
letrinas, que (s concedeix lliurement
tots els que ho demanen i sense que
4quest servei requereixi una coticesdel Municipi.
Dcsmanti igualment que s'hagi trobat incompatibilitat per al càrrec de
regidor, al senyor Puigniarti.

---

COL.LOCACIO DE PALS DE
TRAMVIES
A peces del lineal d'alcalde del districte IX, senyor Alòs, han estat collocats a cada costal de la carretera,
no; pals dels tramvies que estaven en
Ire les vira, prop d'llorta, i que havien ocasions algalias desgracies personals.
SIGNA al EN T D'ESCRIPTURA
Al despatx de l'Alcaldia ha estaf
signada l'escriptura relativa a rapadonament i plantacions Ce la Placa (le
sanIkhi a favor da la Societat Construccions i Serveis par la quautitat de
67,350 pessetcs . Foil autoritzada pel
notari senyor 11cl/truja

Podeu comprar calcat com•
pietament de (rana. Ettran•
dld Bazar. 71, tfalmeran, 71

L'AJUNTAMENT PAGA
Les quantitats que reben mensualment de l'Ajuntament cls piastras els
seran abonades a !a Dipositaria Municipal els dies 28 i 29 del mes que
som, de nou a dos quarts de dues.
UN ATRACAMENT
Ahle, a les cinc del mati, Gabriel
Rams Rains es dirigia al seu cloMiCili de la Plaga de Tetuan, 27, per
:mar a dormir.
A la porta de l'escala trobà dos ¡oy es ben vestits, dl quals Ii observaren que Bita végada que
ell tenia la
.,

SUMARI CONCLOS
El jutge especial ha declarat que
tenia terminat el sumari per tinença
d'armes illicites contra Vicens Ibafiez i Clonálaz, qui bou detingut Si
carrer de \S'ad Ras !natura amenaçava ami) una arma uns obrero que
transitaren per lesna:11nd (arrea

S'empap e ren habitaolone a 15
pessetes. Font de Sant Miguel,
4. Darrera de la Casa la Olstat•
VISITES AL SENYOR ALCALDE
Han visitat al senyor alcalde el coronel d'artilleria senyor Gay, l'alcalde i secretari de l'Ajuntament de Sant
Cugat, el capitá de cavalleria senyor
Rosselló i el senyor Elizahle.
.ES COMPLETEN EI.S ESCALAFONS DELS FUNCIONAIIIS
La Comissió de Govern,
ha acordat que Cl) . campliment dcl que
disposa el Raglament d'Empleats es
completin els escalafons deIs fundo.
naris i que s'exposin als interessats
abano d'elevar-los a l'aprova .:iú de
l'Ajuntament. -

JOIES V ILANdV A Bu
MULTES
L'Alcaldia ha imposat una multa eg
30 pessetes a cada un dels propietaris de les cases número 36 del carrer
de Mitjä de Sant Pere, 3 del de

Santa Tecla i 249 de la Gran Via
Diagonal, per no efectuar les millores
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clau podrien pujar al pis que habitaren, puix se Thavien descuidada.
El Rams accedí a robservació, i
quan els jo y as foren a Mas de l'escala, run es va trcurc un revólver i
l'altre un ganivet amenaçant-lo,
l'obligaran a denar-los el qua portara.
Els atracadors s'apoderaren de tres
vcgasims de la Rifa de Nadal i 5.000
pessetes.
Un cop comas rtracament obrircn
la porta amb la clau del Rams i fugiren sense essar detinguts.
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rellogat, anomenat Mateu
cl qual després de negar-se a pagar
cl lloguer, l'ha amenaçada de mort.
El Mateu ho ha negat, però li ha estat ocupat un ganivet que portara al
datnunt. Ha cstat detingut.
- Diversos sein; del carrer de la
Igualtat han c, ounciat al jutjat el
propietari Emili Figueres, par coaccions, parque els tallara l'aigua i els
deixava l'escala a les fosquesa per
tal que perdessin la paciencia i
deixessin la casa desembarassada.
- Ramon M. Puigmard ha denunciat un dependent que tenia, cl qual lia
desaparegut sense abonar ganares per
vàlua de 8,000 pessetes que li baria
remes.
- Bonaventura Vera ha denunciat
que del sea comicili dal carrer de
Sant Gervasi li ha pres robes i joie s.
per rilua de 1,13o pessetes, ignorant
qui són cl autor; de la sostracció.
- Nicolau Fontcuberta, que es dedica a l'edició da folletons sob:e figures del futbol, ha dcnunciat que un
repartidor s'ha quedat ara l'import
dam repartitnent, cvaluat en 364 pessetes.
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Sants d'avui: Gregori III, papa i
confessor, i Santa Faustina, verga.
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de carácter higiinic que se'ls ordena;
i a la mestressa qc la casa número 36
del carece d'Escudellers, per llançar
escombraries a un pati interior, així
com a l'amo de la raquera del mimero 86 del carrer de Sant Miguel
per hacer desobeit l'ordre de tatucameta del dit establiment.
CONFERENCIA
Demä, djous, a dos quarts de set
de la tarda, el doctor Duran i Areola
desenrotllarà, a l'Institut de Medicina
el tema "Reflexions cardiacs", En
aquesta conferencia presentara el neu
aparell telestetäscop.
LES SENYORES QUE VESTEIXEN A 31 13 ELEGANCIA,
COMPREN ELS ADORNA-

MENTS PER ALS SEUS VESTITS A LA CASA PANADES I
GARBO, Carme, 16. Tel. 3396 A.

ES VOLEN APARTAR LES
ESCOLES
La Comissió Municipal de Cultura
avisa als metges d'escoles nacionals i
municipals d'aquesta capital que tuna/MI neccssitat d'efectuar reparacians
als seas resma:das locals i en el material escolar, que formaba les &mandes per escrit, adreçades al president
de Testuentain Comissió, rin; dissalita
que Ve.
Han sortit cap a• Madrid els presidents de la Lliga dra Corredors i Representants del Cometa; de Barcelo• de l'Associació ale Comissiottistes
i Representants de Terrassa, en representació.de les respectivas entitats, per
a gestionar del Directori Militar mullares per a la classe.

BUICK

Rodal 1924: Exposició: P. Letamendi, 17

Amb el propòsit de desdoblar els
cursos de 'lengua francesa, es juran
des d'ara a l'Institut Francas (338,
Consell da Ceta). do, curse); nutjans:
l'un eis i divendres, de set a
50: l'altre els dilluns i dimecres, també de set a vuit. La matricula queda
oberta fins al primer de dese/ubre.
__PER REMEIAR El. PROBI.F.11A
DE LA MORTALITAT
A la Comissió Central, el Icor
Ignasi Grau, funcionari encarregat da
la Secretaria particular de l'aletada.
ha .presentat una instancia en la qual
s'exposen els greus problemas de la
inendicitat i beneficencia en general
a Rarcelona i proposa, per resoldre'ls,
diversas soluciono, cont la d'establir
un sorteig amb pretnis en metällic, encarregant la venda pública de bitllets
als sexagenaris i els invälifis per al
treball; la de construir en algun eiels
pares adquirits pel Municipi na sanatori 1 un hospital per als tuberculosos, un hotel d'emigrants i immigrants i un d'incurables; la de socórrer als obrers sense feina o malalts
mancats de recursos i a les parieres
de part doble o triple, i la de facilitar aparells ortopZ. dics als malalts pob:es.
La Comissió estudiä aquest projecte i acordà estudar-lo per veure si is

possibk parlar a la prictica quelcom

----del que conté, alhora que al senyor
Grau. per la seva meritòria tasca, un
rot de gracias. al qual lii ha afegit
el seu l'Alcaldia.

RESTAURANT ROYAL
Salé de Te
rada dia te dansant de 5 a 2/5
de 8, 1 dinar a l'americana. de

9 c 11.

Demà. dijous, a dos quarts de vuit
ee la tarda, a l'estatge d'Acció Popular. Baix de Sant Pare, 5, tindrà
lloc la tercera conferencia del cicle
de Joventut Social.
El doctor Josep M. Gich, president
d'aquesta entitat. desenrotllarà el tenia d'actualitat "El govern dels Municipis".
En la impossibilitat d'avisar particularment tuts els senyors metges cullegiats. hm els prev( que els que encara no han passat per la secretaria
del Collegi (Santa Anna, 28. primer).
ho facin per tot el ¿fa 29, per donar
el seu nom i abortar l'import (4 Pes setas) del Ilibre d'utilitats que despras
hom els hi facilitará convenientment
legalitzat. Ala que no s'hagin inscrit
per tot el citat dia 29. el Collegi eis
assabenta que no es fa responsable del;
Perjudicis que els puguin sobrevenir.

Calefaccio ideal
ESTUFA J. N. B.
ValAticia. 346. 'PelAfon 17 g

Beguda satudablei café LA GARZA.

esgotat la gran edició
da falles i fascicles que va repartir
l'Associació de Censataris amb el fi
de que aviat fos una realitat la regulació i redempció dels censos a Catalunya i en vista de la seca creixent
demanadissa, va acordar repartir gratuitament un nou tiratge entre les per50nes que paguen censen en els nous
local; següents.
Enric Estradé, carrer de Sano, 71
i 73 (Orfe6 ele Sans); Losep López,
Muntaner, 14, pral., primera; Tomás
Burrull. Pece IV, 102, fábrica ; Joan
Picó, T'enana lo, botiga; J o an Mari
32 (Sant-néMolis,Pacerd!
Andreu); Ignasi Payás, Salmerón,

Anuncis Oficials
SINDICAT DEL CANAL DE le
DRETA DEL RIU LLOBREW
Havent de procedir-se a eletdono extraordinàries per a
provisió de les vacants del J',t'
de Roes de: Un Jurat pro
pictari 1 un Jurat suplent , per
Sant Boi de Llobregat, i d'un
Jurat propietari i un Jurat suplent, per Santa Colonia de Cervellú, es convoca als Srs. regant; dels dits termes munic:pals que desitgin emetre e) sea
vot, a l'esmentat acte, que lindrä lloe a l'Institut Agrícola
Català de Sant Isidre, el dia 7
de desernbt.e propvinent, de 10
a 1 1 del- matí.
A continuació se celebrarà la
Junta General ordinäria, segons
el que es preve en l'article setä
del Re g lament, a la qual queden

invitats tots els senyors re-

gants . - Barcelona, 26 de novernbre de 1923. - Per A. del
E.. el Secretar' , E. Maynes . Claa-

pa r.

239. St200. primera; Elies Sic.. PI>
ça de la Vila. 3. botiga (Sarriä); Je.
sep Camps . Rambla de CataInnya. g.

segon: Josep Codolà. Passeig de Gri.
cia. 41, segon: Frederic Nadal, Plaft
Reial. 14, botiga; Miguel Ferrer Rosal, 79. botiga.
Antoni Aguadé es prengué útP Si•
•
fúric, qucdant en estat greta

Rebaixes fins al

30

En vaixelles i cristalleri.is
ESTUFES DE PETROLI RARO
CrIstallerla Esteva, R, Cataiu-

nya, 95

times i La, S, en Cta.

1

BANCA, CARVI, VALORS
Rambla del Centro, núm. 4
Teléfono 12304231 A.

BANC DE BARCELONA
1

.4•411• 11.

I

•

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions Conversions, Canvis, Agregació de Fulles de cupons i Revisió de !listes d'amortitzazions.
.
Admeten dipòsits i tota mena de valors
1

J. de Uobet

nO

Metes, agrega dlele Roen-Me de Parto. Gol&

00411fflei d'U t.

de tes Ti aleo do 4a d 08 9411411111

De Ca- a

LES J'ORBE& REIALS- DUAL

(LLEYDA
tumbes que superare a alees
.
Detenelone
RopatrIsol6 de (pie actualment funcionen.
Aquest
non
'campa
senil
a
force' Zubisseta
illereat :t
re ptil, Galante de la Cree Ante
Futbol Incendie :: Aneo' no- oficialment
Societat Colomb.
ticies
Entre anees noticies iterasComplint ordres rebudes del santa respecte d'aqueste cinema
ARTICLE PUBLICAT AHIR, DIU QUE
comandant militar de Cervera, lit ha la d'haver-se confiat la
EL SENYOR ORTEGA GASSET, EN UN
la guarda civill ha detingut el part musical al notable quintet
DARRERS CINQUANTA ANYS HA ESTAT L'EXPRES.
vel de 4a dita eiutat, N'Isidre Padró, que tants d'èxits ha obRiga, 27,--La. 'Gusta de Leopold" LA POLITICA DEIS
Parla, 28. — Havent estat ja
'Casete Solam, preeident de la finge al Gervantee durant els
enlose lampe.
olte els delegats alemanya res- anuncia que la publicació de riatorsocietat de paletee La Union.
SIO MES EXACTA DEL SENTIMENT COLLECTIU ESPANYOL
— Aviat es farà a l'Acadèmia pecte la capacitat de pagament me oficial soviètic sobre el track& de
La -guardia civil practicà a
ha
les
negociacions
russo-potencies
mesa mes un registre en el de Belles Arte una eminente de d'Alemanya, la Comisa«) de /tei Boloa Moscou una manifestació
raro admiraren darrera l'Altar Ma- panyols a Roma, Florencia
domicili del detingut i al bu- joies, la selecció i ordenament paraolone discutirä, enea sesea) provocat
L'ARRIBADA A NAPOLS
Nianti-polonesa. Els treballs mimes seaion el monument de don Pere To- aya, que han culminas avui a
cal de a societat. incautant-se de les quals anirà a cene° del de demb, la mocee presentada el so-poloneses han estat suspesos I els
Nepote 26.-4>bn amb gran re
l'exente juntadia 13 de l'actual pel cap de la
ledo. fundador d'aquesta històrica es- pols, on el noble i
de iota la documentació, la qual Joier Caries Enliola.
han dociutat esteva molt ador--tarde—L
'lisia, de la qual els reis d'Espanya r/me amh les autoritats, ens
— . Ea troba restablert de la delegarle francesa per a la nacional, poloneses han estas definfou lliurada a la dita entorinada, presentant, arree, un magnific són Germans honoraris.
nat les méa altes proves de llur fraseva recent maicillo el poeta constitució d'un Comitè de pe- ases.
la t.
afecte. A tothora el testirnord
La comissaria ¿Alen, estrangers cap de vista.
rits pertanyents ale paisoe
Després de la cerimänia. els sabl- ternal
— Ha estat detingut un senyor Obiols.
Ele sobirans espanyols arribaren
es dirigiren al Teatre de Sant de la costra graittud inoblidable. Em
— Els peeeebristes de la atleta i associats que s'anear- ha dirige al representant de Polònia
ean'
subjecte anomenat Vicens 111regut d'evaluar la capacitat de a Macee una carta dernanant que si- a la es'eo, wat l'ha dit, i irrunedista- Carlee, amb l'objecte d'assistif a un complasc a fer constar els senileart i Soriguera co ma presunip nostra ciutat han comengst ja pagamente d'Alemanya en el gui llevas inimediatament rescut
ments d'afecte que experimentem
ment les músiques comenzaren a toautor de la substracció deute la seva tasca, esperant-ne per moment actual 1 de subminle- la residencia de la Comissió de repa- car ele himnes espanyol i Italit, men- concert que es donava a Hur honor.— vers tosa aquesta noble nacks la
tant,
enguany,
una
animosa
esHayas.
paquet de l'estació del ferrolean a la Comissió de Repara- Iriacid. En gairebé tots els periòdics tre presentaven armes les torees des- AL TEATRE DE SANT CARLES qual ha lligat arn1; nosaltres uns fla• tesa.
carril.
done els elemento de le &dale es publiquen artkke en ele guate s'a- tacades a l'estació per a retre honore.
cos de simpatia i d'amistat indissotrasla
S'este
geetionant
—
El detingut ha estat posat a
Nàpols, 27. — A les cinc de la tar- lubles."—Havas.
L'encontre dels %rabeen§ aznb els
per la qual ha d'assenyalar ele taca violeta:unan Polònia.—Radio.
&volee
cases
ladó
de
diversas
da se celebrä al Teatre de Sant Cardisposicie del jutge d'instrucLES REPRESENTACIONS
ducs d'Aosta i Spoletto fott cordiaa un sol barri, per tse d'evitar pagaments alemanys per ale
ció.
anys 1923, 25 1 28.
OFICIALS
Ifssitn. Efectuades le, preeentacions, les el cauce en honor dels augustos
cedes
molèsties
actuales
a
vaina
— Denla arribaran les forlee enteraste, els duce i els sobirans tostes.
Com es recordarte el delegat
totes les cerimòNäpols,
27.—En
ara
la
dissort
de
viuque
tenen
un
selecte
proL'orquestra executä
res del regiment infantería de
e el seu
D'ORIENT
britänic, en suspendr
, sortiren de l'estaci6 per muntar en
nies en honor dels Reis ha estat rere
aprop
d'aquelles.
Gisgrama,
després
del
(mal
la
tiple
Navarra, procedents d'Africa.
pulid sobre la moche, l'havia
els carruatges de gala que estaven
presentat el senyor Mussolini pel cap
— El divendres vinent. dia apreciat amb escepticisme i
Segnne noticies del Govern
preparats. ocupant el primer el rei zielte Parejo cantä, diverses compAsi- del seu Gabinet, baró Russo, i el miCrisel
paren
dona
esnanyoles
i
un
fragment
de
"La
marxar
militar. :les dites !orces sorti- 30, el distinga publicista
havia
expresat
despees
don Anilla el duc d'Aosta i el geneEl rei de Grècia vol
nistre de Negocio estrangers pel sets
Traviesa".
t an de Madrid aquesta nit, a les tòfor de Domenee donare una que la Comissió ha d'estudiar
secretari general, marqués de Conconferencia a l'Acadèmia de cense temor ni parcialitat totes Plasdras 1 els venizelistes ral Primo de Rivera, i el segon la
al
teatre
fins
Els
reis
romangueren
dotze, en un tren especial.
reina donya Victòria, la duquessa
tadini.
a
le,
set
de
la
tarda.
en
la
qual
hora
— El dia 12 de desembre Bellas Arts sobre el tema "Fi- les causes que han conduit a la
volen
que
es
quedi
el
duc
de
Spoktto
i
el
minisd'Agita,
Així mateix ha assistit a les dites
ales,
acabe
el
concert,
traslladant-se
&hiede en que es troba Alemase celebrare a l'Ajuntament de losofía i Art".
tre de Marina.
cerimònies el comte Cellere, dignabotes al Palau Capo di Monte.
nya i sense temer res ha d'acono:aColl de Nargó la subhasta per
es
En
els
altres
carruatges
sen'
de la Casa Reial, i la duquessa
OLOT
plicar tete ele remete que les
. A dos quarts de nou se celebra un Gite, dama de la reinad 'Italia.—
enagenar diversos productes de
(De procedencia angle- ren les persones de la comitiva.
e
27.—
Part
caràcter
intim.—Havas.
seves investigacions II hagin fet
Diversos noticiad —
fusta de la muntanya Aubens
Els sobirans es dirigiren al Palau äpat de
"Petit Pueden" li telegraBayas.
com a neeesettries.— ea.).-Al
LA REVISTA, MILITAR
d'aquell terme municipal.
fien d'Armes que el rei Jordi es ¿la- reial de Capeo di Monte, on s'estatjaDurant la paseada súmase Considerar
TELEGRAMES DEL REI D'ES— Han eetat al polea de el moviment demogräfie fou de Radio.
Nepote, 27. (Rebut amb retard ).—
pasa a sortir cap a Bucarest.
ran durase Ilur estada ese aquieta poPANYA AL REI D'ITALIA I
Delhi
News°
Londres, 27.—E1 «
Mayals l'enginyer cap del ser- eis norte, D'e& naixemente 1
A la tarda va tenir Iloc una revista
El coronel Flutiras s'estere ea blaci6.—Havu.
MUSSOLINI.
estatifica d'interessant la proposició eollaborar ami)* ele venimlistes andi el AL PALAU RETAL DE NAPOLS militar a la grandiosa avinguda del
vei de terra campa dels Servei
quatre matrimonie.
Nepols, 27.—E1 Rel d'Espanya
entre ele
Seta per Mr. Robert Bell en el "New fi de fer frac:asar ela.partidmis de
canee
Caracciolo,
situada
Tenles d'Agricultura de la
— Na Soladat Barberi,
Nepols, 26.—A les teso els sobirans jardin, públics 1 la mar.
dirigit un telegrama al d'Itälia teaMancomunItat, En Josep Maria • posa del nacionalista En Pire Statesman" sobre la soluci6 de les la República.
sortiren del Palau Cappo di Monte diEls vaixells espanyols i italians timoniant-li eu seu entusiasme per
Soler i Cali, 1 l'enginyer auxi- Mallaraoh, ha donat a Huta une, reparacions.'
Gallo
ha
estat
VICel,
senador
El
l'antic
Palau
reial
situat
rigint-se a
Aquesta proposició demana l'enencorase armen feren salves.
la brillant acollida que han dispen.
liar del propi servei, En Franformosa nena. Nostres felici- trada amb franquicia • Alemanya nomenat ministre de l'Interior.—lla
al raje de la vea.
El carruatge de la reina es va sat als Reis Florincia, Bolonya i NAcesc Balet, on foren per reallit- tats.
v
a
s
.
reina
donya
Victòria,
la
A ke 1150
de les mercaderies dele paisoe *Bate,
Pole, fent-li present liar satisfacció
posar al centre de la gran avinrar provee amb una mhqtaina
HA ESTAT AIXECAT L'ESTAT la duquessa d'Acata 1 ralcalde, sor— El mercat semanal de (Bconcedeixi a l'Imperi la EA
i gratitud, així com a tota Itàlia,
guda.
destarrosadora i una altra sem- etune es veié poc concorregut cense que es
teen
en
earrnatge.
DE
SETGE
A
GRECIA
reciprocitat.
en companyia del duc especialment a les poblacions visiDon
Anfós,
bradora.
menys animat. seas dubte per
Segurament, afegeix el periòdic,
El rei don Anide el duc de Spolet- de Spoletto, d'En Primo de Rivera tades aquests dies.
Atestes. 23.—Ha eatat aboseat den— Slan celebrat mercats a tenle que celebrar-se el pro- tal proposició no trobare oposició a
Aixi mateix ha dirigit un telegrai d'En Milans del Bosch i altres,
nitivament l'estat de sesee. El general to, el general Primo de Rivera, el ge
A ver. Agramunt, Albages, Albl, per divendres la tradicional ti- Anglaterra.—Radio.
en rebeldia.—Ra- neral Milans del Bosch i diversos ge- va pasear revista a les troves de la ma al president Mussolini, al qual
t
lutia
Metieses
sed
Arbeca. Artesa de Segre, Bellra de Sant Andreu. Amb tot,
nerals italiano, tenle sorteen a res- guarnició i a les milicies feixistes.
expressa la sena satisfacció per la
p uig, Bellver, Bellvis, Cah6, eegueix notant-se la falta de LA POSICIO D'ANGLATERRA dio.
mentada hora, tegua, per un lluit EsProp del coace de la reina s'ha- revistam ilitar d'ahir al mati, que reLondres, 27. — Reunits avui al
Castellserts, Esterri d'Anexe, diversos anides, principalment
vien colloeat el ministre de Marina,
sultà brillantissima, i la seva admiameesome=e=commeoemi°"•°° tas Mejor. —
ministeri d'Afers Estrangera els piGuimerà. Guises, Llesuy, Man, °un.
El rei 1 el general Primo de Rivera els ambaixadors Reinos() i Paulucei ració per la superba desfilada que
Teedel
!liaseis
i
de
la
jurídics
rita
resana, Naves, Organyà, Sanaque
estat
anunciadas
— Han
mentaren a cana, leguas en carteas- 1 els oficials de la missió militar
done en espectacle la milicia nadohuja 1 Sant litorenc de Mo- les estrenes Ruvirola. Ele que coserla, en unid de sir John Bradge pels dignataris de la Cort, arnb havien estat posats a les ondee dele nat—Havas.
SIT111C10 114
burg, representant anglés a la Coa
alguns
runys.
es creguin amb dret
L'ESTADA A NAPOLS DURAl'objecte de diri gir-se al port per a reis.
exaA Arbeca, Pons 1 Sant Llo- del dile premie, poden dirigir- missió de reparacions, han estat
Un cop acabada la desfilada, els
assistir a la revista dele l'evita esRA UN DIA MES
resultara
dele
situació
la
ndnant
primera Meso)
renr: de Morunys se celebraran se al secretari de l'Ajuntament. acords concertats fa poc entre les _ (Continuali6
sobirans tornaren al Palau Capopanyols i italians aneerats.—Hans.
Nàpols, 27.—Els sobirans espa. . . de !a
dirnonte,
on
els
ducs
de
Aosta
els
fires agro -pecuàries.
PopuDiumenge l'Orfeó
A LA SEU
autoritats franco-belgues i ele innyols sortiran de Nimia dimecre,
En el partit celebrat avui lar—
EL DISSOLT PARLAMENT
(elote la Capella Parroquia!, dustrials de la Ruhr.—Havas.
Nepote 26 (rebut amb retard).—A obsequiaren amb un dinar d'honor. vinent, en bloc de dimarts, com s'ha—Oentre el 'l'anega 1 el Joventut, l'Escota Municipal de Mtlejea 1
COMUNISTA ES TRASLLADA
les guatee de 'la tarda sortiren els reis
dit.
i deeprés d'un gol a favor del la Banda Municipal celebraren LA PETITA ENTESA DAVANT
Nipols, 27.—Acabada la revista, viaS'embarcaran a la tarda. — Hadel Patee en automòbil, acompanyats
A L'ESTRANGER RADEK
en terra i 'deixà el
peu
Thrrega. aquests feren un pe- com cada any conjuntamente la
ORIENT I OCCIDENT
el
rei
pose
VOL LA REVOLUCIO A TODA pels luce d'Acata.
el mateix yas.
nalty i no essent-los-hi per- Cesta de Santa Cecilia, amb tot
Paria 27.—Comuniquen de BelEs deleiten a la Catedral, on foren cavan a un ajudant, fent
COSTA
NOUS CARDENALS
mes el tirar-lo aquestss últims, esplendor.
grad a "Le Matin", que l'objecte
rebuts pel Capitel metropolitä, portant les persones que constituien la seva
tot 1 tes Testes de cerimenia.
PROBABLES
escorta.
el jutge euspengue el partit.
Berlin,
27.
—
Amb
.
que
es
proposa
la
Petita
Entesa
en
Al mate presidits per una
Abans de tornar al carruatge, el
Roma, "efessagere", par— Per l'Alcaldia ella pu- delegació de l'Ajuntament, hi la sera propera conferincia és fixar ordres de prohible16 circuladas
Deanes de retener el temple, 1 de
novarnent
saludat
militarque,
en
virrel
fou
blicat un ban dient
laat dels cardenals que seran nomellagué solemne Ofici a l'esglé- 1 alínia de conducta que precisa pel general von Seekt, el parta dedicar especial anuló a la Capera
tut jio fer-se la inspecció a l'A- sia parroquia), cantant-se amb adoptar de come acord amb Polbnia comunista ha declarat que con- del Sagrament, els sobirans espanyces ment pele generals feixistes Debono, nats acial, diu que és segur que EsBalvo,
Giunta,
Terrazzi,
Sacci
i
motls
i
Rússia.
juni ament, s'invita a tots els
ya
tinuare
subsistint
1
que
transe
envere Aleman
panya tindrä, per la sera banda,
devanaren • la cripta, situada sota
En el que fa referencia al problereina perqué durant ele tres ajust la segona Miese de Ponportare el jitsu punt de residèn- l'Altar Major. en la qual es conselwa d'altres , essent rodejat pels ducs tres o quatre capells, que es destinatifical de Perosi, la Capella. ma de les reparacions, els Governs
de
Aosta
i
de
Spoletto
i
el
general
cia
a
l'estranger.
ran als arquebisbes de Saragossa,
dies 27, 28 i 29 del corrent,
en una magnifica urna el cm de sant
el panegfrio de la Santa, de Praga. Belgrad i Bucarest creuen
espany ol Primo de Rivera.
Circulen rumore que Rodele Xavier.
passin a informar a la Comis- Féu
Santiago i Sevilla, i un altre que es
malt
encertadament,
el
guarDon
Al-1E6s
romangué
'dintre
del
que la Petisa Entesa haurà de pren- ha dirigit a l'oficina comunista
sió inspectora de tots els abuDesprés es dirigiren a la Capel l a del quadro de general uns deu mi- destinara a l'arquebisbat de Valene
y eCaputxins,
ra
les
ditt
dele
Paree
totes
dre part, un dia o altre, en
de Berlin una nota, en la qual Tresor, essent rebuts per una
cha o al biAat de Barcelona.
sos 1 reclamacions que creguin
de Monta. deliberacions de les grans potencies
acusa els comunistes alemanys rió de
oportti denunciar a l'Apila- rend P. EvangEllista
Els altres cardenals probables
de prelats i per l'a lcalde de NA- nuts.
S'impressionaren nombroses fotogut. Després hl llague sarda- aliades.—Havas.
de no desplegar cap activitat. pols, visitase detingudament aquesta
són l'arquebisbe de Nova York, el
ment.
nes,
tocant-se
"La
nostra
fasgrafies.
l'assessor del Sant 011Al matear temps els invita a histórica capella. en la qual es conser— En la sessió celebrada
El monarca espanyol, encara que de Xicago i
1 "Nareisa", originale del
ci, monsenyor Carlo Perosi.
desencadena r la revolució, or- va la preciosa sang del Sant.
ahir a l'Ajuntame nt , entre al, ta"
havia
demostrat
estar
mole
al
condirector
de
l'Orfeó,
mossèn
Monsenyor Bullonati, segons s'as.
ganitzant rnanifeetacions. —
tres coses, 'acorde autoritzar
Terminada la visita de la Catedral, rent de l'organitzaciU de rettèrcit
LA QUESTIO DE TANGER
Farr6, que foren molt apeaudiNavas.
els (amarg ues es dirigiren a la Basí- itallä i la constitució de la seva segura, serà nomenat a la cegada
el canvi de traçat del ramf de
Londree, e—El corresponsal del
lica de Sant Jaume del. espanyols, en
arquebisbe de Toni i cardenal.
Monteaste sollcitat per la Junta des.
A la tarda hi llague una nitre "Times" a París diu que ti informes COL.LISIO ENTRE COMUNIS- la qual es conserven sesritablee obres milicia, solllicitä explicacions sobre
Afegeix el "Ifessigero" que le
de govern dels establiments da
determinats
detalls.—Havas.
de
càrrec
TES I LA POLICIA
da sardana! a
precisos sobre les negociacions sobre
mestres. essent rebuts per diversos deqüesti:S Inés delicada a resoldre, a
Beneficencia de la Mancomu- audició
SANT
JAULa Municipal ()Mina, etendint- la qiiesti6 de Tener.
Berlin, 27. — Aguaste tarda legan; de la Congre gació 1 congregants. A L'ESGLESIA DE
conseqüència del requeriment de S.
nitat de Catalunya.
bl molla joventut a dansar-lee.
ME DELS ESPANYOLS
El vicari de resglesia, monsenyor
M. el Rei clon Anfós XIII, es la de
S'ha arribas je a un acord 1 aviat bi ha hagut collieione entre un s
— El dia 2 de desembre
manifestante comunistes i fa Marigliand, cantä un Te Deum i done
Al capvespre hl bague en el aquest será sotmes a l'aprende de
Nàpols, 27: — Deslaces d'ha- l'Ames-ice Ilatina.
prbxim, a les onze del mate es
sobre
esteres lee potencies interessades. Sembla que policia. Aquesta dispark
Les diferencie; sorgides entre el
ver signat en el llihre d'or de
la benedicei6.
posaran en pública subhasta, local de l'Orfe6, davant
i a, me selecto jAmeaterte ha mosteas ja la san els manifeetants, per() fine ara,
Despees de la cerimònia, 1s sobi- l'església do Sant Jaume dele Vatia i cl Gavera de la República
per dos an)'!, les herbes del llida concurrenc
les
pròpia
relathis
a
espanyolse el cointe Montema- Argentina, amh modo del nomenacceptació en concedir-se-li la neutra- no hl ha detalle
terme municipal d'Alcoletge i concert a càrrec de la
yor entice al rei l'existència ment d'arquebisbe de Buenos Aires,
farrendament de l'escorxador, maltee destacant-se un borde litat de Tanger en temps de guerra. victimes.—Havas.
de la ter- França es mostea també satisfeta per
d'aquesta institució i la perdu- ,demana, en eiecte, la transformació
sota el plec de condicione que programa de cançons
815 entrant moraran vult savis britänics rack% (lel sen eareeter espanyol de la susdita arxidiecesi en Sea
es troba de manifest a la ee- ra, amb la forma magistral a haver obtingut la sobirania del Sol- LA VOLTA AL MON PER
del
Sud
cap a les Mes poc conegudes
te el di duna manera efectiva.
a través de tata els cedeveni- cardenalicia i implica el nomenaVAIXELLS DE L'ESOUADRA
secretaria de l'Ajentamen t del què ja ens ti acostuma
del Pacific. on cdnfien fer interessants
ment d'altres cardenals ea diferente
Orfeó.
Es creare a Tenger una mena de
ments potajes. —
nostre
popular
ANGLESA
dit poble.
deseobrIments.
•
paises de Sud-América.
gräfica "home rule". Es constituir& una
BALL DE GALA
es
s
UN
Suene
Aviat
sortee
De
Juneda
comuniquen
'
—
Londres,
27.
—
El
vaixell
que
be
de
conduir-lo
—
El Papa sembla que esta disposat
Assemblea municipal internacional I de Devenport per donar la vol- un brichbarka de mil tome. el "Sant
Nepols, 27. — Al club "NI- a donar satisiacció als requeriments
haver-se cremat una cabana de mortalitat publicada, a da
ions" tinguis 1100 anit passada del Rei d'Espanya, i a tal efecte nosita a la partida anomenada riostra clutat 11 correspon el un consell de control en el qual figu- ta al nada, 'tina esquadra de sis Jordi". el qual va provee d'un motor
en-.
un representant del Salde.
Aquest viatge d'estudi dura. un gran ball en honor dele
Corbella, amb pèrdues mate- 1953 per mil, ocupant el sise rare també se li donaran compensa. velasen' ingleses del tipus mes
nienare el niajordeni, monsenyor,
A Esperma
hirans. ni assisu el president Saraper—Havas.
modero, entre elfs el "Hood", re prop d'un any.
rials valorades en unes 500 pes- bloc de les de- ensaye mortales
cions
cenasteis-1i
una
considerable
exde
la
Cambra,
senyo?
de
Nicoque és el cuiraeat més gran del
L'empresa, que dirigida pel co_s_ _ r
setee.
•
tensi6 de la seva influencia en la regle
el la, i nombroso s parlamentaris,
Men.
Tambe a Ciutadilla ets ivi
mandant Blair, intenbträ aixecar
RESERVA
Tänger.—Radio.
aixf com els cape I oficials de
de
DIEL
ene( de certe% costee per situar
raid,
que
durare
dep
cremar una pallissa propietat VILAFRAN CA
Aquest
Londres, Y7 — Segens alcor. mesos, té per objecte passejar encurtiere Cl lloe on en realitat es les esquadre s italiana 1 espad'En Josep Torreles, essent les
Un mirad
responsal del "Times" a Paris.
nyola, i alguna generals 1 ofiper tot arreu el pavend britäperclues materials d'unes 1.500
per tal d'obtenir non% detall
Vilafranca tindrä lambe el ea preven en data pròxima la nio i fer propaganda per al troben,les enagractons dele primers ha- ciaba do l'eximen, de la marina
sobre
pessetee.
nationale.
curset de llengua i literatu- conclusió d'un acord respecte la
desenrotHament (lel comerte en- bitants 1 descobrir, si es possible. el i de 1fs milfeies
Com a suposat autor del tete sen
Maria Ju- qüestió del futur Estat de TänPoo ahans de les onza entratres els dominic i (la metrópoli. secret que amaguen les celebres estelis estat detingut per la guer- ra nostrades. Jaime
ren al club els sobirans espaL'esquadra farà escala a 40 eses de la illa de Pasqaes.—Radio.
dia civil. i posat a diepusicid noy el professare. L'Associa- ger. opinió de l'esmentat corEn
ció Católica cedeisi locals a
nyole acompan y ate del due i la
ji p i jutjat corresponen t , el vel posta. ern curset ale( es, a casa responsal un dele primer* re- porte, on s'organitzaran recepsa d'Aosta, del duo do
duques
a
,
el
clon!
en
honor
dele
marinar%
EE.
UU.
ALS
del dit noble Josep Altanib
Spoletto, del general Primo de
sultats d'aq uest aeord seria el
qual esteva enernietet ami) el nostra, cosa insólita.
ELS PERILLS DE LA LLEI
reconeixement del Soldes el qual
Rivera i altres personalitats.
Mai cap entitat si-dient cul- compartirla amb la munIcIpall_
MORT DE L'AROUEBISBE DE
propietari d'aquella finca.
SECA
A lee It'39 es ball ä el rigetural
no
charla
preocupet
a
la
Segons
illeposen
les
orGENOVA
tat internacional la part cor—
roo PERSONES INTOXICADES den d'hanor en el qual prenriostra vila d'ormanaza r cur. responent ale ene entices enedenaneee corresponenle. s'ha
Mema,
27.
—
Ha
mort
l'are
;meren part el sobirans, els dices
12 MORTS
I'IIEMSA ESTRANGERA
ile procedir a la renovació trie- eets monogrtifies. Veteare d'In mies de la companyia explotaquebiebe monsenyor Bigpori, el PEL CONTRABAN centenar de d'A.ostre el dur e Spoletto, el LA
LA
POLITICA ITAT-0-ESPle
Filadelfia, 37.—Un
nal de la meitat de la Junta de som, havem donat a la nostra dora del port.
alles
qual, quan es va celebrar le
greument ma- marques d'Estella i mitres
NYOLA
l'Acequia del termos d'aqueeta obra cultural — si Os que n'haEl regim de les capitulsteione Conferencia eia Genova trame- persones han calma
personalitats.
té la carta del Papa fent una bita!, per haver ingerit ligue% intoeiutat, havent de designa r les vem feta un nieta rudimen- 1 els correus consolare serien
Segone el corresponsal del
Despres es hallaren alguna!
.
Ment
xicats,
que
havien
estas
venets
per
entitats que tener fetetiltat per tare grotesc, desavinen
"Journal da Geneve", la ;len
suprimits i transferida a la zocrida a favor de la pan. — Ila,
anses modernes, en les quals
un, contrabandlstes.
tre d'altres poblacione catala- na d'Espanya al Marros; una pedels sobirans espanyols a Ite
nombrar-los els ootnponents
ras.
ja prengue part don Antes anal al_
d'alA
aquestes
llores
es
cometen
t
Sita part del set: territori. —Halia ha donat molitt a In presa
OBITUARI
la dita Junta abans del dia lb nes han creat institucionn
mines aristocreti ques d'ames.
morts.—Havas.
ta cultura, nosnitree harem re- yas.
El sohire espanyol. en unie italiana de tots els matisos, pe
de desembre prfeeim. •
Parle. 27. — Ha mort el ge- 12
MINAIRES
mes
en
la
inaeció.
Res
no
haA
SEIXANT
En Maten Moret!, reí de
d'algunei prInceps italians, roe enfocar l'esdevenidor da les
neral Malletterre, director ded
COLGATS
V eTtl fet per aureolar dignamangué al Club Unirme converlacions referirles d'aquell paf
EL CABLE TRANSATLANTIC Musas: de l'exercit.—Havas.
Vilanova d'Alpica t . ha eollicimcnt
el
nom
de
la
vila
benama.
lat antorització per estahlir un
Benton (Illinois), 27.—Hi ha ha- sant amb lee asaeteaste i salves Es una qilestire din, que es pe
FRANÇA--ESTATS UNITS
da: ni tan suite havem estargit
perennalitat, fine a las doten da sobretot despees del reeent di
una explotió a una mina d'aservei per a la conducen; de
El Havre, 27.—E1 cable transasteis- M. DE FRANCE GRAN OFICIAL sus tocante!.
la nif. hora sute es retiraren. — cure del senyor Mugen/in'
viatgers amb autombbil entre una acció ennoblidora.
queeta
DE LA LEGIO D'HONOR
Senat. Sanan donar una istmo
Flora de d'aprofitar la fortui- Cc que fou amarras el 25 ¿agost a
Han quedat colean 6o treballa- lame.
aquell poble t aquesta capital.
asse- Ferroekaway va hoce traslladat ahir
Unirla extraordineria 41 vial
Paria, 27.E1 president c't la Re- dors.—Haseas.
MANIFESTACIONS
— Sha celebre merced a ta avinentesa denme per
a El Havre. quedant amarras a l'ex- pública, senyor Millerand, ha fet red'Antes XIII 1 do la reina
NOU
Cervera, Seo d'Urgen, Solsona, nyalar, amb una asiste Ilumi.
D'UNA
CASA
::
PRIMO
DE
RIVERA
Vela, hora pot fiase certs
tremitat Oest del Puede Maritim. mesa al eenyer De France, ex-ambei- INCENDI
Torà, Relegues', Borges Blan- nosa, si mes no, el desig d'una mere
Nàpols, 27.—El cap del Directo- dels guate és permite de Ire
MORTS
conectas asaba! cable soterrani. sudor de Franca * Madr4 de la
quee, Gene, Guisona i bona.
quanta amante de la nostra
ri
espanyol,
Primo
de
Rivera,
ha
reennelusione edifieante.
El cable salat ti 13 mil quilòmetres placa de Gran Oficial de la Legi6
Nova York, e—Comuniquen de
parla i de les nostres »tres.
unir directatmet d'hcome-litems.
Peneilverna que, a censeqüencia d'un mes al periòdic "II Meggio Giorno"
"D'enzis que el confltet*
SABADELL
Tant de bb que aquest mannk de Ilarg 1 perasetrk
Units.
RAM
segilent
co-alemsny presenta un a
incendi, es va enfermar tina case, la
So nga París amb el. Esteta
que
el
Cornil?,
per
a
la
Oteemos notrelee
eaeriu el 'Junta
"Saludo tot el poble 'halle, per greu
catalana espargeix per arreu transmetre sis centes persistes per mi. EXPEDICI O CIENTIFICA A LES cremant-se vives nou persones, que l'entusiasme
ra
creixent i les mostres G
eielunCtiosvede
. rito: ”econatitulen la familia que rocuPnvit•
MARS DEL SUD
eadevinguda nut. Funcionar& Matra d'une guante
' D'aquí a poco dies s'inaufzude
la
terra
molara,
d'afecte prodigado als sobirao esrare a la nostra Muten un local a Vilafranea llavor fruitosa, se. dice seta el control de la Commercia•
Londres, g. — A principia del mes —Hayas.
per fer-hi projecclons de cine. menea en torra formada.
le Cable Cempate—Radio.
MI, per les condicione del qual

HUI ELS REIALS TIATGERS ?MARO DE NAPOLS

•

chaemarra

Deneetey, te de imeeet y HM!

—
,- ijuarito s'in eeparat mée. Jira Ileträ del general Pridto de
SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
ponts de vista han es- Rivera, datada a Roma el 23 del
Mita
Ola 27 noviembre, cl
de
l'a-'.
assabentan4lo
eorrent
.
,11111bSat8 en el famós me
um de Londres, al Miel fectuosa atollida que la capital
L eITUACTO ATIIOSPERICA , OZNARAL
a. ZITAT Del. Teten A CATALIMA. A
11,111tir Mussolini ha alludit d'Itàlia ha fet als sobirans esA LES y Dit MATL (Obeeregeleas d'Ensopa.
UN e DiL NIATL (Observados. de le Xarna
isl seta discurs al Senat i que panyols, per la qual cosa ell es- Nord d'Aldea 1 l'Atila*, »burles per telegrafie
Illateerolleglea Maleen comunicada. per tielbfea):
"Sildria isser el darrer mot de té mol' satisfet.
cense fila):
litud italiana. El senyor L'article de l'Ortega Gasset
Continua el règim depressionari dominant a tot
Cel completament :levo' a tot Catalunya, 3 boira
isolinl al revés dele seus
l'occident d'Europa, arab temps navales i bolees
al Pla d'Urgell i a la regles costera.
En
Josep
Ortega
i
Gasset
publica
„predecessors, s'ha traçat un
generals.
Plou
a Suissa i a tot el Sudoest d'Espanya.
Plou al Pallan i a la conca de Tremp.
'programa 1 el vol fer valer i un adiete en "El Sol" examinant la
També
s'observen algunes nevades a Alemanya i a
Les pluges de les daneses 24 horas han estat gealtres
política
espanyola
i
entre
vella
naturalment,
no
y ostenir. Aixh,
Txecoslovàquia. Les altes pressions Ca troben al
nerals, i especialment forte. a l'alt Pireneu.
&llenita la soluci6 dels proble- coses diu:
Sud d'Italia.
Els vell politice, idiguem-ho games pendents, ni ta..apoc l'en:teta entre els aliats . Es ciar quo lanament. eren solament la flor de la
?'això no se'n pot fer un retret vella política.
L'arrel i la causa de tot el rägim,
al senyor Mussolini. per tal cota
estaven i estan en els governats, no
els resultats obtinguts pels pn_
Mies que l'han precedit no són en els governants.
El cinisme la desaprensió, la ineneoratjadors.
"Cal preguntar-se fins a (pie competencia, la illegalitat i el cacipont poden esser juslitioades quistne, procelien procedeixen i pro1 les aprehensions que ha t'el nei_ mitran de la gran massa espanyola, la
xer el rer ent diseurs al Senat qual viu des de fa molt temas, anteen certs mellis-aliats. En ved- riorment a la instauració de la vella
-: lat, aquest d'iscurs no modifi- política en un grau Superlatiu de des. ea per res l'artitul quo el se- moralització. i el mes perniciós que
-1 rtyor Mussolini havia adoptat.
fer-se és afalagar els seus
des del seu comenrament. on ro tisis, donant-li a entendre que es virque es refereix a la ofiesti6 cl, tuosa i que els seus mals procedeixen
le repararinns. »leste qüestió d'individus determinats, sempre, però,
., tés considerada pel Govern italià sobresortints.
. com a no soluble mentre ele
Els vells politice han estat la creaaliats no consentin a consido- cié entranyable d'una epoca espanyola.
ear-la sota un punt de vista nou El póble els ha fet, els ha seleccioreooneixent la neressitat do nat, cl ha dirigit, els Im modela t.
ithir-la damunt un terrenv gil.'
In mi, gran falscdat que Ola dit,
efeePiXi possibilitat s prärt iquos
i s'Ita dit molts cele, és qualificar
g. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de l'atmoders Dime. a ley del mall»
de resoldre-la. Es la ennelusha
ficció i farsa el regim que ara volem
250.
Altitud, mares:
que es desprèn des dele difes anerrear.
Direcció:
ENE.
rente punts que el senver Mesles coses com cal, coneiGualtant
Velocitat en metres per eegon:
eolini ha anunciat al Senal; ella política dels darrers einPiafó de núvols, a 457 metres. Strats.
ea que—segons les esteres °fi- xerem que
ha estat l'expressió mes
anys
quanta
t'irises italianos — no vol dir de
111.10nImmfe».
•
cap manera que l'actitud ditä- exacta del sentiment collectiu espaOBSERVATORI METEOROLOGIO DE LA IINIVERSITA'r DE BARCELOI
lia sigui hostil a. acinesia o a nyol.
tot
aquest
en
on
No conec cap país
Horas d'observaci6: 7, z 1 di botes
aquella potència. Es de la matemps hagi governat tan plenament
Barhmetre a zero i al nivell de la mar: 755'r, 753'f, 751'6. — Termòmetre sec: 12'3, 13'3, 13'8. —
teixa manera que cal oongidorar
aistó
tot
de
prova
Termòmetre humit: ter, 12'2, 13. — Humitat (centessimes de saturació): 86, 97, 91. — Direcció del
els acords eventuals amb Espa- l'opinie, pública. La
trobar-la molt aviat i abunvent: NE., ESE., ENE. — Velocitat del vent en metres per segon: 6, a, a. — Estat del cel: tapat, quasi
: riya. els qiials no han d'esser s'exposa a Directori, quan els seus
tapat. — Classe de núvols: nimbus; nimbus; tracto- strats.
eonrebunts com a mitjans d'o- dosament el
desigs excelients entrin en contacte
: fensa."
l'ànima
espanyola.
de
realitat
Temperaturas extremes a remira
la
IAPAT EN HONOR D'EN PRIMO amb
El que ha fet fins ara, era cosa UMàxima: 16. — Mima, rot. — Mínima arran de terra: so. — Oseillad6 termornétrIcat 59. —
DE RIVERA
FI
d!, car es treure. tallar. segar; coTemperatura maja: 13. — Prceipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia
de la data: o'6 milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 84 quametres. — Observacions parNäpols, 27. — A la nit el ses que el poder palie pot fer tot
ticulars: Plovisqueix. Boirina ,
...rninistre
de Marina, en nom i sol i per ell mateix. per b detnt han,
i representad() del Govern, ob- rå de començar a reconstruir l'Estat,
;
1 sequiä amb un banquet a l'ho- i aquesta magnífica felna, la mis gran
tel Excelslor el general Primo i excelsa que es pot intentar, cal ter- vencionista. A Barcelona, malgrat de
municipi de Sarrià, avui Barcelona,
/ de Rivera.
la necessàriament amb la intervencló
y antar-se d'enemics d'aquesta orienta- PALAU DE LA per la qual se li va ordenar de susHi assistiren l'alcalde de Nä- del noble. Veurem aleshores si el (pm ció, la realitat va portant els treballapendre unes obres i tirar a terra les
pols, el president de la Cambra es va apun'ant conserva cls aspectes
dors cap aquest terreny, com ho proexecutades.
GENERALITAT
senyor Nicola, l'ambaixador paradoxa que ara ti.
va la comunicació que copiem. en la
qual s'adverteix que els acorde seran
d'Espanya, molts senadors i alLes Institucions de la ManLa part d'Espanya
obligatoris per a tot l'ofici, essent evilres personalitats politiquee 1
comunitat
cape i 9ficials de l'esquadra en l'emprèstit de la S. de N. dent que interessarà als obrers per El presldent : El pateen'
poder ésser representats en aquest orELS ALUMNES DEL CURS
n italiana.
de la Mancomunitat
ganisme per hornee de clara idealitat
a l'Austria
A l'hora deis brindis Talmire23-24
Després de la reunió del Consell
i honrada actuaci
ó. I aquests ida al
rail Taon di Revel pronuncià
Bilbao. — Una illustre perFa uns quants dies vàrem publiPermanent de la Mancomunitat, el
parades afectuoses per a Es- sonalitat financiera d'aquesla partit socialista."
senyor Puig i Cadafaleh rebé els re- car una estadística dels alumnes rnapanya, dient que la mar Medi- placa ha manifeatat que Fern_ LA SOCIETAT DE NAVEGACIO pórters del Palau.
triculats en l'actual curs de 1923-24
terrània no separa els dos pal- rr;(stit que la Sorielat de Naa les institucions d'ensenyament de
El senyor president havia estat inLLIURE DE BARCELONA
sos. sind que els uneix.
done ha aeordat concedir a
vitat per l'ambaixador d'Alemanya la Mancomunitat. Les dades que puEl general Muslera ha rebut una
El general Primo de Rivera Austria, per valor de 230 mia dinar al Cercle del Liceu. Suposa- blicàvem eren incompletes. Al total
donà les gràcies al ministre re- bolis de corones or, li corres- Comissió de la Cambra d'Indústria s'e va que també devien haver estat in- de 4669 alumnes que donàvem cal
presentant del Govern italià i pon a Espanya un 5 per 100 Madrid.
afegir-hi els de les següents escoAmb el general Muslera ha ronte- vitades altres autoritats.
recollint l'allusid feta a la Me- del total de l'emi£sie.
Assabentà els repórters que s'ha- tes:
diterrània per l'almirall Taon
El servei d'aquest deute esfä renciat tina Comissi6 de la Societat via procedit a fer un minuciós inEscota d'Administració, st; Estudi Revel, digué que els mies garantil per les rendes de dua- de Navegació Iliure de Barcelona, la ventad del patrimoni de la Manco- die Normals, 33; Escota Professiod'aprests dies no eón simples vire i tabacs d'Austria, que re- qual ha lliurat al Direc t ori una uta munitat. Un cop l'hagi examinat el nal per a la Dona, 112; Escota d'Enfestes passatgeres, sind testi- prrsenten mds del doble del que amb les seres pretensions.
Consell Permanent se'n Mirara un senyament tècnic, 180 ; Escota gramoni de la ferma -unió dele Es- suposa aquest servei.
duada, 147. Total, 523. Resum publiextracte a la Premsa.
S'OFEREIX
DOS
CARRECS
per
Els tftols seran del 650
iats italià i espanyol.—Havas,
Anuncià que el professor Mr. cat anteriorment, 1,669. Total defiALCALÁ ZAMORA
.
SENYOR
cent.
Quinsley Porters, de la Universitat nida d'alumnes, 2,192.
EACURSIO AL NESENI I A
La part "cl'aucsta
El Consell d'Administrarle) de de Harward (EE. UU. A.) dona
panya,
està
a
E
s
correspon
POMPEIA
que
la Companyia Arrendatària de ra aviat, invitat per la Mancomuninpols, 27. — Aquest metí garantida rol Govern espanyol. Tebeos, en vista de les excep- tat, unes guantes lliçons sobre
El
Cnnsell
superior
honrani
cions sobre incompatibilitats
''L'escultura romänica a Catalunya".
ele reials hostes acompanyats
CRONICA SOCIAL
del general Primo de Rivera i s'enrarregarä de fer la distri- resoltes, ha pregat al senyor EL CONSELL PERMANENT
ele seus associats.
entre
bucirl
n•n•
Alca lä Zamora que prcsenti una
dele seguirle respectius, elan
A les reunions d'aquesta setmana ELS METAL.LURGICS DE
sollicittal per a la eeva cepodirigit a l'estad() per emprencontra
un
Permanent
ha
despatxat
el
Consell
Greu
sentència
càrrec
de conseller
sind en el
dre l'excursió al Vesubi, a la
LTNIC
els següents assumptes:
de la dita entitat.
qua l els han acompanyat els
secretari judicial
Han celebrat una assemblea
Desnate
ordinari.—Testimoni de
s
InterparlaEl
Congr%,
duce d'Aosta i d'Espoleto, l'amGranada.—S'ha fet pública la Senmentad de Copenhaguen ha condol per la mort del diputat de la mis obrers d'aquest ram, la qual
baixador d'Itälia a Madrid i el
va presidir-la el company Bina
tència d'aquesta Audiencia contra el
ncordat no/llenar vorn a comis- Mancomunitat N'Angel Serati Cad'Espanya a Roma i mollee alMas.
ronceas.
secretad del jutjat municipal de Guaa Espanya,
sionat
permanent
tres personalitats.
Aquest explich. als reunits els
Salutació del noble de Llivia amb
N • Enric Tela Herm:mrlez. El
Zamora.
senyor
Alcalä
al
A Pugliano la reiail comitiva dix,
motius pels quals els¡metalmotiu de la inauguració del telèfon
condemna a catorze anys i un dia de
és traslladà al funicular. Els cadena temporal, inhabilitad'', perItirgies s'havien separat de la
en aquella localitat.
sobirans pujaren fius l'obser- petua absoluta, accessbries i cosMemòria de les tasques del VII
Eederacid Local.
vatori, però la boira eis impedí tes.
Congrés de Psicología, celebras a
'Va acordar-se que es manyeure el cràter.
El (Mide era de Ialsificació de doOxford durant els meses de juliol i
tingués el Sindicat del ram meA la una emprengueren la cument
.
agost darrer, presentada pels profestalhírgie i portar eh dlibres al
( devallada ptr continuar l'exsors doctors Dwelshauvers i Emili
LA REFORMA DE LA LLEI
registre del Govern civil, d'acursió fins a Pornpeia on han
CONCERT
JOSEFINA
DIEGUEZ
Mira, delegats oficials de la Mancocord amb l'ordenat.
DEL TIMBRE
1 arribat a les dues. Hayas.
al
dit
Congres.
La violinista Josefina Diéguez munitat
Una comissió de les principals
ALLIBERATS
''; 1,3N ARTICLE SOBRE LA VISICarreteres,
camine
i
ponts.—Condonarà el diumenge, 2 de deagrupacions industrials d'Espanya i
tinuació dels treballs en les obres
Per l'autoritat militar va ési . TA REIAL A ITALIA
sembré propvinent, a la tarda, a
acompanyada pel president de la
ser decretada la llibertat deis
'e
París, 27. — Un periòdic de Cambra d'Indústries de Madrid ha la Sala Mozart d'aquesta ciu- que es realitzen per administració.
Designació de senyors diputats per
següents individus: Joan ArParis publica un artiele del se- visitat cis generals que constituei- tat, un dels seas reciteis, amb
nyor Carrera sobre la visita dels xen la ponència d'Hisenda del Di- la collaboracid del pianista Gui- assistir a la subhasta de les obres nau, Mariä Pral, Ramir Argelés,
de reparació del rumí de Berga a
Josep Solä, Josep Soriano, Joan
reis d'Espanya a Itàlia.
rectori, per pregar-los que abatís de llen) Garganta.
Componen el programa selec- Llinàs, tros segon, que se celebrarà Puig, Pene Pujol, Joan Font,
p
L'articulista diu que aquest procedir a la reforma de l'article 198
a Barcelona el dia 3 de desembre viJoan Telilla i Frederic Nó, els
N iatge haurä produit tres clec- de la Llei del Timbre s'escolti les les obres violinistiques
nent, a les onze del mati, i a la de
gneis estaven detinguts a con1 les. El mi:llorar les relacione indústries afectarles.
itralims, Bacb, Chausson, Saintles obres del pont sobre el Noguera
1, f comercials entre ambdós pal- NOVA ENTITAT BANCARIA Sarna, Itinisky-Korsakow 1 Wie- Pallaresa a Rialp, que tindra lloc el seqüència d'una troballa de
bombee en un automòbil en el
niawski.
1 ios.Establir una possibilitat de
El Banc de Cartagena ha convomatriz dia, simultàniament, a Barceleime de Rubf.
Serä tina sessió de música lona
' collaboracions a la Mediterräcat junta general extraordinària, per
i a Lleyda.
ala i als paisos sudamericans. tal de deliberar la conveniencia de cerament notable.
Instrucció pública. — Aprovació EN MARTE BARRERA SE SEPARA DE "SOLIDAROIDAD
I poder arribar a un acord en fundar una nova entitat bandida, i,
CONCERT A LA SALA MOZART del projecte i pressupost per a FarOBRERA"
la política marítima.
o aquest cas, liquidar l'actual soranjament d'un local destinat a DisLa Jovenitit Antoniana, amb pensad d'urg è ncia en el ellos de la
L'òrgan del Sindical Unir ha
En ço que es referex al pri- cietat.
el fi d'atendre al sosteniment Universitat Industrial.
Es tracta de crear un nou Banc,
mer punt, cal fer notar que en
Ist públic que el seu company
Mart.( Barrera ha deixat de perEdició del quadern "Bateries
1 les qüestions comercials Espa- integrat pel de Cartagena, la So- de llurs obres bonèfico-socials,
1 .nya i Itàlia eón nacions com- cietat General i la Sucursal a Ma- ha organitzat per al propvinent d'Acumuladors", primera part d'un tànyer voluntäriament al diari,
diumenge, dio 2, a la Sala Mo- test de l'Ensenyament ¡ser corres- per haver d'atendre a qüespetidores, puix eón exportado- drid de la llanca Itlarsans.
zart, un interessant recital de pondencia (Extensió d'Ensenyations d'ordre particular.
res de les maleixes matèries,
sol.licitud
Una
"Lied" a eärree de la simpätica lacht tècnic).
wi, oli i en mds petita escala
UNA DETENCIO
(-enfalda Na Maria Josepa ReBeneficencia. — Tràmit d'expelaronges i Illimones. En aquests
de la Defensa Mercantil
Va esser novament detingut,
gner(1, una de les deixebles pre- dients per a la reclusió de dements
casos no hi ha cap adra cosa
abans d'ahir, al ecu estatge,
Dentà serà rehuida pel general
que la Iluita o Pacord i Espa- Muslera una Comissió de la Defensa dilectes de la notabilfssima pobres a càrrec de la Mancomuni- conegut sindicalista D'iris Marprofessora de cant senyoreta tat.
nya i Itàlia han preferit aques- Mercantil.
fin (Rubia(les). •
Julia Cera. Per les noves que
ta última solució.
LA COMISSIO PROVINCIAL
Solliciten els comissionats que &aMANCA DE FEINA
La Comissió Provincial inc des, Respecte la collaboració a Ilargui fins al dia 31 de desembre el ens arriben fins ara, sembla
Diuen de Sabadell que cada
que la festa assolirà un ärit ben patxat els aegtients assumptes:
Iludarnerica, refecte moral del termini rnarcat per recents disposi- falaguer.
dia s'observa més la manea de
informe en l'expedient incoat per
iatge regí haurà prodult re- cions, perquè els comerciants preL'acompanyarnest de les la Companyia General de Ferrocar- treball en aquella poblarte), i
»Gata beneficiosos.—Radio.
sentin documents relatius a contriobres a piano anirà a cärrec de rils Catalans per a l'expropiació de que els obren. afectats per l'abució industrial, dependència merla pulcra artista senyoreta An- terrenys destinats a l'ampliació de tur forçós cada vegada sOn nn;s
cantil i impost d'utilitats.
nombrosos,
ua Aymat.
l'estació de Manresa.
UNFERENCIA
ELS SOCIALISTES I LA
FEDERACIO D'OBRERES
Oportunament donarem e coRecurs d'alçada interposat per Na
" Lex -comissari del Marroc,
TACTICA .INTERVENCIONISTA nèixer als nostres Ilegidors el Rosa Millet i d'altres contra l'acord
Les Directives de la Federap eral Burguete, ha conferend() d'Obreres 1 la del seu ProEl Socialista fa el següent comen- programa, per demés Citares- de l'Ajuntament d'aquesta ciutat pel
armigdia, amb el general
tad al marge de l'edicte publicat a santlsalm, figurant entre les qual es va autoritzar la propietaria tectorat, es complauen a comugalana.
Barce:ona per la Delegació regia del obres una estrena del mestre de la casa número 238 del carrer de nicar a federndes, protectores i
- UNA ALTRE LLETRA D'EN
a tothom, qui s'interessi per
ministeri del Treball sobre la pericia Jordä, subdirector de l'Orfeó Còrsega, domicili dele recurrente,
PRIMO DE RIVERA
formulada per la societat de forners Gracienc i primeres audicions per dur a cap algunas obres de se- •'Obra, que degut al creixement
de les aoves Escoles Generals
Marqués de Magaz ha ar- 'La Espiga", perque es constitueixi un dele mestres nomen i Gola; la guretat i higiene.
Retan d'alcada interposat per En 1 Professionale, s'han vist oblid'aquest darrer premiada re.
a la presidencia a dos Comité pari:ari de l'ofici:
"Sempre ha aconsellat la Unió Ge- CeStment en la Festa de la Mú- Manuel Comatnala contra una pro- gades a canviar d'estalge, quede cinc, limitant-se
videncia de l'Alciddia de l'extingit dant, dones, installada des del
que havia rebut una neral de Treballadors la tictica latee- sica de Girona.

•

La Música

•

PER LES VICTIES las
MOLS DEL JAPO

TERRifie

Alié batir, tWir entld, mils de germana
de fans i fred es mores,
a Ilms yerma% en Pilé alca, les nass
Ilur pirra: impares,
Obriu els vostres cors, bons cetalmisl
mmsoleu els gue ploren!

Apeles Mestres
AL POMA DE DARCELONA:

Com ja sapo. ara fa poc, el for_
mosfssim paf. del Japó, aquella llunyana terra tan gentil i
Rodera que (amarga paradoxal) banya la mar Pacifica;
vIttima de les fúries dels Citrino
dels terratrèmols trägicament
assoladors, ha estat trasbalsada
quasi tota pel terrible flagell
causant de la mort de mils 1
mils de sers humans els supervivents dels quals ploren
amb horror la pèrdua d'aquells,
i es veuen, per més desconsoi,
amb la llar desfeta.
L'aigua i el foc enlairant-se
impetuosament en columnes
fins al col, dragadores i tot de
muntanyes, com si, per als susdits germans nostres en hawanital , fos arribada l'hora fatidica else l'Apocalipsi, han destruit una bona part del riallor
arxipèlag de l'Asia Orient:il,
reduint-lo a cendres i ruines
amarades per les llàgrimes deis
qui, avui desvalguts i voltats
la mes paorosa misèria, sense
casa 1 sense abric, morint
fam i fred, esperen delirant

que el mdn , apiadant-se'n, s'apressi a auxiliar-los.
A aquest fi, com s'ha fet a
totes les grans capitals, s'ha
consfltult a la nostra ciutat un
"Comitè de Socorsos", ben
convençut que tu, poble de Barcelona, sempre misericordiós
davant les trihulacions dels homes, .siguin d'on siguin i penen
com pensin, per solidaritat humana, no et faräs pregar mica,
i cotribuiräs, sollícit, amb el ten
bbol, ofert junt amb els tesis
altruistes i delicadissims sentlments, a mitigar l'infortuni

d'aquells pels quals implorem
confiats el ten ajut.
Sf: tu (n'esem segurs) ens
escoltaräs, per més que es tracti de socórrer uns dissortats
que no veiem vora nostre. Pele
priffier del pròxim desembre, al
carnet. Més Baix de Sant Pero,
números 1, 3 i 5, segon, on
funcionaran les secciono d'Escoles, Borsa dc Treball i nitres,
com de costum.

cors piadosos no hi ha distän-,
cies. Al revés: aquests, en assabentar-se d'alguna desgräcia,
per molt Ilunyana que hagi esdevingut (com passa quan la
mala noticia es refereix a sers
de la nostra pròpia famtlia),
malfiant-se'n, alarmats, se
l'augmenten, desmentint així,
com faräa avui tu, enternit,

aquell refrany excusador dels
egoistes, i que diu: "Del (pie
els ulls no arenen, el cor no en
del.

Gräcies, dones. per endavant
en nom dele afavorits i en el
nostre, per tot alió que, gene-:
rds, et dignis confiar-nos.
Barcelona. octubre de 1923.
Cimitä de Socors al Japó. —
Presidonts d'Honor: Eiern. Sr.
Ministro del Japd a Madrid;
Exern. Sr. Josep Ventura Toldrä. President . Sr. Jordi Delgado, Cònsol del Japó a Barcelona; vice-president, Sc. Martf
Esteve; tresorer, Sr. Joan Do.
mteneoh i Martí; secretari, Sr.
Xavier Clapés i Roca: vocals:
Sr. Frederic Cama i Llopis, Sr.
Joan Llorens, Sr. Joan Sastre i
Presos, Sr. joan Delgado 1
etran, Sr. Pere Muntanyola,

13. Sarradell, Sr. Enrie Flo i
sant. Sr. Antoni Ricart i
sa. Sr. Ramon Vilaró i GuillemiPorten el vostre donatiu,
avui mateix per petit que slgui, a un deis llocs de suscripció:
Consolat del Japó, Rosselló;
210. segon.
Joan Moreno fill, Passatge de
Sant Josep 1-A.
•
Roig i Pascual. Boters , EL
Manufactures Hispano-Japn.,
neses Clands S. A.. Ferran. 14.
Antoni Ricart, Ronda Sant
Antoni 14.
A la . ftedacci6 de LA PUBLIcitat,
La inserció crida
As feta gratuitament per LA
PUBLICITAT.

Migo! S g raii C3SHIIMS
Araba de finar el diputat a
la Mancomunitat de Catalunya

Angel Seraff Casanovas. Representava el districte Ileydatä

Una replica
Hem rebut del senyor R. J. Slaby
una Iletra responent a unes manifestacions del senyor A. V. Bejcek publicades en aquestes columnes en les
guate el comunicant diu que l'al-India clarament.
El senyor Slaby declara el següent: Primer: Ni ha traduit ni pensa traduir o fer representar cap obra
de C. Capeck en perjudici seu. —
Segon: L'entitat Centrum no és cap
societat d'autors, sitió senzillament
una agencia teatral. — Tercer: Havent traduit al catala i a
mes de 5 0 obres literäries, entre
elles moltes d'eslaves i una vintena de txecoslovaques, cap obra dramätica per * a les cases editorials
Cervantes, Montaner, Simon, Ibèrica i d'altres cases nacionals i cateangenes i essent-li completarnent
possible donar abast als nombrosos
encàrrecs que se li fan, no es lògic
creure que després de l'exposat faci
passos per tal d'entrar a cap Cercle
literad. — Quart: L'entitat Centtum
Ir oferi espontàniament, temps eructa. la representació per a Espanya,
oferiment que no va acceptar, per
haver pretes cobrar el 50 per ion
deis drets de representació, partícipació corrent per traduccions teatrals a Espanya (no ti hacia alesllores cap tractat entre Espanya i
Txecoslovàquia) en lloc del sitas per
cent que rn'oferia el Centrunt. —
Cingue: En el que atany a les seves aptituds profesiona/s i legals
com a catedrätic de Filologia eslava
i germana, en donen relació els documents que obren en poder de la
secretaria de la Facultat de Filosofía i I.letres d'aguesta Universitat,
on acaba d'inaugurar uns cursets públics de gramática russa i d'Història
general de la Literatura eslava. —
Sisé: L'AcaOntia Comercial Txecoslovaca. a la gual va pertänyer
durant cinc anys, és, segons diu en
el seu article "Praga" al diccionari "Espanya", del qua I dirigeix
la part eslava, el centre docent mes
important de tota la República, on
ja l'any 1914 Id havia 70 catedratics tots amb titols universitaris. Si
el senyor Bejcelt pretén atacar la
bona reputad() d'aquest Institut, la
un trist papes, per tal com ell és un
deis ex-alurtmes d'aquest centre, a
la solidesa pedagógica del qual ha
d'agrair moltes coses. — Setè: En
quant als titols que el senyor R. J.

Slaby pot ostentar, aquest senyor
obra sempre d'acord i amb previa
autorització de la Universitat de
Barcelona.
Vuité: No estant disposat a continuar essent objecte de les insidies
del senyor Jajcek, declara que %abra
defensar els seas drets. El que mis
&prora es que l'esmentat senyor sigui un compatriota seu.

Sort.

La ideabilitat profunda i
procedir pulquèrrim en iota
l'artuacid d'Ea Casanovas, «ferien un contrast exemplar amh
el dele semi adversario polítics
amh l'ambient onntra el qual
li nafta tiaitar. Resultats que
a It res represent ants pemulars

podien neonseguir cense cap
mona d'esforç. com a fruit, natural de l'opinió, a ell It reque
rien tina Huila abnegada i un
treballar constant. Meravella (le
voure'l davant deis Selle clectoro havent d'e Ceder anth da(les i raonaments les invencions
absortes (1017: SPUS enemics polit íos per enfosquir veritats efemen l als i clarea.
Dos grano ideals duia a VAnirna Ell Serail Ca s anovas: ra_
mor a Catalunya i una religio-sitat perfecta. EN por: era heme de partit per damunt
tot posava Elipterés rI P la terra

catalana i ele leo vallo pairals.
El seu pacten (robad eslava tot
inspira, en a quesla fidelitat
sincera; ei actuft en política fou
110e tal , l e u.,(rvir-la; si as parinca (Ventrabanes posats a la
Seva obra. mal toa pela
vOS a rpti havist afavorit, no 515
parlava mai d'inzratituds . nt

l'ombra d'un &s p rint/1 perso-nal no ii torhava la seva cara
SeMPTP serena.
Seguí tot el romiatge ql/P
ren aquest ectiul ls noeJees
moles per le. torres alta, de
rlrvda. Sense ha ver - hi el v Meto

d'una comunitat de partit, la
collaboració rf'F.n Casanovas fan
tan cordial i no menys sincera
rom si ha2114 estat nnit per
una disciplina política. Ell veia

i sotjava notnés Pooforc que es
reta per tornar les vallo pire.
nenques a la seva natural ron-,
diriA eatalanissima ¡ paldhera_.
eió (Uds eelle conrinindana del
rac(olliorne que els 7enig.rava.
N'Angel Soraff Casanovas
traspassat, deesp r4 d'una neo/altia Marga. reivit ga. preparada la mort por /imito anv,s de
patiments fisies. Que Des: el
tingui a la glbria.

La fue de gala del Liceu
A la Capitania sha facilitat la segiient nota:
"Mis moltes les persones que s'enea
a aquesta Capitanía general amh 'objede d'achtbirir localitats per a la fundó de gala al Liceu.
"Capitania general no intervé pesé
res en el repartiment‘de localitats. i
notnés compta anal) setanta entrades
per a tot l'element militar d'aclueca

guarnició, ?es quals han estat facili-

tades pel Gavera civil.*

▪

eva,
•

Gran assortit de modele en åbrtö. uee*, abriese« qüarts, echarpes tanards (dama cread
Renards Japó natural des de.-...... 40 . peritos a 125 1 Remedo Arpillé* des de.. ••• ••• ••• ••-• •••• ••• 80 Pestetes a 128 11 Renards Remedia, &venia; colora, des de... 20 pessetes a
Renards Croisé des de..
... 40 pe:metes a 135 •
60 pessetes a 350
Retarda Mirla don de.. ...
Echarpes.Tatunani, diversorteolors, des de... 50 pessetes a
Aaquetes ¡Rima ' moda, miela calare, des de... ...
200 pessetes
450 pessetes
Abrió. Harpa, vivíais colore, des
el
Demaneu catäleg general que se us enviurá de Ira«
. GR A NS EXISTENC
PELLS PR .A ADORNAMENT DES1 , DE 2 PTES.
[

PUTBOL
LA INAGURACIO DEL NOU
CAMP DE L'EUROPA
fluir rebut una atenta comunicació
wesident del C. D. Europa en la
cns notifica que aquesta tarda
dri lloc la inauguració, en carácter
im. del nou camp de joro
L'e s mentada inauguració consistiri
sri partit d'entrenament entre els
us primer i segon equips, a les tres
puert de la tarda.
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Diumenge que ve corresponen juro, els partits de Campionat une
gueisen:
Grup A
U. E. de. Sans-Espanyol
Sabadell-Martinenc,
Europa-Barcelona.
Grup

atlètic de Sabadell-Terrassa.
limitar-Badalona.
Gracia-Arar:c.
Aquests partas. que corresponen a la
-artera data de la segona volta eh
Grup A 1 darrera data de la priö coba els del Grup 13, se celaran, a dos quarts de tres de la tatals camas del cerdas esmentats
mer terma.
Els segons equips, con/ de costum,
2:0 730 al mati i armatcix camp.

BOXA
Aquest vespre, a les deu, tindrà
cte al Circ de Novetats una rata dc boza integrada pels sevients
ah:
Dura contra Brown.
Sergi contra Cecil.
Sales contra Marco.
Gaston Anderson contra Alberich.
Frank Puig contra Ricard Alls.
le sola presencia de Ricard Alts,
- aviat disputara al campionat d'Enasa. fati. segurament. que la sala
Nove:ats es vegi molt concorreda.
Ofereix lamba molt d'interès l'enarare Sales-Marco. puix hi ha ganes
le veure eis progressos que ha fet
rament el primer, en el qual molts
. un futur rompió.

RUGBY
la nostra edició d'ahir assenyaliem com a partits de campionat de
Catalunya els celebrats diumenge pasme quan en realitat eren crentrana,

TENNIS
LA-.sociació de Lawn-Tennis de
Catannva celebrara la seva Junte
la
ordinària avui, a les deu
eala a l'estatge del Majästic Hotel
'2:aterra.

Figuren en l'ordre del dia l'aprova'a d'actas i estats de comptes, Me:aria del secretari i renovació parcial
te la Junta directiva.

EXCURSIONISME
Diemenge passat un grua de socis
ee la Secció d'At l etisme del Centre
ha] -ionista de Terrassa escalaren
te tolmera regada el turó del Cavan
'a muntanya de Sant Linenc del
llar' deixant-hi en penyora una bantoa ;ue voleiava airosa en el sea
maciu. Aquesta ascersiö es ieu
mi) !lisa, sense utilitzar zata t'atada di cordes o altrcs útils.i e 1 miss. er, petjar el cim ion Fintrepit
'ztin taur", prou conegut deis caceartxincs terrassencs, en Josep
'SI

La Sectió d'Arqueologia del Cutccurstmista de Catalunya damas ci. dimecre s . a les set de la tart a sessia de projeccions sil-re
tar are a arree del senyor fosep

BASKET-BALI.

r.s

La jornada basket-bolistica de dilo
g( mercix la nostra atenció, ja
nombre de iugadors i partits, ja
la qualitat daquasts.
Fa primer lloc diram que l'equip
reontatiu de les Esnales Cristiafarmat darrerament aer altmines
Ratxil l erat i de Carnerc, fin el seo
hut jugant amb les Estreres del
apuntant-se la primera victória
I basket-ball.
La Salle senä molt aviat un equip
ble ,
l'ensems que ens complau felici' els alumnes de la Bonanova. detern que es nois del Sans no s'alin del camí i marga que portaren
ara. Una derrota passatgera
dir res.
--A la tarda varen jugar amb eh
lates de la Unió, al seu camp. un
it amistó', presenciat per multe
radors de la Unió Esportiva. Soraren el Foward Gay. el CenFauste i es formidable madi Mo.

Laieth Usb l'empaita que set
sonda me- ind aura - la 'lid&
El

final, com ho provea ets t5 punts fets
als campions de la Patria, el, jugadora del qual es posaren a la defensiva
quasi tot el partit. Grau, el millor da.
runter, Jiu els dos punts pel seu equip.
Oromi, Gaudens, Gros. Mach, Merel
i Leon estigueren mót 1)6.
Els segons equips deis entterdats caretas jugaren Mirla, i quedaren 8 a 2
a favor del Laietà.
—El vinent match entre Atlètic Bri.
cali i el primer del Laietà tindrä molt
d'interès per 'auer els seus capdills dos
sportntrus americans..

DE L'AUTODR0111
Ja fa alguns dies que ha quedat
oben al púb ic l'Autödrom. i que sal
molts els socis dc l'entitat i aficionats
que han anat a provar Ilurs cotxcs damunt la pista.
També les nostres grans cases conatructors 'a utilitzen com a banc de
proves, havent aconseguit mil'orar la
marxa de llurs cotxes fins al punt
d'haver arribat a donar voten a una
velocitat mitjana igual a robtinguda
per cotxes estrangers de nnm mundial.
La casa Elizalde, entre elles, 'es dintingeix duna manera particular, no solament amb les seres voiturettes 1.5uo,
sima també. amb el nou cotxe "mono-.
place" vuit cilindre; tipus especial de
pista. similar a's que les manufactures
americanas construeixen per atacar el3
records de velocitat del món.
Aquest cotxe, de linies m'ah esveltea que cridaren poderosament ratenció dels intelligents, ja ha aconseguit
velocitats fantàstiques, les quals permeten esperar que batrà. el record de
la volta mis rapida 42'7 (168 k. p. h:),
establcrt per Divo en les últimas cat•-•
Tetes.

A les oficinas de l'Autbdrom s'està treballant aquests dies en la preparació d'unes carreres de voiturettes
motos i una d'handicaps amb motiu
la probable visita del rei a aquella
pista. Anuesla carrera es projectava
per a mitjan desembre. pena per
cas que et monarca desitgi presenciar
alguna Prova, tot estarä preparat per
avançar-la i efectuar-la el dia 3 de
desembre.
DF FORA
SANT- FELIU DE LLOBREGAT
Al camp del Santfelitiene contendiren diumenge passat el primer equip
del cercle local i el primer de Manresa. corresponent al campionat de la
primera divisió de segona categoria.
La Huita que sostingeren els nostres contra el potent equip de Manresa
supera a les que fins ara ha vingui
efectuant contra els cercks del mateix
grup. la qual cosa ha fet que el resultar final del match fos l'empat a un
gol.
No per això els manresans deixaren
d'actuar amb entusiasme: a la primera part, pereestigué molt mil'or
a la segona, demostrant-ho l'haver
entrat el seu gol obra de Ferrer. Un
altre n'aconseguiren aquesta, també
primer temps, q ue fou anullat per l'arbitre a causa d'unes mans que hi
gué abans de marcar el punt.
A la segona part el Santfelitienc
enträ el gol de l'empat per mitjä de
Carcereny. el qual aprofitä una pilota
pasmada per Gramatata en tirar un freekic contra el Manresa.
Els nostres en aquest temps i alt
vint minuts darrers aconseguiren
marcat domini sobre els visitants. el
qual, degut a la obna actuació de Currons, no negleren aprofitar.
Actuà d'ärbitre en Boada, amb molta voluntat.
Els equipo eran.
Santfeliuenc. — Prats. Larzoso, Sotn, Rigal. Gramatxa. Casas. Cabezas,
Carcereny. Prat. Salces i Rojas.
Manre s a. — Curro a s. Gnarro. Martí I. Delgado Tnrt. Madi II. Gabe'di. Ferrer, Galobart. Sensano. Hanguits.
g RONICA JUDICIARIA

AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAIIRKs
Davant de la secció ¡roen" ha comparegut Antoni Llopart Sabaté. acusat
d'un delicte d'abusos deshonestos, per
al erial ha demanat els fisca' la pena
de cinc anvs. nou menos i dome dies
dc presó correccional.

assemnraumurre PER A
avut

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Universitat. — Pobrea: Maria Montserrat Masp0•13
centra Gabrid Pedroral i advacat

•
l'Estat.
Sala segorn — Sud. — Menor quantia: Francesc Valls contra Societat Entapé i Subirana.
AUNKINDIA PROVINCIAL •
Sed& primera. — Andancia i Drei'
sanes. — Quatre orals per r.4wirori I
:
lun.
Id tegua. — Universitat. —
taró i Tenhau. — Tea oral,. per itétata, Mudan 1 robsdOrt

MERCAT DE

HOYES RELIGIOSES
Quaranta llores: Església de Nostra Dona de Pompeia (Diagonal).
llores d'exposició: de les vuit del

Illati a les sis del vespre.

— Cort de Maria: Avui es fa la
visita a 'Nostra Dona de les Misericórdies a la seva església.
— Comunió reparadora: Parraquia de la Concepció.
Vetlles en sufragi de fea dnimes del Purgatori.
— Torn de la Corona d'Espines
a la canalla del carrer Escorial, tss.
— La minan d'avui: ornamenta de
color morat.
'DEL BISBAT
El nostre venerable Prelat, doctor
Guillamet, banal la primera pedra
del nou temple parroquia! de Santa
Eulária de Provençana.
— Diumenge que ve es falta' la
publicació de la Butlla de la Santa
Creuada en la forma acosturnada.
— La Junta directiva del Santissim Sagrament (Secció de senyores) convoca totes les associades a
la sessió general que tindrä lloc avui,
dimecres, a dos quarts de sis de la
tarda, a la canalla claustral de la
Concepció, en la mal, després de
Ilegir la secretaria la mentória reglamentaria anual, el sacerdot doctor
Josep afontagut, donará una conferancia desenrotllant el següent tema:
"L'Eucaristia, en divinitzar l'home,
objectiva un dels instints mis universals i profunds de la natura humana, essent la causa motriu de tot
el dinamisme espiritual."
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CASA D'EXERCICIS ESPIRITUALS DE LA SANTA COVA
MAN
N RESA
El dia 3 de desembre contengan"
en aquesta casa una tanda d'exercicis espirituals per a senyors segons
el sistema de Sant Ignasi de Lulola.
Aquesta tanda durará 5 dies en
complet retirament, i co donaran en
llengua catalana.
Per ceHa dirigir-se al pare director de la Santa Co y a, Mauresa,
L'ASSOCIACIO D'ARQUITECCATALUNY.an
TES
L'Associaeia d'Arquitectes de Catalunya ha disposat, con acostuma
fer-ho cada any, la celebració de solemnes honres fúnebres en sufragi
de les animes deis arquitectas morts
durant rally, que tindrà lloc demà,
dijous, de deu a dotze, a l'altar del
Santissim Sacratnent, de la Seu.
NOTA DELS TORNS DE VETLLA PER AL MES DE DESEMBRE DE 1923 A L'ESGLESIA
PARROQUIAL DE NOSTRA
DONA DEL ROSER (RR. PP.
DOMINICANS)
Dia 1.—Avui tont de Nostra Dona
deis Desemparats.
2.—lle Sant Francesc d'Assís.
3.—De Nostra Dona de la Merca.
4.—De la Immaculada Concepció.
6.—De Sant Josep.
7.—De Sant Joan Evangelista.
8.—De Sant Josep Oriol.
9.—De Nostra Dona dels Dolor,.
ro.—Del Sant Angel Custodi (a
l'església parroquial d'Hostafrancs).
13.—Del Sagrat Cor de Jesús.
14.—Del Beat Salvador d'Horta
(a l'església parroquia I de Santa
Marta de Jesús, de Gracia).
i5. — De Sans Miguel Arcängel.
16. —De la Sagrada Familia.
18.—De Sant Tarsis (a l'església

parroquial de Sant Joan, de Gräcia).
jo —De Sant Lluis Goncaga.
31. — De Sant Igual de Loiola (a
l'església parroquial del Clot).
3.3.—De Sant Antoni de Pátina.

33.—Del Purissim Cor de Maria.
35.—De Sant Pasqual Ballon (a
reaglésia parroquia! de Sant Josep,
de Gräcia).
Santíssim Corpus Chelati.
"—Die Sant Remon Nonat (a
linglisla parroquia' de Santa María
del Fobia Neo).
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Mercat. — Molt animal fou el de da seasió passada.
Moreso.—Com apuntärem en la ressenya de la sessid d'ahir, ama ja s'ha cotitzat el moresc a 34 pessetes els cent
quilos, essent la impressid dontinant que per ara no es • pas possible una davallada en el preu. L'oferta directa continua
pujant cada dia mes, 'nutra pel qual pues sein els comerciaras , de la ilustra pina que tenen ajustos fets d'embarc novenabre.

.

.

Dels altres generes ja n'anirem parlant en

ARQUEBISBAT
DE TARRAGONA
El cardenal arquebisbe de Tarragona, doctor Vidal i Barraquer, ha
signat els següents nomenaments:
Regent de Mili, mossèn Xavier
Plasta.
Vicari de la Purissima Sang, de
Reus, mossèn Francesc Llop.
Vicari de Sant Joan Baptista, de
Valls, mossèn Andreu Massagua.
Vicari d'Alforja, mossèn Josep NI.
Casarias.
Vicari de Cornudella, mossa,,
Francesc Rovira.
Vicari de Catllar, mossen Josep
Riba.
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MOYIIIENT MARÍTIM
Valaslis entrato
Vapor espanyot. "Sagunto - ,
de Cartagena, amb cärrega general i 28 passatgers. Amarrat
risolld'Espanya NE. Consignatari, Companyia 'Fransmediterränia.
Vapor espanyol . "Trini", de
Cartagena, amb cärrega general i 99 passatgers. Amarrat
mol! d'Espanya W. Consignatari, Ramos.
\ - apon espanyol "Santa". ale
Valencia, ;mil) eärrega general.
Amarrat moll dEspanya W.
Cons n gnatari, Freixas.
Vapor espanyol "Mallorca",
de Palma, amb carrega general
i 67 passatgers. Amarrad moll
de les Drassanes. Consignalari,
Tratistninlitertänia.
' Vapor espanyol Rila". de atafaga. anda carrega general i 38
passalgp rs• Amarren mol! (l'Es_
pauya W. Consignatari, llantos.
Vapor p spanyol "Cabo Cultora", do Bilbao. arel) eärrega general i 2 passatg,ars. Amarra!,

mol] del Rebaix. Consignatari,
Ibarra i Companyia.
'Vapor italiä "Cillä Ii LeGee",
d'Alexandria. amb earrega ge-

les Escotes Suises

les

de

edicions vinents.

Barcelona

el daga de la Facultat de Filoseria i Lletres, doctor Dauretla.

— Durant, l'estada del reis
a „Bar tetona vacaran
les classes a Uds els centres
docents, de primera i segona
ensenyatioa, d'aquest districte
universitario

— La Junta del Collegi de
Becaris d'aquesta Universitat
last sufragat, les despeses
dues ne isses celebrados a Bellelo en sufragi de les ánimas
del Purgatori.

Degut a les obres d'ampitarle) per tal d'establir dues
aulas laboratoris mes en aquesta Universitat, s'ha hagut de
traslladar a la sala de consells
la làpida dedicada a la memäria del que fou rector doctor
Duran i Bas, i també el retrat
del primer rector N'Albert Pujo' i Gurena, que ha este col-local a la sala del Cohegi de Be

del mes que som, de set a vuit
de la tarda, es donará a
titut Frunces (Consell de Cent,

catas.

Sabó 'LA OCA'

número 338) una eonferancia

sobro el tema: "La nora escota
literäria" (Marco' Proust,
"Nouvelle Revue Française", les
Dadas, etc.). a dore° del director de l'Enstitut senyor J. J.
Bertrand. L'acte serle públic.

INSTITUT FRANCES
QUALITAT SUeERIOR
El dijous propvinent, dia 23 Fabricant: J. ALE». MATAR°

M1115011 BERTHIER

CASANOVA, 24
(Entre Sepúlveda I Corta Catalanes)

QUEVIURES, FIAMBRES, XA RCUTERIA, FRUITES, PERF UMERIA

ESPECIALITATS ESTRANGERES
x
Proas atr antajosIsslms
Secclú a la menuda
FIAMBRES I XARCUTERIA: Pernil astil Yurk, Pernil

Qualltats Immillorables
en (lob:. Mortmlella, Salame, Sal-

ailxes de Francfort, Oxford i Carnbridge, Venir° do Pore, 'ion/migo de Pu y e, Llengua de
pore i a Vasoarlata. Clunterout e, etc
QUEVIURES: Pasta italiana, Mantega pura de vaca, Formatges Camembert. Roquefort:
Orn)oro. Parma, Chester, ele. Conserves de lotes classes. l,lagosta, Llagostins, Salnaó, etc.
FRUITES: Fruites fresques escollides,. Ferrita al natural, en almivar, en compota i gelades.

neral. Amarrat nmll ele Balears
Oest. Consignatari, Marian de la

Torre.
Vapor americh "West Chatala", de Pensacola, atril) càrrega
general. Amarrat moll de PoMira Est. Consignalari. Agència
Marítima Hispano-Amerieana.
Vapor /riman,/ "Dishurg". de
Mala ga still II eitrrega general.
Amarrat mol! de Sant
Consignalari. Agäneia Nasjlepa ¡
Conuireial Wolfers.
Vapor holandés "Parseus",
Bnalon, amb natales. Amarrat

moll do Muralla. Consignatari,
Talavera.
A/abulta mienta
Vapor franräe "Noma", amb

rärregit general i trànsit, cap a
Marsella.
Vapor italiä "San Agostino",
de trànsit. rap a Lisboa.
Vapor italilt "Oriont". amb
eärrega general i trànsit, cap a
Oporto i escales.

COMPANYIA TRASATLÁNTICA
5ERN/e:SS
LINIA A CUBA-MEXIC
El vapor CRISTOBAL COLON sortirà de
de Gijon el zo, de la Corunya cl 21 cap a FilaBilbao el dia 16 de desataba. , da Santander el in,
vana i Veracruz.
UNIA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA I PACIFIC
El vapor LEON XIII sortira de Barcelona cl
dia lo de desembre, de València r ti, de Málaga
el 13 i de Cadiz el 15, per a Les Palmes, Santa
Creu de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto Rico, 'Ja yana, La Guayra, Puerto Cabello,
Curaçao, Sabanilla, Colombo, i pe! Canal de Panamá, cala a Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca,
lquilue, Antofagasta i Valparaiso.

Vanor espanvol "Sarita", arnb
trànsit, cap a NiOft i escales*

LINIA A FILIPINES I PORTS DE LA XINA
I DEL JAPO
El vapor ISLA DE PANAY sortiri de la Co-

P RORECA DE CULTURA

runya el cha 3 de desembre, de Vigo el 4, de Lisboa el 5, de Cádiz el 7, de Cartagena el 8, de
València el o, i de Barcelona el 13, cap a Pon
Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, HongKong, Xang-Ilai, Nagasaki, Kobe i Yokohama.

UNIVERSITAT DE BARCELONA
El (barrer número de la publicacle. esoartyreln "Enseñanza"
diu nue As possible une un deis
nenrds del Colasen d'Instruccid
pública sigui el de suprimir mis
secretaria generals - de lotes lea
universitats, per tractar-se
d'una economia de 300,000 pesantes, t que s'enevirregaran »de
l'esmerilo' secretaria t eh; primera oficials, settaekaugmatat de
RO".
— Han estat Al Rectoral: el

cúneo) de 'Misia i el director de

DIRECTES

LINIA A L'ARGENTINA
El vapor INFANTA ISABEL DE BORBOR
sortirà de Barcelona el dia 4 de desembre, de
Málaga el 5 i de lidie el 7, cap a Santa Creu
de Tenerife, alontevideu i Buenos Aires.
Coincidint amb la sortida del dit vapor arriba
a Cádiz el SAN CARLOS, que surt de Bilbao
Santander el darrer dia de cada mes, de la Corunya el dia 1. de Villagarcia el 2, i de Vigo el 3.
amb passatge i carrega per a l'Argentina.

1

LINIA A NOVA YORK, CUBA I MEXIC
El vapor MONTEVIDEO sortirä de Barcelona el dia 25 de desembre, de Valencia cl 26, de
Màlaga el 28 i de Cádiz el 30, cap a Nova York,
l'Havana i Veracruz.

LINIA A FERNANDO POO
El vapor ALICANTE sortira de Barcelona el
dia 15 de descubre, cap a '. valència, Alacant i Cacha, d'on sortirà el dia 20 cap a Les Palmes, Santa Creo de Tenerife, Santa • ('neu de la Palma, les
altres escales intermadies i Fernando Piso.
El dit vapor etillaçarä a Cadiz amb un altre
de la Companyia que admetrà carrega i passatge
dels ports del Nord i Nordest d'Espanya per a
tots els d'escala d'aquesta

AVISOS IMPORTANTS.—Rebaixes a familias i en passatges d'anada i tornada.—Preua convencionals per cambrots especials. — Els vapors tenen instailada la telegrafía tense fila i apareas per
a senyals sikinarincs, coseos dotats dele; mis modelan avenços.
Rebaixes en els nálits d'exportació.—La Companyia fa rebaixes de 3o per Itio su da nana olo
determinats articles, d'acord amb lea vigents disposicions per al Servei de Comunicadas.. nert.
times

43RvIsts COMBINATS, — Aguces Companyia té establerta oua Matad 44 ¡Sede
per als principals porta, ancha par 'lisies dudara, que li permet mediante' paisatigura I"

.

or;

•
▪

tea-

aeiars ' /en

Iiiii.d.Meerdia; Neta . »mis
Ae Adosetligi 1~0a,-

.Gran Teatre del Lima

▪

• lee den en putlitotestairtglolL Si
TEETRE RE
(Cito ausastre)
PrInter combatí a quatre round,

I

lleatre Catete Romea
Telèfon 3500 A
Mera dimeeree, tarda, a les
cine. Ultima representació a
preu popular de la famosa obra
L'AUCA DEL MENTOR ESTEVE

Joventut Jordlana
ROMANTICISME

Nit,

•

•

141.1-11SUARII AMISTES, 11
BUTACA I CONSUM APIO ‘j PESSETA
Nit, i a les deu: (3 representació de pineda IWTAS

NA

PR/1f~ PUle

tefil~~04«4444+14~1
Teatre Poliorama

SACHA GOUDINE

Teatre Barcelona

UNA

DIssabte, 1 4 11, sedeventment t.**
ESTRENA de la Refrenda d'entorfl
de ~es, descrita en U epittedla
per E. fluente,
•ARIO55TI8

re444444444,4411 5 11.04.ffle
11144444411444444.114«.144.

ELDORADO

Oren companyla de sarsuela
de JOAN VILA
Avui, dimecres, tarda, a les
cinc. El gracias sainet • en
un arte, de Garcia Alvarez
i Muñoz Seca, música del
mestre Alonso,
LA REMOLINO
Exit, èxit, èxit
L'extraordinäriament aplaudida sarsuda en dos aetes
1 dos quadros, d'Antoni
l'aso, música del mestre
tiueriero, La luz de bengala.
Decora! de Bulbena i Girbal
i J. M. Iglesias. Vestuari de
la casa Paquita. Nit, a les
deu. Estrena de la sarsuela
en tres actas, d'Antoni Paso
i González del Toro, música del mestre Luna, .
La moza de Campanillee
per Ruar' Leonls, Folies,
Herrero), 5108aPi Ferrer,
Francesc Gallego, RIcard
Fuste, Meran Ozores i Carlea Rufart. Decora!. de Bulle: Ira i Girbal. - Deniä, di-

la joguina còmica en tres
aetes
LA CASA DE SALUD

«««..oboo«4«ft«ob1Si
4.»4«ftoo»ffl000000ft
TEATRE COMIC
Temporada d'Airern de 1523-24
Co mPlaela dramatice
ROJAS -CAPAN°

Asia, dirnecres, 5115, a dos qoarts
de deu, eetup , ild prograMa.
I. La »goma c.:dulce co un acte,
¿LO al O NO LO ES?
It. L'emocianent drama en 4 artes
LA TOSCA

La dama de lee camelias. tsit: El registro de la policía. Lassabie. programa maestre.
LOS dr ames: Juan José I Adúltera
I mendiga.
DiJous, tarda:

jollS,

Temporada de Tardor
ONU

Palace Cine

eompanyla de comedia

Oran companyla de sarsuela,

VISAS

s;rimuth popular, Nit i to-

LOS MAL CASADOS

les les nits, l'exilas crei-

weasssesessirsas.44+essss

FONDA SIMON
MENJARS A LA 'CATALANA
ESP/fRTERIA, 8-VIDRIERI4. t'r
Teléfon 1378 A.

B•444441.44466406•4444-84144

CINFMES

Teatro) Trioanf 1 Marina
1 Cinema Nou
Avui, dimecres, Mar% de sal6, Dletraeolons de mIllonarl,
Mes anilla de las Deis humanes,
Les oonqueltes de Trigultrao,

4••••••~4.0»s»sseess•••~44.~.~».•
MIME DE LA
KIJA AA A
ARTOCRATIC
NI
1Elm CINRIIIATORRAPIA
SALO -

,
.
OROUESTRINA SUME -SALO DE REUNIO DE FAMILIAS DISTINCIDIa
Mili, dimeeres, Cl mes Fran mitres 110 la temporada. Colossal triomt de la
ina dels mes grane . dolíais
magna obra del gran Orlrflth. Lee Alece trfonet,
1dela histbrla de França; en aquesta mairistrai poli/mira es cantara 1s ”Cance.
de la Gqra". per P.4er una de les, escenes mes emoclonants; Magistral Interpromete de 1..13 [termines Lillian 1 Dorolity Otell- A q ue s t aun el b reen:a l Itub
gran Odessa)) de luxe I riquese, completant cl programa l'actualitat Arrtbat•
de 88. MAL Me Rete d'Espines e Rema I is divertielisslms cinta Dentlata nereida,
de molla broma.
NOTA.-Deaut al Muy metratge d'acinesia colossal pellIcula, per tal que no
perca 'Meres, es ptojectare sencera. Iteres de projecele de la pellIcula Leo

do« Orfenea: tarda, a Id cinc, 1 nil. a les deu.
Intrant l'exhibirle d •aquesta Mle retiran eta presa segflenta:
Preferencia: PUES

I

l'Immortal Eurent SUS.
Ele minen. de Parra.

PE11557E8

s »RES

CAER CAIIIELIJ18
Correr *e llanta domo e.
( P re, de le thenble)

a 4ee4.4444.0**114444.3444C.,

Calefamil6

: CONCERTS:::

Monumental - Pedró
Walkyria

Generan UNA PINITO

Velencia i art!.
cles de ccnstrucció

Bajeles de

Casimir

Diumenge, dia 2, a dos quarts

Com peto: . Tallero, 72

Telefon A 50,11
Fabrloa: Carrer Benavent
de
f5
plep
ra de

de cinc tarda

i

Vicens

Pelan Música Catalana

sota la direcci ó del mestre
LLUIS MILLE'!'
i amb la r n n n p • raeic't de
N'Andreua Fornells, sopean
En Baltasar llamear, pianista.
l ' hiri eres andieions

Cançons populars «talanes

i obles eorals estrangeres. Pro-

Sane)

BARCELONA
Unica casa per a
C.:4'W PO i barat. Tapineria.
Sucursal. t3

IpssmaniShalliasszvoszazzamalliabillaslia

COL ISEU M

CALCATS S1MON

Catganta, en al PE.
'enteren 8335 E

Mut, dure sessions, a un quart
de Cine de la tarda I a un esa
de deu de la 1111.

Selecrld Emplre. Mediata UnleerAd; la graciosa p plitenla cómica
Jeeentut; Sali Mitraordlnarl de la
P reciona Comedia del Programa
Ajurta, Ei tunno11 de Mareas, per
»nutrias
Lean: estrena de la
grandiosa produccie tia 0011
peina frananreas, ailaPlarib ne la

Liquido a la fábrica mateix les mostres
calçats amb tares que no podem

Iliurar als comerciants

a

tarnOn obra leatral del maleta tito1.

P R EU S DE SALDO

PRIVO:
nata. 1 ~seta.
Entrada esmeril, SO céntima.

Butaca de

Fati ga

0111444.11444•444444444444444

LLULL, 21

-

Dense. NENA, miren el programa
II.
del Miaus I

..444•044.4444444444•04414.

1 Nido de Productos Cerämia

Concert extraordinari per
l'ORFEO CATALA

1h4444.61444114444•4441fflee
444•44.4444.04444444,4***
Carta

mei si cap de

eal41144CeeetheeWed4.913.04.1

~erres,

CANCION QUE NO MUERE

Recela, de pleque 1 ~mea
1 tot usaban de araoraurri. Ea ea.

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

Avui, dimecres, tarda, gran

xent,

timr•asecio

CLAUSURE me
Nitrada: CINC PEUITINI

9••n•••••••ece#44~,~e
I•
JUNCIORATE A LA PerTOORAFIA

Concert nit

endoso, IV capitel;
M'U',
Marta del Carme . (als Jardins de
Oirela1 ; L'orgull destronan La
l'educad d'Alfrorita; Lee delicia.
del cansa. DIJOUS, estrenes: VItlocq,
V capitel, La trota de GarrIson;
El testimoni ~mor; Charlo% en
dia de oliere ner Charle, Chaplin,
I altres.

SIN MUTA

DEEMENCIE. a DE DESEMSRE.
Tarda: ReparUment de premlä ah
Expositor». 8(. 3316 de moda. Ethlble16 de maniquins visente a U
Ifteeld Retrospectiva.

El saló ma higiinlo de
Barcelona

nie, basada en la famosa novena
de

DE? A L'AilleCA
Iletrada:

edielle•••••n••••••••••••n

pati Blau

ooffl000s00000000N000000

Avui, dirneeres, tarda, a un
quart de sis. La borrica comedia en tres artes, de parmeno, d'extraordinari . èxit,
Nit, a un 'guara d'onze, segona representada' de la comèdia en tres *eles, El duelo P6rez-Gómez, obra pesturna del literat Mula Anton del Olniet. Demà, dijous, tarda i nit, programes
extraordinaris. Avara benelid de Joan Romea.

/

511055, u, A LA TARDA.
Paellval 5 lon01101 del
PlICINUEE OEL ROOM OIL SOL-

444144~44•44444444444al

gonPASIESt
«ELECTRO
ls
Avul, ~eres, tarda 1 nit, la tormona comedia Bono &mica; la pe111elite «ostra Chtntleta neweléin la
Instructiva Nauta I Gibraltar, 1
tercera Jornada de la cole g ial t'O-

opereta 1 revistes de
PEP

RESTAURANTS

ERAN salo DI MODA

TEATRE NOIJ

ALBA - »RAFE

La moza de Campanillas

•4444444,beggegegege+ccoga

•444.ebbeedb
4444144

resesesefflessaasfflefflesssessamfflesss4444~4
444ssed~sesses4444ftss4

LULU... EUARDA-LA PER 5111

Divendres, nit, reestrena

1

i estrena de tres grane quadres

Aval, d'inertes, tarda, a Ira eine.
Entrada I binara UNA pessets.
7111155 De LUXE
hit, a les den. A RICRE' arab el
sortee en tres artes,
LULU... SUARDA-LA PER 11111
411.1ezi t;•4dit.c re osiet,S de

dimeeres. tarda, a les
e inc matinée pripuilar
EL FIN DE LOBUNO°
i FRANCFORT
Nit, a les deu, popular:
LA COPA DEL OLVIDO

itida argument, Viento, l'interre•
sant 111m atarle del Camote, la ftis
d'En rellu Cedlna.
Den*, Mima, reprIne de la colease' ¡n'Atenta Die de piase.

Die 6 de desembre. Gran esdeveniment artfstic. Reaparloi6
a Barcelona del famas i aplaudit artista

PARC DE MONTJU1CH

Ray; Somni d'un die d'istiu,
dues parts de broma. - Den-1'e,
tot estrenes. entre elles la segona jornada de La olutat sagrada, Distraed& de milinnarl,
tutor de Laura, per Enied Benneta del seleete programa Ajona, i d'altres.

Dentista tifoideo; IV jornada de
la Sensacional peNlettle, de em-

CHELITO •

currpm-

Companyis 'de Comédies

dlfneoreg, tarea 1 ni*, proformosa co/carnea colonias.
media Bono motos; l ea Pelliculen
cbinlques Opera improrisetle I

NOU RILPERTORI - LUX011 DECORAT
ENTRADA LLIURE

grandiós film dramàtic interpretat pel gran acter Sessue Hayakawa, programa Ajuria; Ea
busca d'un pecador, grariostssima Mariela, interpretada per
la simpällea. artista Constances
Talmedge; Calderilla, grandiosa comedia dramatice, interpretada pel popular artista Charles

Gran Teatre Comtal 1

grana cuadros . 200 vestits pozo, 200
85 artista% 85. - 10 decoraclons noves de Ros i Güell, 10. .
Grandiós i original apoteosi
Actuare de fi de festa la genial estrella de varietés

EXPOSICIO IN.
TERNACIONA
DeL MOBLE'

L'anima do lifige-lian,

primera;

Gran Cinema Ilohimla

en 18

Gran Teatre Espanyol

Ti: Rifan 1371 A.
AVul, dimeeres, programa de
gran èxit. La olutat sopada,
preetorla superserie. repartida en
set jornades, projeetant-se la

•••••••n••••114944440•11!›

PA . LA CE- REVUE

ROUND ALMO

Cinema Princesa

nit, a im tuse% d'une, en puto,
dese al 'Me Wat t ~ratee: Id
Bada gran neellIfeetael6 d'art CON
mal sha presentat.
Elite: Arelltmla de 811. RIEL ele Mete
12.11011114/11 Sesee; La Ose Oleico
ebentea. Acial el prendió* edrarnimmt: ?Ni W pote de lee Una.
~lee, ultima crearla de Mari
• • Pieltford.

VELL I NOU

de Dantas, i il'obra del mes dis-

putat dels autors moderne, En
L. Pirandello,
El barret de cascasen*
i El truc del aenyor lbanyuls
Denla, tarda, a preus populars.
F.spectacles per a infants, L' I nfant que no sap son nom. Nit,
• "Tertúlia Catalanista' Nomentidlime, El barret de oasoavells
i El truo del senyor Banyuls.
D:umenge. a dos quarts de quatre, El princep blanc. A dos
quarls,de sis. Tothom a Romea
a riure. La famosa comedia en
(matee aotes En Joan lionhome.
Nit. el formidable èxit El barret de cascavells. Es despatxa a
comptaduria.

Lile 114Me
4A0otarde,
atores. rreieetsii-eli 'sea.
un unen de Ole, 1

Pero;

so

ex-campte 'd • tspan y a, mal batUt
per k , o., contra
emula d'Espanya I Challenger del
vampiresas d'Europa.
Arbitre °lelilí J. Ceembevie
NOTA-Del tercer al quart combat SI baurn un deedins de guille@
mlnuts. Preus populars. Entrado
eintendt diem pmeetoe, dese.
Mienta. tarde 1 nit. grial funciona
de Eire eqüestre. Quanti impontanta debuts, quiten.
Es despatea a Compladurls.
er»•«11144•1141.1ffl114,11444+4P

mdf sófelk111,
ditneurce,
tle la neme obra D. W Oriftltli,

Aval.

CHEUTO
AMALIA PALAU
BONETTI • A. RUBIO

tres minuta: Dura contra illelaW
( pes oeuret) e riesen cometa: e
M g manda Je tres nUnete: swei
~mea contra Oseu, pea neu' te, tercer entsbati a ale rosada
Je tres Mune: MAS (el prosee«
del diablo) contra JUMO •esoN
(pes Nenes.) arearee = alear del
LIenguadoe. vencedor de Canon
Andenes° per R. o.: pitan combatí
5 M'inda (revenia) ~da 13140e.
eso contra MAMO (Pe s 'welter);
CUiquS combat; a den reunas de
tres ~ele:
le

at Me la lame
e stala ~Ye, Mera be
pellada

Was

IMP mono in mea
amasa Imita

AVIS
,des de dos guarts de quatre,
COLOSSAL PROCRAMA fl vmutirii

exreseedinbeis per
ditneeres. 511 de normal",

Oreo »Mida

,-

Avui,- quanta de propietat I
abonament, a les nou. La grandiosa apera en-quatre actes
~oil leer. - Demà, debut
deis aplaudas artistas Filippo
P
' icealuga, augusta Concato,
Marc Redondo, amb l'opera del
mestre Puccini, Manon Leeos"
Avis important: Per celebrar-se
e präxlm dissabte la funda
(Ion d'abonament" de gala en
honor de SS. MM ., la funció d'abonament corresponent al dissable (sisena de propietat i abonament) se celebrara el pròxim
divendres.

tR-

BOX

.ATRESs•

(darrera el Parc)
131111

ellIBUII1111131311••••11111•11111111113•111••••• ••• ad

•••••nnnn

•PETITS ANUNCIS CLASSIFICATS
es

MINERVISTA,

I canoa, que al.
FERRER Clininalle
PA* cuidar asolare clectres. per a lora de Barcelona, es [leudan'. Ese.: • LA PUBLICITAT, B. T.
ue el mara sigui
MATRIMONI qlardider o boneta,
per a fora de Barcelona, es Medalla.

Escrlure a LA PUBLICITAT, 5. T.
de 33 a 45 anye es neceaCRIAT S r altea. taceture a LA PUBLICIIAT. 5. T.

EscrJore a LA PUBL1CITAT, 11. 7'.

B. T.

APRENENTS tev ircrser a carros.

de tamizarla. es

secas.

tPRENENT alta. Emitir, a LA PU.
liLlc/TAT, B. T.

VERNISSADORS, 227ueerra LA

CAMBRERA, e:.".eetaA11;17:211:

PRENSISTA 4,
lian
te-scAur
ui ete ntet 15t

MINYONA
ti. T.

PUBLICITAT, B.

T.

PLBLICITAT, B. T.

TAT.

MAINADERA, 'reenre miultilg:

TAT, B. T.

MINYONA

•.

per tot,
rAlrigicadin:
pr&ctica. Si

MINYONA Escriure. LA PUBL1C/TAT, B. T.

MINYONA°,7„N otaea LA FU5LIl..

1AT. B. T.
peas

M'Mulata'
rat aU LA
M I N YONA ulero
PUBLICITAT , 11 T.

IG cTiere ebeniata. ei rieeeCalti. Li-

aelreei,edeoesia,e,:.ematex.auv.°.

CAMBRERA ra n'emita. Eacrlia.
TAT, B. 7

9 re a LA PUBLICI-

CAMBRERA reVni
Llenare
ft,ei

pessiirs setmanals. Plata LOMercial, 1,

entresol, primera.

dependent merceria, falta casa
Pau OlIver, Tema. nerereneies,

fallen per a la
SENYORETES 9 confecció traPIICIICIO(Ii per a vestIts de ~s'ora. Mili:
di/ a le. Tarda: de 4 a U. DiontrOm,

ea

CANBRERA fina, per a nenes, Cl
necesalta, Emulan •

LA ELDLILITAT, B. T.

de mines, Se
DEPENDENT venda
a a 110 laya es ae.
emita. Escrlure a LA PUBLICITAT, B. f.
per a la venda
DEPENDENTA d'objectes do Ponla de 20 a 30 me el 'n'emite Si.
crlure a LA PUBLILITAT, B. T.
ejrtgceireituar, e, sir ir esiu
LAMIUTAi
/..a nauta :ata B. T.
LA PliaLICITAT. B. T.

nur conelzerlor del acere de non.
A ‘, • 5- menee,
es neeeealta. recriare a
rD rteolvIsta, per a
ToRfi Eass. e. necculta. Extinto

mapas.

PIJELJCITAT. 3.

DA per a 5r00•11.
mol 11.111 partletliNIL
elIllee
e
ilta.M
Lee.: LA PUILIC1TAT. 5. V.
uginutmecitelt:
osnapapeo
VEME reru"

leratsoulterreeha. ~ve • LA

PLICITAT. 11 , T.

DIDA

e s Lic
n e icTelirita i.EsTcrillre a
tezaile

de maquInärla, es ne.
cesslta. Escrture a
LA PLULICITAT, B. T.

CORREDOR

una "tia
fa.
neee""a
MODISTA Atina.
Mallorca,
Muero
tan, tinque, Segona.

COSIDORAr
LA PI fil.P.ITAT,

per a la venda de tet-

APRENENT
nreersite.

e.
TAT. II.

P. T.

algul E
nri
c rii M
u rae. ai

ada, de 14 a 1 C anca,
Escriure a LA PUBLIC1.

'f.

15 16 a""' el
REC.ADER daecessfm.a Escriure
a LA
PUBLICITA. R. T.

D en metalls, pracnc, e i ne.
ToRNE ea cesura. Eserluft: LA PU.
LLIC1TAT, B. r.,
reen prestinabie, ea
MAIN
neemellit Unte
re a LA

AT,

D. T.

dreseetpuret, lIs t
e
JJ1 ese"
es Reeesatte.
Escrlure a LA PCBLICITAT. 3. T.

A

BounDoit que eounra tt: lea be:
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