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amics, no. En *quedes estibe no epa PI:OPOINOX
ea') general amb espasa, de cap personatge ni tan
cosa d'ara. El mugre General, el Genorol-doeotakert
,s referim, es l'antiga institucid catalana, alloblonalah galo'a

Generalitat.
1 1s dóna ocas16 de parlame un notable treball biatbile
• a un professor no català de la Universitat de Barn . N'Antoni de la Torre 1 del Cerro, el qual merabc. Per
lo :ft treball 1 Per altres que ha dedicat al passat del Ñata
e l'agraimentI l'afecte deis catalana. Nohaltres, catalina in• saludem cordialment aquest noble fill de arden, que
re irat els nostres arxius històries i be -resseguit obra
ostres vells autors, per tal d'esbrinar els orígens de la
pu cié del General de Catalunya, o sigui el emiten perniat. Si tinguéssim a lea mana una titols de catea honorari,
e riem un a don Antonio de la Torre.
. (r11 el docte autor fa remarcar, no ola escrit fine ara la
a de ia Diputació catalana, institució considerada com la
z .ta i caracerística del Principat de Catalunya. Per aportar
seu concurs a aquesta inexistent història interessantbisima,
prtfessor De la Torre ha estudiat, en eis textos 1 en els do( ts, en els llibres i en els manuscrits, l'origen de lasnostra
pu . acit5, desapareguda en la catàstrofe de l'any . 1714.
I ia estat afortunat en lee recerquee. A través .del seu tre,2omprova que hi havia hagut en els autors que han traede la Diputació catalana dues erren, referent l'una a la
ta ch qué fou creada la instituci6 cabdal de . Catalunya, i l'alreferent al seu caràcter inicial. Es creia generalment que
via nascut en el segle XIII, i que tingué des de bon principi
caràcter polític: el compliment deis acords de les Corta i la
enea dels drets i llibertats de la terra. Però el professor De
Torre demostra que no hi hagué en veritat delegació perent de les Corta fins al segle XIV, en temps del rei Pere
Cerimoniós, i que inicialment tingué la Diputació un carecter
nOmic, puix que era l'organisme que recaptava—o "colija",
es deia més elegantment—les quantitata deis auxilie conte per les Corts al monarca.
La Diputació del General de Catalunya tingué, donca, un
gen econòmic, tal com ele Parlaments o Corte. Aquesta funpr:mitiva s'ana, eixamplant en el transcurs del temps. La Ditació prengué un caräcter polític. I en els seus momenta de
:nació històrica,—la guerra contra el rei Joan II, en el seXV, i la guerra dels Segadora en el segle XVII--es convertí
e] p oder executiu català, en el Govern . de Catalunya.
En una cosa no té raó, segons el nostre parer, el professor
la Torre: i és en la pretesa confusió entre la Diputació i el
eral o Generalitat. Ell sosté que el General, nom que de bon
ncament s'aplicà al conjunt o totalltat de Catalunya i erg'
'ni de la "Universitat" dels catalana, eignitice després.
junt de les Corte, o sigui els,tres Bracea remita, i que te
gradó era el Consell o Comissió permanent que actuava
t. les Corte no estaxen reunides. Si això fos .absolutament_
seria equivocada l'equivalència que donen gran nombre
utors als noms General o Generalitat i Diputació.
Però la tesi del senyor De la Torre As en part inexacta. En
...e: de la mateixa manera que el primitiu sentit del terme
eral o Generalitat, que significava la totalitat dels catalana,
retringi per significar els tres Braços de les Corta, Posorment es restringí encara mes, i fou emprat per designar
rganisme permanent, la Di p utació. Aquest nom i el de Geneo Generalitat apareixen usats indistintament en la docuntK. i6 del segle XVII que es guarda als arxius. Tanmateix,
vestigi de l'anterior distinció, encara veiem usat alesre, de tant en tant, el terme "Diputació del General", que
vegades s'ha interpretat en el sentit de "Diputació general".
ue,:a observació que fern a la documentadissima test del
e•-cir De la Torre no li treu, però, el seu considerable mèrit.
G:rats de cara a la gloriosa història del nostre poble, aProm avui l'avinentesa d'aquest erudit treball sobre una insti6 atelana, escrit per un professor no català, per a fer amb
no- ra ànima fidel una devota reverencia al nostre General,
gl( ós Ger.eral de Catalunya.
—No, no; faci el favor. En dile

ul de dietari prou...
—Cap eompronaís; el ti vint-i-quasis; r2MES MASSA MODERNS
Dé la guard. senyora. Venim a
el meravellós Eloetro-Ma,
aaiell que amb la mateixa ¡a'ea taque5, pela trumfes, refà
5 •s 1 <lima massatge vibratori.
gräcies—diu la' senyora—.
tr , penso adquirir semblant apaPe:" qui no? — insistcix l'agent,
de ?el apostòlic—. Si el veu fun-. de seguirla canviarà de paree.
faa: una demostració..:
per l'amor de Den. No tinc
ittc;ció—rcplica de noto la senyoN ea molesti.

r molestia. Ho faig amb molt
trat. Miri...
asett. sense deixar un sol in g
treu de la cama un-lepar,
aparen. tot niquelat. El
amb el corren: elèctric i coa fer proveo i mis, proves.
Pe14, no es cansi Més... Es molt
i tan útil com vulgui. pub
dit que no penso adquirir-19.
Ko Si fa res. Per a ' mi is un

serr.ora, a mis a mis, penas:
tn:stant, el comptador e releeVa corrent".
lment. la demostració de les enriar, excellincies de l'Electroarriba al sen terme. CriDéu! Fa una hora que el tersa agent ha eutrat a la casa aseeque ve recomanat per una Hernia n o per una vaga avente.
domistic, a comas-gritada d'aPera:meada serió &Electroresta tire trasbaket. La eaimpadest.
'
la merma rob A . ..mimé roe
a Pron. El MANID "verá

tre hores i abrí .el seto. marit podrà

convèncer - sc de...

—Li repeteixo que co.
senyora, be tindrä la
bondat de firmar-me aqiiesta-fulleta...
—Quina fulleta? Jo li he de firmar
usa • fulleta? •
—No res. Es únicament pgrqui pugni acreditar la mera , visita, sap?
Vostè no hi contreu cap compromis.
Només es per a
La senyora, frenética. volent eße
bar d'una cegada, firma.
Aquí acaba el primer acte.
Passen vuit o deu dies. La senyora
rep una carta cient,' si fa no fa: "Atenent la sera comanda número 2,13s,
la setmana entrant tindrem el gust de
trametre-li, si no rebem contraordre,
un aparell Electro-afaximax, de peo •

setes 495."
El marit agaft la carta i ea presenta a ¿co oficines 'del Untó% aparell. Discu.,sió. El senyor de l'aparen
gesté que hi ha un contraste signat
vàlidament i que, per tant, cal acceptat l'apare!l i pagar el set: aren de
ses Ir:saetea. El marit—és el ca• lada
corrent— sosté que allí no hi ha tal
eontracte sinó una temptativa d'ensarnonada. Si el marit es menté ferm,
el senyor ir l'aparen asegura que..tot
perjudicar-se en els seas legitima
drete, la asa amillara la comanda.
Si el marit té im instant de feblesa...
ah. aleshores es lega r, ha d'empassar-se l'aparell i ha (amollar les 495
/saetea.

Aquí acaba el maca aem, que.
guranunt. Je el darme. Test plet
pm moblar ama hale*, No- bo ate
mayoreo *eveat Ter ,110:•br • dile
mere te gel meelm Mine' le.ame

.
i ere& •
Ato'
Cid le firme ruk NIMellou
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CIONALISTES. NO nt.- Wie.t.iyou
DECLARACIONS DE M. POINCARE

ES DE:LA:DREerA ELS NAPERO SERAN /4RueRA1Is
-LA
CABRA FRANCESA

at
Berna, z..—.Anit pastada el nou minarle« de la Ruhr
eacteelteri 'Mira, va anar a la reei- .bans de Inicia semana
ve.
'
Ele patrono contiinten; exercint
diaria del. m'idead de M RepúbliEbert preeentant-li la Mata del pressió sobre els ebr,êf,perqué
nçna Gabinet. Amseat estä formen de aquests s'avinguin a adfbØar bite
mentares dels'partits Moderats i re- cop la jornada de den b$Ñs. Sentpublicana, amb una gran tendencia ida que nombrosos obrira$tan disposats a acceptar-la.
Cap a la dreta.
,SembIa q ár ala nacionalietes ob.
aseveran amb referència al non Govern una neutralitat de benvolença.
En quant ala socialistes, esperaran
per 'definir llar actitud a conrixer la
declaració ministerial que el caneeIler Marx farà probablement dalo=
al Reichstag.—Radio.
Berlín, r.—Els populistes •baveresos han acceptat, per últint do nar la
seva cooperació al non Govern del
senyor Marx. Els nacionalistes, en
canvi, han *N'u llar ~curo
Les carteres que mancava proveir
lo han estat en aquesta forma:
Justicia, Xoeser; Transporta, Kaniz: : Alimentació, Hamm; 'rice-can.
edler ho sera el senyor Emmingen.
—Hayas.
-L'EX-CANCELLER-STRESEMANN ES FELICITAT PER
EBERT
Berlín, s.—E1 president Ebert ha
dirigit una carta molt expressiva a
rex - canceller Stresemann, agraint - li
el seu concurs prestat des de la
Cancelleria 1 expressant-li la seva satisfacen' per veurel ocupar en el
nou Govern la cartera de ‚Negocia
estrangers.
Dimarts es reunirä el Reichstag
per escoltar i' disentir la declarad()
ministeriaL—Havas.
INSIGNIES PROHIBIDES
BAVIERA

1(ost Kehr ha

probibit parlar ettendaida i
.signies de les associacions que
han estat dissoltes. — Hayas.
UN DIPUTAT COMUNISTA EX-

PULSAT DE LA DIETA BAVERESA
Coblerrea, f. —L'Alta Comissiú interaliada, ha decretal
l'expulsi6 del diputat comunis.
ta a la Dieta baveresa
el qual . per miljä d'una propaganda antialiada, tractà de provocar disturbis als territoris
ocupats. — Hayas.
LA REPUBLICA RRENANA.
TRES MORTS I DOTZE FERITS
— POLICIA DESARMADA
Is atis, 1. — Al "Journal"
telegrafien de Magúneia que la
República rhenana ha estat
proclamada a Biebrich i Schiestein.
Amb

aquest motiu la policia

va detenir alguns separatistes.

En reclamar alguna companys
(aquests que els possessin en
Ilibertat, la policia va fer atguns dispara matant-ne tres i
ferint-ne dotze.
En vista d'aixe.les autoritats
militare han desarmat la poll-

cia. — Hayas.
LA CIRCULACIO DE PRODUC-

TES A LA ZONA BELGA
Ceblenea, f. — Han estat
abolits els decrete que restringeixen la circulacid de productes a la zona belga. Igualment
ha (Wat suprimit el regim de
eontrol per a la circulad(' de
carbons. — Hayas.
TOTES .LES MERCADERIES
DE L'ALEMANYA NO OCUPADA. DSTINADES A L'ESTRANGER. SERAN CONSIDERADES
COM DE TRANRIT INTERNACIONAL
Coblenca, r.—L'Alta Comissió interaliada ha decidit que. a comptar
del di d'asan, totes les mercaderies
procedents de l'Alemanya no ocupada i destinades a l'estranger que travessin els territorio ocupats seran
considerada com de trànsit internacional, és a dir que no estaran obligades al pagament de cap dret ni a
presentar autorització per sortir deis
territoris ocupats.—Havas.
A LA RUHR
ELS CONVENIS AMB ELS INDUSTRIALS. DISTURBIS
Duneldort t.—Les autoritats
•
confi guren activament Ilunt
treballa per arribar a tusa
• compkta amb la indústria minera, ,la anal ha signat ¡e contractes .
en proporció d'un ys per cent.
S'espera qua teta -efe indestriale

Mili mi. El rebet d

' El' diputat Lafont censura les pro:
testes que ha aixecat la tornada de

l'ex-kronprinz a Alemanya, quan no
lis produi 'a del príneep Rupert a Baviera. tot i essent també un dels incineras de la guerra. LI I contesta Poinca:
re que en alai' no hila dcsacord amb
puix Franca obrà en in. Anglaterra,
En diversas local! tLi s'han tr)higència amb aquesta. •
.Segueix Laiont dient que el separegistrat disturbis .ori te per
la insuficiencia • del t socors ratisme rhenä es un moviment artifioferte als obrera, masteats de cial i afirmant que el balanç de l'ocupació de la Abur is purament negatrebaN.
A Mulheim bi ha lgut tut tila A això contesta Poincaré que
mort i diversos' tarifa( .-- Ha- Franca va anar a la Ruhr pesque Alemanya no compila els liuraments de
vas
carbó i des de l'ocupad() Franca obte
EL TREBALL A LESilitINES
tant de combustible que ha de eedir - se
Berlín, t.—Entre .els rjggim.tants una part als aliats.
dels industrials de mines viepresenParla també .el diputat Muhry,
tanta (se les associacions
combatent el separatisme llena i
res sla arribat a un ac en el censurant el Comissari Tirard que
qual sisa fixat la contaltsió d'una protegeixi el seu cap, que is un exhora de treball suplementad. — He presidan. poincari li contesta que
el senyor Tirard no ha. fet mis que
V13.
•
complir les ordres rebudes de manLA DECISIO DE LA COMISSIO tenir /a neutralitat.
DE REPARACIONS,
Se suspin el debas, que continua-

Paris. 1.—En una nota 4oanmicada
ahir a la tarda a la Premia; es diu
que la Comissió de Repararions aprovi per unanimitat la decide següent:
Amb l'objecte d'estudiai, de conformitat amb l'article 234",eet Tractat de Versalles. els redoma i les
capacitats d'Alemanya i destnis
ver donat als representan d'attnest
país la facultat de ferme r davant
aquesta
la Comissió de Repar
perits
decideix crear dos Cornil

pertanyents als palma afilio i assobuscar
dats, encarregat un dells
supost
els mitjans d'equilibrar el
res
i les mesures que fuel
per estabilitzer la
ya;

ratmerestaimmei peals evaluar i fer tomar a A leman ya els eapitals evadits a l'estranger. — Radio.
UNA NOTA ALEMANYA A LA
COMISSIO DE REPARACIONS
Paris. 1.—E1 representant alemany.
senyor Mayer. ha rtirigit a la Comislió de reparacions una nota de caràcter tècnic. demanant que siguin

portades al comete d'Alemanya. i en
concepte de reparacions. les prestacions indostrials, amb la qual cosa
es facilitada al Reich el compliment
dels seus deures.—Havas. 4

LA QCESTIO DELS INC:DENTS
DE LEIPZIG
Paria, t.—La nota de la Conferencia d'Ambaixadors, relativa als incidents ocorreguts recentment a Le•pzig ha estat remesa a 1 ambaucador
d'Alemanya a París. •
S'estipula que el Govern del Reich
presentarà les bes-L.4 excuses a la Comissi6 de reparacions, en la forma i
condicions que aquesta fixi.
La nota afegeix que el Govern del
Reich castigarà els culpables i respon-

sables—Hayas.
LA REDUCCIO D'EFECTIUS A
LA RUHR GESTIONS ENTRE
PARIS I BRUSSEL.LES
Brusseles, 1.—E1 diari "Etoile Belge" anuncia que s'estan
realitzant actualment canvis
d'inipressions entro els Governs
de Frenen i Bélgica respecte les
regions ocupades que convingui mantenir a la Rular.
Sembla que el general Dé.
goutto sosté que seria convenient de reduir elle efectius d'ocupaciú però d'una manera gradual i sempre que'quedi garantitzada la seguretat de les tropes f ra n co -belgues .—liaya s.
A LA CAMBRA FRANCESA

INTERPELLACIO SOBRE POLITICA EXTERIOR
DECLARACIONS
• 'DE M. POINCARE
París, 30. — Com tata els divendres,
sisa dedieat la aduló de • la tambre a
continuar el debas de les interpellacions dirigides al Govern. Totes les
discutides ami es refercixen a la po.
litica exterior. Ha explanat la sera
el diputat comunista Cachin, cl qual
ha °cabaret dura:oda ala resultats financiera de rocupaci6 de la Reise. acusant el Govern d'hay« ladraría als industrial. atensmrs "a realidad() .de
'enano negocia :1 <kiwi« eral/kitel,
seitsiatisme si lea reakiM &.p.. lent
' 11
, també arbine: eulmmeimuitRe
'reposa,tnent separatista baseris.
'vet també al Croen+ fnuieet,rexpel,e16 de Linceo' uttnalrati Mermelada
almas"
%pide free reeditada de mort'sisar Peincartha siaaffelait Cuide
4iereab
Ildeara. ¡e/#*11 pattit mmerdsli

SIN 10 orne Monead
fbeeer-le 'dese i claroi 1 terma- ' *Muy, el-

~IN 1111111‘111111" godg:menficiliMbeluda
;
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EL BALANÇ D'UNA VISITA
El "Journal dé Genéve" rea
torta en un editorial! les impressions suggerides pe' viat-

'den Iligat estretameit la ~A

ge deis reis espanyols a Italia,
amb aquests termes:
"El rei i la reina d'Espanya
han fet un viatge a través
tälia. La manera solemne aran
que han estat rebuts no esbor -,
ca, però, la impressid de recua
digne :dele dies de la renaixensa que els feren a Roma el rei
i el Papa, Car, com tothom sap,
després de rordre de Benet XV,
qui, rendemä de la guerra, ha
mutilad. el vet pronun s tat' per
Pius IX, res no s'oposa, ja a
que un monarca tolälic vesiti
ä la regada, en la seca capital,
els dos sobirans, el temporal i
('espiritual. I les eancolleries
de• lotes dues Corto han proparat el protocol de les cerimentes de tat guisa, que la digcnuitraotde
san leili'tunimd
pri fielald'aaRre fos

fer reviure les Valles tradicione
llatines. I segueixen un carel
identie'. En' Aquests momean/1.
els diaria Jpadrzlenys desacate
tren una gran alegria. Parlen
d'unió eco:iba:ice i moral al»,
nitlia ) .aixequen bella projte -,
tes a :base. (aquesta
La raça Platina continua donnats
proveo del seu lirisme mal. dile..
mentit."

"Fou un temps eta el qual els
rels•d'Espanya s'harien passejat per Itätha com a amos 1 senyors: cap de les dinástica locals no els res:stia; la ser
a força sobrepaasava tia de qualsevol sobiris estranger. Perii
Espanya. que durant segles ha
enriat , els geus soldats a comrà divendrcs vinent.—Radio.
batre daniunt tots els campa
de batalla d'Europa per a la
dominaci6 i-per !Jale, s'Ira troITALIA I RUSSIA
bat exhaugida per. la Se% a masse gloriosa' histeria: slia replegat darrera el.Piretieus. L'u,
na desgràcia Ii tia vingut' darrera de l'altra. Després de la
invasiti estrangera; ha sofert,
en el transcurs d'un centenar:
d'anys, la perdua de les seres possessions sudamericanes,
dluites dinàstiques, una guerra
Romà. 1. — Duränt una diear entnt
era
uri
il
:mi
kvicA
cussiSe a Un Cambra, la qual. 1 saig de,sgraciat de regim repusi.
tunalezu
verse .sobre un conveni comer
q:za
-ab
tl;.eng,deun"liaro
offittle~i preeittent4lusigse ee
Govern,
solini dedlaril que el
llii!peedua'ale .£ubri da Puerto
feixista no promon cap dif1 - .i Rico' i de les Filipinos." no ha
reconegut;
Volgut ocupar-se sitié dele seus
cultat. perqnä aigui.
el Govern dels soviets com a afers; reservant od que li restael
Go-',
ja
que
aret:
va
de forsa per continuar una
.
Govern .de
Ven: ifalià facilitarla les re/a-. huila ruinosa al Marroc. Espacions econòmiques entre Bella; nya ha rombos durant la ..4 ran
i fes filtres nacions, correspo-- guerra, única de tots els D.-immòbil,
nent a rafany d'expansió del
tatsmediterranis,
.
precisament al moment que alpoble italiä.
'En reconeiser els soviets,- tres acceptaren l'aventura i reItälia torna a posar-los en la collien la recoaipensa.
eireirlaeiti política i diplomäti"S'esdevé que el successor
dels graos reis catòlics que seea: just cenit. dones, que Rúasia concedeixi a llälia un equi- gles enrera feien tremolar
valent concret, cono és un bon l'Europa avui no es Inés que el
tractat de comerç i determina- sobirä d'un d'aquests Estats
des concessions sobre les ma-1 que els diplomàtics es conoplanen a posar a segon terme.
tétrica primes."—liaras.
L'entrevista de Roma provoIDUTXERIN DEMANA AL carä un canvi en la política europea?'Al
principi alguns d:aVAT1CA EL RECONEIXElis . italiano donaren a comMENT DELS SOVIETS
prendre que les manifestacions
Moscou, 1.—Txitaerin ha tramis de liorna podrien tenir una ceruna nota al Vdtica, en la qual es fite influencia, no solament co
xen les condiciona en les . quals cesles relacions entre tots dos
són
victi•
que
sana la persecució de
paisos, ans també sobre la sia
RtIssia.
A
la
dita
catòlics
mis els
tuació internacional. Per la senota s'exigeix de la mateixa manera
ra banda, el "Times", sempre
que el Vaticà reconegui el Govern
curda dels interessos anglesos,
dels soviets com a Govern de dret.
parlera d'acords possible en—Hayas.
tre tota dos Governs i remarIRANIFESTACIO FEIXISTA
cara la importància des del
CONTRA L'EX - PRIMER.11111418-. punt de risita militar i marttitzl
TIRE ITALIA SENYO TUTTI;
de la unió de les !orces espaES SAQUEJAT EL DOMICILI
nyoles i italianes amb les BaDE L'EX-CAP DEL COSER.
lears com a base, cosa que consRoma. 30. — Els feixistes, tituirla un element nou en la
contra
la
tornaper protestar
Mediterränits. Per-O ei ge sdn
da a Roma del senyor Nitti, perspectives illunyanes. La. col'ex-primer ministre de tenden- sa ceda, de mornent, és que ha
eies netament germanüfbles. estat conclòs un Tractat de cohan fet una manifestació da- merç entre Roma i Madrid. Potvant el diari "II Mondo", del ser s'Ira parlat de Tätiger. Pecó,
qual aquel' 11'4 director. Els com lein remarcar el "Giornarnanifestants es trasfladaren le d'Itälia", seria una equivodesprés al domicili particular coció esperar esdevenimenta
de l'ex-primer ministre, on dessensacionals.
s
pees d'enderrocar la porta co-'
Els resultats mes positiva
menearen a destruir els ~Mes. del viatge influiran sobretut en
L'arribada dels carabinieri po- la política interior d'Espanya,
,sä fi a l'eseena.—Radio.
per tal com el Ateneral Pruno
UNA EXPLOSIG• — QUATRE de Rivera, que ha seguit per
MORTS I TRES FER/TS
tot arreo el .seu sobira, amb el
Roma, 1. — "La Tribuna" qual sembla riure-hi ami) gran
publica un despatx de Foggta, avinença, ha manifestat un dedient que s'ha produit una ex- aig extribordinari do conAiler
16°916 en una fäbrica clandes- dot prop el novell regim
tina 'de, produetes pitotecnics,
A aquest fi es dirigí a l'esmatant quatro persones i fe- fía.
tatge central del feixisme, on
rint-ne tres.— Hayas.
fou graciosament rébut per los
- notabfiti4ts del. parla que adA 13.3 50 METRES
miren amb eonsisiaenea, en els
EL EEtORD MUNDIAL'D'Al:
esdeveniments 'de que Alladaid
RA EN
.ha estat el teatre, una leiltacid
1 ArsenteuiL t. -- L'aviador Lapotte esoanyola do la uva %nana
lui liatut él record m'Ojal d'altura a Roma", El dietador esoanyel
biloaint ‚un hidroavió }Ova* d'un mohauspsaorilianti, eltoeviiegtuaarbsenigoinealt7e0ill:
Nt
''
ton 'de 'i cardes.
Ha pujal, en efecte, . a l'altura de
,ig„eo intimes, eme* 'bit digne d'ist- tu moN a Aprsedre.
set per tal cona el Meord enteriur • -Taninatele M„aqueit un tei
de gran lrnporIkSla. puix„ que
.''s - er estime de l'exiles: ame.
/WAD tas arrilds ala lx,00e epr "iipon,n*iiii.gantiment
Sea. Amossi
~Mi. I. gamma* TermeMil al* ti

Mussolini din que
estä disposat a reconèixer els Soviets l

10".,
ete
Mime de meimealli.-4111dme,
•

-gigditerrlialea, gleba-

sort rantiguitat, semblen
animades del metete desig de'

El trasllat d'En se
nuel Carrasca
Pedem doaar..avpi 'mis. des
talls de la conchiccid del iunitte•
can' company, senyor Cerratitte,
a la pres6 central de Burgos,
la qual noticia donirem en re.,
dició d'ahir sense voter - ht
gir res mes per tal que'llo que-,
des en silenci.
gs'
El' senyor Carrasco' lInf6
conehrement del tseu
divendres : al Migditt 1 i las
quatre de la tarda •'etvelative'
l'ordre..

,
Sorti en el eorreu del Hard
on acudiren a acorniadar-ter ele'
familiar-a i poca untos tiple
tingueren eamerrt de la- condue.as
chi, entre ello els sena ermano Unís i Rossend. 'una comissió de la Junta de Gtattera;
del Collegi d'Advocate 1 Mil se-;
nyors Rihalta, Joven, Balead 1
Balada, Saló, Cabanyes, g asferrer i Mnfx4 i Lloreptuaoinn-t
panyent-In aquesta dos • ;dar.
yero rus a Terratma.
Malgrnt tots .eNfOrtlage
fels, ton imposeible d'obteadr•
que el viatge es 'fati- a' altea
.1ereera.:
clase que no toa
com. expressiment
.,.;
. _ s'era ortle-e

--

Feo lliget pel pea al , odni •
nitro . pees .tritslIRdet. Ame. elli•
de non: 1701ft:ese. eondemnat,
•
per fort (te gravetat..
Ele que tompletten,condeni-,,
no enrreecionaren preed
rentira a Barcelona atSn • ?9: t,,
fina ara : rúnica condueefd"
'
'
In one e*smeptern. ,
El senyor T'Arrasen; sdrit
lar-1'
1*
divendre s fl les s'Y) de
da i arrIbarh a Duerme stvai;.
diumenge. o les non riplynatt:
la premie
Ln mejor phrt
de Barcelona ha donat aquesla
notieia. "El Diluvio" he' ;
lava: Monteas neo irementor el
sombrero de mea... el ex-ime(mal nacionalista es trattl•dd.
do al Penal de 111YRIFOO. ne Tau
de Catalunya" dilna la noticia

en

aquesta forma: :Diu
buna", i repeodneis el ;solt d'aquest rlsrrer confrare..

d'IN PC U MI
C1111111
AL CORO PASMA
L'obertura d'aquest cureet
destlnat als professors inserits a la llista oberta per
aquest Gorra», tindrà, lloo die
Iluns vinent 3 de desembre. a
tres quarts ' de set del yema.%
a l'Ateneo Bareelent Les .111enns donades en tres sessiona,
trartaran dele següents punta:
Article definitiu. Pronoaas
febles.-2 Conjugada. Termtnaeions. — 3 Gonjugació. Ir -4
regularitats. — Negacid.
Complement directe. — a Peaposivions "a", "en" i "de' anat

l'infinittu . — 7 Conjuactoas
"doncs". "car" 1 *pule.

Pronoms relatius. — 9 Lematuncid gräfica. CO Observa.
cicuta sobre l'ortegrafts de len
lIetres »mércales.'

•
DLSSOI.UtIO
La lemas Nacionalista dr
Boi de 4.1ekrpot ka estas el"
LA CAUSA CONTIN
MASSO 1 U.OR1KS.
Ha Mili Anee • eiree4.11e -,
ea- u optar moka si nadie
Has/ i Llame fe «poi,'
time er g*
..0111114
lee. J.
Sta rireadeeis'
.4 ,+

*ele*

ark.- As ApidO

mar dr mime
»mas

-
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OQTITZ
'

'eammI66613mmileelle.
BOR$I NIT
DIVRIE111111111011110112101
MORSA IIIATI

'BOINA DE »Me

BOBEAD« MORID

Obra All Bali liad Obra Alt Ball Tanc

Cele ere.

Len» d
•

iza
zumo

gid

eri

•
•

Afees Yeelz
ubis
Oree» .

BORSA TARDA-.

Argeni1M1
Niontevidet

Cedules argenttnes
Exterior
Fr anca
Nova T.ork „

SOSO
43112
33215

Espanya •
suissa

848:
21453

Holanda

10037

Berlin

Copenbague
Vokobanui

1351gtes
Noruega

1

ntana.

En Muni8pis un xlc de desorientació: ments.2 piaren mir enter, fran"cantent sollidtades, les Ampliacions
". de la Serie B del 4 i mig de les ernts--:- sions englobades de 1917. 1918 i 1919,
el perden els semestres i les Exposicions.
Arribaren a 7223 les Mancomunitats i avui donen a 72. De totes passades,.quelcom s'ha guanyat; si no de
canvi precisamcnt, de teixit de pet:tes
operacions.
Eu ferrocarrils, en obligacions operacions normals. Nodrides en Nord i
Alacant del 6 per 70o, sense variació
de tipus.
A les Pamplones encara els dura
l'arrencada: de 63 passen a 6356 No
creiem tue puguin millorar gaire mes.
Es faran números, el resulat deis
quals conduirà a altres malora similars.
Les obligacions erl 6 per roo de
Madrid a Arad), sollicitades, i de 97
passen a 95.
La. majos part d'inclustrials van
operant-se sense passió.
Sense cap passió tampoc el fi de
1120 CO carrils.

•

Mercat tie Sabadell
PREU PRONIEDI DE LES LLANES DURANT EL MES DE SE-

TEMBRE DE 1923'
•

Llanes del pata'
Manques rentades:
Primeres Ilconeses, a 1550.
Segones idetn, a 1650.
Primeres Extremadura, a 14.
Segones ídem, a 9'50.
Primeres tnig fina i fina, a 1175.
Segones ídem ídem, a 8.
Prime-es mig fina i corrent, a /o.
Segones ídem ídem, a 725.
l i rimeres ídem ordinaria, a 8.
Segones ídem ídem, a 625.
Tosques rentades:
Primeres merMes, a 1650.
Segones ídem, a ti7 3 .
Primeres mig fin-a i fina, a 9.
Segones idem ídem, a 625.
1'dt-iteres ídem corred, a 7.50.
Segones ídem ídem, a 575.
Primeres ídem ordinaria, a 650.
Segones idetn ídem, a 5.
Preus per pessetes el quilo.
DOCS DEL GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL

Moviment d'entrades i sortides durant el mes d'octubre de 1923
Existències en primer (l'octubre:
bultos, 24,494; quilos, 611,674.
Entrades durant cl mesi bultos,
5,9551 9 11110s. 219,395.
Sumen: bultos, 30,449; quilos,
831,069.
Sortides durant el mes: bultos,
9,350; quilos, 256"8:
Queda existent en 31 d'octubre
bultos, 21,099; quilos, 575,061.
ACONDI CIONAM ENT PUBLIC
MUNICIPAL

.1111011111101
AGENT DE CANVI I BORSA
MI PASEEN) DE GRACIA, 17::
Complimentació d'ordres 1111
1111 de Borsa en valors al compm tat i en Monedes estrangeres. Intervenció de contrae- 12:
21 .1; tes comercials i prestees
sobre mercaderies o va- In
11;1 loro; subscripcions a ensN prestits, etc., etc.
1111
1111' -Direcc16 telegräfloa

" &URGENTE"
Telèfons: 445 A. I 429 A.
•••

Operacions efectuades i quilos de les
diferents matèries que han passat
per l'Acondicionament durant el mes
d'octubre de 1023 i anàlisis efectuats
al Laboratori

III

Acondicionarnent:
Punxa: 13,370 quilos.
Pentinat: 129.702 quilos.
Borres: 1,067 quilos; numeracions,
233.
Llana rentada: 208,916 quilos.
Matèries diferents: 1,679; acondicionaments, 2,180.
Filats: 139,582 quilos.
'Tares de caixes, 758 quilos.
Total: 494,316 quilos.
Laboratori:
Proves dinamotnitriques de paOsos, 11.
Resistencia i numeració de fils, 7.
Naturalesa de libres components
de fils, borres i teixits, 3.
Solidesa de colora, 2.
Pes per metre quadrat, ri.
Sedes, 5.

151

Pau Bricall i Creus
A4ent de Causi i Borsa

1

Dra. Campallá Cassi

Plaça de Santa Anna, 15. 2.on, 1..
Apartat 328
Telefon 5522 A

Ex-interna

dels Hospitals de

Parts» - Consell de Cent, 322, entresol.

de la dona:

Metge agregat dels Hospitals de París, Gola,
J.
J. de Llobet Na, O Orelles. Consulta da 4 O. Consulta
económica d'II a 1. Rbla. de les Flora, 4, primer.

1i

Sofre sublimar (flor), el sac 'de So
quilos,á 19.
Sofre terrón, els 700 quilos,a 28.
Sofre, • cenó, els , roo quilos, a da.

El grandleas èxit del Mestre Mine

Ingressos de la Companyla
dels Ferrocarrils de 1. S. A.

BANC DE CATALUNYA
BARCELONA

Ittla

1111

Informad° de la Cana
J. Espinas

I. 561 i 552 Ipirial de Creta 511

Ettudis, 10

Adobs

• Direcció telegràfica i telefónica: CATALONIABANK

Superfosfat d'os 18/2o àcid tosióric i 1/2 nitrógen, a 14.
Superiosfat de cale,.18/20 per mo
àcid fostóric soluble, a 12.
Ideo] idein 16/18 per loo àcid fosföric soluble, a lt.

ar
COMPTES CORRENTS - COMPTES DE VALORS
CAIXA D'ESTALVIS - BANCA - BORSA - Ce.
PONS - GIRS - CANVI DE MONEDES DELEGACIO DEL BANC HIPOTECARI D'ESPANYA
DIPOSIT DE VALORS EN CUSTODIA - SUBSCRIPCIONS A EMPRESTITS
'

ro

•

'den' ídem 13/15 per 100 àcid fosfitric soluble, a 9.
Sulfat d'amoniac 20/21 per roo nitrOgen, a 52.
Nitrat de sosa 15/16 per zoo nit r ögen, a 47'

CAMBRA CUIRASSADA
AGENCIA núm. temer Creo Cubana, 8 Tildes H. 687
i AGENCIA Dúo. 2: „ sud Andreu, 148 - ,, S. M. $ il
AGENCIA núm.
„ Unida, 111 - „
G. 184
S'acanala a Girona I 1Jezda

•
g

Immomm1nsommizzonarlo3Uaormrsomur3

roo, nitni gen, a

30.
Producte fosfatat "Sant Jordi",

.-cAlA FUNDADA •
Olt

jrt. Neri

:
e" frie,
mune

a 6o.
.
Preus per pessites els zoo quilos.
Solees'
Sedes "Sam Jordi" oll/zoo per zoo,
el ose, de so quilos, a 13.peseetes.

AUtAT
2903A..
-, •

eliemeer•fettemeteabie

'

Sobe

"Ssat jerdi" "Extra fi"

de 40,
9$0 00 Per leo, el sic 91,1/01

1

s 1.
11

noniés son impressionat pels seus creador.

LLUISA VELA i EMILI SAGI-BARBA
ea dieces marea

SUCRES
Continua el Govern ordenant la
marxa del moviment comercial del
(lit anide.

Els sucres no taxats es cotitzen
com segueix:
Mel, de 260 a 162.
Terciat, de 178 a 180.
Centrifuga de remolatxa, de 175
a 177.
Treneat clar, de 181 a 183.
Refinat Nova York, de 236 a 238
222 a 224;
Pilons,
Talidt, data6 A 232.
Preus pes+pesseies els 100 quilos.

01111011313311 111111111111113111R11

CAFES

1111 5111111

Sense arribades i atnb gran fermesa de pMus en tots els mercats,
podem indicar per al consum la següent cotització:
Moka legitim, de 65o a 660.
Semi Moka, Hartar i africans,
de 625 a 635.
Puerto Rico Caracolillo, de 710
a 720.
Idem ídem laudo especial, de 700
a 710.
Idem ídem id. superior, de 66 0 a
670.

Idern ídem Hisenda, de 610
62o.

ldem 4, a 720.
Xina, a 545-

(llaves I C.3, S, en Cta.
I

•

gers a tot Catalunya

de

EsPeeiall
perfumerie

ANISATS
- do Unas clame

y

a a 'denlo% bel CORO..
suf• marca

A.
Telèfon
Ronda de Sant Pau, 32.

ICA1415MBIA

F.

VEHILS VIDAL

De venda als Quioscos 1 estaclons, etc.

LECHERA
430•14204.4 Al. SEU PI.
ro% SENVaita. se I. I

12

PeseitAdnateo COY

JOSEP PUJOL 1 PUJOL

L'tinrea que substitueix avanliztjosainent . la Het fresca en
l'üs dorneitio i en l'alimentsei6
dels infanta. Fascicles
huna
a qui en demani a la SOCIETAT
NESTLE A. E. P. A., Granvia
Layotana, 41.-Barcelona.

Vergara, 5

NONELL GERMANS 1

GANV4 : VALORS : CUPO»
Rambla d.t Centre. 18

Tel. 5165 A

EL LLIT DE METALL
A LA BAST

DE TOTES LES FORTUNES
,

Dr. Noguer Mote

UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA

Especialista Pol malaities de la Den 1 Caben. Director . Per oposielft. del Servid
de l'especialliatli de l'Hospital de /a
Santa Crsu. Consulta da 3 a 4.
VALENCIA, 100. principal.

VISIATIv:" 12 MESOS TERMINI " A un". "

LA CATALANA
es eses es..

ASSEGURANCES CONTRA INCENDIS I EXPLOSIONS DE TOTES CLASSES
Contra la Pèrdua de Lloguerä, Riscos Locatiu 10 Recursos i de Paralització de treball a cae
sa d'ineendi
Fundada en 1865
INSCRITA EN EL REGISTRE DEL MINISTERI DE FOMENT

Domiciliada a BARCELONA-Rambla de Catalunya, 15 I Corta Catalanes, 224
5.500,000- Capital desembrolla!: PeseeLes 24100,000.-Reserva
Capital subsorlt:
_ Pesadas
tatuirla: Puedes 1.000,005

Illtuaold 1 deeeneetlItunent de a Companyla

e, pomo de l'Angel, 2

Anys
Armilles ingleses. 18 P.
Guants pell
7'5C
Vestits franeHa OS. 10
•3
Mitfon‘a Paulé
"
Camieet'franella. . 12
BUKTERS a 30 PESSETES

MENOS TERMINE

¿NA POMA

A
EOS I Al.
,
VENDA
A VEMOS
DETALL

I
A. ANTICH
810

LA MES CLARA I PRACTICA

FORNOS!
Adel •••••n•• ••• ••.•••n

1
per a Cliniques, laboratoris, Lar-

•

MIREU QUE ES

BANCA, CARVI, VALORA
Rambla del Centre, núm.
Telefons 12304231 A.

PUB
ALCOHOLS
rectificats
96/97'.

•

Indicador general d'autbmnibus i altres
vehicles de transport públic de passat-

a

Caracas descortat i sitnilars, de
620 a 630.
Trillats extra, de 580 a 590.
Puerto Cabello i Corrents, de 565
a 575.
Palembang, de 525.a 535.
Pasilles, de 500 a 510.
l'reus per pessetes els roo quilos.
CANYELLES
Cedan extra, a 85 0.
Ideni número 7, a 780,
ldem 2, a 760.
Idem 3, a 740.

a 3375.

Clorur de potassa 8o/85 per toa,
equivalent a 50/s 1 potassa pura,
a 2850.
Matèria orgänica còrnia natural
io/It nitrieen i 2/3 àcid fosfóric,
a35.
Nitrogina "Sant Jordi" .8/jo per

,,,tjh,t1;11'¡111111!

Merca de Colonlals

Sulfat de potassa 90/92 per zoo,
equivalent a 49/3 0 potassa pura,

e

it 1,4

"EL DICTADOR"

De l't al ro de novembre proppassat aquesta Companyia porta un
augment en la recaptació de pessetes 277,975'11 sobre la mateixa recaptació en les esmentades dates de
l'any 1922.
De Ir de gener al ro de ftovembre proppassat porta un total d'augment en la seva recaptació de pessetes 11.829,232'37 sobre la mateixa
recaptació en les esmentades dates
de l'any 1922.

De.sgras quimic comercial, 18.
Accidents de fabricació, 1.
Aigües, 4.
Carbons, 2.
Olis,
Total d'operacions, 70.

MOCO

• • Sir
1101
3113'

Sofre piecipitat (gris), el sac de
40 quilos, 'n

Sabons,

•

Nava Orle«.

• • • • • eser
• • • loe

nos

Mercats

111

°AFEE

401101. •
senunine
Octubre

t

Aquesta tarda, al Mercat Lliure,
clown els Nords a 6695 i els Alacants a 5680.
De la setmana passada, poc mes
de mig enter nomes avancen, tenint
en compte la doble.
Aquesta es va efectuar ahir nortnolmero. De Nores i Alacants es van
pagar o'32'50, poca cosa mes. dun 6
per cent anual. Ha vingut a ésser la
doble mateixa de fi d'octubre, car si
be ha fet dos eintims mes. el regulador a que sita sounis el nou
mertament de 'capital també ha pujat
quelcom: en Nords, per exemple, a fi
(l'octubre per a novenbre es va regular a 57 i a fi de novembre per
desembre Ola regulat a 60.
• Despees. Ce '32'50 sha anat cobrant
a 0'30 que fa el 6 per roo just.
La baixa seriosa a fi de unes ha
estat en accions del Rio de la Piar:.
L'altre dissabte les värem deixar a
37 . 5 0 , baixant de 40 una setmana enrera; avui deixen l'últim canvi ajagut
a 32.
La moneda estrangera. en gensral
sostinginla, amb el dólar al cap i poc
o molt castigada dieriament 'a Ihura
esterlina, la qual avui cotitza el casevi més baja (2 la semana: 3347.
Divendres, 30 novembre 1923.

'Van tenir exacte realitat les imPressions que aveneävem respecte la
subscripció pública ce les to,000 Obligacions al 6 per roo de la Conmanyia
General de Tramvies.
Realment les subscripcions dicugaren
la partida ja a la tarda del dilluns. A
Borsa es tracten ara a ror'so, o sigui amb un entes- i mig de prima.
Fa uns dies que rus arriben rumora d'una nova i important emissió
d'Oblicacions ferroviàries,
No havem pogut comprovar la scriositat de tals rumors i no sabem,
per taro, la importancia llur. El que
si trobem és que ara no fóra massa
oportuna.
Fora la minora cobejada Ce la Mallorquina d'Electricitat, que de 58 passa a 66'50 i de la finesa a 75 que
ha succeit a la desorientació de la
Cooperatiea de Fluid Elèctric, com i
tumbé, distancies salvades, l'iixecament de vora un quart per cent de
les Obligacions ¿el Tresor, poca cosa
ha dit i ha dut de non aquesta set

.

lleva York Tinca 30 m'abre.
tiOterldr . •
11115 Tanta
Disponible.
...
Deaenablel. • • • •
19« obertura
seseo telettlapp
izare .

201

Portugal

diem

1100
4040
0000
24169
2268
9360
28975

Xtle

16545

Suecia

I a llora, solea per

-.sea

Seeon 141•171111111

roma

Nova York Tanta 30 novbre.
Defficatbre. • • • • '• 503'
Van . . • • • • • ar
LIVERPOOL
Nsts • • • . -• • • 411* Tilnea
ondee . .
4311
Itd101 .
Obertura
. . .
Segen tekamans
Tanti

noroeste .
manosees
VerIla
lisie, •
*

•

BORSA DE LONDRES

•

* »ORES

Deuda': '.

NOVA YININ
Tunea ame* . •

Primos

1972 ,
1882
-1892
1902
1912
1922

264,10557
429,181'86 .
884,129'47
1.800,535'89
2.812,596'35
16.282,82837

Autorltrat per la Inepeeel

Sinistres
indemnitzats
128,264'04
125,322'62
310,864'26
449,148'41
1.161,7981f
8.661.553'68

Reserva de ris-

eos en cura
83,53496
116,275'85
294,707'82
533,511'96
937.532'11
5.955,112'65

d'Aeseguranees en 211 de juay de 1923

Reserves esta-

tuaria i per a

cventualitals
55,020'13

291,457'59
611,810'14

609,167'66:
f 243,1007
2.000,000'06

I5

»ID VlLANOVA,
lame Forte. amo Anta flaca' dd

carter ?insolenta contra-hl
inspector municipal i un urbe,, lused-

tant-los a tots Ose, per la qual
loe denme:tal a la delegada.

NOMES PER 15 DIES

JOIES, VEIRTAISLII ROMEO
I "Motas wats da ~o dasme. Prall ns, Tense., alas. 111

LIQUIDEM

II

Cama, 8,1 XocII, 1 II

Totes les existències d'H1VERN

OBSEQUI
iteld

111

11

11

21

In corle broa

11

11

12

CASA

i [elan 139
11

Sube]

pi

21

.. 131 to 19 II

SALDEM,

demés,

Restes de serie i Retalls
a la Meitat de Ilur. valor

••
••

del mestre Nieolau "Teresa".
Poden donar-se per invitats a la dita
fasta tots els amares de les obres cat6lico- socia's. Al seu degut temps
donarem mes detall,.

Camueses molt superiora per
a abric, el matra a 8'50 ptas.

CARNE, 11, I XUOLA, 1 I 3

Almacenes BELEN

BARRE, 8,

Per a camera I Idiomas, Ta.

SIDO

OVERLAND

Almacenes;BELEN

CARIBE, 8, 1 XUCLA. 1 i 3

Pedal, ISS

les ensaimades
es

farci-

de nata o confitura.

rarribada dels reis d'Espanya,
Cis voluntario catalans de la guerra

fe uba de 1869 els han fei a mans
IL document dirigit a recaptar del
;Ami el que l'Estat els deu, i un
demanant l'indult dels reus de
Er sgalbon.

Astracan per abrics, el ataire a 1750 pessefes.

Almacenes BELEN
a Perla Mallorpial
Pasada da Orada, OS

CARNE, O, XUCI.A, 1 I 3

variat assortit de totes les renomenades especialitats mallorquines.
Riquissimes ensaimadas de nata o confitura. Gran confitería i
pastisseria.

Magnífic i

14711114.

,. Rayos

rer. En Josep Martí

Va catire casualment davant la h a .
tecla del Camp de la Bota Jaime Amigó Batl:e, de 58 anys, i es causà luxad() a resquena esquerra, erosions i

tratunatirme.

Braguers Pg„;;81,,!',Vh« Cinturas
per a olierais de euernia, a pretil( de
ribetea.

PRODUCTOS
Renda

(5. 5.)

rusaLL
ist

PARAIGUES censtaati ssystate

ata. s. Pers. 18 EL LOUVRE

e Impermeables
Rosich, S. A.

Hules

B&RCELONA

Davant del camp de futbol de l'Europa, un gos mossegä la cama esquerra de Manuel Agustí Cené, de nou
atlyS.

1

ISOIBLES, JOIES, TAP111801
LAMPARE. dmoraoI6, pro»otea por manante afeites

i Franco; sacre-

tari, N'Antoni Rubio; vocal primer,
En Jatnne Horns i Palläs; ídem segen; N'Esteva Salabert; ídem tercer, Josep Maria Castellví; idem
qtiart, Memez. Morató; !deis/ cinqu è , Baltasar Batallen

RESTAURANT BOYAL.
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, I dinar a l'americana, de 9 a 11.

Flassades llana superior,
grana, a pessetes 1850.

I
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PROFESSOR untuosas. remar 64
'nema, 60, linee?. Peale Non.
,

Rambla d'i.. Flora, 30
Dilluna; die. • 1 del corrent,
vendrem cafeteras hidivlduali d'alumini a preus de
m g de. fabrica, pessetea 2
nnar•2 ` cafeteras o mda.
pesetas 2'80 'pega. Els
t'ares * AS de 144 sentarte
a , preus Mg:asidua .

EspecInc segur contra
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VISITIX A LttrAzdanaRsERIA
• 1:11, paogs

.
dad canal Kladistsiss
U dedeo
_B
*rinda •-de-zIs 1k5 se 'dais le,
XOUR

Al carrer de Llore - un gos mossegä
a Joan Bon, de yi anys, causant - li una
ferida a la mä esquerra.

Prosseguint el dele de conferencies
que Mr. A. Bertrand, director de !'Institut Francais, dóna a l'Escota Superior de Bibliotecàries, (narren d'Urgell, 187), demä dilluns, dia 3, a les
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141granye, Upilig tbee, Desvare), etc.
a maquina. Santa Tenla,
a, segun, primera, t FMnecia, t, Mear, leerle&

COPIES

DEMANDESDET

rj
(11

ON

-Zet- ezt,,-:

E \.! 7,
li

41:/ 1 gqi.

Ne.4r.

na

.ar

es

Z.J %1...
oh

..zut.

1 Ntr>.
u eo

:
rs

1,
n

.
li
.
.

.n

n
n
u
1
IIIINIIRR•1111•11RRIME•1II

suarda rsdlealment la
N.Ura3ten111 t
me: no coste-bromur.
4 cilindres motor Bellos, bon

DAVID
VIlatranca.

astil. atoe. Barcelonesa, ag.

TAPISSOS

minas. La casa mait

importen' d'aspanilt.
tapeelathat en t'olmos tenemos. aleealele permanent de dudes» a Poli, 'rayan.
¡engranes. ele. g abrIcactro de mares
moutures.—no compren Nasa aunar
¡dinasta etis, 5. donttalcon. solera 4

fanal eoriarernami.

Per d Indrtstrla, a Sant g ema del Llobregat. es val.
Rad: Carretera. 184.
de eabsla. rermeärta. bata.
CÀIXA Ussiput. Mallorca, 183. Miar.
dapen0411t mercarte. falta ema
1410 Pau
OUver, Tartera. Reteranclei.
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DIVERSES
DR. MASSOT
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orenes. cte.

suganctona I sorderas treatqati„ Ope.
malos 5 preui módica. Telar. 177) P.
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a 0'50 pessetes les deu primeras paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excita

BOROSAL

pretensions.

Oran. magatserds • de !Metralla "El Bol", Hospital 55.
Mendidtbal, 1. Especialitat en
lit mida. Grana existOnclee 4e
vainita i gabanys confeecionata
per a senyor 1 sed. Pronta nto.
dende.
te.**4
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LAVABOS-BANYERES
ESCALFADO»
DIDETS-DVIXES, etc.

PELLICULES INSTRUCTI-

Llorenre Oermans

CARNE, 11, 1 xua.a,"1 I 3

ANUA IMPERIAL

annunnsuseisnannannnan
ea
n
As
n
•
n
o
N>
o
n
je
•
a
0
..e k •¡•.' Z
ri
Weie
ter te e
•n
k•
0
0•
n• 41;0 'e (r1%
• U.
,
•••1
,
-7
na
..., ,.ce. lea
.„ 44 •
....?
. ..,&

Avui, a les deuda la vetlla, celebrari
una vetllada artística la Cooperació
Cultural i Filantrépica Club Escocés

Flassades coló a 1'50 pesse-

Almacenes BELEN

PAILAIOOES OANDUS
Portate • rama, 10

,

Podeu °amarar aalgat otim.
pletanient de frena Rapandld Cazar. 71, IMIntordn, 71

A 40 dintlIS viht veme!
tes.

Treballant a un tal'er de la Granvia
Corts Catalanes Francesa Calatayud i López, de 30 anys, es va causar diverses ferides a la mi esquerra.
de les

A la plaea de la Universitat un auto
atropellä d noi Andreu Concites Fernandez, de dotze anys, causant-li contusions i erosió a la cuixa dreta.

VES, Contes, Comidiem. etc.
APARELLS per a PROJECTAR=LES 1 per 11" 1511,11E8810NAR-LES 1 tota Mena d'acteaaorta. PREUS SENSE COMPE
TERCIA. — CUYAS: Portal de
l'Angel ti I 13. eareelona.

PURE PERMANYER

La Junts de Cantera del Coldegl
Oficial d'Apotecaria d'aguaita provincia ha quedat constituida en la
«gima forma:
.
Presides;, Tm j amo-; Pla VII',
Pda fasnaerm.taeillietilisett trate
gas a l'Oboes- Jamptader,

EL MES GRAN TELESCOPI
D'EUROPA
ii eaat telescop i d'Europa,
44 Primer de deseo-

TapInerla, 33

Galerita Layetanes

DOIUMI g t1-1.0 TOM
LIS 018011AIERM I COL18/11)011

11 El millor per a l'estömac. EsS'aria, MI
pecial per a nens i malalts. DiPusonig .ilolomb, 2.
Telèfon 2820 A.

Secció 6ranja Royal

Ronda de Serfti Pees,?
Plaga de Eta. Anne,

Un goa mossegà a Ignasi Velazco
Espanya, produint-li una ferida contusa a la cama esquerra.
vatori de la Universitat de Berlín.
L'espill de l'esmentat telescopi té
125 centímetres de diàmetre i la distäncia local es de 8'50 metres.
L'interessant gravat que publica a
primera plana Ibérica dóna una. idea
de la grandiositat de l'aparen, destinat a estudis espectroscopis.

DULLt 01:21.11.."»: Vdrt

CASA ROSIN

1111(1111

CORTS CATALANES, 813

Selecte i variat assortit en dolços i centres de nata, crema i
mantega i les exquisi-

Llencole confeccionats,
grandària monja, a 3'50 pts.

Dilluns a l'Acadèmia i Laboratori
de Ciancies Mediques de Catalunya
el metge puericultor doctor Buzó
isuiere kilifililiartottrettitcia sobre les
" Racial; alimenticias del; infants alle.
'bits al . pit i ci bibenr.

OPTIOAILORIS011110A — Aros, 3

Agent: PERE CISA ALBINA
Diaria, 911-100 - Bareelonr

Valancia. 348. Telèfon 747 II P.
"roda saradaam: elan LA ~CM

Difinir

Treballant en ma flaca del arre!
de 'a Travessera. Ramon Falcó Näpols es trencà la mi esquerra.

L'UNIO OOTXE
De la seva atuse amb caixa
completarnent d'acer I diferencial amb coixIneta Tima«

la Perla Iallorgoila

XUOLA, 1 1 3

CAPES

(Amere especial per a domassos (ample 105 cm.). MAGATZEMS "LA INMORTAL GIRO;NA", BRUCH, 88 i 70.

Y)valloles russes, sarrell,
x 30 cm., a pessetes 025.

ideal

ICOLIEGIALS1

BROMEE DEh MORYSEERET

Sants d'avui: Eusebi, prevere
niartir, i Santa Aurèlia, verge.

1

CM monjes da Montserrat 1
Ourrafa casa
Minan» el aoa.loas .. ,

EU

Calefacció

Almacenes BELEN

Josep Alvarez Pelayo fon mossegat
per un gos, el qual U produl una ferida de pronòstic Mserrat a l'esquela.

ASET A LOCAL ffSli

al te.atreescola (carrer del Cenasen de
Cent, núm. 264, entre Anbau i Universitat).
Forma el programa la interpretad()
de variarle, composicions.

BARRE, S, I XUCLA, 1 I 3

• asnyor•ta, a 'ACADEMIA
OOTIL errar dolo Aros, 10. Tela?. ION A. La mis Important
d'ILopanya.

11111111111111113
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No tossiu mds.
Preneu pastillas fi
TRES RALO CAPO*

ESTUFA J. R. B.

cl ul-fmnd. oLo.,..istudieu, mayor

TELEFON 779 A.

al 11": 411 ::t FARINOOL
Da 021

13-PORTAFE RRiSSA -13

frä carretera de Ribas). Hi prendrà
pare l'Orfe6 de Cegues de Santa Lid.
cia, cantant escollides obres del sen
repertori, entre elles la celebrada obra

Almacenes BELEN

BANYS NOUS. 11 - CECS BOQUER1A, 8

Xer.

1111E111111111•1111121111311111NRRENSINIZNIIIIIIRIERIENNIa

FraneHa, clase bona, bonies
llistats, el matra a 1 pesseta.

NOTA: Flassades da llana i llenarla a Preus de FABRICA

•

PANTALEONI GERMANS

•

Sastreria Rosal', Asalto, 22.
Altea novetats en ganares per
a la mida. Testas i gabanys
•confeoc¡onats. Ultima modela.
Preus limitate.

I

••

ASSORTIT COMPLET
PREUS REDUITS
. CASA

•
•
•

sola per poca dios els trobareu a la OASA IELICAORIL
que ds on ea fabriquen.
Central: PortaferrisSe, 10Sucursal: Conaell de Gente
339 (entre P. de arbola ti
R. de Cadalso»)

11

Camps Vila. de * anys, cansa:n-3a
greus cremades anit, ventee i cul'

▪ SENYORS I NENS
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L'ASPECTE DE LA CIUTAT

Des de primera hora del matf
fo •en:' collocats d'omassos als
»lanas dels edificios oficiats.
El. correr 4 Ferran esteva
latea/lela ornaníeptat amb profusia de banderas antecedes
per l'Ajuntament. Alguns veins
d'aquest carrer i de la placa de
Sant Jamete, d'acord amb l'Ajuntament, posaren domassos
als balcons. Als dos caps del
carrer hi havia els anties medallons de les testes de la
.
Merca.
El senyor Foronda adornà
cada pal de tramvia amb una
bandera i els trolleis dels cotxes arras garallets.
En Filtres 'loes de la poblacia
lamba es velen balcons endemassats. N'hi havia una vintena al Passeig de Gräcia, quatre al Portal de l'Angel. sis al
carrer de Fontanella. nou al
carrer de Pelea una dotzena a
la Plaça de Santa Anna, uns
quinze a les Rambles i una
quarantena a l'esquerra de l'Ei
xampla i altres tants a la dreta.
Les entitats com el Foment
del Treball Nacional. Cambra
de Contare, Cambra Industrial,
Associació de Navilers, Baues,
companyies d'assegur anee s,
etc., contribulren també, amb
l'ornat de Ilurs façanes, a donar un aspecte brillant a la
ciutat.
Entre els particulars que posaren domàs als seus baleons,
recordem als senyors Pons
Tusquets. Fournier. Comte de
Figols. Ilar6 de Robalso. Marques d'Olèrdola, Marquès
Camas. etc., etc.
El senyor Farguell, ex-dipufea ex-senador i ex-governader. havia eollocat al balee del
sen domicili del Portal de l'Ang el un bell domàs vermell en
rnig dt•,1 qual hi 'lisia un escut.
Can a mig dia es veté sortir al
baleó les serventes del senyor
Frguell; al cap duna • estona
S'ortit el senyor Farguell. el
cual fet (arree personalment de l'escut. En tota la.
resta del dia , no s'ha vist ni
eeant 11 i domas.
Un nombre de curiosos acudí a retire el pas dels sobirana.'
•
L'ASPECTE DEL PORT
D'acord amb les instruccions
q ue particularment i públicament circula la Comandancia de
Marin'a, els armaders i consig-

nataris, de gairebe tots els vaixeills aneorats al port, foren
embanderats, presentant un
magnific aspecte. Els estatges
deis clubs Nàutic i Maritim foren aixt mateix adornats amb
banderes, com també des embarcacions propietat de llurs
socis.

Els vivers 'de museloi aneol.
rats a l'entrada del pon, havien rebut instrueeions per tal
que embanderessin els que catan en primer terme; ho feral],
no sols aquests, 'binó molts
d'altres que esteren a segon i
tercer rengle. Des del Portal
de la Pau fine -a l'extrem E. del
moll de Barcelona, foren coitocades dues fileres d'embarcacions d'esbarjo, pesca i tràfec,
que mitjaneant una doble conde formaven un carrera dembareacions embailderades, a
bord de les quals s'estaciona-

ven diverses _persones.
Els . balcons i façanes de les
cases eonsignatäries i armadors foren endomassats. En arribar el vespre molts d'ells
ren lluminàries, distingint-se
.partieularment la Comandäneia
de- . Marina i les Companyies
Teansmediterränia
läntiea.
Els vaixella d'aquesta darrera Companyia, elgonterideo".
"Bitanta.' Isabel da Borbún" i
"Lean XIII", foren aluminats
durant la tait amb profusió de
bambetes, que marcaren la. seva eilmstal També fem.! liurni,
Eludes n1 Pintó Euplectela, el
transpon d'aaiaci6 "Dedillo" i
et oreuer "tito de la Plata".
No cal dir que les Companyies de NavegaclA que fan servais ilbvencionats per l'Estat,
el mateix que la Companyia
Arrendatäria de Tabacs, es distingiren cenen els que Mis, contribuint a l'ornament de Muta
ernbereacions i
.
L'ARRIBADA
En fer-se de dia, els vaixells
que Lea conduit /es reials perseu seguici es trosortea
S bayal* j amb lee maquines par‘. radRa. 3 l'e sta* „ alltnayate del
_pose, itriparant opt,Tavaneke mea
dle i feer-der s se** entrada

panyat ele rels
pottant a bord diverses perno-

múltale, entrà al port, passant
a atracar de papa ,al : mota. de
•-•
lee Drassanes. • • .
la mateixa hoia , tou 'disparada una canonada. Pel castell
de Monjuitch, anunci que resquadra era a la vista: Simultäniament es feren a la mar els..
eontratorpediners"Cadarso" 1
"Vellaamil" i els :tres subrnaa,
rins que es trobaven al port
i emprengueren el vol set hi-.
droavions i dos dirigibles. del
servei aeronàutic naval. Totes
aquestes unitats evolucionaren
al voltant del cuirassat "Rey
Jaime I". Els hidroavions feren
exereicis de llançament de bornbes explosives.
A dos quarts de nou embarcaren a la Poeta de la Pau, en
un canot deis Pràctics del Port,
que comanava el pràctic mejor
senyor Sud, el comandant de
Marina, el capitä general, el
governador militar i l'enginyer
de les Obres del Port, tots vestits d'uniforme i lluint creus
i medalles. Tot segun el eanot
len proa a fora, marxant a tota
velocitat, fins trobar el cuirassal "Jaime 1", al qual pujaren
els esmentats, passant tot seguit a complimentar les reials
persones. El pràctic senyor
Suts s'encarregà de pilotejar el
vaixell.
En Mires eanots automòbils
sortiren els pràctics senyors
Bayona i Millet, els quals pilotejarea, respeetivament el
lotejaren. raspeetivament 1-Alfonso XIII" i el "Reina Vic En entrar al post a bord dat
"Rey Jaime I", el rei anava al
pont al costat del marques
d'Estelia.
En creuar l'escullera de tacvant el te asteal de 31ontjuich
fea les salves d'ordenança.
Seguidament el rei i el general Primo de Rivera pasearen
a popa, reunint-se aleshores
grup dona Victòria Eugenia.
El "Jaime I" amarrà de popa
al moll de Barcelona a prop
del Retal Club Maritim , on hi
baria una gran coneurrkmia
integrada principalment per Senyores, les quals tejen voleiar
mocadors i donaren alguna visques.
A les deu i deu minuta les
persones relate i el seo acompanyament PS disposaren a
abandonar el vaixell. El rei dona la mä al comandant i a diversos rape i ofieials d'abord.
regraciant-los per llurs atencions. En baixar l'escala per la
Part crestribord, acompanyat de
donya \arteria i del seguici,
la banda de cornetes executia
la Marxa Retal i fosen disparades les canonades d'ordenanre. Diversos vaixells feren sonar llurs sirenes i s'rdren stgules aplaudir-1mM s i visques.
En un raunt de la Comandància de Marina embarcaren els
reis. el general Primo de Rivera, el comandant de Marina,
el governador militar i diver-

dauts de Cambra; majordona de Pa-,
lau; grana creus; tots els bisbes catatuu..tret el de Sobona ; I rector de k
Universitat; el presideot de k
ten& 'my« Vallie i %jala; el marques d'Aleta; el come , de Gdelie obr,
vallers del Sant Sepulere; represen.
teclees consolara; -una representaci6
dels Sometents; el capit i general; el
serme Martínez Anido; l'ex-regidor
enyor Joaquim de Nadal; el rnantuill
de Camps; capellans del Reial Col de
la Noblesa; el senyor Manuel Maria
..eAlós: l'ex-rector de la Universitat
de Bolonya, senyor Viscasillas; el -senyor Ramon Alb6; el marques (rolirdo% ; el senyor Ensebi Retaran 1
Serra; el senyor Lisas Fabra de Sentmenat; el bata de Viver; juntes municipals. d'Audiencia, de primera instancia i instrucciS; el director de l'Escola Industrial de Vilanova i Geltrú,
senyar Riquelnte; l'ex-ministre senyor

ces altres personalitats,

gint-se a gran velocitat cap a
l'escala de la Pau, passant per
entremig dele des rengles
d'embareaeions que s'havien
formal nl llarg del trajecte'.
Mentrestant les sirenes de diversos vaixells no deixaren de
El rei vestia uniforme d'almirall de muja gala.
Des de prirnera hora del metí t'oren nioltissimes les persones que airaren ale molls per
tal de presenciar l'arribada.
Tanmateix, les que toreo especiera-1 p rd invitarles per assistirhi a bord dele vaixells anenrats al port, Clubs de Regates,
Asil Naval embarearions d'esharjo. foro/ molt més nombroses que no pas les que s'estacionaren als molls, les quals
en cap moment dificultaren el
t ladee.
Els obrera desearregadors
del Retal "Monte Pío" de Sant
Pera Pescador. vagaren amb
motiu de l'arribada del ael, el
set/ president honorara A la
tarda exigiren jornal doble ale
qui volgueren utilitzar el ßeu
servei per a la descarregaidels
• v..
vaixells.
Pot dir-se que sírtualmani
les tasques de càrrega i deseltreega del pon, reataren suspeses durant tot al dia.
AL PORTAL DE LA PAU
A les deu i deu minuts es ' reís, acota>
panyats del general Primo de Riere
i altres personalitats, desemberearen al
Portal de la Pan..
Els reberen, entre ,altre., rdswek.,
*mi de lema** eisidoete:41 .
Zinedsilent es le Mankielleditei
1.eledg Caddalth; Mala

Portela; el senyor Lluis andiura:
els individus tracistes amb una camisa!,
blau ciar i un Ilacet vermell; reptesentacions d'entitats itallautes. i altere.
L'alcalde senyor Alvarez de la Carne
pa el senyor Puig i Cadafaleh, elo
marquesos de Comilles i de Sentrnenat i un grup de senyores es collocaren
a rebre'ls al peu de l'escalinata de la
Porta de la Pau.
Els generas Lossada i Maninez Anl.
do els anaren a cercar a bord.
Quan els reis posaren els peus a
terra l'alcalde els salude i dona la benvinguda en nont de la eiutat i !lima
un ram de flore a la reina. En aquest
instant les bateries feren salves i es
deixaren anar coloms.
Les senyores que s'avançaren a rebre'ls, que eren de la Creu Roja. de
l'aristocracia i floristes de la Rambla,
ele oferiren rams.
El rei totseguit passe revista al re-

giment d'infanteria de Vergara que
eren les forres que formaven la link.
La comitiva puje als cotxes i es posi
en marea. Els reis i l'alcalde pujaren
al Gran Dumont. i de seguida els tracistes el victorejaren amb n'oh d'entu-,
siasme. El general Lossada i el cap
superior de policia obrien la marea.

Seguia despeé§ el Gran Dumont, el
cotxe ocupat pels generals Primo de
Rivera. alartinez Anido i marques de
Torrecilla el- del general afilan§ del
Besa i ajudants, els del seguid reial,
els dele regidora. etc.
A LA CATEDRAL
Per les Rambles i carrers de Fernando i del Biebe la comitiva es dirigí

can a la Catedral.
Durant el pis pel carter de Fernando veiérem que cuan algun element
militar saludava alguna de les banderes estata ls ene havia coliocat l'Ajuntament. a'guns regidors creient que els
saludasen a elle es llevaven el capell
boi fent una tialina de regraciament
A la Catedral, on no es permeté l'entrada el públie. es eantä un solemne
"Te Drum", de Sancho Marrare, que
diriala ell mateix.

Foren rebuts pels bisbes i el nostre
el, done a besar el "Lignum Crucis".
reis aliaren sota el palli. Suc era
portat per elements de la nnblesa ca-

talana.
Prengueren seient al costat del rei
l'alcaale. el president del Directori, ,c1
general Lossada els marquesos de Torrecila i Bendafia els generals afartivez Anido i Milans del Bosch, regables
de l'Ajuntament de Barcelona l'ame
baixador d'Ital ia i altres. De la reina,
les duquesses de Sant Carles i Medinaceli.
Acabat i "Te Deum" els sobirans
babearen a la cripta a adorar Santa
E ele' ia.
Tot seguir la comitiva es torne a
firmar i es pose en manca cap a les

Caes Consistorials.
A L'AJUNTAMENT
A dos quarts de ¿otee arribà la comitiva a les Cases Consistorials, que
estaven molt ornatnentades.
Fou rebuda al vestibul pet primer
tinent d'alcalde, scnyor Puigmarti, i
els regidors.
La comitiva esteva fonnada primer
pel cotice ocupas pel general Primo de
Rivera i el governador de Sarmiento.
senyor Lateada. Despees seguia el
landcau a la Gran Dumont ocupat pele
reis i l'alca'de. Venien a continuache
els restante (inculta d'alcalde. autora
tate. gentilhomes, majordetna de Palta!. Grane d'Espanya i altres titob,
.
biebes. ate.
A l'estrep del cotxe reial iii animen

de rotonda i el senyer
de Despuj'ol.

el marq ues

Abort

Per les portes laterals de l'edifica
entrasen els invitats que 'meten d'assisar a la recepcie. quites distrihuien

per les oficien que seden asseterala•
des. aje( com el seguid retal.
Al despene de takildia hl entrar*
els robirans, l'Ajutetamott, lea adork•
tate, Gran; d'Espant*, ele gentilitomee,
els majordoine *A lelan, aludida de'.
Cimbra, ele bi en- 1 raaresenfants de.
la Premia. liti xidérdat, mes a mes,
el certmel Iter~ de tambalandi
italiana aelti~'Itookte
t
- r,‘ be* .*iefee
liaMents..
....Niel,
'44401:1.1ki.

'IlditistiAels teme
el
Barrera hui, el mayor Mame
del Boggh. etm de 'le . ** Militar; el
ene de Deedinacet- geggikdEspanya.
I ,el manada ,de la 'reedita.. cap
.
, oferie Ad
1L lyagajab1 fina!~ zga
gianallaomi.liaratiZIonA de .Estráz•
kmd, Curte. Adela _del Rey. Vila
Sanjuan 1 Dirime de Leen.
El general Primo de Rivera nava
dun coste a- rathez'
Entre abres assisteats j a ila Temida.
recordem:‘

Grans d'enema, gettithomes.
Abetunan de Barcelona; AntMeneies
i fiscalice Grans crees, vuitanta tres
Ajuntaments de Catalunya, Capitol de
la Catedral, Collegis, Notaria, de farmacéutica. d'Advocats i de Procura-

dors. Noblesa Catalana, Claustre Uelverdeare Titols estranger. Ordes
Conos embolara Jutges i altres representacions of ¡dais. La Man-

comunitat de Cata/urea i la Diputació ee Barcelona estaven representades pel senyor Valles i Pujels i sis
diputats, entre els guata han distingit els senyors Isamat i Catnpmany.
Hi havia també els ex- ministres senyors Roig i Rentada, comte de Ca
ele ex-de:naden 1 ex-diputats-rat;
senyors D'urdes, Pla i Deniel. Ventea. Seda. Jtmoy. Ferrer i Vidal, Anfea Sala. Baritina. Maristany. mar.
anee d'Olèrdola, Marsatts i Salivé da

Gallera Una representada de tes Escotes Pies, una altea del Collegi de
Metges. el Reial patrimoni de CataInnya, la Junta anageipal d'expodeinns, una nombrodssima representada dels empines numicipals 1 una altea, també nontbresfssima del medres
i mestresses.
DESPRES DE LA RECEPCIO
Acabada la recepei6, els Reis. acatepanyats dc l'alcalde. mancaren cap a
l'Hotel Ritz. junt amb el seu seguid.
Els altres, en cotxe, anaren desfilant

de mica en mica.
PARAULES DEL REI
Al ¿espata de l'Alcaldia. atarlant
del feixisme. digué als gentilhomes.
que es una politice nova molt interessant; que eall'eare-la d'em potreL'ESMOREAR OFERT A LES
•
AUTORITATS
A la sala de lectura de l'Hotel RiZs',
ha tingut l'oc l'éstnorzar que els tela
han ofert a les autoritats.
A la dreta del sea s'assemeren
cambrer mejor del. Palau due de San
Carlos. el Impía general, el mensador civil, el comanilant general d'alabarders, el cap superior de poli*,
el fiscal. el comandant de Marina i el
maiordom del rei. de seintana.
A l'esquerra del rei 'cien la duq uesa de Medinaceli. el bisbe doctor Guillames, el general Martinez Anido. el
gentil Eome de guirdia senyor Sentmenat. el rector de la Universitat, el
delegat d'Hisenda. el cap _de carrera i
l'inspector de Palas'.
A la dreta de la reina seien el general Primo de Rivera l'alcalde de
Barcelona. el governador militar el
coronel Maren g o. el marques de Aizinema i el majordom de la reina, de
setmana.
A l'esquerra de la reina seien tambalead« d'Italia. el president de la
Mancomunitat el president de 'a Diputad& el president de l'Atxliencia,
el cornandant general de l'esquadra almirall Rivera. el duc de Rivera. l'ajudant del rei i el tinent coronel Manee, ajudant del general Primo de Rivera.

EL BRINDIS DEL REI
A l'hora del xampany el rel ha airecat la copa i dirigint-se al president
de la Mancomunitat li ha dit: "Puig:
para las cuatro provincias catalanas.
Viso. Catalunya!" Aleshores En Puig
i Cadafalch ha abato la copa dient:

"A una Esparta nueva".
El rei. recollint aquestes parad«.
ha alega: 'Tenemos fe, esperanza y
público para crear"a".
I el president de la Mancomunitat
ha dos aman diàleg dient: "Mecedtamns también caridad". e
El senyor Puig 4 Palleilddl -ba togut curtes converses *ab el rei i el
general Primo dé Rivera.
A dos quarts de eine els reis han
sortit de la sala de l'esmerar i han pujat a turs habitacions.
A les eine, el rei. el general Prime
de Rivera Lile *tontee sien ditteh a Capitanía Meted Ha reina a
•
l'hospital de la Ce Roja.
A L'HOSPITAL VEI-A CREU
ROJA
A la tarda els bobinas dirigires si l'Hospital ,d ii *si !ter.,
del cure: Pes 'de Mide on do,"
Victòria Regaide viirrpour
calo a menuda deir eenytated *ex.
meres.
L'acte va Unir lloe si ulonet
primer pi., en el centre del qual Amada pos« el retrat de doeye Vid**
Engenia 1 a10 Desteto da del Adletor
l"de Na-JOia Mantener
Mata
'10
fi' • s.
•

a tank..akonmeePtet40 el cap-re'it
del 'Directori, ¡mere! Prjmo,de Ri*ea; siits-seereetli - goversada; getimiel :Martillee Anido; - el ea,
AM 'estera] . de• la emane ..iegid militar, settyte; Biarrent;A'qMolgat niIitat Acidia; 'coronel i Cl
lee ajadent,:i -efs .priacilialitcaps de
les yuerniciona.de CataInnya. •
Inimediatiment.el getieral• ; Berrera oferir el buch. .
'
eVa;dir qese,rs generals,.caps.i <>Meiga ale' la (l ilaila. regió emilitar haven aprofitát l'avinentese del viatRe' amiat 'per • testimoniar • amb
aquesa acto . l'adhesió i
Helase de

lee:ddiensicions a llur rel. •
Afirme que tot l'estament , militar
hasta d'agrupar-se ,com un sol honse,'sanse`distincie de dieses i categories, el-echara de les institudone per ajudar el -rel i el cap del
Govern .a fer d'Espanya la potencia

que cal que sigui.
.E1 Cap ddDir
ectori parlyesprés.

Va expressar la -seva satisfaecie per
trobar-se un altre cop enmig dels
seas.compainys de Ilarcelana: Digné
que sempre-hbaia trobat en el monarca no solament l'aprovació dels
sentiments 'patriòtics que inspiraren
el moviment, sine també una constant ajuda en la labor patriótica que

sisa imposat."

'

.

DECLARACIONS D'EN PRIMO

DE RIVERA
Al despatx de l'Alcaldia, un ajudant del President del Directora senyor Primo de Rivera, facilità a la

'

Estem en elsemoments de fer una
Espanya gran—vader. L'entusiasme
popular ha passat .1a mar i' ens ha
acollit també a India.
El moviment del 13 de : setembre

fou molt menor que la transcendencia -que tindran, en la història els
dos mesos mig que ,ponem en la

governache de l'Estat,

:Res mes agradas que cridar en
aquesta mateixa casa el crit de visca
Espanyal aqui- on va -incubar-se el
cop del 13 de setembre.
El discürs del general Primo de
Rivera bou :acollit amb . grans visEl cap de l'

•

t va dir:-

..••n•ffl.•••• WIP.011

Jr...•

cm
despanya del cap del Directori, alguna esperas pusilänimes creien que
esdevindrien • una pila de successos,
pena que no va passar res, perque
Eapanya rsap bé quin és el canal emprés i que si el cap del Govern
.s'absentava és . perque així convente
país
al Aena que Espanya • havia de demostrar al meta sencer eme este decidida a tornar a ésser el que hada es-

tat; que no vol estar me:diatitzada i
que no vol atacar, però si que vol eefensar-se per ocupar en el concert de
les nacions el lloc que ha , de tenir.
Adreçant-se al coronel Marsengo,
agregas Militar diseña. Ii pregà que
trametés al Rei eraquell país la seva
salutació, la del Govern i la de VExircit espanyol, assegurant-li que Es.
pairya • sabria fer-se digna de l'afecte
que .el poble italie li ha ¿amoscar
durant el darrer viatge.
Acabe' dient: . Passi el que passi.
Rei. Exercit i pais, no tenim mes remei que estar Imita cnm, un sil heme.
En acabar el seu discurs el Solare, va desbordar-se l'entusiasme, sic'
toiejimi-se re p etidament el Rei, Palia, Espanya. l'Exèrcit, la Marina ita-

liana, etc.
Sa Majestat -vestia uniforme d'al• .• • •
mirall.,,
UNA . MANIEESTACIO
'

VISADA ^

A la metida etel cap de l'Estat de
la Capitania general, va fer-se u a
manifestació improvisada. Un • jove
duia una • hardera i ¿arrea dan hi
anava upa_ orquestra de dca pro lesmire. Es dirigiren pel Pasaos; de Coloide cap a la *Rambla, executent un
seleete repertori. Trencaren pel cerrer Nou i es dissolgueren en ..queles
populoses barriades d'en sembla que
••
havien tvingut a

bite
gerr

14 1 011:1_

e64-401-dinWelalítinst'
lea -viaposos van anar al Lieeti:
, en ttrigtid" Roe ta (Anclé de•tat- '
repreeentingriei en Bailen'i leo; ',anees rus-sea de "El-,-prineep gor".
El Rei Reina arribaren a
lee cale; durant el segon acte
del "Baibtere dt enfiele", la
representaeid del qual: ya enependre'a, tocant l'orquesta la
?dama Reial.
Poe despees va presentamos
en una altra llotja el marques
d'Estada.
—eurant els intermedie don.
Anide visitä el Cercle del Liceu 1 parle amb diferente personalitats. ALfinal de la representació ele sobirans, .acompanyate del mateix seguici, sortiren del teatre. La Banda Municipal, al vestibul i deixit 'Siena
altre cop la .Merxa Retal. a
Un grup de "tracistes" va
rodejar el colee del marques
d'Estella, prorumpint en visques a Espanya i al Directora

Premsa' la següent nota:
'No es cosa, anib matin d'aquest
viatge reial, de descobrir la Itelie
llegendària i artística. T'ere sí rnereix la pena de dir quekom ”bre
l'actual evolució Ó revolució espiritual
del poble italià. Je no coneixia
pera estic segur que no era cano Pf
ara, com Espanya no era fa poca meso% can és ara. Tots dos són pobles
Ilatins que han passat del pessimisme
o * l'escepticisme a l'esperánea i a
l'emoció. Pobles llatins en tal estat
necessiten ésser conduits molt aire,
sament; però si les seves virtuts s'exalten i depuren assoliran la mejor
prosperitat i grandesa.
A Italia es treballa enormement per
totes les desee socials i s'observa
una disciplina civil i militar extraordinària. La mea ha compres que_sense treball, disciplina i ordre. no hi ha
prosperitat, i que cense ideal i esperit
de sacrifica no hi ha independencia.
La cultura física i la intellectual sen
pariones en la preparació ciutadana.
i totes emes amb carácter eminentment prectic.
S'imbueixen les idees mares: la fe.
el patriotismea la disciplina, l'autor al
treball i el respecte a l'autoritat des
de la infincia i .sense distinció 'de ser.
xes. L'Estat no té tui indices de feble5' en materia tan important i si alga,
des de la catedra. el palpit, el periedie o el miting, s'atreeis a propagar
anees dissolvents contra aqueste bonamente socials, ho pagara molt car.
Espanya ha procedit a tot alee, amb
una feblesa inconcebible, que poda
portar-nos a la catestrofe. Jo cinc
mis disposat que mai a fer tot el
possible per tal que es borni el record
del Ilibertinatge i indisciplina social
que ens corrompia. interpretant aixi
el sentir del veritable poble, de les
mares dels treballadors deis patriotes, de !a gent honesta. que es vela
atropellaaa per les ate-Vicies i escandas ele minories atrevides; comprenc
que he estas quelcom timid i em proposes d'esmenar l'errada. Libertas i democrecia eón, precisament. exercicis
de drets i compliment de deures ordenaehment, metalicament de tots els

eme I
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per les enitteines penare, en eectsaa
eren eisers entre le# dad- esteta.
L'urbe/e; a . fa Wd d'Aleftdia,
Mallorca:4*pr* "leer *Ele de re:

jero.
tela
tetar
to,
ble.'

Peco*
tend

enunciar dinar a -ahitó per -mor de
temps i no alterar el *mama. te*
leer a Palma. Barcelona. earageest f
Madridefnu dura i amis fort retener-al,
La correria "de 70 eitounetres e tri;":
ven de la ire, irueressautibeima,
rehuida entusiasta de Patata de Malar:
ea en les boxee que alla estimare e,
Reis. espléndida emocipnaat. tela
Baleare respiren espanyolinne i
tires • d'engranditnent a seulee6 (aleve
i cal que sien ateses amb la mar':

-amor. .
De l'arribada a Barre!~ no le ee.
dir res que vosaltres mateixos no 'ae
Pelen presencial. cona 'a Valincir,
dia u f del mes passat 1 cona serreek
ment a Seragosea i Madrid d'aqut
horas. Les tres importases capad,"
tornen un top .1145 a ademar I Tre
reis. °era, també al Directori, erely
veritable entusiasme expreeseut eid
el eM anhel a'esser es:menude e ardí
fermesa ì decisió.
•
Fue assegurar que no ens menearan,
i nue en un termini brete la. uansfore
meció dEsnanya sed' un fet. %renca!.
anotaos hurocr1tics que entolden la
matra vida !libertas i proteccia de,
trehatl; ordre.' disrinlina i cultura;
Alee es el note vol i ¿emana Esparsa.
L'afinitat i simpatia que AIR uneitív
amb Pal ia ne 1505 sirmifiCar altea .ceea.
que l'eixamplament i de lte
relacians comercials i poTtiqóes ande^
Europa i mai hostilitat i apsjetammit
d'altres afectes i amistats. •;-La tasca i Tentar! ~metal es l'afirmar avul la pan i a versal Kenia
s'hi afegeix Espanya-que en'e1 moSa
pesca mes del queatosaltree matea'
xos creiem.
Pan, pan i pan; pau i treball: rei
d'aventures per a un pais que tare
va donar de la sera -atienda i vida n
per b les mis rementiquee. A mis
a més. el viatge a Rama ha tino
un aspecte d ecaricter religiós, que'.
eicaixa molt Iré amb la fe i la hise
tarja del poble espanyol:
Es de notar la'aitid de les rolonies italianes i espanyoles a Amirica amb motiu edecanes .viatge. A
tot arreu salan reuuit, han fraternitzat i han telegrafies adheriidt*

componente socials que fado possible

el progrés humit en be precisament
dels més lamas i necessitats.
Mussolini és un !tome extraordinari
com educador i conductor de multituds, i d'una capacitat enorme i un
treballador incansable que interve en
tot i amb Mies paraules dóna una
orientaciú clara i precisa als assumptes. S'ha roti•jat dhomes fidels i
molt carmene i transforma cnmpletament el, país, que el segueix cada dia
més entusiasta i confiat.
El feixisme no es precisament el
nostre Sometent i jo cree a aquest
Inés adequat òrgan social mes C011cret a la seva miesió i mes adaptable

al nostre caràcter. El dia que el Sometent armaChagi acabat la seva organització a tota Espanya i el partit
cíde eometenista acure Espanya comp-

rare ande una - foro ciatadana d'incontrastable pulança. El procés de re-

voleen:, o de la res-oh:ció no ha kstat
igual lo Pella i a Espanya, encara
que llurs causes orieineries s'assemblin loe% •
A Flanea, a Anglaterra a qualsevol país on el poder públic arribés a
gratas claudicacions i a consentir MImoralitats i disbauxes. la force armaea i elements que li san afine i que
EÀL i
la veuen amb simpatia actuaria
im quart de vuit va celebre; se a Italia i a Espanya, amb patent suba YIlloW Ritz 'el te d'honor atad el verse!) dels principie falsamente!s que
qual ban obsequiat als Setarare lee linean d'apartar t'El:arca de la políde 'la tí'ett Roja, que presi. tica, llevat de casos excepcionals.
la eomtesaa de la Valide Canet.
A 'Italia, molts politice anties que
, No cal dir que la va hever nomno tenien estigma personal collabnbraos* coneurreneht 5 d'aristacrates bar- ren amb Musselini politicamenti amb
asetoniets..,
•'
tota %Ibas i sense necessiteeeda eer-•
vil sestaliesi6; els alees •beet dirá;
EL CO
,UNAdPRìN4
5.
rerut de la vida püblicapptel.
cougys
• i
La rebuda que slia nomen
L'Adatinistredoi 'dadderets,•nenene tris ha taba grossa a e' legía, a FlodsiOtte, beis •eficiats-ifiital
&tia 1 a ":- pfils i a mes
en.
osa. e

ot

mentid de i*permataii reidelte'.
trindt nelPaltildileffdelgit'aviat
'IS* medite Péraltablilt•Nitads
emingsoeirmiinti-pdse fa
arlisAo -fra érdiser'!

actes celebrats a Italia., ,,,-- 3..dosess
•
Ara mes tocacooedina,r
.
•
ontliar toteds ponte, del.~ rae?
i trebaltar amb dedada tantito/te.
Això requereix temas i tharitenir
l'ordre i en silenci la bullanga politice. el bizantinisme i Fhabaltat cele
feia esteril teta tasca. fins elels ho-'
mes els millor intencionatse La (lee'
mocrecia a Espanya va ésaer desfigurada pel cacicat politic,. per , les.
verbosses habilidoses, quan no, Per
'
".
la repugnant intriga.
Un Carles 111 ha,,deixat a Espanya i al meu' unes traces i ana•obri
Inés profunda que so ates de parlamentarisme No tindriem predi de •
Déu ni de la Pàtria si deeptecissim
la força d'opinie que ens assisteix
amb entusiasme i que en d sen dia
es Manifestara organitudament.
constituint una legalitat sancionada.
el que avni tuna legsliuát 'Aleen perqua is una voluntat unaninee del roble en totes les seves classes."
EL MAL TEMPS DEL VIATGE
L'aanirall de l'esquadra que coare
bajara els augustos-viatgers diguéeparLnt del temps que lela, que en mil
divuit segadas que hacia trave•at
l'ecce mai no s'havia marejat tant cae
aquest cop.
•

LA MARX.% DELS REIS
Fas reis marearan,' en Len
especial, demä. a les dues
la matinada. després de la.fo•s.

ta que lindrit libe- a l'Hotel litlz„
LA PREMISA I LA VISITA REola BAROELOVEMA
La premsa explieitament
implteitament afecta a, les
titueions dedica els seis editorials a salulacions efectuases ales reials persones. (Cota
siderem interessants els releas
de premsa següents:
DIARI DE BARCELONA
Titula el seu anide "Nuestro he•
menaje" i fa una exposició al monarca dels seas ideals i aspiraeioes
en ordre al problema del Marrar,,
qüestió social panificacie m'Inhale
trativa, situada econòmic* i araba
diem:
"Nosotres, españoles per encima
de todo, juzgamos necesario que se
conceda a las regiones la ejecutan'
de su peculiar personalidad en forma
i medida que no ea opongan a la ire
legra -Unidad de la smatria, Mito es.,
consonancia con las seadkiones (lit^

ea tiempos pasadas. tiontribnyerok„
MI esplendor , nacen*. CoutbStape,".
'la miátur energia —y no' india'
Itotros ala zaga-eutlquier ea**
le de brutal y absurdo separatismos-,
pero cese ya k odelfue latrietitirble de esta reina-ida stets coa en>,
teelre,
'ideal regioeli
1....
yunta

neme a la
de.
de `.410r1.- Ante.,
:-'1111 Ilmenati! el ' enbastaellaielelle
'halo *grabarle''' . llesigalk itt: '
.
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ardan".
ces- gis ieroodme,
'
-vereecrniteistellabikses-431:
Ptanit tgt‘tirit r
litif anteada . a
ot* c. ttrat Franco« ,i metas
Noche, ásele- eneoakeaade le.
d'oeció al sedyor Alvar d'Ondula
VAIHWARDe
s
Le
.
.
' L'adaptació d'En Pujols s feta
El son-artide editorial is una
ainb un discret encert, conservarlt.
'15 cerbnobiosa i ritual, ainb neo- l'as:ció tota la se» forea ~Mica,
s referincies a /a * visita &hin& si bi l'arranjador ha introduit me*
•
la qual diu:
sibles anodificacions, , per tal d'ofe,
*Aún sin tener inmediata&nonse- rir avinentesa al compositor d'inter• • ncias provechosas en el .orden calar números de música._
erciaty en el político, gire alles
La traducció en vas *al castellà
rá, un viaje regio por el entran- deguda al senyor Orriols. • ja ens
len emprendido con la _noble in- suggereix mis dubtes' respecte a la
tención de estrechar amistades in- seva bondat, puix si de vegades preoracionales y coronado por el éxi- senta fragments força acceptables,
es un hecho simpätico y agrada- no obstant, l'escrupulositat literària

•

Jets

4

hit"
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EL PROGRESO —
El seu- fons, a triple columna, ti- tol de l'obra, en espanyol) el mesislat "Los reyes . y los pueblos.— tre Morera ens ha ofert una músisala l.,ras a un espafiol que llegad ca de qualitat que está torea per
le a Barcelona". comença dient: • sota de la de "Don loan de Serra-Señor: Al pisar esta tierra gue llonga" i fins el record que comer-

no es troba sempre al mateix nivell.
Amb "La daga" (aquest is el'ti-

d más grande ingenio castellano deconi , nó "Archivo de Lt cortesía",
',esotros :sin inclinarnos en una cortesana reverencia, porque nosotros
o somos cortesanos, senor, sino hombres libres, le saludamos y le
deseamos salud.
Dcspués de complido este deber
hidalgo con el forastero que hoy es
otte,tro huesped", Ii exposa que ells
són republicana, uns republicans
ideai:tes i patriòtics.
Després, en la mateixa saletació,
demana una amplíssima amnistia
i acaba amb aquestes paraules:
"Señor: Barcelona os recibirä
bien. que no se la llames sin merecerlo el "Archivo de la Cortesia". Corresponded a su gesto con la concesión de la gracia que en nombre de
ella os pedimos. Sefior; nosotros,
que no formamos parte de vuestro
cortejo, nos inclinamos cortesmene, y os decimos, ;salud!"

s EL NOTICIERO UNIVERSAL
També. paría amb la cordialitat tópica en aquests casos i referint-se als
peri emes d'aquesta nostra capital
die:
-Barcelona, la ciudad de nuestros
amores, se halla en estos momentos
atravesando difíciles circunstancias.
Dentro de todas las apariencias de
re tranquilidad que hace mucho
empo no disfrutäábamos y que oja5 se perpetúe, el espíritu de la ciudad no puede sentirse satisfecho todavía no viendo resueltos de un mos perenne y definitivo los problemas que la agobian ni satisfechas
ruchas de sus más nobles y patriúiras aspiraciones."

LA TRIBUNA
Diu:
"Asi como loa pequefios colman
e bendiciones el paso de los reyes.
acre, deseamos que los mayores
gan lo mismo con nuestros Reyes,
rtts eiidcbis de que ha empezado la
obra -iiiiterea de la renovación.
confiados en la labor
futura."
La Premsa restant, en uns o altres termes, alabé, i Inés o menys
exterisatnent, fa referencia a la
visita alelo reis. "El Correo Catalán"
apareix amb la primera pagina gairebé rota en blanc.
DA DES INTERESSANTS
I ANECDOTES CERIOSES
A Barcelona hi ha gen', per a
lof i, de més a Inés, gent de tot

vem d'una obra del mateix autor titulada "La canción del näufradia",
que respon a igual Oliere teatral
ens la fa veure com mis espontinia
dintre de la sea senzillesa i millor
equilibrada que la que el mestre ens
ofereix en aquesta ocasió.
La partitura de "La daga" és desigual, tant en qualitat com en estil;
la selecció dels motius. melódica no
sempre és suficientment depurada i
de vegades d'una excessiva frivolitat
que s'aparta del dens carácter dramátic de la vella obra d'En Pitarra.
Té indubtables encerts en els que
es ven la traga i talent del prestigiós
mestre catalä. Es interessant la introducció de l'obra i mis encara la
bonica cançó del daguer; el duo del
segon acte t'orca atractivol i atisbé
de molt vistós efecte el concertant
final del drama que el palie del
teatre Victòria fa bisar amb entusiasme.
En Morera es val en "La daga",
com en altres obres seves, de melodies populars catalanes, portant-les
a l'orquesta amb la seva reconeguda ntestria.
En general, l'obra és de factura
sencilla, i com el "Don Joan de Sermilonga" sembla una supervivencia
d'aquell genere castellà que es digné
"sarsuela grande" que fa temes va
morir ofegat dintre de le sera rancietat i manca de ventilació. Sois el
nona Barbieri conserva un just prestigi, al qual podríem avui afegir el
que gaudeix el mestre Morera dintre
del genere.
En la interpretació de l'obra fa
una tasca notable el baríton Angel
de León, encarregant-se del vigorós
personatge del daguer. Les senyores
Bugatto, Alcacer i Pereira i senyors
Anselm Fernández, Farras i resta
d'actors, intervenen amb lloable discreció.
La presentació escénica, és forca
apropiada.
- El mestre Morera f el senyor Ornois van ésser ovacionats la nit de
l'estrena, especialment el primer, podent palesar-se alai, un cop mis, les
simpaties que gaudeix entre el públic barceloni.

arreo.. Hi ha més aragonesos
que a Saragossa- Hi ha 'ante
murcians com a la ruajoria deis
soles i ciutats de l'antic regse :le Múrcia. Hi ha un 1)A-deben de centre i sud-americans.
1. amb tot. no As possible ocgar Izar un homenat g e a Goya
- _.sern.per cas—amb la matel,a intensitat que . a Saragosa ni un homenatge a Bolívar
- .un dir—amb la mateixa
gra ,ilinsitat que a Caracas.
s que hi manca el caliu de
la ron.a.

( . ,tants de pa gesos amb el
amb l'escopeta!
lap ' boquee
eón els que més ban gattlit .le la diada. Els trobeu enfas . te davant els aparadors,
ernl.adalits davant les Iluminitrie. de . Can Comilles, de Can
Xarianao. dels Bancs dels
cer-les aristocràtics.
S o els mateixos que venen
pe r les restes de la Merca,
sprafitant la rehaixa. Són els de
' P e.pro. Out cap encara quantes . vfgades.i en quince solem Oso arinenteees hern de tornar
a velare aquests excellents pages os?
Arlline l'indiferent i el que ya

beques. han tingut &joma la
irapressió que el (tia no era un
l 'a com els altres. Els
njo i els autiunnibus s emblatan bojos. No n'hi baria cap
'1ac tes la sera ruta . Tots tetipo 'Friradess estranres.
ms a mAe, ele tramvies
-Obten ernotre banderetes al troHar. donant una nota de ro'ir sorprenent,

La Música
nLa..»

ISATRE VICTORIA: "La Daga"
d'orbe a l'escena lírica obres del
eicter de "Lo ferrer de tall", d'En
Pitarra, ea predomina sentiment tan

10c musicable com és el de l'honor,

"Presents una exornes* dificil per
eourpositoe, mis sacara si l'obra
id de midrip h preve de la iladecció
* r~d6 impreockideole
•
die 81 Milic
$1
lereigiotwit
le lo**
somite,

a, idt adi

ker QUE taK
TARIFES liBRROVIARIEs Es IRREALITBABLEd SII/StoSTRAT
RESPECTE LA CONvENIENC IA , D'ELECTRIFICAR LES
SEItTOR MAitileÁNY" RA

EL 3UTJAT ESPECIAL QuE INSTRUEIX LA CAUSA CONTRA ig4SENYOR
ALBA RECLAMA LA COm pAREIXENçA DEL PRocEssAT, A pERcEBINT-_
LO D'EssER DECLARAT REBEL
LA PRESIDENCIA •
DEL DIRECTORS
A dos quarts de cinc ha arribat a
la Presidincia l'almirall .Magaz.
Ha manifestat als periodistes que
havia rebut noticies del viatge dels
reis a Barcelona, i que sabia que els
reis :estimen esmorzant a la Capitania.
Mis tard han rebut moltes visites.
DE LA DETENCIO
D'UN LLIBERTARI
A la Direció general de Seguretat
clix facilitat una nota sobre la deten-

i completa del treball i de les indús-

ció d'Antoni Blanco Rey, corresponsal

"La Libertad" publica la segona
part de la interviu amb el senyor Maristany.
Aquest senior 1;a_martifestaf que
no és possible fer cap afirmació categórica, respecte a l'electrificació dels
ferrocarrils, car la sera conveniencia
depeit de diverses causes, tals com la
manca de carbó, qualitat d'aigeses,
bale preu eh l'energia eléctrica, etc.
Abel s'explica que al port de Pajares. s'hagi fet l'electrificació, car la
via doble, i que la de M. S. A. tingni
que la mateixa Companyia del Nord
tingui estudiada i'dectrificació del
tros de Manresa a Barcelona, ja de
via doble, i que la de M. Z. A. tingui
en aquest estudi la eiel vuit, de Barcelona, o sigui la de Sant Vicens a
Barcelona i de Barcelona a l'Empal-

tries espanyoles.

ELECCIO D'UN ACADEMIC
La Reial Acadérnia de Medicina
ha elegit acadèmic de número en la
secció de Cirurgia el doctor senyor
Enric Sloker, el qual té al seu claree
l'especialitat de cirurgia dins el cos
medie de l'Associació de la Premsa.

d'un periòdic Iiibertari de. Coimbra.
Diu que sha provat la sera relació
amb elements pertorbadors estrangers.
També se li ha trobat una quantitat

considerab'e de cocaína i substàncies
tòxiques i una pistola i disset cäpiules,
sense guia ni I icencia.
DETENCIONS
La brigada d'anarquisme ha denngut a Alfred Firats Hernández i Mi-

guel Hernämiez Sánchez.
LES FINQUES URBANES

F.

HOYES RELIGIOSES
Quaranta hores. Església
Religioses Dominiques
(Rambla de Catalunya, 115).
Hores d'exposició: de dos quarts
de set del matí. a dos quarts
de sis del vespre.
Cort de Maria. — Avui es
fa la visita a Nostra Dona dele
Angels a Santa Maria de la Mar
o a la sera església.
Comunió reparadora. — Església dele PP. Carmelites.
Adoració nocturna. — Torn
de Sant Francesc d'Assis.
Vernos en sufragi de les änimes del Purgatori. — Tern de
la Commemoració deis Fidels
Difunt s.
La missa — Dominica I d'Adveniment. Ornamente
de color moral.
DEL BISBAT
Avui PS furia, en la forma tradicional, la processó de la ButIla de la Santa Croada. Sortirä
de la parréquia de Santa Maria
de la Mar a les nota del niati.
S. enearrega del sumó el canonge doetor Partoilés.
Al Reial Monestir de Santa
Maria de Jerusallem, el dia
del que som, a dos quarts
deu atol matí, faria professió religiosa Sor Maria Auxiliadora
Pla i Arassa, apadrinant-la En
Benet Adraez i Na Anna Catete d'Adraez. L'orador sagrat
seils el Pire Valentí Pons, franeis e ä.
•
FESTIVITAT DE LA INMACULADA
La congregaciú de Maria Imj oaBaptista
maculadaSa nt n
de La Salle, celebrarà enguany
solemnes festes amb motiu del
XXV aniversari de la seva fundació, eomeneant amb un Triduna preparatori els dies 5, 6
a 7 del corrent, a la capella deA
Collegi Comtal (Cameros, .8);
amh el següent horari.
Madi, a les vuit, missa, (Hiel de la Mate de Déu 1 Salve.
Vespre, a .doe quarta de guit,
Rosari 1 Atice doctrinal
()oiga & la Marc de Déu. .
Lea paliques dectrinale

de les

La Comissió executiva de la COL,
federació Regional Espanyola ha visitat l'almiral Magas lliurant-li una
exposició relacionada amb els lloguers
de finques urbanes.
REFERENCIA DE LA REUNID

DEL DIRECTOR!
Madrid, 1.—A les onze del
mati s'han round a la Presidéneia els generals que formen
el Directori, per celebrar Consell.
La reunió ha acabat a les
eles de, la tarda.
El general Vallespinosa lta
facilitat ale periodistes la referència del Consell.
Ha manifestat que el Corleen
s'havia reunit al rnati, parqué
la tarda l'ha de tironear el presiden! a Eacostuntada recepció
dels ilissahtes.
En la reunió han rontinuat
els generals . .esitudiant ,la reforma,- de la Llei de Reqluta-.
mentaprnven t tees o quatre
bases del, projecte de. Hei.
T'ande s'ha aprovat un ex
rtreeii'
dieta. ,
quetrW,'Xinsfpnl ,s1,104,,,re9

•

jar al ras, aguantant les pluges torrencials. Els temporals
tarrebé han eausat molts des.
perfectes a la natura telefònica
i telegràfica.
Els rius Martin 1 Negron han •
• ,r
inundat rio campe.
CLAUSURA DELS "CAZO- ..
QUIS"

• Manifestacions
del senyor blaristany

•

disposició de l'autoritat militar han, estat clausurats els
"Cazoquis" de Murguia, per consió.
derar inconvenient une actuaci
ACCIDENT D'AVIACIO .
Bilbao.—Per

Ferrol. — A la Capitania general
s'han rebut noticies de que al port
de Rivadeo se n'ha anat a fons un

Creu que la ynificació de les tarifes, tant la de preu per quilòmetre,
com la de preus per diverses Com.
panyies, no es justa ni raonable.
En altres respectes, classificació,
ordenació i remuneració de les tarifes, seria molt profitosa per al seu
maneig i coneixement.
Quant a rauxili a les Companyies,
ha de saber el pUblic que el recàrrec
del ts per cent, en la práctica es reciseix a ronze i mig. A mis a mis,
rauxili nomes es concedeix en els casos que sobrepugen les tarifes mäximes legals. • les Companyies han de
reintegrar l'anticip per personal.
Malgrat l'auxili, la situaci ‘S de les
Companyies es inferior a la que tenien abans de la guerra, quan es repartien dividends. ' del 5 per cent.
Ca .unu..riglej;,,,josat en aquests
principis, restabliria . els interessos legitims de les empreses i *seria el que
a l'interés general les majors
S'han- ltlegit els .telegrames. donaria
garanties de bondat i créxit.
clon•ant• 'córtenle' - de ' l'arribada
. A LA PRESIDENCIA
dels Reis a Barcelona. La rabuAquest mati han desfilat per la
da, segons " aquests' telegranies,
ha estat entusiaita. Els Reis, Presidència del Directori els cocarregats del elespatx`dels ministeris de
entre aelarnacinns,.,han. paaSat

les Rambles, abant • à- TAjuntaroen!.
EL PRESIDENT DE LA SOCIETAT D'AUTORS
Madrid, 1.—Ha presentat la
dimissió la Junta directiva de
la Societat d'Autors, de la qual
es president el senyor Carlos
Arniches,
La Junta general que baria
eelehrar-se denuit passat,
s'ha ajornat fine al dia 30, en
qué s'elegirä la nora directivo.
LA JUNTA DIMISIONARIA DEL
CENTRE DE L'EXERCIT
L'AR NI A DA
Madrid, 1.—IIa cela)ral Junta general el Centre ele l'Exéeeit i l'Armada per examinat

',Topete de pressupost del dit
Centre.
Com a resultat de la Junta
anterior, slian declarat les seoliente vacante de la Junta de
govern: President,. general Fm'.
theta'Madaria ga; viee-presidents, O hi. hnels ›See ns I us . G ari Garcia i 111äxim Fernández ; seeretari primer, comandani Fausti F. lbargoilia; seerelari segon. e:spitä Gregori
Granado; tresorer, linent coro-

Genar Sánchez ()calla: bibliotrearis. comandant Valentí
Gonzitlez i capitii Ettgeni de
Miguel.
LA FESTA DELS ARTILLERS
Madrid, 1.—Din "El Sol":
El propvinent dia .1 l'arma
d'arItleria celebrar el dia de la
sera patrona aneb uni banquet
a l'Hotel Hit:.
En el tut banquet es brin..
dará per Espanya i 'pe r rasa.
LA JUNTA DE LA SOCIETAT
D'ACTORS DIMITEIX

ne. ]

Ha presentat la dimissió la Junta

Directiva de la Socidat d'Autors,
de la qual és president el senyor
Carles Arniches.
La junta general que baria de celebrar-se

demä . passat, s'ha ajornat

fins al dia 30, en que s'elegirà la nova Directiva.

Les obres públiques.
del Marroc

Finances, Gracia i Justicia i Instruc-

LES RESPONSABILITATS
MUNICIPALS

L'alcalde d'un poblet

és empresonat
Pal jutge militar, tinent coronel
senyor Riudztvert, ha estat decretada la presdi de l'alcalde del reí poble trAravaea, a conseqüència de la
visita d'inspecció que s'està reatazant en aqueil Ajuntament, la qual
colmena dies abano de posar fi a
la seva vida el que ion secretad d'aquella corporació municipal.
PER ALS PROFUGS I DESERTOAS RESIDENTS A
AMERICA
L'Associaci.', "Esparta Integral"
Ita dirigit des ole l'Havana una instancia al Directori a favor dels prnfugs ï lesertors de l'exèrcit.
En resmentat escrit es dernana..un
indult per als prófugo i desertors
que resideixen a América, i que es
procedeixi a modificar la llei del
servei militar per a aquells que aliase
d'entrar en caixa hagin arribat a
América.
Per aixa.) l'Associació "Espaila Integral" propuse que serveixi d'orientad .", la idea exposada a l'artide 34 de les conclusions del primer
Congrés Nacional del Comerç a Ultramar celebrat recentment.
EL PROCES DEU SR. ALBA
La Caería publica , avui el següeat
edicte:
"Alba Bottifaz (Don Jaume). advs•
cat, domici iat darrerament a Madrid,
ignorant-se on està actualment per haver-ho acordat alai el senyor jutge
especial En Josep Alvarez Rodríguez
en el sumad que ad) el número
instrueix per als delictes de falsedat

i estafa en el qual se l'ha declarat pro-

cessat i estant compres en l'article 835
de :a Llei d'Enjudiciament Criminal.
es presentarn davant d'aquest jutjat especial de Valladolid, installat al Palau
dc Justicia. en el termini de den Ches ,
sota apercibiment d'ésser declarat rebel amb el perjudici a que hi havia

?t 4

del doctor Roca, que sap donar vida als vells documents d'arxiu, com
per l'interès que desvetlla e/ reial
persenatge, intimament relacionat
amb Girona.
La próxima conferencia de l'Ateneu anirä a cärrec de l'illustre prehishoriador doctor Bosch i Gimpera,
que tractarä dels ibers al Nordest
de Catalunya, el dia 14 d'aquest
mes.

hom.
Els equipa eren:
F. C. Vilaseca: Garrob6, Rosanes,
Pujaba, Prats, Cafiellas, Solé, Casas,
Torrell, Vidal, Clavé i Casajuana.

tal Ilengua catalana. El meritissim
historiador de la nostra medicina va
ésser escoltat duraut prop d'una hg na amb veritable delectació i Bariament aplaudit en acabar la seva conferencia, que deixarà un excellent
record, tant per les dots de narrador

FUGIR
Alacant.—lla estat descobert
un intent de fugida de presos
de la Presó.
Harten arribat a escalar el
pavelld on dormien.
Pel forat obert hi paseara
un home que sortia a l'exterior.
L'oficial de presons senyors
Romero s'adonä deis preparatius d'escapatòria i pistola en
nato els reduí a l'obediencia.
TROPES REPATRIADES
Aquest 'Batí han arribat a
Madrid, procedente del Marroc,
380 soldats del regiment du
Wad-Ras, 5 oficials i el coman-

ció.
Al coronel Nouvilas rha visitat el
secretari de l'ambaixada francesa.
També lira visitat una comissió
d'estudiants.

.tioiii

FORA
Topitiomeamx
Diumenge paust el primer,-.1,»
del M.. C. Mediterrit es .dho
vitueca, per tal de aunar aninbasament contra el F. C. Mosca, pgi•
mer equip.
La Pri m e ra Pul be un dendai.
complet del F. C Itediterri, demostrant-ho el tirar-se ele clamen cnntra el Vilaseca, donantliia a que el
porter de l'equip loaires_lkds force.
Començada la «goma part-i,:abans d'un minut, el l'erg/Cerril ami el
seu primer gol, per mirjä del Kg davanter centm Oliver. Des d'agrien
moment comeneä un joc a gran tren,
que continuä fins en finir el pare,
essent el domini alternat, si bi mis
aviat favorable al Mediterrä, el qual
marca dos gols mis, obra de Borren i de Puerto, d'un bell ramas de

Cabrera; deis semi metge&,desis-sees
Jocs i els senseripines, i 'de la' seria
educatió l ensinistrament, eta ele
afers de govern. Acabà el doctor
Roca assenyalant .la influencia de
Joan I en la instauració deis Jocs
florals i, relacionant aquesta institució amb el ressorgiment de Catalunya, va cloure la seva• conferencia
amb una sentida lloança a la imitar-

hidroavió pilotat pel súbdit argenti
Andreu Ferreras, que volava amb
eine passatgers.
UNS PRESOS QUE VOLIEN

mc.

El senyor Gregori Pardifias Ur.
guijo, vocal de la "Comissió protectora de la producció nacional",
ha presentat a apuesta una moció
en la qual demana que es . digni derecoma.11-41irrer....reepeativgaseal, n« al Germen un missatgeobres
púToma': Feriante, aun la IN4C414itlit 404 if8
40. reversa&Latos
del Marroc ea realitzin ds
teta 8itx Migues
0. 4313,10ile fee
sepila -mitjengant ruda exelludva
teat, preeveree,
•

tas miel& en ternar.a la' datas da.
tle-deleheeei Jeiga •re U-preceptora
heseidesent de niossén neme de

cap.
Arbitri En Tons, a gust de tot

TERMINO)
Gonoert :: Aneas
Exoursi6
noticien
La secció d'excursionisme del
Centre de Dependents, d'aquesta ciutat, té anunciada una excursiö per els dies 8 i 9 del
corrent, al Pireneu Catalä i
Altes Valle del Llobregat, sota
aquest itinerari:
Guardiola de Baga, Pobla de
Lillet, Clot de l'Ors, Fonts del
Llobregat, Castellar de :sima,
Les Va lles Grosses, Montgrony,

dant Antoni Perez.
A restiteiii t'oren rebuts per

les antoritats militare.
AGRESSIO DELS INDIGENES
Melilla. — Prop deis aduars
de Venéneta els indfgenes van
intentar tallar la tinte telefónica, essent rebutjats amb born
bes de mil.
Continuen ele temporals de
•
Ponent.
LES DELACIONS DE VENJANÇA
Castelló. — Per dirigir-se en
forma, anhefima Directori 1
Oh) tenir fonament les dentíneles. ha ingressat a la presó el
vei de Vilarreal, Patrici Morales.

De Catalunya
oLor
Diverses noticies
La tradicional Era de Sant Andreu,
celebrar% divendres, tingué molt poca
importancia, essest encassa la concurrencia degut al mal temps.
Aquest anys sha complert l'adagi:
"Per Sant Andreu. pluja o neu, o
fred molt greta". liem tingut pluja
al pla, nett a les muntanyes. i no
o elements han Lt
cal dir que tots abs
que el fred es deixes sentir torta.
ment.
— I.a .5e55:6 ordinària d'aquesta
setmana va celebrar-la de primera
convocatöria, aprovant-se èiversos
assumptes dc trämit general.
— Per íi. després dc moltes proVCS, ha queolat instaHat, per compte
de l'Ajuntament. al cloquer de resgiésia parrnquial, la maquinaria del
non rellotge, 'en subst:tucii; del ,Itt e
Inh bada. ja moit gastado.
— Els informes que tenim fan creure que la representació d'aquesta comarca en la revista deht Someterles
no sera pas de les més nombroses.
— A ;'.Ajuntament sta presentat
un gran sombre (Dates de centribu-

i Borren.
TORROELLA DE MONTGRI
En mig d'una gran expectació va
jugar-se diumenge passat el segon
partit de campionat al camp del C.
D. Montgrí, entre aquest i el Cametiera F. C.
En començar l'encontre es velé
que les teces dels equips eren bastant anivellades, si bé als visitante
seis note un joc bastant dur.
A la primera part el Camillera
mara un gol, essent tirats contra el

Sortida, dissabte, a quarts de
vuit del matí, per l'estació del

Nord. Roturo, diumenge, al vespre.
Als que interessi aquesta excursid, podran inscriure's fins
el vinent dimatis .
Neo vocal En Ramon
— L'Escota Choral anirà
avui a Castellvell, on celebrará
una testa de germanor amb els
cantaires de l'Orfeó La Fornida, de la dita vila.
Sena malte els terrassencs
que es proposen aeompanyar la
nostra primera entitat coral ere
la sera excursió artística.
— Al Hoe cone.gut per les
Ubagues de Can Palet, foren
mute per la colla de caçadors
d'En Sixte Carreras, dos toxons, masell i femella, els quals
pesasen 'la 41 quilos,' respeelivament.
— Han estat posats en Nibertat eIs sindicalistes Joan
Arnaus, Marian Prat, Ramon
A.rgelés, Josep Solls, Josep Soriano, Joan Puig, Pere Pujol,
Joan Font, Joan Trulläs i Frederic No, els guate esteren detinguts i a disposició del comandan! militar de Manresa, a
consequeneia de da troballa de
bombee a la reina població de
Rubí, el dia de l'execució deis
processats amb motiu de l'assalt a la Caixa d'Estalris d'aquesta ciutat.
Sabem que s'estan fent
actives gestione a fi que els
cursets d lengua i literatura
catalanes que tenen sollicitate,
el Club Pirenene puguin fer-se
en un Inca' esparids i cenfortable i donar aixt un major
Iluirnent a tale lides.

rausa En Josep Figueres, ha estat demanada en tratrintoni la gentil senyoreta Catarina (ion, filia del conegut
comerciant N'Ignasi.

GIRONA
La conferencia del doctor Josep Maria Roca a l'Atenta
Divendres passat el doctor Josep
Maria Roca va donar la seca anunciada conferencia a l'Atesten de Girona sobre el tema: "Infantesa i
minyonia del primer duc de Girona".
L'auditori era molt nonibrns, figurant-hi distingides dames. El Collegi de Metges de la "provincia"
eslava dignament representat. El
president ele l'Atesten, senyor Caries
Ralada, pronuncià uns mots d'elogi,
selutacid i agraiment al doctor Roca, rentarcant com un del8 trets essencials i característics de la seva
personalitat l'"esperit de ¡linar", a
través de la seva obra eón, a catatenista, oscilo i escriptor. Aquest

F. C. Mediterre: Folch, Torrell,
Sinchez, Rull (G.), Mestres. Rull
B., Valvé, Roig (F.), Olivé, Puerto

Goubreny 1 Ripold,

ció.
— Per al bou i ferm company de

non.
ELS TEMPQRALS.
AL MARROC parlament va éster molt aplaudit.
•
. .
d'agrair
Ceuta. --; -111'han rebut !ron- conferenci ant, despees
des dele efeotes .eatimits pela en termes cordialisaims les paredes
darrers temporale en les posi- del presideat, va dcaenrotIlar mentrivolament la seva dissertaci& • pars
eions frepanyolee.,
Campamento&encera.. han. lant, amb detalle acolorits i inglesquedat Afinse tenias, vefent45o. tisis. del uaixement de Jon, I, de
dides que Ii foren . destinades,
obligades lea foreeide viYinItte-

w,

t

Camallera un free-kic i un penalty,

sense resultat.
A la segona part el Torroella mara els dos gola de la victbria, un
de penalty, tirat per En Vicens, i
l'altre el mara En Catite,
TORRELLES DE LLOBREGAT
Diumenge passat tingué lloc a
Torrelles del Llobregat un encontre
entre els dos primen equips
retes F. C. a F. C. Reges, disputantse una valuosa copa d'argent, Mica del president del club local, En
Vicens Torns. A les ordres del senyor López done comen; el nartir,
que fou dur i emocionant des que la
pilota elan en joc.
El partit fou dur en extrem, i els
gols foren marcats el del Beges per

D'ESPORTS

En Torras, i per En Solé

el

de Tor-

relles, d'un fort xut tirat des de mig
camp, que el porten no pogui parar.
Els de Begäs es retiraren quan
el resultat era d'empat a un gol, essent lliurada la copa al capitä tkl
club local.
Aquests estaven formats per r3dia, Tort, Almirall, Tanadella.,
Martí, Via, Monmany, Soli, Sitnon
i Balaseis.
L'àrbitre, senyor López, encertadissim en la seva tasca.

teingionotunomoniuritwitummiii

sportsmen
llegiu dentà a la tarda

La

Publicitat

Edlein Setmana d'Esparta

Amb extensa informació de
lote els acte • esportius d'a s e.

e PLAN*,

PREU 10 CTS.

RUGBY
Avui comeneaa a disputar-se el
Campionat Catalunya, havent-se
inscrit 7 cueles, els gneis sim: Unio
Esportiva Sambniana, Club de Nataci6 Barcelona, Club Natació Atlétie,
Rug by Club de Sant Andreu, Club

Deponía Espanyot, Club HeRenic i
Cadei.
Segons el sorteig portat a cap ahir
a la tarda, jugaran la Unió Espor-

tiva Samboiana contra el Club de Na.
rodó Barcelona i el Rugby Club de
Sant Andreu contra el Club HeHenie.
La F. C. R. ha desigual que fossin arbitrats pel senyor Cumino el
primer, i el senyor Coll el segon.
Et terreny on es jugaran is el del
cercle posat en primer tenue.

el11111113111110311111111111111111111

Les sardanes
L'audició de sartlanes que harta
de celebrar-se avui, diumenge, dia
2, a la tarda, a la Universitat Industrial, s'ajorna fine a la data que s'anunciar:1. oportunatnent.

Casa Cielí
Mitges sido - Roba Masca

TENNI3
CONCURS -DE CLASSIFICACIO
DEL BARCELONA L. T. C.
L'ordre a jec corresponent a aquest
concurs, per a avui, és can segueix:
A les nou:
Andreu contra Herberg.
Conan contra Morales.
A ks den:
Witty contra Escardl.
Millet contra Chasiaigne.
Mas contra Soler Coll.
A les onze:
Sagnier contra Gómez.

Salat contra Radón.
Aparicio contra Sentmenat.
Sánchez contra Riera.
A tres quarts de tres:
A. Fontrodona costra Oriol' Cortada.
Olano contra Fibregas.
Quadras c' ontra lerda.
Torras 'contra Sainieß
harnet sfantnt MOL
eras contra tecle.

PROS BARATIS81118
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leABRICACIO PROPIA

... 4;

I

EN OROS I DETALL.
`‘nemensma.

GRANS REBAIXES TOTES

LES

..

SECCIONS

'OBSEQUI

PRECIOS

;MIS

n

A l'objecte de correspondre en part als favors que continuament ene dispensa la riostra distingida clientela, tenim el guat de participar que 'tunal 1i4 SgueSI Mile de les" per cada olne gosostu qua esmeroin.
MI compres en aquesta Oa sa, un tal& ami, dos números, els guate; aniran en combinada amb el primer premi de la Loteria Nacional del sorteig que s'efectuar& a Madrid el dia 2.de gener de 1924. A la persona afavorida
watt el dit ndmero ii eeran lliurats eil s següents preciosos presente: UNA PANERA, UN 110111111, UNA MINA VUTIDA—Aquesta presente iteran lliurats al poiseldor del• número igual al primer premi, el dia 5 de

gener de 1924.
NOTA: liavent taut la valor en junt d'a q u e st s tres presente en 500 paseata., si alai ho desitja la persona posseldora del dit número, ea bloc dele dito objectes, li seri lliurat aquest Import en gèneres.
Aquest obsequi queda exposat a les nostres escaparates.
•

111'
B.
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Ele Espectacles
PALACE
PRINCIPAL
Diremild artfefica: Manuel Sugrafies

dos quinta chut:irle tarda, la xamosa romadia en tres actea.
d'En Goldoni, La malalta fingida. creada de la senyora Valoro, secundada per tota la companyia. Riqufasim vestuari del
segle XVIII de la casa Pena.
Magnifica presentació, I el sainet en un arta, de l'Apalea Mestres, La barca deis «ligas.

ENTRADA LLIURE

6•4444444.4,444~.444~m

AVUI, TARDA, A LES QUATRE

Teatre Pohorama

en punt, i nit, a lee deu
18 i 19 representació dcl grandiós ésa

Giannanyte de Comedtee

VELL 1 NOU

PALACE-REVUE
En't8 grana quadros, en el qual prenen part 85 artistas
espanyoles i estrangrras
Esplèndid decora t non de Itos i Gilall
200 vestits 110lle. Original apoteoel

el pinturero (a actea),
El sebo primero i una part de
Malito (preus

Serafín

El tiempo de la cerezas
LA CASA DE SALUD

,---'

--ciedFMES-

Pu

LES PUES 'VIVEN»
4.000 menee s , proleetnnt - se %encera: la mei gran manirentacid
Carl; Arribada do 81. SIN. ola
Nils • Nrcolona. tilIa Perrera projecrid de Las dota arfan«
'es trena Amistanoia lo-511. MIL ala
%Mi • la gran feota dala Nramtanla.
nema, dilluns, el grandids enclave
niment d'Arttstes Associats:
diles Jornadas, proleetant-se amena; darrera crean() de !t'UY
Pie g rord, mustra adaptada del gran
mestre lanqut Joseph C. leed.

t. l

CHELITO

LA BARONESA

5-•444444444114444+044.0444

e4144441re44444444440604+04
6444.4444444ffl
SALA EMPORDANESA

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohèmia

LLIURE

Dia 6 de desembre. Gran esdeveniment artistic. ReaparloI6
a Barcelona del famas i aplauda artista

SACHA GOUDINE amb NERA MARZA
la més formosa dansaire del !atún!

.~41,04•04/4»0~4~0~~4~4~4
Teatre Catalit Romea

—TFATRES—

Cada din. Pirandello

:Gran Teatre del Liceu

El barret de cascavells

Avui, segona de propietat i
abonament a tardes, a dos
T'arte de cine. Edad representació en fundó de tarda de

04444044.00•06404140.0440044
TFATRE NOVETATS

l'opera en guaira actas. del

CHIC EQUESTRIE
Oran rompantla IslorNelosal arre
balice. ronrotre. eemieti I musical. Director: Gr. Ventura aannau.

meatre Puccini, ~non Lesoaut.
Segona sortida dele celebradissims artistas Augusta Concatti
i Filippo Piecoluga. — Demit,
no hi baura fundó. — D'anote,

La Traviata, pele cidebres ar-

tistas Hidalgo Strarciari
plandit tenor ‚irg an Rasich.

teatre Catala Romea
Talaron 3500 A
Avui, diumenge, tarda, a dos
quarts de quatre, la mas extraordinaria de les obras d'En
Folch i Torras.

EL PRINCEP BLANC

Magnífic espaciada an t e a.s actea i nbu quadros. Preu popular. A dos quarts de ais. Tothom a Romea a riure; !a comadia en quatre actea, de gran
broma:
EN JOAN BONHOME
(l'En Pous i Pagas. protaganisla rAimerich. Nit , a las den,
In enmadia en loe' netas. (l'En

Nallmajana, Don Pau dels sonsas, i l'obra en dos artes, as
grandiós axil. del formidable
autor Halla En Luigi Piran-

(hollinar, tarda, a lea quatre, 1 nit, a les rlegi:
Dos «tu ••••• Prollramas,
en els Misa prendran pan toces
les notabilitats cine artuen en
aquest teatro.
Dilluns 1 dimatis, no hl baun

EL BARRET DE CASCAVELLS

Triomf de l'autor; triomf d'En
Joaquim Montero en el protalganista; magnifica interpretarla pels senyors Bai',. Morara. Xatart 1 Ferrandia i senyores Barbosa i Stranis. —
nit, Don Pau dele cubana i El

barre& de ~caven&

Dirnecres. fila 5, extraordinaria
retliacla de Coxa.
DivenAres. diainauguració de
la temporada rilIvern, debutant
una g ran rompan y la de Curo Miauve, e,aupre. la per este:toral/Ocies
atraccions. atuve, a Espanya.
Es despalta a CoMpladuria.

0444~•~44~~44444
0444411441
Gran Testre Espanyol
mindTPERE -

unce.

g

Oran oompanyla de aruaba, opereta I revistes de
Pf? VIAA8

-~a~'
Avul, diumenge, tarda. a
dos quarts de quatre

EL ALMA DE LA COPLA
EL PIERROT NEGRO
i In Rutila ad& el amor
Nit, a les deu:

LA INONTERIA
111. ALMA O« LA COPLA
la Sevilla estä el amor

dos ames. pels Melles.
11. Els ;latosos pallassos musicals

VOLTIANALDI

En

prepararid:

PESSIIIRE ANIMAT

111440111111,
Teatre Barcelona
Tardor
Oran companyia de oomädia
Temporada de

ALBA - BONAFE

a leg (Naire.
Masnille carien.
PER TRES PESSETIES
de oliese, en
1 la liesenria

Avui, diumenge, tarda. a
dos quarts 4Ie cine. L'en_
tremés Para pescar un novio. La celebrada comèdia
en tres actas

EL DUELO PEREZ-GIOMEZ
Nit, a un quart indlze,
plandida COn g• liia en tros

eldnodl.n

stamolorrrai

estrenada asir
unb soroilús SOL
Nit. a irs des , la morenas d'amor
I de ViiP . A. en eme epitiodis. de
N'Enrir Huellos,
Explendide • prcsentarid. Munir),"
deroral sol!
flulbena 1 Gleba!.
Milims, tarda:
LULIJ... QVARDA-LA PER Mil
N11, t Tote: le“ l ili. l'esitas •
31111JUONETTES
nenui,

,4444)~4444~444441*
444444.444444.114444444~
Ttinporada d'alivien 0112141
Companyla dramatice
Ralas - CAPAR°
d ~entre, grandlOSPI rius Tarda. a le. rplat ,e, 1 nit, a
dos quaris de den' I. El popular
1 re/entat ,irsina en tres //Cte.,
JUAN JOSIE
II. 30r01161 eilt del drama en emane actes,
Sollt,
chuto,

ADULTELA T IMINDKIA

Dilluns. tarda, a dos quarts de
Mur , gran n'alinee popular amb
l'apie g itill fi, ama eu ene : artes.
LA NOCHE DEL SACADO
(La aristocracia y al hampa)
111110 . , sud, e ntrarla, 1 pta.: Ire 1 laeral, lela, reallques lea altre.
1 loraillats. :Vil, a dos quarts de
deti , diles ira/Mimo.. obves•
Juan José 1 Mallara y mandil*.

44“4444444~4*~~~~
Teatre de l'Orfeó Gracienc
Auditorium, Astúrles, 88
Companyia de l'Estudi Girara.
diumenge, dia 2, a

artes El duelo Pérez-Gómez, obra püstuma del limad Lluis .1.nton del Olmet.
nit, El
duelo Pires-Gómez. — Dijous, benefici d'En Joaa

Bonafa
44.41.444444144•6444444•0411.4
/44ft44444.~••••••••••

ELDORADO
Oran oompanyla de Bartula
de JOAN VILA
diumenge, tarda, a
dos quarts de cine. Nit, a
un quart d'onza. Quarla i
M'amena rapresentacions de
la san:Pela en tres actas
d ' Aalt i tli Pata , 1 illeard Gonzalez del Toro, música dri
rnestre Pon Luna,

LA MOZA DE
CAMPANILLAS
creació deis nidabilissirns
artistes Roeer Leonie, Fa-

llan Herrero, Ruar Ferrer,
Francesa Gallego, Ricard
Fuste, Marian Ozores, Carlee Rufagt
Deoorat nou

Monumental - Pedró
Walkyria

y

ses gó matinal
d'U a 1. Vidocq, capltol; si notimoni difamar; Dia do albar, per
Charlot: Actualitat. Universal. Tarda: La eabanya do l'anclo Torn.
Nit: Vidoeq. VI I ditin g : II jurament, per Una Cavalieri. nema.
s: dilluns: El busal del diablo, prif mera jornada: Explac16; L'enema>

all

la

d°n"

RONDA

SANT ANTONI.3

ENTRADA, CINC

COL ISEUM
Corle Gatalansa. NO
?Mofan MIS
Aval, guatee sessionS: matinal
d'II a 1; tarda, de 1 a El de
6 a 8 (aquesta darrera especial), I nit, a un quart de deu.
A les runelnns matinal I de
sELECCIO EMPIRE
a 6 es projerlaran: la aellIettla
d'anta:altas Arribada dala lela
▪ Reina • la divertida cinta ehI darreres promira Joventut
'
Jecrions de IN das allfillonta
im on». A la (uncid especial,
estrena de la preciosa comedia
del Prograrna aluna La reforma d'un marit, per Dorothy
•
Nit: Aetualltata Gaurnont;
El rapabund, per Art Aecord;
Un hospital modol, per Oueenie;
SlatN dala rala a Italia I al
» u rateen a Palma 1 Ilareslona; El deronador do feo. drama tnlverlial. per Hoot Glbson,
I La reforma d'un ~N, per
Dorolby Sisa.
PREVE par • IN furmitina matinal, do 4 • e I N la MAI
Casaca proforinola. UNA pta.
Entrada •anoral, SO °Mataba.
PNEUS per u la/mea mpinSat:
Sutaoa plata" Tic. pastotos.
Rutas. primor arnatoatre, "NO.
Notaos asgan amflUottro, 1 pta.
Entrada Initorsl, UNA pammte.

la aulas,' dnes parta de broma:Dietraceld de mllionarl, , gran=
d'Os film de gran argument, in.--

a•Lo

Bulbena I Olrbal
—O

dilluns, tarda,

El

oaprlohlto, Agua, uucarl.
llos I aguardiente i TrIni la

Tarda,

UNE BE

El cantinero del Tercio,

II Un" La abre de fa huirti, La »Me lose I rprograma
artiatio per Pidellto. Obtee, nit,

delve go

sada, assumpte cómic; En el
trapes', grana atraecions. Nit,
estrena de la tercera jornada
de La ciutat sagrada. — Bernia
dilluns, tot grana estrenes.

p

ORQUESTRINA
OATZZ-NAARA, Contrastes.
Neyn4e—TapIneria, SS, primer.

• : CONCERTS::,
Palau Música Catalana
Avui, diumenga, a -dos quites
de cinc tarda
Conoce' utraordinari per
PORFEO CATALA
sota la direcció del mestre

Diana-Argentina
Excelsior
—
Avai, La elutat sagrada, 3;
El «UNA &Pino, Chorlot I Si
comte. Tarda, La intrusa, Marlt
manejable.
•

Teatro Triomf 1 Marina
1 Cinema Non

LLUIS MILLET
i amb la cooperació de

N'Andreu Fornelle,'sopran
1 En Baltasar &amper, pianista.
Primeras audicions de

Dancen' popular. catalanes

1 obres corals estrangeres.
Localitats a taquilla.

RESTAURANTS

Avni, Dentista nervide, Bona
Vidooq, 5; La olutat sagrada, 2; Marta del Carme.

S'. vffletunamolfflelleffleur gt.

Uta L'APARELL

MULTICOPIADOR

''DADO"
de fabrieacid francesa, ' s'oblenen , perfectes, de
GEMT A OYES METER

d'un maten Original, el qual
pos esser fet a ma o amb qua!.
seco! maquina d'eserture, la sigol de cinta o !andad, repro•
duna igualment dibuttos, plans,
asnos de comptes, música,
etCetera.

p ati B lau

Cinema Princesa
Telifon 071 A.

Mulficuisla
semanaria cornanial
" planas le 21 por 31

diumenge, selectíssim

programa. La oiutat sagrada,
preciosa super -sèrie repartida
en set. jornadas, projectant-se

El saló mäs hIglinlo de
Barcelona
Conoert tarda I tilt

segona; El tutor de Laura,

Grandiós èxit del

interessant comèdia dramàtica,
interpretada admirablement per
la simpätica aritsta Enid Bennet, programa Ajuria; Patty a

•••••••••444~••••••••••«444!CURSA L CNIENIATOORANA

- 0Rot'ESTRINA Puna .-: SALO DE REUNIO DE FAMILIES DISTINGIDES
AV1II. (11/IMOSaP. sems1 n5 mental d'II a 1 , essent obsequiada la mainala Mnb
un presea!. D'II a 1 e4 despertaran butaques numerades per a la sessió especial de le . Mi. PrInIt ` ra SPRalÓ: a dos qiiaris de guarro; se g0 1 11, especial. a
les ed:. : I tia, a ritt rimel de dett,
lotes les sesslons Lea dime brionia, cantant
la cancó de la Cesa In tiple senyoreta Coneepeld Funde s ; Interpreten) de
les germanes Lillian 1 lei gg othy Gish. Aotualitat• Numen% ami l'arribada de
es. MIL ola Rala d'Eapanya a Ilareolona. A la /lit augment do la cinta abanica
Ele amor. d'una 'Ido; de noilta brorna.
NOTA.—Malgrat s'el liara nwiraige de la colossal
gas dese ~enes,
aef.tal quo no ordi intern, a. Prleollifs SlIddsfa•
Dein5. dillun3. Loa duo. Orlen«, cread.) de Minan 1 Dorothy 01511. La cinta
Ele amor. d'una +(duo I L'arribada do SS. MIL ele Rala d'Ilapanya a earoolana.
Diniart, m'aire estrenes: No on'oblidia super-produeeld Capitolio.
Pinol pobre, comerlis ilramdtica. Les divertidas t originals chites II fa»
dovInalft 1 Amb tota la barba. Arribada da Se. sus. su *ala • Sariloldnik

*****e•e.4444•444444450441,4•4•0006
••••5•44+44•4444.044440.664454440444+00000

Jazz-band VILA
Calefauld

1

•

ESPORTS - -

FUTBOL
CAMPIONAT DE CATALUNYA

Avui diumenge, a les 2'30 tarda
Igaroe lona-Europa
Canip del Barcelona

U. C. de Sans-Espanyol

Camp U. E. de Sana

liabadell-Martineno

Camp Sabadell

Atlätlo de Sabadell-Terrassa

Camp de l'Atletic

Júpiter-Badalona

• Camp del Júpiter

CIIIISSIIIGH
Zlaris, 48

PIANOS, AUTOPIANOS.
HARMONIUMS. ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
" LLOGUER D'OCASIO

;Mides a taminia. Planos «transen
•dddI4110041*61004018000011400111011080116

.

60 Posse tes

completament equipat, amb 12
tulles de pacer hectogrigne. un
(tascó de tinta vIefeta i una esponja per a nelejar-lo.
Con s tituelt l'aparel/ mes ne!,
. secad]. practle 1 erenonstc.
Conumolonari general:

A. MARTIN MAYOR
Carro? NI Cansad, 114.
Apartas de Correus 528

Oräola.Aveno

Clavellina. Nit, 1 tota els
dies

La moza de Campanillas

eedeinbre, l'Eaposici6 estad& oberta deis de les dues
de la tarda" fina a les vutt
n . : trobánt-se per
- tae.. -tusada - durant M

terprelat pel notable 'actor
George M'Ibas; Opera improvi-

DI LA

—

PESSETES

•Notat Mul, diumenge, 2 de

Piu rixellAIKILOWTeteror.Ala

ItLECTE1

444444+4444•444444444.114.

VAS%

deis reputals aseenagrafs

94

Ottraiit ihi .pretzimo di«
16 será diopeed de Bar,
TrAtIOW CATALA ROMEA

>.1) 3

1 ••••••44~1554451

.1114711E201

'Durant els prantfnis die» 15 i 16 sera, dispaser de Barde pie ' cap a Parla, el nula fanias dele patatas de
l'últim segle

liiiti d i

!' aviii, diumen g e,

b••4M64441M*e4445i5e444.6*
Avui. (humanice, dia 2, tarda,
a les 3'30. Nil,
a lee 9'30. Companyia Pepet
Fernandez, de la qual formett
pala Carme Ramos, Empar Alapont, Bofia Romero, Teresa Mas
el prodigiós Fidelito. Obres:

celona,

.

.44•44.4444.e.o.e.~~
Palaee Cine

o11444414444444441144044444.4

rúa XIII I donya Vieria
Euginia. Exhibleld do maniquins vivente a la 8~16
. Rotroopeotiva
Oran audall de foco artifi.
•
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A la sessid de la nit, estrena de
/a pellicula en colors Amor, 1 Pitrena de la sirena u darrera jornada de Vitlocq.

Acul, diumenge, primera siess16 de
tres guaro de qu'Irse a sls: oren.:
butaca plateas es pacial. 075; preferencia, I pessetg Segarla sessid.
de sis a vult; proas: espeelal,
pesseta; preferenela. 150 pis.
Tercera se s sla, a les deu: preus:
especial. o'75,: preferencia, I Pta.
Prolercid de notables pellicules I
tercera Jornada de la eolossal garle, basada en la famosa nocella
de l'immortai Entren' SOS,
Ele enlatarla de Parla.
A la sessid de la nit, estrena de la
(marta jornada de
II. misterio N Parlo.

Repartiment de premie als
expositora , sota la pres.déacia de U. MM. don -An.

Prense

Avut. (humana", IPSSIÓ matinal
crome a una: tarda i fil, progranito colossals. La fama:eta comedia La coloma blanca: In pelacola edmin alarit manejable; la
divertidissima pellieula Dia N pida,
per natillella chariot, i V jornada
de la sensacional peldcula do
grandids argument, Pidan.

Panano/tila

CLAUSURA DE L'EXPOSI.
010 -

Duna mesa en Status,
Mies i Vutits

GRAN SALO Ot 111011A

Avui,

TEATRE COMIC

TEATRE NOU

nAUMORA'•

As-ui,

NAMONETTES

del

Garrar del PI, 11
I ESPECTACLES PER A INFANTS
A -n ut. diumenge a les quatre de la
larda, esdev e niment arti s tic. Pra
grane monstre. E•topencla presenlarld:
I. EL NAUFRAGI DEL IllUXELL

Avui, diumenge, dia

g

% n-al, dlumeerre, gran matinal: tarda. (Mes sessions. Darrer dla di'
la Inagna oina de D., AV. GrIfIlth:

Grandiós axil del seu nou repertori!

ENTRADA

PARC DE MONTJUICtl

1 abrics

ellI4F011.114.11.11144114.69111+

Actuari com a fi de fasta la bellissima i genial

EL MES SELECTE

en Llenes, Sedes. Ven as, per a vestits

-s•sesaaaamaaaasaabebe4
Saló Catalunya

Dimana, nit, primera del
selecto abonament a dimarta blanes.—Divendres,
7 de desembre, estrena de
la comadia en tres actea

+

''''''''es nitägEtlY0118
7,41

5005

A les sis, acedó especial, t
nit, a lee; deu:

EXPOSICIO INTERNACIONAL
DEL MOBLE

t.

( I ,/ ( I (

reir.* nw
ovoos
1 reto
•neelelleg

Asma diumenge, tarda, a
dos quarts de quatre, primera secció:

/

/

programa per
de costum).

Camp del Gracia
Per entrarles i localitats al
camp de joc el dia del partit.
15 d1 partit del Barcelona-Europa, els dos clubs s'han quedat amb el taquillatge, per la
qual cosa no es posara res a
la venda.

IllARCGELON

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.
per a
L'EXTRACCIO DE LETINES
Le roben avisos
CENTRAL

Passeig de Sant Joan, nú .14.
ro 30, primer. Telèfon 1378 S. P.
SUCURSALS
Passeig de Sant Juan núnaro
95, principal. Telèfon 2037 G.
Coello, número 169. TelHori
número 2025 G.
Francesa Giner, número 56
(Gracia).
Carretera de Sans, número
135 (Sana), primer pis.

—DIVERSOS
Venus Sport - Palme Ball
Ronda de Sant Antoni, 62 1 64,

»tal, diumenge, Urda i
ball de societat per la banda
Venus Sport, dirigido' pel senyor Ponsä. Estrenes: Fox-trot
"No me mires asir, tango "81
cotorro" XOtla ".La tierra *
carmen:- »-- -

LII1 TOS

I esegchtimes consetAie
hm vetaren prenota
amo conztancta

111811

refseacanti. desi
*peone& contra
t -dánosla'

▪

Cutis Catalanes,

_

AVUI
DIUMENGE

-

GRANDIOSA

XPOSICIO

nötn,

ENTRADA

LLIURE

Aquesta Exposició serà com la dels anys anteriors, d'una gran importància, tant per la riquesa en la presentació dels models com pel devessall
de les pells que s'exposaran. Es d'interès per a tothom visitar-la.

commegemann amffla
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MAQUINARIA FRIGORIFICA .aius
ESCHER WYSS Y C.": ZURICH.
PER A FABRIQUES DE 0 . E

i CAMBRES FRIGORIFIQUES

.

PER A

ais

odia •
..C.ARNIESERIES - TOCINERIES •
FAIIMOUES eg X*C011"ATI

•11106511M DE PRODUCCIO
IFIDEOPIFICA
MINIMUM DE CONSUME DE FORÇA

ondulada d•
120 per 75 mi.
pies. 750 m.2

III
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LIJE-

MIMES '

TEULADES

Materials armats ab amiant exclusivament

u

NOVELE

JOSEP ESTEVA 1 01a.

AQUINA IDEAL PR
AUT SOF R ¡GO R ALA
INDUSTRIA •
LA
fsi.e4 D RGIR 01131.m,11
FtC
F. VIVES PÖNS

Portal de

i'Angel, 1 i 3 pra l. :: Telefon 3344-A

RICTITA

EA

BARCELONA

litbrien a earrill

E LO r

1—:
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DEPOSITO DE FORNITURAS PARA RELOJES
R
S
E FÁBRIg.
ADEJOYERIAyPLATER14.:s1

LEGIZINE GENE11111 ITRIANI

o
u

Próximos surtidas da Barcelona cap al Brasil i el Plata

u

L

TEMPLARIOS

„

5 PRAL ~{ 7

„

A EUTILES Y HERRAMIENTAS DE PRECISIDN-ETC-A

"LA

,, 12

1::

Fill de B. Caecasona

SUD PACIFIC
Vapor ALBAFt.0 el

_

15.-

g

De venda • tot erren, e

O OIL

Antracita, Cok, Especial, Boles, Llenya, Alzina pura
d'Italia

AMB MARC DE FERRO

Sublim

marta

Al. COMPTAT

SOC1ETE GENERALE

PLASSOSILLOGUER

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Casa fundada el 1870

Sucursal de Barcelonát
Placa de Catalunya. 20

e
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Si voleu vestir
be i a preus
müh t limitats,
COPfiell la confecció dels vostres vestits
ahrics a la sastreria

Immens assortit d'originals almanacs
de In.t/aCa, qualsevol preu.

Tageles perfumadas, a 35 pies. 1, 000.
Carteras amb Natas de Banc, patentades, des de 30 ptes. 1, 000.

Cromos futbol, amb anunci, a lo pes-

amb mime rodó des de 70 pessetee
Abans chifirli-vostra compra demaneu-noe mostra i preus

EL MAXIMUM DE GARANTIA

EL MILLOR RESULTAT i
LA MAJOR ECONOMIA

18

rioesclerosis e Hipertensión
de Ull modo perfecto y radical y se

cen con rapidez usando Beet. Es recomendado
por eminencias medicas de varios paises; suprime

el peligro de ser víctima de una muerte repentina;

no perniclica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, continuando la mcuarfa basta el
total restablecimiento), 102dr/t'ose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
VENTA: Ilegal*, Rambla Flores, 14. Barcelona,
y principales farmacias de España, Portugal y

Americas.

VIES UNINARIES

Pell-ainlis-Preetate-Impetlinele
1 Non ameumes alimanys de Imeta.
Miel emea metlIcament nll doier.
P145014' PCDPIDNIC3
EllUnfll amb Halan X. . . II
ßePornan e06-916 . . . II
imällin de PM .
SI .

ite.

'frac lamenta • pl'etil ilEaltab
POLICLINICA

Teltion 43-87 A.
e

Miren aparadors classes i preus
VENDES EXCLUSIVAMENT AL DETALL - PREU FIX
Recomanem bons SASTRES i MODISTOS

Ronda Sant Pare, 8 - Plaça de l'Angel, 1 - Via Layetana, 25

:

I BUEIBERR

Vulneres d'art Esmattats al toe sobre video 1 cristall t N'Idees 1 crisBaldoses. Miltaus plans 1 corbats
nusetes, gravats, biselats 1 nilralls
Casanova, 32, entre Corto 1 septtiveda
BARCELONA
TELEFON 5343 A

FONDA SIAlijN1

Bons generes i
dibuixos se lectes
::
:

Nieto do la ' 1101,1101111, 1
Iprap IN correr POMO •
liVit a 1 I da 4 • A.

(NOM REGISTRAT)

evitan por completo tomando

bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos. eohidos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de
cardcler, congestiones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-

LA HERNIA
Curada per

50 ptes.

mttlaneant el nou 9ERFE cr, Aquest cómode I prteembona* imerien tia aparen Malle mofe mollea, que s'emmotlla al coa Con Ull (Maui, no es ressen t dele
g dermis dels 'Momea Inmersos. IMperant-101 MI Rtlalltat, coi ino011at I en eld residiste posItlus de muiledeld 1 enruló radies!
de l'hernia (Ineraduni). 5,000 restos ei regalen a lita 00.
,•
BAN IN el eoulrarl. NO compreu ca p aura. faene d'embenat ni
velare 1 mudar amical meraveues »arel'. limen» INIONts: gle
brame mese 555511
0 so( de o o 1. pen.pninu, auserAnpie, 14 tiocant ß l'isgitilis de la alerce).

•

LA TEXTIL CATALANA

Ir/

Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rampa o calambres, zum-

etas el 1,000 (mínimum 5,000).

halle i estupeade-dibuixos
ti inflen

NO ENCANYAR-VOS OBTENIN11

a

Angina de pealan. Vejez prematura y
demás enfermedades originadas por la Arte-

Fonlan glla, 9 - pral.

retina:, amb anunci, too pes-

1

APOPLEJIA(Feridura)
— PARALISIS

setes 1, 000.

2P.EN:lrime341k."167.

C4101119450

nal roba per
Havau to
••
al vo g re vaslit o ebria? / bou
les nutres tases
i tindreu tì segu retat de

n 11111•311131111•11111111111111111111111•111112111111/111111IIIIIIII•NBEIN

Rofastes
i Comas

I un gens fi d'articles de propaganda a preus limitadissints, per
bter fabricació exclusiva de la casa, que garanteixen un reclant
• corultant 1 durad«

no s

•

;«f-

Uta ei gn de graden f1 Baiii d3 3333
: OA!XES DE LLOGUER

1110

a le; Z hire;
e rme e;
a
Espanya
Procediment americà - tinica

Va

Agente exclusiro: ilijo os jets Vinxx y Risas.

¡

•

1221angal,

alftI

naris llague., de zoo fulls, paper del
nll n lor, a o'so ptes.
de Nadal, grans novetats per fer
participacions a la clientela.
A lmanacs de pare?. Boniques plagues
amb anunci, a 025 ptes.

Soivre

<me riepuran la sangre y 108 IIUSUOCes, comunican o
la orilla SUS propierlacle3 antisepticas Y micrubicil,
SUS admirables resultados se experimentan a las prsr
01CISS tornas, la mojone prosigue hasta tl ...artero
.p per ¡cuto xestableeintiento do todo el aparato
nito . orirlario, curando. el paciente per oi solo, mi,
inyecciones ni lavados en quo haya de intervenir cl
medico, y nadie so entera do su enfermedad. Vatio
tomar orla caja para COCOCUCCISO
s. SU C.. Monead, 21.— Venta 5 ptas. fraseo:
' Farrear,. Gr.
SHGALA, Rambla de las Flores, 14;
Loor. l'rincesa, 7, y principales farmacias de Es.
Pass. Portog•I y Américas.

E

8,P1a0Cdialung.18

'La Sud América" s'imposa

Talonaris de rija per a Nadal, i Talo-

•
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R.MARISTANY

einnanatianumniuminitid1111111I111119191U191111111111U1111119 n1111IIIIMunifillIgJIIIIIIIIIIIIIIIIMICIle7.-;

Miralls

Cachete del Doctor

CARBONS PERMANYER 1

E URDES CREI)AM

E
Alaba (NORLINE DIntura Pra g rIM IN Ta per ale cabello Manes 6. • DEPI•
LATORI (asila I Inda/tele): 6. • POLVOS mol! adherente t 250. • CREMA (salta 54
Am arrugues): 250. • MODA DENTÍFRICA (en camprImIts Mar y eacents): 5.
grama pADNT65 (sala minarais par als Dan, s mi eses): 350. • SANIEIEL'" E
(COrlerhlüte al bay•rhum par a regenerar al caben): 3' 50 .

diat.

ra todas sUS manifestaeiencs. arel 'ir re, pro g al a ja, on
etc., por eremitas y rebnl•
:ya«
rint
des quo sean, se curan pronto y radicalmente COU Ini

Pinyola per a brasers, sac adjunt 40 quilos, ptes. 14'59.

generas
EstablImenls DALMAU OLIVERES. 3. A.
hado de la ladadrIA 14. • BARCELONA

Sobres comercials, a 6 pt.H. el 1, 000.
ptcs. resma.
Pare r de barba, a
Targetes de visita, lliurament imme-

,APURGACICINEsr

Monte-slon, 10 - T•liefon 3858 A

d'AIGUA cHORLINE

kan: hueste

.131.g.NORRAGIA

15 desembre

larussmr

om,

▪

u
•••numarummansimuezawiumuummumllut

BARCELONA: Rambla de Santa Mònica, 1 i 3. Telefons- 3291 A 4521 A.
MADRID: Carrer d'Alcalà, 47. Telèfon M. 6128

PIANOS

la salsa

PBODUCTE3 HORLINE:

SALDO!
ig

si
a

ITALIA - AMERICA

41EBOMIIIIK

Els cabells blancs. generalment.
no predisposen favorablement. Devegades. el tenir cabells bienes im p osibilita de trobar una col-locació. Encara és pitior la anunció que aquest mal
crea a la dona, que la fa apareixer
com a vella I que pot dependre la
seva felicilat conjuga) de l'aparició
precoç de cabells blancs.
No hi ha mes remei que tenyir-se,
i si 's tenyeix ami) Alma deorltne
ningú ho coneixere, ni 'Is de la Uva
ramilla.
VAI•us deorlise és una tintura cientflice I progressive
que li donare el set: afile matia de caballa. Vosté mateix podre
aplicar-se-la , en alguna minuta. Es absolutament inofensiva i
no s'esposa al perill d'altres tintures. No li lacere la roba ni '1
cutis, ni fa cap mala olor. Li tare desapareixer la caspa. aseotitzare 1 seu caben, el tonificare. evitarä Ilur caiguda, estimulare Ilur creixença i suavitzare i riçare.

DE

: Fabrica ce calcat: — LLULL, 21 :
•u
•
(darrera el F'areLit

Per a toda mena d'informes dirigir-se a la Societat:

-

CABELLS -BLANCS

PREUS

trencadura

Cotilles ortopèdiques per guarir o corretgir les desviacions de l'esquena
Nido de 50 ~ya do pràctica ad,» la millar garantla
ownsmsa

u

VELOCE"

Sortides cap a CENTRE AMERICA i

FAIXES DE TOTES SUMES :-:F1111-COTILLA ABDOMPIAL:-100EL8 11(111E1111S

6

GIULIO CESARE
RE VITTORIO

r,

a

Taller i despatx: ESCUDELLES BLANCS, 8.—Telèfon 332L A.

a

el 8 Desabre

w Liquido a la Mbrica mateix les mostres
1 i calcats amb tares que no podem u
u
aa
lliurar as comerciants
.

L'ORTOPEDIA MODERNA

asa

e

i

.

,nMINIIMariffliar11111

Braguers reguladors per a la retencii abulte de la

m

:CALCÁTS SIMON:

1

El

E ENRIQUE, CORTADA:- TE
R

de 40 z 40 sea.
ta tos. 5 •05 m.

Plaques

MENJAnd A LA CATALANA
6- ‘.
L:llAIt t
Telitton läiä

A.

AUTOMOBILS
mal 1
CAMIONS

OPEL

111111111111111111111111111111111111111111111111

Agente:
m ilnlätbdmerobil Espafto.

Pensió

Tafaner

ABONAMENTS
per liquels al portador i sen,
se temps fix de consum.

14 àpats 25 pessetes
30
"
ü 2"

50
Al
100
APAT.. . 2'50 ptes.
Tres suculets Pl ats,
pa 1 vi sense taxa.

Cardenal Cjsans, 15 I 17

PIS PRINCIPAL

PAPER DE

FWVIAR,
C LÁSICO

la, B. R.—Rambla de tinta

Illtmloa, 7, prImer.—Oarat.
le, Ira" 11111

POSEIR

fej

▪

▪
,42
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Bicarbonatada-CMcica-Litinica-Natural

3

Declarada d'utilitat pública per Reial Ordre de 29 de juliol de 1919

MIS»

3

Li

Garanties

3

de la seva puresa

són els äralisis bacteriológica practicats per eminents doctore:
Dr. R. Turró, Director del Laboratori Microbioló gic Municipal'

a

(23 octubre 1923)

Dr. J.

Agell i Agell,

(30 setembre 1923)

Director del Laboratori Provincial &Higiene

el resultat dels quals permet de classificar-la cona a puríssima
manwasmanammaaaaaummammummaa
:
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•
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•
•
•
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Certificats Mèdics
Dr. A. Martínez Vargas
" F. Vidal Solares
" J. Gallard
" J. Pagès
" M. Rodríguez Portillo
" Ricard Botey
" R. Bartumeu Antunas

"

J. Puig Jofre
" Joan Valldaura

•ammutzammuzazgiumtmening

•
• Certifica ta Mèdics
__.--.__
••
Dr. Abili Saldara'

OWUTIBBIUMBIOBBIBEIMUMMUUMIWIMMog

•

I. ANALISIS 1
.
a

" Linus Jordà
" Antoni Baltä
'" F. Comas i Blanch
" Josep Vidiella
" Joan Sans Tous
" J. Rigau Duran
J. M. Grau
“ .A. Moya Blanchar

MIMMIRMIUMMIBBEWIMINIMMIIIIMMI

i Dr. B. Oliver Roéis, ffsico-quimic .:II
1.
a
: Dr, J. Agell i Agell, bacteriolOgic :

Pf

•

Pf

•

Pf

•
•

•

91

11

•

Doctor 11 1 Turré, bacteriològic

Manuel Cuyäs
M. Eixarch
A. Alabart Massot
J. Ardivol Ferré
Eduard Ames
Salvadór Badia
J. Casanovas Marti
P.
J. Comas Font
J. Gay de Montellà
Joan Gorostegui
PP
M. Planchart
Pl
M. Soler Martín
P?
Vicens 3lesseguer
Lluís Mesa
F.
León i Laque
” Ignasi
Ubach

•

••

:
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E Doctor M. Trailer°, estudi ciantific

••

!CEBRUNO mammaaamainememmosill

•

AIGUA FARGAS

•
•

•
•
•
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ES MODEL D'AIGÜES

DE

TAULA

Per ésser evidentment natural
Per la seva lleu mineralització
Per la litina que conté
Per la seva extremada puresa
Pel seu exquisit sabor

ES EL MILLOR DIURETIC NATURAL
i amb el seu ús obtindran grans beneficis els ARTRITICS i tots aquells als quals els calgui provocar
una diuresi abundant, com succeeix en la GOTA, MAL DE PEDRA, D1ABETIS UR1CA, CATARROS DE LES V1ES GENITO-uRINAREES quan convingui facilitar l'eliminació de les SORKETES

Garrafa de 8 litres, 2 pessetes
Ampolla d'I litre, 50 céntima
Agmiaistraciú: !Aria, 60

BARCELONA Telèfons

MANANTIAL A SANT JOAN DIIOR
',emboben,

sum esunumnu ssesin ualut alum etnnm ss esslusasn awsum sems liff
l opellegitill
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