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El missatge de les entitats catalanes al rei Anfós XIII ha
a, una ràpida resposta. Ens hem assabentat alhora del
ó. Són dos documents interessants.
:. satge i de la contestaci
tim és, a més, un document històric. Per això creiem que el
deure és de comentar-lo. No donarem als nostres comen-in to patètic. Déu nos en guard. Prenem, en aquesta mot la posició objectiva i freda d'un historiador. Examinadocument que avui publica la Premsa com si l'hagués:robat en un arxiu, sobre paper envellit, grogós i polsós,

e si es referís a un país estranger i llunyà. Situats mes
del temps i més alta de l'espai, farem un estudi analitic.
li interna de la histeria aclareix les realitats que la proxital fa sovint tèrboles.
Frocurarem donar una idea substancial, no del text, que ja

ne:izen be els nostres lectors, sinó del sentit, el caräcter i
ba-t de la res p osta del Directori, que ha tingut a Catalunya,
egablement, un èxit de lectura i de discussió.
I. Qui respon?—Convé fixar primer de tot qui es que parla
la resposta. En les seves primeres ratlles, el president del
ton i diu que parla en nom de S. M. Aquesta frase neceata una interpretaci
ó. Podria entendre's que el general Primo
}Uvera, en parlar en nom d'Anfós XIII, no fa altra cosa sinó
n,metre les paraules o almenys el pensament del monarca.
m que allí) que significa la frase analitzada és que el rei
ti aspassat al seu ministre la missió de contestar el Missat,egons la ideología i el programa del Directori militar.
II. L'estil.—Atenent-nos a la nostra actitud analítica, re rarem que l'estil de la contesta feta pel Directori no és pró-

ment protocolari o cancelleresc, ni té tan sols el to clàssic
un document oficial. Entre les innovacions del nou regim, hi
la d'haver substituït el formulari tradicional dels documents
litics per l'estil vibrant, batallador i càlid dels articles pedotics.
D'aquesta manera es comprèn que prengui la resposta un
mareig de polémica. En alguns punts, aquest estil es fa una
a sentimental, i diríem que es poetitza. Tal és el paràgraf
es parla de les filles que volten la mare: la filla rossa i la
una, la somniadora i la prosaica, la treballadora i la mandrosa,

stalviadora i la pròdiga. També això és una novetat en la litetara oficial.
Hl. El contingut.--No entrarem a discutir les idees mares
e inspiren la contesta del Directori. L'historiador analític

comenta, critica, contrasta. Però no discuteix, no contrau els personatges que es mouen en el vast escenari del món.
ara parléssim com a homes d'idees , hauríem d'oposar a algude les afirmacions del Directori el nostre parer personal
•

IV. El n14rit del document.--La resposta del Directori és

anca, i fins reconeixem que és lleial. Ve a ésser com un
fue per acabar les confusions i le distincions. Esvaeix dubtes,
rectifica interpretacions. Queda delimitada, des d'ara, la zona
eracia del catalanisme, que resulta ésser la primitiva zona del
g aialisme típic. Ja no hi pot haver engany, ni per un costat

per l'altre.

LOGI

DE "LA REVISTA"

J .-,,an Saca, en un article ple
benes intencions, es planyia
hir. en aquesta mateixa pagia, de la vida migrada de les
osres revistes. Ém la sobriet del seu plany s'endevinava
na dolor autèntica, Itunv albodel derrotisme i de l'e. sverant. "Anys enrera tenia l'inIlecte català una mejor difu'6: abundaven,- mes o menys
rtificiosament, els òrgans
i fusió espiritual catalana, pera
ja fi abundaven mes que avui.
ix'. dones, no hauria désser."

aquí el panorama de
s nostres revistes: l'una ni,
s catalana, l'altra no és prcr,
rnp:a. l'altra ha do sortir d(•
ant en tant i rneara menuda
rma. En el fons. no fenim res, diu. Tant com ens en can' 1'ms cal una revista literaria.
ia de científica, una (niel i
m d'idees. Pera revistes amb
da folgada i segura.

forçosa limitad() que ha
n cer ej iutes les pagines d'una
s i:4a pobre, (avui que la liten'ura catalana no As ja un
i p ple joc d'afirionals) ha tet
III!
eis lectors emigressin a
n it por de la publiraciA
S6n pors ele que hatt
lardat per a "La Rcvista" un
afertiu'is d'amor n do resDp,
l'rsrornesa gro.
l o ra tino
displisrent girar-so

'P nriiirma. "La Revista" ha paf her p e amargues d'hnstilitat.
a soya publicaciA, de quiti7.e151 ha passat a mensual. Els
Pus ultiaborrienrs, nombrosne
n r ara hn semIden rinçA per fórnula que per ronvimriment. Na
teas menys. a len pàgines
« La Revista' palpiten vuit anys
literatura. Relle gin els aule. Tole els noms hi sin: ele
es . els joyee , els gloriosos I
I encara. rom per
sI -ltIrle inbdits.
porta esbatanada, entra. en
Didaulee catalanes, la Ileim fidel
ti. le les literatures noviesimeis de
del ist el m6n.
E5' `La Revista". que avui HanNeix mig Odie/rada, ha estat, en
thernents d'activitat obscura-

all

ment heroica, revista d'ad i
de pensament tambe . rabien
tots els assaigs, i al costal dels
poemes i les critiques
rice, recollien l'article cientific
i la teoria noca. Voldrfem que
"La Revista" visquis força
temps. per estalviar-nos la cr29nuca gloriosa de la seva vida.

Cada dia, la liuda contra la migradesa i per la independéncia
Qui hagi llançat sobre "Ist Revista" la puntilla
"capelleta" no lia fet sind errar-se o calumniar.
Es admirable l'exemple de tenaeitat i d'energia que J. 51. U.
pez Picd ha donat a tothom. A
despit de la Huila aspra, "La
Revista" no es morta. %. •

4q1==icessimeb,

LES ELECCIONS ANGLESES

LA POSICIO DELS PARTITS POLITICS 1 LLURS PROBÁBILITÄTS
(Del nootre enviat especial)
••••••

Els resultats coneguts presenten el partit conservador en inferioritat davant la unió deis
altres partas :: Els laboristes guanyen nombrosos tlocs
••••n••

LONDRES, 4 dessabre
Quan aquest artiege es publiqui, és Asible que es ceneguin alguna, sitió tots, els resultats de les eleccions angleses. Tal volta no serà inútil de
precisar el seu sentit i esposar que es pensa a Londres
sobre el seu resultat dos dies
abans de tenir bloc. Amb alzó
serà possible d'interpretar rectament els resultats coneguts.
El Parlament angles fou dissolt per Mr. Baldwin, coas es
sabut, per tal de consultar el
pals sobre 4es mesures proteccionistes que el seu govern
pensara prendre. El govern anelles ha cregut amb raó que
abans de canviar una orientació que de tant característica
semblava corisubstancial amb
la vida econòmica anglesa, calia provocar una mena de plebiscit nacional. Es, dones, primàriament en torn de l'oposi cid "proteccionisme -Sliurecanvisme" que es Miura la batalla.
Aquest problema és plantejat
pel fet de la desocupació. Els
conservadora ereuen evitar-la
amb la protecció. El partit laborista creu que un impost sobre el capital evitarla aquest i
MI; els Ares mala de la vida
económica anglesa. El prograMa Iliberal consta de dues negacions: ni protecció ni impost
sobre el capital. Llevat d'alguna vaga declaració de Lloyd
George dient que pensa utillitzar el Me_ del pala per emprendre geans obres públiques,
els lliberals no esposen cap
programa concret, probablement perquè no en tener/ . cap.
No per això 560 menys perillosos. 'can les qualitats personals
de Lloyd George — aquest modern Aleibiades — valen per
un programa.
Subsidiäriament, dos problemes política importants juguen
un papen en aquestes eleccions:
Un problema de política interior i el problema general de
la política exterior britänica.
El problema interior rau en
da situació del partit laborista
corn a partit d'oposició mes
nombrosa en l'anterior Pardament. El fet que el Labour Party és l'oposició oficial, implica que As el substitut natural
del partit conservador quan
aquest abandoni el Poder. Si!nació "inconfortable" per als
conservadors, per als Aliberals,
sobretot per a la City. Els lliberals tenen una oportunitat
per tornar a ésser l'oposició de
S. M. En aquest estere tindran
al seu costat, amb totes Hurs
forces, els conservadors. El
proporcionar als Illiberals aquesta oportunitat, -no es pas la
(terrera de les idees que els
conservadors han tingut present en dissoldre tan precipitadament el Parlament elegit pel
gener. Nn sols no es la darre;a. sind que no fóra estrany
que en realitat ins la primera.
El segon problema. el de la
polltira estrangera, es tambe
molt important. Anglaterra,
que es 'roba en un moment
que ha de reunir totes les seves forres per ter pesar la
seva soluntat sobre el mdt,
afegeix a les seves armes la
F.viclentruent, tancar
el mereat mieles als pian-ludes
d'una nació, es una mesura de
conectó gairebé decisiva. Anglaterra es valdrà segurament
d'aquesta arma (o simplement
de l'amenaea d'usar-la) per fer
triomfar els seus punta de
vista politice. Un punt coneret
tle la politice internacional hrU.
tänien es snvint alltulit en la
propaganda electoral: les relacione amb Frenen. Evidentment,
la mejor part de podflics ansiosos estan contra l'actual poMira francesa. Però, aquests
politice ea troben en diversos
partits. En conjunt els laboris-

tes eón partidaria d'una °pos
Meló més efectiva- d'Anglaterrar
a l'actual política francesa.
mentre els conservadors (sobretot el grup de Curzon),
tracten de desenrotliar una politica tal volta parallela, per?),
a un "lempo" més lent; en canvi els Iliberals estan en acp.est
punt dividits. El grup Lloyd
George i el gru p Aequith-Ders
by tenen punta de vista contraris en relació amb la pollftica
francesa. I es interessant de
veure com menino Lloyd George
sosté en la propaganda la seva
campanya de premsa anti-fran.
cesa, els propagandistes d'Asquith es valen com un argument a favor dels candidata lliberals de la preferencia ami)
qué, segons ells sostenen, els
francesos tractarien amb ells
mes aviat que amb l'actual govern consertador. Evidentment,
però, en conjunt la poSitica anglesa s'està orientant contra
França si no ve una rectifica-

,
Abano que els itlUetree me
cenen de la "Fundacid Bernal
Met ge" ens sorprenguessin amb
lIur gest grnmaís, lee pu/divarions de "La Revista" oferten,
almegailament, tin llor al Ilihro
que no es murria, pera que dalia editar. Sense liTt palie interessat per llihres de filosofia.
n de crítica, o d'ertidiriil. "La
Revista" ha publicat !libres de
filosofia. de crttica i frerudieln.
pot acusar-la do
Si
freda, d'eixorra. de deserta. no
/taima estat culpa dels bornes
que la redacten, sind deis eructe
volubles que no han volgut asredos sar - s'hi.
Fern una rdvisió de leS naatres revistes. Formulem al amura de la realitat dieeorteda
d'ara els nostres anhele. Porta
no oblidem Pesfore tetìaç 1 no
regategern a ningú l'homenatge
de la riostra collaboració en tote
els ordres.
Tant de hn que les reflexiona
dc Joan Saes hagin suggerit l'eh-o-trió de la gent que val 1 que
pot aguantar les revistes. El seis
plany nmarg prd Acode el ro meni d'una Saeta 'enlosa. SI en
aquesta tasca no hem de
menysprear les temptatives generoses, val mee anfortir les revista literäria, cosietiria en
de
revisteéeque ara 1/angueizen que empellar - 1i nous elements
vida, enrobnetint - la eronhmicecrear-ne ife naves. La prova
"La Revisurgent pol ser Idea la de "La •wat- La hietbria dis
Revista". El millar homenatge ta" la fa digna q .no 'mori
publioeció
miserable
a reefore de .1. M. Lbpez Pied cm Una
mantenint durant-vnit anys, ne- qualsevol.
TembrIlaree ,
ta, noble I independent, la «Ova
•

ció deis procediments trancesos. I entre conservadors, lliberals i laboristes no lii haurä,
pótser, a la fi. més que una
diferencia de velocitat. L'amistat anglo-francesa ha deixat
d'esser una constant per a la
Politica internacional futura.
Aja?) no vol dir, és clar, que no
hi hagi possibiiitat que aquesta constant es restableixi. En
aquestes eleccions un triomf
sensacional dels Iliberals de
Lloyd George o dels laboristes
acceleraria la scparació de
França, però, cap de les dues
coses es probable. Per tant, es
probable que el proces de 8Cparació segueixi el rnateix pas
que fins ara.
Heu's aquí ara la compostció del darrer Parlament i les
previsions dels diversos partits a comparar arnb els resultats de les eleccions que pols
ser ele nostres llegidors ja coneixeran en publicar-se aquest •
artiele:
ConServds. Llberals Labour Party mires

Composició del darrer Parlament
Previsions d e 1 s conservadors
Previsions dels Iliberals
Id dels laboristes
Id de "The Times"

346

144

117

8

332
248

157
249
139
139

120

a
7

310

334

120
260

6

126

En l'apreciació de "The Times", probablement la menys
dictada per raons de propaganda encara que jfavoreix bestant-Ore" eisriSiervide. ․ )"
quen 10 -noca. que. segons el
corresponsal del diari, són im-

possibles de preveure. Lliberals i laborkstes creuen que el
isovern perdrà la majoria. Pe-.
rb, aixt, es molt pnersprobable.
Gairebé, segura. en canvi, As
una forta disminució.
Joan embrega

SHAN CELEBRAT LES ELECCIONS :: LORD CHURCHILL
DERROTAT
Londres, 7. - S'han celebrat les
eleccions generals a tot el país,

guts a la una de la matinada, són
els seguents:
Són elegits su conservadors, 52
Iliberals, 55 laboristes, 3 independents i r nacionalista irlandés.
Han estat reelegits el "leader"
laborista Thomas i Lady Asthor.
En canvi, ha estat derrotat per
un 'liberal el senyor Henderson.—

essent la Iluita molt renyida.
A la una de la matinada havien
lliberals, 42 laboristes i 2 independents.
Els conservadors guanyen dos
llocs, els Iliberals 16 i els laboristes 5.
Les noticies dels districtes, diuen
en general que perden terreny els
conservadors.
Ha estat reelegit el ministre d'Aeronàutica.
En canvi, un laborista ha derrotas a lord Churchill—Havas.
ELS RESULTATS A LA MATINADA :: REELECCIO DE
MISTER THOMAS I LADY
ASTHOR :: DERROTA DE
MISTER EHNDERSON
Londres, 7.—Els resultats cone-

Hayas.

REELECCIO DE MISTER ASQUITH I DEL MINISTRE DHI-

tu conservadora, 77 laboristes, 59
lliberals, 6 independents i un . nacionalista.—Havas.
•
ELS RESULTATS A LES QUATRE DE LA MATINADA
Londres, 7. - Les noticies rebudes
fins a les quatre de la matinada d'avui, assenyalen els següents resultats: conservadors, 111; lliberals, 59;
laboristes, 78; independents, 6, i nacionalistes irlandesos, 1.—Havas.,

ELS CONSERVADORS PERDEN
MATE
LA MAJORIA ABSOLUTA
Londres, 7.— A primeres hores del mati es té noticia que
Londres, 7.—Resultat d e . les
conser136
resultaven elegits
vadors, 91 laboristes, 70 llibe- eleccions a dos quarts de cinc •
ral s, set independents i un na- de la tarda:
Són elegits 243 conservadora,
efonalista irlandés.
Els conservadors han perdut 138 Iliberals, 174 laboristes, 9
alguns Boca en alguna distric- independents i un nacionalista
tes rurals.
irlandés
rna candidatura laborista ha
Com sigui que la Cambra
a
Northampton,
Mr.
Mac
vençut,
dels Comuns es composa le
Cardy, representant que foil d..' 615 membres, el partit conserGovern a la Cambra deis Co- vador, amb tot i que aconsemuns en Iemps de Mr. Lloyd guis tots els Sloes restants, reGeorge. — Havas.
sulta ja en situació d'inferioritat numérica davant els altree
ELS REELEGITS
Londres, '7. — El "hip" del partits units.
L'únic candidat presentat pel
Govern, o sigui el seu reprepartit comunista ha estat dersentant permanent a la P.• nn 10
dels Comuns, el President del rotat.
Board of Trade, el Ministre del
Els senyors Baldwin i Ram-.
Gomero i el prohibicionista se- say Macdonald han estat reelenyor Seryingeour, han estat re- gits, amb trua majoria de vote
elegits.
mes considerable que en les
l'aneé han /*tened reelegits darreres eleccions.—Havas.
dos filie del sien. Hendersien,
Londres, 7..— ltesultat de
i la candidata laborista Miss
teteccions a bis cinc de la
Lairräned..-se Navas. '
Londres, 72— MIs senyors tarda:
Van elegits 249 conservadora,
Mac. Nell, sots--secretari d'Afers
139 Iliberals, 176 laboristes i
estrangers, i BrIdgeman, ministre de l'Interior, aixi com 3Ir. lo independents.-11avas.
Lloyd George. també han estat
Londres, 7. — Resultat de
reelegits.
les eleccions a les sis de la
On menys votaoió han
tarda:
•
els conservadors ha estat als
252 conservadora, 142 Ilibes.
en
districtes rurals. guanyant
rala. 183 laboristes, 10 indecanvi iloes en aquests els labo- pendents
i un nacionalista.
rist es.
Les ganäneies i pèrdues dels
Fins ara els lliberals guanyen
partits no han experimentat
I lahonta
. P.e
11
í
quaranta un _ose
tes quaranta, mentre que els cap can-vi despres de les darreres
noticies trameses. — Ha:
conservadora en perden noranta
i els independents un. —Bavae. vas.

GIENE
Londres, 7.—A don quarts de tres
d'aquesta matinada se sabia que havien estat elegits 99 conservadors,

56 lliberals, 64 laboristes, 3 independents i 1 nacionalista irlandés.
Han estat reelegits Mr. Asquith i
el ministre d'Higiene.
Fins ara els conservadors guanyen dos 'loes nous, els lliberals 29
els laboristes 14.—Hayas.
Londres, 7.—A dos quarts de tres
de la matinada havien estat elegits

La Política Full de dietari
EL SENYOR DALI NO
ESTA PROCESSAT.
El notari de Figueres, senyor Dalí,
ens prcga de fer constar que no és
diari cola la noticia donada per
marcal, que hagi cstat processat.
Diu que, pel contrari. "confía poder
1111

deonscguir cl preceSsanicott dels satélits de Tex•Woventador senyor Lweje".

L'oheriara de la Cimbra

El general hackez se sil

de Ilepreseelallis El mis-

bien sufra el gavera del

salgo presidencial

prelleol Obregh

nostres pròximes cdicions.
EL "BRUSI" I EL DIRECTOR!

DE MEXIC

Nava York, 7. — Comuniquen de Veracruz que els Estats rnexicans de Sant LLlufs,
havent Ilegit el president Coolidge
el seu missatge presidencial, en el
Potosi, Mixecan i Taulipes
qual es menté la ratificació del pacte
s'han revolucionat contra el
sle la Lliga de Nacions, mostrant-se
general Obregón, havent proclamat la il-legalitat del Govern
contrari a les aliances internacionals
permanents.
federal i expulsat Il lurs territoris els funcionaris del dit
Afegeix que els Estats Units han
G OVP rn.—Ilava s.
de romandre lliures i independents i
insisteix respecte la creació d'un TriMèxic, 7. — El general Sinbunal permanent de justicia internaches es el que ha assumit el
cional, la qual idea va Gostinguda per
romandament suprem de les
una proposició governamental preforres 1 elements que s'han susentada al Senat fa algun ternps.
blevat (meten el Govern del geSegueix dient que els Estats Units
terral ()hindú als Estats de
no entraran en relacions amb RúsSant Lluís de Polassi, Chihuasia, el régian de la qual no reconeix
hua i Choaean i Tamaulipas.—
el caràcter sagrat de les obligacions
llevas.
internacionals.
EL MOVIMENT REVOLUCIOAbordant la qüestió dels deutes
NAR! S'ESTEN A NOU ESTATS
aliats, declara que el deute corrent i
Nova York, 7. — Comuniquen
s debuts pelo estrangers,
ele in
de Méxie que el ronviment reexcepte Anglaterra, s'eleva a set mil
voluelonari s'ha estés ja a nou
dos cents milions de dòlars.
S'oposa a l'anullaci6 lela deutes,. Wats, g dhur a la coma peacceptant es -tot cas cpie s'efectui` trolitere de Tampico.—Havas.
Washington, 7.—El Congrés ha
celebrat la seva sessiO d'obertura,

una reajustació • base del procediment segun amb eta delires britinies.
Acaba desitjant que regni l'ordre 1
el benestar pel misa, que F yanea sigui Pagada I «:Alemanys revisqui.
-Mana.

Londres, 7.—A dos quarts de tres
les dades conegudes del resultat de
les eleccious'donen les següents xitres:
Conservadors, 20/; lliberals, zoo;
laboristes, t.31, independents, 9, i r
nacionalista irlandés.
El ministre d'Agricultura, senyor
Sanders, ha estat derrotat per un laborista.-Havas.

ELS RESULTATS REBUTS At.

LES ENTITATS FIRMANTS
DEL MANIFEST.
Per les noticies que en tenim, podent
dir que :es entitats firn:ants del manifest Ilittrat a N'Anf Nil!. durant la
seto estada a Barcelona, sdit trescontes
noranta cine.
El +nutre dcsig era de publicar-no
arui els nonts. No esscnt-nos possible,
confiem poder-ho fer en una de les

ESTATS UNITS

EL MINISTRE D'AGRICULTURA DERROTAT

ce

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA
SURA 14114eAR

El Diario de Barcelona, en el núeditorial atnb el titol de "La realidad dcl
problema cataran".
En aquest article es fan. entre &tres
dectaracim g s. les sogüents:
"Ese regional ismo de que es armazón 'a Mancomunidad. en expresión del
genera: Prime de Rivera— no tieno derecho, hasta el presente, a desconfiar
de la promesa taxatiramen le consignada en el manifiesto de 13 de septiembre, que tiene a ser reme el CAdigo
fundamental del Directorio y por el
cual el airamiento militar tuno en BarcoOna su primera y nuls entusiasta eolaboracidn. Menos aún cabe temer,
fmndadamente, supuestas intenciones del
Directorio en detrimento de fas limitoentintas ventajas que la egión habla
podido recabar en el ruar* de hora de
Incide: de un infecundo centralismo
agitanador y absorbente."
ti el ~Seis. número que es publicaren anteridri efirmacions, es rependida. tumbé, la contesta del presidad del Direct ori al taissatge de les
entitats ecosiamiques.
LA P.4MILIA D'EN MACIA
tialger proceded de Paris eas
informa que la policia esPan yola de
Peritos impedí e' 'as oír a Franca a
la maltee i la ¡lila de res-diputat sea'« Morid.
mero d'ahir. pubica att extens

EL TRIOMF DEL TEMPERAMENT
Hem tingut el gast de Ilegir, l'un
darrera l'altre, el missatge de les societats catalanes, tan enraonat, tan
assenyat, tan entenimentat, i la resposta del Directori, ple de fuga i de

color.
Fet i fet, collocant-vos dins les normes que regien la vella sodetat europea i fent esrnent només del to de
cada un ¿ets escrits, haudeu dit que
el missatge era el document oficial,
emanat en l'altura, i la resposta, el
document engendrat en una hora de
fervor sentimental.
Acinesia subversió de toas no és cap
detecte gres, naturalment. Al capdavall és probable que una de les característiques del nostre temps sigui la
ruptura dels encarcaraments governamentals que arreu del alón Conaven

als actes i a les paraules dels poders
públics una monotonia gairebé litürgica.
No recordeu els parlaments oficials
en aquella comédia famosa de CaiIlavet i de Fkrs—“Le Roi"—que van
representar tantes vegades al Teatre
Principal, quan el Teatre Principal
no s'havia cremat, quan la Nirgu no
havia encara emigrat? Eren d'una visor perfecta i gairebé deliciosa.
Però, decidiiament, la t'ostra época
no én partieläria de la grisor, sitió de
les coloraines. Tothom creu que li escau de tenir estil; poca són els que

es resignen a fer Iliscar llar esperit
dins les velles fórmeles consagrado
pel costum.
Ckroenceau, durant la [tierra, alesllores que frei el tigre indiseutit i potser indiscutible, va començar el conreu de reeditaste. Na ens ya
re. Té
Té talent, do ti era orador aloetünat i Mentira d'aspan..
Per ò l'evocacid d'Input ball" ossom
ple no pot ler-nos acceptar ama o lua
-**
el predomini del teaperaateat
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COTITZACIONS
Bord
A/sean. •
••
. . .•
Orenses. •
Cacerea

Obra AH Bata
SOS 648r 14 O
6E25 • 3 60 0.0
210 554. 524
1•13
‚0)5

Tiene
64'
111,1
810
16 31
39-75

Obra Alt

Bala Tanc
.42 54 48 48 Ir S
Sus 520 8PM 310
53'
53

Bala Alt
0455

Tafle

ten 6 -30 Cedules argentines

83'1 Exterior
5
18 15 1610 u) 10 rranea
32'
Nova York17775 30
3)
63 38 tt

Espanya
Suissa
Holanda
115114
Suecia
Portugal

MANCOMUNITAT DE
CATALUNYA
Arte. mart.
En/presta 1914 • . 7t.• 71
1950 . . 71 77 70'75
5
C. C. Comuna/ . . 715

DIPUTACIO DE BARCELONA

Emp. 9.000000. . 1 772'
"
3.000.000. . 75'..
"

• 13.000,090 B. 72'4 ,
• 13.000,000 C. 752

AJUNTAMENT DE BARCELONA
re (
ifellssid 1903.
:•a* .
."1904
-

.•
••

I.

e

.2 g'

••
»
••
•
•

1905.
1906 A
0906 a
1906 C
1907 D
1910 D
19/0 B
1912 E
1912 F

7r

191300

753

75
71'75
rers 79 25
7715
7'5)
71

.8
7353

7.

1016 B
1917 8
1918 B
*
1919 11
"1920 B
1*
1901.
6Ixampla 1899
"
1611
»
1907
Bono Reforma.

PORTS

7r25 782'
78
¡835
77 75 7
7739 78 5 e
778, ;8
39' . :7 5
951,
soso
8651
61 - 0 ir o

Port de Barcelona . 140251
Melilla . . 9970
" • Sevilla. . 9.-01
" • GH011-Musel. OB. I

Franca.
Sulssos.
fleette5
Ltres .
Linees. Dólar§
Marca
Corones

DEUTES DE L'ESTAT

37
0 9 50
8180
43037
3347
7502
1113
10002
16585
203

BIASSANA.
Espeeialitat de la casa des
de sa fundació. Ferran, 14.
A la secretaria de l'Esco'a d'Engineers Industrials rebut els tito:3
segnems: Pan Guixi Pujo!, Jordi de
Miguel i Almirall, Francesc Massa i
Majó. Josep Rara i Soler, Jame Esmändia de Puigoriol, Jor.r. Pradera
Butsems. Angel Fährsgues i Suarez
i Fè. ix Mestres i Brunet.

- Fu rp dv .

1

nt`iaUtre SÄ.

Bombonerla selecta, cofres,
porcellanes, paneres I causes
gran fantasia, colIeccions escollides entre les darreres creacions de París i Viena
INSPECCIO
El tinent d'alcalde del districte VIII
ordena al menescal que fes una detallada inspecció de les substancies alitnentici,s que es leen al public.
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
rada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a l'americana, de 9 a 11.
CONCERT PER LA
BANDA MUNICIPAL
Dem, diumenge. la Banda Municipal
donara un concert a la plaça del Rei,
a un quart de dotze del matí.
dPaolusAieel;
INSmera do Oro

Calefaccié idea l
Besada saludable: cata LA GARZA.

Demä, diumenge. l'Institut de Cultura i Bib'doteca Popular.de la Dona celebrara els següents actcs:
Set - id Permanent d'Edneacid i Ins!meció. - A les dotze: 1 lec') de lec-

Sea...id Permanent de Religió i
-A les vuit : tnissa cantada de Comunió de la Confraria de Nostra Dona
de Montserrat.
Secció Perm anent de Biblioteca Circulani i'Ptib;i:a. - A les onze: sessió

mensual de lectura exp icada "Poesia
liric.a".
Secció Permanent dr Cerimonial i
Festes. - A les sis: IlieO de dansa
popular catalana. (Poden prendre-hi
part totes :es associades.)

Model 1924: ExposiP. Letamendi, 17
- --MULTA

L'Alcaldia ha imposat una mata
so pessetes al propietari de la casa 12
del carmen de Marian Agulló, per no
efectuar les Ittil ore; higieniques que
se li ordenaren.

Viena
Praga

2170t

5513

Nova York
Disponible
Desembre.
Mere
5late
Julinl
Setembre

54515
2225
9480
50735

Atar. cure.
en
C. Gral. Trato.
5% resp
"
" "
Traniv)es BEG 5% Ir
" 4 % . 7615
" St.. And. 4% • 71'50
Sarr1ä-Barrel. 6% 102'15
rer. Cataltinya lt ViO. OT
911`
eras
Fern. Catean§
AMA, ti A8 1 ELECTRI-

manre.a-serg• 4%

Tanra e dcsbre
11 1 4
11311
9.5
ele

CITAT

C. Bar. E. 1900 5% He
"1907 4% or I
1900 4% 8E53
"
191 5% ep
"
81 re
1918 5% er
"
95'83
"
1920 6% 16AlgUeS Barna. 3 01, so
"
4%70
"3% 00'6
8615 as*
"
" 6% mor
C. G.-E. D. 4 1/2% 75" E 4 1/0% Ve 7e 51
F. 4 1/5% 23.3c ,315
"15 915
"6%
sow, ; • 1 br
A111119. pub. 0 5%.
H5% 80.
Ener2tles 5%. . . 8375 01 5:
6%• 91'25 61 25
11011! 6%. 91 .75 g?
E. del Cines 5%. . 10
6 .'
"
"
1075
E. 51 d'Ebre 5%. .
S. P. F. Mol. 6%. er
77
» BOns 7%. 7r
7850
S. E. C. Ele*. 5%. . 74'
H. A. Elect. 1 %. . 103. 15815
6%. . 11115
"

ACCIONS

VISITES A L'ALCALDE
Ahir complimentaren l'alcalde: el
rector de la Universitat. l'alca de d'Arenys de Mar, lea-diputas senyor Caries Murraries. l'ex-tinent d'alcalde se.
nyor Martí Ventosa, el president de la
Cambra ln Intua Industrial i el tinent coronel senyor Miguel Abril.

JOIES, VERITABLE OCASIO
I objectes usats de totes classes. Preu fix, Tallers, núm. 41

vedella a la' macediatia' ; dijous, ensalada a la rosa ; dtvendres, pasti, a la
regència; dissaine, timba es de castames a la xantilly.
Nota. - Poden assistir a aquestes
llizons lotes les que cls interessi tant
si són com no sócies de l'Institut, satisfent 0.23 ptes. abans d'entrar a classe.

REBAIXES

de 1'1 al 15 del que som, en
joes crOlies. Casseroles, pots,
etc.. en Alummi extra.

ESTUFES DE PETROLI
Llorens Germana. R. Flors, 30
PRORROGA
L'Alcaldía ha prorrogat fins Cl da
el del mes que som el termini perque
els interessats puguin retirar de l'Agencia Executiva, sense pagamento de
recàrrec, els rebuts per Earbitri sobre
conservació de neteja de cloaques. corresponent .. a- 'es cases de l'Eixampla,
i exercici 1922-23.

Base de VIlanova 59
Banc le Cataiunya
erecta 1 Docks.
11 9'

15'
FERROCARRILS I
TRAMVIES

Sarria Barcelona
10e
leerme Vigo
. 14 • 70 , 1 5'
14'
Morrena Urge. .
51'25 5210
andalusoo. .
sud d'Espines . •
M. IDO." 6'
0101 Girona . .
77‘
Alindara . .
• 78'
C. Ferros. I Trena.

Transan/mitra

v
c Ial,l'eant

Cata:lana EpDcppf.r..

Papers pintats per a habitarions. S'ha rebut el non mostruari de la casa John Line, de
L n mdres. Representant: II, Delgado, (mrrer de la Mercè, 8 entresol. Telef. 5535 .1.

09/11/14111/1111MMBIOWS!

El dia 10 del corrent
queda definitivament instalIada al seu nou local
del carrer de

FONTANELLA, U pral. LA -

Sastreria Arderiu
INSTITUT DE CULTURA I
BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA
Classe de eMna popular (Dies feintro. de vuit a nou del matlf,'
Lista de la setmana. minestrone a la milanesa dimarts. IRA
de rap a l'orly; done--enes, Pengua

CASA FRANCESA

Come!, de Gent núm. 3 17
(entre Rambla de Catalunva

FERRETERIA I BATERIA

ba inaugurat els seus salons de novetats per a senyora, perfurneria i una
una colleccid extra dels últims modele de capells recentment arribats de París

DE CUIDA
Estufes de Petrel!
Articles per a presents
).(

113 111 j 11 110C§ Mataró
Telef. 2 88 A i 6(7 A.

Els monjes de Montserrat 1
la casa J. Fonolleda Serra re.
comanan el seu !loor

AROMES DEL MONTSERRAT
L'Associació du Pessehristes de Barcelona ens tramet les Bases que regíran al Concurs Públic InfantiLde Pesseines que organitza per al .proper Nadal. En elles s'indica. que la inscripció
és gratuita per nens i nenes de 8 a 14
anys d'edat. i se n'admeten. ¡iris el dia
de Nadal, a la porteria de restase SQcial, carrer de Girona. núm. 17, tercer).
Després día el Jurat qualifi cador passará á rketnicili per judicar el
mèrit dels pessehres. adinic els ni:,
senzills. construits mis inscrits i concedir els premio rebato. que són impontants en quantitat i qualtat.

ALUMNES EN VAGA
Comuniquen de Terrassa que els
alumnes de l'Escola Industrial d'aguoEa pob uní slan declarat en vaga en
Ilur desig d'avanzar les feste; de Nadal.

A 40 [AMI; ! kiele yere
A TOPES
1.43 DROGUERISS I COLMADOS

DEMANEU-LO

L'ARANZEL DEL PAPER
Una comissió d'administradors deis
diaris de Barcelona va visitar al general Lossada per pregar-li que s'in,
teressis per tal que no softí 5 variacia
Earanzel del papen per als diario.

PUENTE

CALI., 7
Modele última novetat en tricot
do 'luxe
..-9.•-n••nn•n•

.1.1N REGISTRE APROFITAT
Va ésser practicat per la policia un
registre a la casa mini..15 de! carnet
Sadurni, on viu el mecànic Guillen'

N9rorr2 de3a n t 3aurne

27
74e,

9678...te' :8 75

213*
iMTt'aeliumn;."Eb.re.•¶57
L'ElectrIcitat Sub. 110
.
Forres MOtrius
" O.
" P
Const. Eletelques. eso
AlgUes Barna. o. . 778.28 116'
"
dferides. 4..
440'
trtie. 8A.
11 II.
C. Fillnid'IE:Selec
c.
•
0.85

L'OFICINA etkNICIPAL D'IN. FORMACIONS' I RECLAMACIONS.
L'Alca'dia assabenta que a l'oficina
d'Informacions i reclamacions no s'admetran res més que les que presentin
directainent els interessats. Per aix;:,
s'estableix que "els interessats, solo !a
SiVa signa tura, consignaran al talj,,
breumen: però clar, la rec . amació o
informació que desitgin".

,

EAblree0 1:

AIGUA, GAS I ELECTRICITAT

I passeig ile Gräcla)

Argenteria, 49 I 51

AVIS

NOVA YORK

DIsp.

Dnbre

Gener

Maro

3141g

hiliol

Tanca antertor .

36.45

34110

74-28
3317
84-75

7465
55 10
3,73

MM
11.',11
asa

21514
.4'4)
les,

. .

telegrama .
Tanca . . . . .

Octa.

ki2

Es

1^ 75
111 65
2011

1E55
19' 7
ale

1 9' 5
1, 72
2511

zsts

3143

1919
19'18
/era

15 . 1

ti

111

Nova Orleans
Tanta anterior . .

seso

Obertura . .
segon telegrama .
Tanca . .

ns

tu

840
945
50
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ACCIONS VARIES
Ante. Cort.
C. OrL Tabaco I" 1.• 220
80,0 205*
C. Trasanantlea O. 110'
P. 111.2
Canal Urgell. . . les
La MsquInIsta . . 70
Cm:my& industrial. 19.•
lildro. de Vibre.
Sucrere del Segre o
Gral. Telefons O
P
c. Peninsular O.
"P. . feo
S. d'Obres 1 CODS 150
Enid Restners .
Asland. . . . . 137
U. MetalitIrglra O.
7051
Sucrerea O .
. 30
5 P. . . 90Mutua Propletarls 60*
Indüs. A premies. . 15.3`
unir) vidriera A.
B. . 70.
»
Catees 1 Au ges A sir
B. fe.
mane. Eleettea. .
Coas. 1 pav. ABCO ss.
E.
Auldinnibna S. A. as.
litspano-Sulssa . .

Vázquez Martínez, trce ant una d'aquestes maquines -registradores" que
havia desaparegut fa alean temps rel
despatx de les Pescateries Ca:a/anes.
El Guillem diu que la maquina li
baria estat donada per dosen reparada,
pel sen atnic Jaume Soriano Babiloni.
Es tracta dels mateixos individus
processats per :a troballa d'uns motor;
procedents del robatori eízetuat 'a la
Societat de Maquinària Agrícola Marelli.

PURE PERMANYER
doneu-lo ala vostres filia i els
guardareu de Pesorefulisme.
EL NADAL DEL SOLDAT AL
MARROC
L'esposa del general Lossada, en el
seu desig de contribuir a dulcificar l'estada deis expedicionario a! Marroc i
per tal de fer més falaguer e: Nadal
del; soldats que es trohen en aquelles
ternes, organitza una expedida. i prega que els donatius per a aquest
henefic siguin remeses en el seo noto,
al Govern civil.

-roma de3ant3aurr2e.
NOVA presentarld, en capsa de
!latina, de les especialitats per
al glesclejuni
Borregos de Mallorca
l'equinos I Secalls
DENUNCIA PER ESTAFA DE
TRES MILIONS •
L'apoderat general de la Sucursal del
Banc de Terrassa ha presentat una
querella contra un industrial al que
slavia obert un compte per a l'explolució del seu negoci, fent Us deis fons
de: Banc sempre que li calia. En passar balanc, i quan la diferencia era ja
de tres milions,
desapare -

ACCIONS VARIES

lintel Ritz. .. .
Cal burs metan:es .
La linobenua A.

^

BORSA DE PARIS

Antr. Cort,
75'

Indus. Alcoholera
rOinerlt prometat
C. Tranomedet. . .
S. A. Mone gat. .
S. A. Danun. . .
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'Ampara 7. . . .
Salat 0 . . . .
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e
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72550
Tobar« Fui9. .
2010
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55'
¡Te
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l2t
Ilv. r1Or

53
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MINES I CARBONS
carbontreres.
11e/iteres
. . .
51. i sondee G. .
"P. .
carbono eleetrIc .
Mines del Rir
.
Carbono Berga O .
P.
S. Carbonera P. .
"O 1.4

1 tos den .

A • rttrIon 3..

705,
190.

Prior« .

613

E
thz
kg
785

55

• 740
. 351'
.
. 115
.774*
. 107
711
. ¡4150

esp.
5..
3.•
eärer p c eco,
. 137
Cordobes. .
54r
Anclaiusos 1. • var. 81'
5.• " 55;
"
"
1917 3%. 11•2
Badajoz . .
:43'5
.
Cta. Argent
2611'
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vaienela
Ataren

255

se

lefr

171*
120'
"
04.' 1*
.11. Miura. . . . 617
General de Carbona 41'
Cnn3 Minera . . .

els moderníssims avencos aplicats a :a
radiotelegrafia i radiatelefonia.
ha un veritable interés per assistir a aquesta conferencia. reae sera pública, (eilt preveure que la sa la de
l'Orfeó Graciene es veurà concorregndissima.

Comerç i de la Indústria ha inaugura:
l'Exposició de. Fotografies que ore,
nilza amb motiu del dese aniversari d r
h seda fundació.
Pot di,itar-se avui i altres dies festius. de deu a una del matí, i e «le
feiners. de deu a dos quarts d1 detzt
del vespre.

SEN VORA

DELEGACIO
L'Alcaldia ha delegat el regidor nyor Banque per assistir denla. d.menge. a la recepció a l'Academia dt
Borles Lletres dd numerari electe x!ayo!. Lluis Via i Pages. Lacte se cee.
brará a la sala der consell de la Uni.
versitat Lieraria, a les onze del mg:.

Podreu adquirir per 23'50
model
sabata de xarolina, cosit,
que com a Ferian-a s'ha posat a la venda a la casa

pessetes lúltim

Raspan. Portaferrissa,

13.

Ahir es declara un incendi d'alma
importancia a la fábrica de serrar fue
ta que el senyor Ricard Pareoo té a!
número 166 del carrer de Ressea:
Orús. L'incendi dura una hora: apagre
lo els bombero del Parc.
Les pèrdues són considerabn-

Un cop venuts els parells
que a aquesta propaganda
destinen, es vendran al
seu preu normal de 30 pessetes.

A. RAM.

DESGRACIA
Francesca Pampidó Gavarra. eu una
fährica del carrer de Monistro'.
d uns set metres d'aleada i que(E1

Portaferrissa.13

BAR CELONA

JOIES DESAPAREGUDES
Acusat d'haver sosttet a la senyora
Rosa Buixeda unes pues per valor de
14,000 pessetes. ha estat detingut l'electricista Agustí Calcó, que Ita ingressat a la presó.
La denunciant fonamenta la seva acusació en que les joies desaparegueren
mentre aquell trehallava en una installació que efectuava a la seva torre del
corren d'Angli.
L'acusat ho nega energicament.
• Afeccions a la

Or.

F. Moltaña
pell i cabell.

Corts, 339, arcessori principal
La Secció especial de Fotografia del
Centre Autonomista de Dependents cl21

a lacte.

Foro de Santa Rosa
BRUCH, 74

Doleos exquisits. Paseques per al te. Vins, ..cors, cafés i .sucre.
Casa de confiança

E,S PANYOLA

GUIN

El jutjat de l'Audiencia ha virculat
ordres a la po'icia per a la busca i
captura de l'estafador.
Beguda rtenciosa: ce. LA GARZA.

Festivitat de la

Purissima
lnimeris assortit en obj,..2tes.
per a presento.
Placa Santa Anna, 4

Els alumnes de l'Esco'a d'Enginyers
Industrials organitzen per al proper dimecres, dia 12. a la tarda. a benefici
de la seda Associació. seguint el costum eraltres anys, una funció al tea•re
Goya. i en la qual 'a companyia DiazArtigas representara la comedia d'En
Martínez Sierra "Amanecer".
Aviti. dissabte. a la nit. el doctor Enríe Calvet donara a l'Orfeá Gracienc
la primera de les dues conferencies en
les quals desenrotlara el sttggestiu tema de la radio-comunicació, explicant

1181111141111•BlIBRIBBIR BB NINIIIIBBR II IIIIBBIBB•••••••11110

A1

EN
VISITEU L'ECONONIAT D e
BARCELONA DE CAIXA MUTUA POPULAR. RAMBLA DE
•
CATALUNYA, 80, ON HI TROBAREU:
ESPECIAL de la CASA,
• TORRONS
XIXON
5'50; EXTRA, 4'50 14
ALACANT, A 5'25; GEMA, CREMA, CAD1Z, P SQUIN, T A» RONJA 1 PINYA, A 5 PESSETES Kg . ; MADUIXA, MassispA,
• FRUITA, A 4'50; BARRES CREMA, CRUQUANT, 01RLA. CHE, A 5'25 PESSETES Kg. NEULES ESFECIALS DE LA
• CASA, A 3 PESSETES EL 100, I EXTRES A2'50. ES ECOII NORIA PROVEIR-SE A LES SECCIONS DE CAN», A V IRAM, CANSALADERIA, CAFES, PEIX, PESCA SALADA,
• VERDURES, COLMADO, ETC., D'AQUEST ESONOMAT. - •
151111111BaBsiosimilissimemismmumumnsilli

que no ostenti el nom comercial en cata-

là, que tenim registrat, no pertany a la nostra Societat.

CASA CENTENARIA
CENTENARIA

Ens interessa esvair equivoco, contestant així les moltes

-• Situaci6 dels establiments de la Societat:
Playa de Wat Miguel, 1 I fi (prop de Salmeron)
GrAola .
A l'Eleampla . Paomilg.de.Orkola, 7
al Caso Ases . LlereteriaL

reclamacions que rebem, confonent els productes de la
nostra especial elaborad()
.41•11.15111111111.11111511501151ellfflelem

C 1 O!

PER AL, DESDEJUNI
Pa de Viena
"Croissants"

"Sequillos"
Secalls

Borregos de Mallorca

L.
z•

78

gué.

Tot establiment

e
a.

LIVERPOOL
Trinca anterior . .
Obertura . . . .
Segon tele g rama .
Tanta
. . . .

Ante 1 COrt.

OBLIGACIONS VARIES
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St. G. de Rece 6%. 54e. O. Carbono 6% 105
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Mines del RIT 6%.
6%. 85'
T. Fran. Esp. 7%. 95'50

47,

a

o

Se g on

475
482

Paree d'Eaparm

Azur. I Con.,
C. 81010 Eict. 6942 74'
51411. EIrt. 6%. 'Ir
68'
Manreaana 5%
fers,
.1 test;
6%
. .1'
C. Gral. Ele.
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Cotitzacions del dia 7 de desembre de 1923
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Sants d'avui: La Immaculada Concepció de Nostra Dona; Sant Romerie, abad i confessor; Macan, màrtir;
Santa Ester, reina. (Indulgencia plenaria en les esglésies dedicades a Nostra Dona.)
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PONS NIT

SONSA MATI
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te, I dirdeesiabresle-tel3 •
-glee el F. Ç. liartinenc ha ecamertat
Dek partits loteraationals, ed ter
ebe partitsramb l els potents primers eatoe4t
"equipa F. C. .Badalona i Terrassa
Xema-Crecovia. (a *sobria), •
Fnibol Club. que tindran Roe 'avui i Arat.4
•,1/4
l'eme al cama del Martinenc i TerVasas-Lliga Tropau, ear lea I.
rusa; res peceirament. •
•
' Vanas-017mila (Fturne), 7 a E'''. Vasas-Gioria (Entine), 6 a p.
FUTIOL. ELS. GRANS . PARTITS
' En mamut- equip >limen 8 seleccio113ATHELY A. K.--ECROPA
nats, que són: Zatyko (defensa dreNACIONALS

M'OH%

reotiu de celebrar-se aquesta
aquesta partit internacional, el
cede, Campió inaugurará el
terreny ce joc, el qual está sicarrers de Sant Llhis, EnMarina i Lepant.
tii.11adar-se a aquest camp,
pjeu 1:tilitzar els tramvies mime; 46, issent, per& prefemcr, baixant a la„ Traves:.
miteix hi haura servel extra(i'autóinnibus, els quals sorde la Flaca de Catalunya.
ree,rda al palie que aquest
trc començar a tres quarts de
• punt de la tarda.
XASTIC DE VALENCIA
UNIO E. DE SANS
, de la Unió Esportiva
se celebrara aquesta tarda el
: deis encontres concertats per
g ecrcle amb el Gimnastie de
recia.
paHt començarà a tres quarts
e: • punt.
•
PORTIVA GIRONA
BARCELONA (Reserva)
ca campanya que ve reap de la Unió Esportiva
ea el qual figuren jugade 7an graos mereixements cont
Stamper, i que compta amb
t 's de primer ordre, especialen es Hules
contenció, ha
; invita: pel F. C. Barcelona pertac: una exhibidó al camp ec Les
F. C. Barcelona té a gran hop- -3: al nostre palie els en- , ji:gadors gironins, dignes
rebuts amb la cordialitat i la
ia a qu'e slan fet creditors per
acció eminentment deportiva.
'equM que oposarà el Barcelona al
la Unió Deportiva ee Girona és
I=ve actuant en .el Campionat de
equips. amb èxit creixent, esseva constitució: Llorenç. Lla. Llobet, 011
é. Elies, Celia. Vi. Blanco, Gracia. Paló i Fuster.
la seva part. la Unió EsporGirona presentará a Ganchia,
Bosch, Poch, Stamper. Feliu.
Weiz, Santamaria, Vinyes i
eras.
quest partit, que tindrà 'lec al
ie Les Corts, aquesta tarda, seirbitrat per En Sampere.
PARTITS DEL
ARTINENC
l'bjecte de donar un fort enei
al sen primer equip amb
• partits de -Campionat que ti
realitzar, i intensificar el
ïr la deguda cornpeneteació en
ce t i que ha practicat en Ilurs ren.

Cont de costum, al F. C. Barcelona
correspondrä el gallard6 que hauran
deferir-li tls bous aficiosiats en premi de l'esforç que suposa organitzar
una quinzena de futbol, a base dele
principals equips «Europa.
Pel camp Ce Les Corts desfilaras,
a partir de/ dia 22, el "Vasas", de
Budapcst, i el celebérrim Sparta, de
Prags, el qual ve disposat a venjar
la desieta que va infligir-li el Barcelona, en ocasió que era considerat,
coral segueix essent-ho, el millor «clip
d'Europa, Lora que els jugadora que
integren l'onze blau-grava s'obstinnt,
com creiem, a mantenir lkr paye-lié
per clainunt de tots.
Posteriurment rebrà el Barcelona
la visita eel Slavia, cloent aquesta
serie de partits amb eis que haurä de
disputar al M. T. E., de Budapest,
l'equip mis cientific que ha vingut
fins ami a Barcelona, i en el qual
brilla Orth cona a figura d'excepdonal categoria en el lloc de mig centre.
• so 41..
Correspon obrir l'esmentada quincena internacional, al Vasas Femmunkasok Sport Clubja, conegut vulgarmont pel Vasas, el qual fou fundat
l'any 19o9. Després d'haver guanyat
el Campionat de la III i II classe, entra l'any 1 ot5 al grup ie primera
classe i des d'albear; continua lluitant al mateix Grup i :contra els famosos equips que l'integren.
Els scus jugadors, soase ixe•isci'i,
han estat formats pa Club i molts
internacionals sortiren dr 'escota del
Vasas, com, per exemp. c , Ortli, que
té ja gran renomenada que jitga actualment al M. T. E.
L'equip del Vasas és el • ;ne posseeix el joc mis bonic d'Hongtta;
practica el joc ras de l'escola escocesa, i no solament a Honra, G. no
també per tot arroz roi aluest equip
ha anat (Italia. Austria, Txecoes lavaquia, Polónia, Alemanya, etC.), els experts ti lean tributat els millors elogis pel seu joc net i elegant.
L'any 1923 aconsegui cl quart lloc
del Campionat hongarés, darrera del
M. T. E., F. T. C. i U. T. E., ultra
haver guanyat contra /6 equips, el
premi de la Federad& El dia t
novembre paseas, davant del M. T.
E. T. C. i U. T. E., guanyà el premi
de la tournée "Krapp".
Els resultats que ha obtingut aquest
any en el Campionat són els següents:
Vasar-M. T. K., a a 2 i o a I.
Vasas-F. T. C.,raoiza
Vasas-Zuglo, 5a I i3a o.
Vasas-V. A. C., t a o. .
Vasas-Kispest, 4 a 2.
Vasas-Torekves, 3 a 1.

ta), Tornemleo (mig esquerre), Gott.
lieb (mig centre), Takacs (interior
dret), Jellinek (davanter centre),
Szentmiklossy (interior esquerre),
llimmer (extrem esquerre) i Katzer
(extrem dret).
Aquests partits tindran Roo els dies
22 i 23 d'aquest mes.

ALEMAXA I tIS ALIATS

SON SIGNITS.itS D1RRERSACORDS
ENTRE, LES IUTORITITS ELS
INDUSTRIALS DE LA Mi_

Combatió parlanliantMla de fetalitmdld continu esercint 143
sevee funcione, lióhua en el ces
que'es acoceas a la 'clissoludiö
del Relchstag, — Hayas.
Et'COVERWFA GRAN ESFOrt-'
.ÇOS PER ACONSEGUIR
•PROVACIO DELS PLENS
PODERS

•MIO

S'AJORNA LA VOTACIO PEL REICHSTAG DEL
PROJECTE DE PLENS PODERS AL GOVERN DE
L'IMPERÍ

BOXA
Avui a la tarda, a dos quarts de
tres, tindrà roe a les Arenes l'anunciada reunió pugilista, en la qual, per
la seva qualitat i extensió del programa, bat el record dc guantes reunions
sitan efectuat a la nostra ciutat.
En quatre rounds. Fabregat sera posat davant Cuenca, i Manuel Gonzilez,
campió d'Espanya del pes mosca, enfront de Cata a. el mes dur dels adversaris que poden operar-se al campió.
En den rounds. Pere Saca sera parat davant Jim Moran, el qual ha actuat fins ara amb gran exit a París.
Ricard Alls. chal t enger de Piet
i campió d'Espanya del pes welter, será parat enfront de Joung Mars,
vencedor de Valls.
" Ei dotze rounds, el durissim Blind.
actual campiä d'Espanya del pes IlettReir. comhatra al sen challenger Hilari
Martínez.
Finalment, en sis rounds, Tomas Tomás lluitarà contra Gasten Andersoa,
El pesatge oficial dels boxadors (intris lloc a la F. E. R. (carece de l'Hospital, 13) aquest mati, a dos quarts
de nou.
En aquesta reunió actuara de delegat de la Federad) En Joan Cervera,
i de cronometradors els senyors Lobona i Canal.

DELF.C.BARCELONA
ABONAMENT

El F. C. PlIreelOna establelt un
per ais partas
que llanca de di.itiltar als Clubs
Paseas, aparta. alivia I M. T. E.
s senyors satarimas
riel
Per u
ris. s stamtran marees d'abonament que comprendran, una. eta
aparta;
parms del Palomo 5 els delOlivia
1
I t'altra. els partits del
del II. Y. K.
Eta t'enlata abones llaman de

ahnnamflt e ..peelal

y

rattnrar nur ahnnament, en estire
re.s al eta 15
possmie por
Sei

corrent mes.

s

P:17r73719,777.

Prettii+4?-'

Dusseldort 7. — Han estat
signats els darrers acords entro la Comissió interahada de
cutrod i els propitaris de fäbriques, mines i industrials de la
Alguns industrials' mantenen

del Cornit•N de perits I l'examen
dels acords que han estat stgnata darreramont a Dusseldort
entre la Missi4 interallada
control de les fàbriques i mines
i els industrials alemanys de la
ituhr.
La Comissid Reparaelon3
no ha rebut encara cap cocitifació del Govern alernany domanant nutoritaci4 per emetre
un emprAstit de setanta mil milions de rnarc a or, emprbstit
destinat a la compra d'a/líeles
atimonticts.-- Hayas.

Ruhr.

els salaria actuals, però exigel_
xen en canvi que es restableixi la jornada de treball d'abans
do la guerra.
Ele minaires de la regid de
han acceptat l'augment d'una
llora de jornada per als que
treballin al fons de les mines.
D'aquesta manera els obrera
alemanys treballaran les mateixes hores quo els minaires
francesos.
•
Fifls ara han estat readrnetos cinquanta mil ferroviarir.
El metallúrgics mantenen
encara la jornada de vuit hores.—Havas..
Dussei ldorf, 7. — A conseqübncia de Eacord signat el 23 del
passat novembre entro les autoritats d'ocupació i els propietaria de mines, totes les ernpresea mineres de la Ruhr han
signat un acord decretant la
Inmediata percepció dels quinze milions de düllars, que els
propietaria de mines devien en
concepto d'impost sobre el carhó, la percepció de l'impost de
10 francs per rada lona de earvenuda i el 21 per cent sobro la producció útil de les mi-

EL GOVERN ALEMANY RATIFICA LA CONVENCTO ENTRE
EL MINISTRE DE FERROCARRILS I L'ADMINISTRACIOFil:1NCO-RELGA
Eterlfn, 7. — L'Agència Wolf

diu que el Govern del Reich ha
ratificat la convenció firmana
a Magúncia pe] representant del
ministeri aleman y un Ferrocarrils amb l'Administració mancomunada franco-belga de fer-

roe.nrrits. — Havaa.
LA VOTAN° DE CONJUNT
DEL PROJECTE DE T.LET
PLENS PODETIS AJORNADA. —
LA COMISSIO DE FISCALITZACID CONTINUARA EXEROINT
ADHUC DISSOLT EL REICHSTAG

Berlin, 7. — Reichstag. — A
conseqüència d'una proposició
prosentada pela contristes, i
malgrat l'oposició i protesta
comunistes, ha esfat ajornada
fins el n Itssable vinent la votarió de conjunt del projecto
lloi coucedint pleno poders am
Govern.
Ha estat aprovatta una moció
del president de la Can-1bn, senyor r.orhe, proposant que la

rIPS.—Havas.

LA C. DE REPARACIONS AJORNA DESIGNAR EL COMITE DE
PERITS
Paris, 7. — La Comissii (In
Reparacions s'ha reunit aval,
acordant a jornal . la (lesignaciA

7.—Tant el Govern com
Ilders dels grups parlamentaris que
el sostenen estan fent grans esforcos
per tal que dissabte vinent quedi
aprovada definitivament la totalitat
del projecte de lid que atorga plens
poders al Canceller i al Govern que
presideix. — Havas.

TOTS ELS IMPLOMATICS DIPUTATS HAN ESTAT CRIDATS AL REICHSTAG PER
VOTAR LA LLEI DELS PLENS
PODERS
Berlin, 7.—Han estat cridat, telegräficament a Berlin tots els iliontats alemanys que ocupen llocs diploratics a Europa per tal que assisteixin a la sessió que se celebrara
dissabte vinent al Reichstag, en la
qual es votará la Ilei concedint picos
poders al Govern.—Havas.
LA FRACCIO SOCIALISTA EXPULSA EL DIPUTAT HOFFMANN.
Berilo, 7. — La fracció socialista
del Reichstag ha expulsat de; set( 51
al diputat llof Imana per hacer votat
en contra del projecte de Eci concedint
plens poders al Govern, malgrat la decisió adoptada per l'esmentada fracció
de votar a favor del projecte.—Havas.

griMi euantitati AS essabia
eodelna que *nava destMadA a •
Holand'a, el valor de /a gua/
.

calcula en uns s'aguanta PIPO
limas de m'ares or. —
,4
VAIXELL S'ESSERLA CÓNTRA LES COSTES DE BIARRITZ
Biarritz, 7—Un vaixell de la Me
triada de Vigo que transportista mineral, proceeent de Santander, ha
quedas gairebé desarbrat pel temporal
sofert durant la travessia. A conses'ha esberlat contra
les costes de Biarritz.
Quatre dels mariners de /a tripalad6 han arribat a terra completament extenuats i dos han desaparegut.
supervivents han estat conduits
a l'Hospital, i l'Ajuntament ha obert
una subscripci6 per socórrer-los. —
Hayas.
PREMIS DE LITERATURA
EL PRENII GONCOURT -:.. EL
PREME FOEMINA

Parts, 7. -- El Premi
court ha estat atorgat en primera votació per set vote con.
tra dos, a Liuda FabrA, autor
Jo la novel -la "Rabevel".
El Premi Foemina-Vie Retar
retase ha estat conredit en se.
gona votació per dolze vota
contra deu, a la senyoreta Joa.
na Galzy, autora de la novel4a.
'Les Allonges".—Havaa.-

ELS MARCS PAPER EN CIRCULACIO PUGEN A 92.8 TRILLONS

llet condensada

Ber in. 7. — Les dades, fins ara incompletes, que serveixen per al /calarle
del Reichsbank, respecte els bitllets en
circulació, acusen un total de 92,8 tri-

EL PIES

Bolis de mares paper.—Havas.
EL GABINET BAVERES A
PUN TDE DIMITIR
Munich, 7.—Es considera imminent la dirnissió del Gabinet baverés.—Havas.
HA ESTAT DESCOBERT UN
COLOSSAL NEGOCI DE CONTRABAND DE COCAINA I
CODEINA
París, 7—Al "Petit Parisien"
telegrafien de Berlín que a Hamburg Ola descobert Un colossal negoci de contraband, en el qual estan compromescs algunes cases co-

t'eh
Oil Dr. Olmlick Mambla Pla Boguen;
nom. e. 14e (entre Hoepltall Saat
Pau).
llenen impotencia, anua
KipecIala p actad:muto ene el Pan mol rlipld de lee metales atentas;
Matrla pell tuesta próstata. Cangalla: de a a DI di le 11 8. 0S080.
cales per a empléala I ubrera.

nya.
Es tracia d'una remesa de

CA1111, DE LES CORTS
D'a

Unió Deportiva de Clirona

Nasales de pedrea per a alabe-

Dia 9

rar Xocolata a 12001/8. 00/21ala

Club Deportiu Júpiter
el
F. C. Barcelona
contra

tarde
PREU DE LES LOCALITATS: Llot.
ges, 15 pessetes; Tribunas, 3 pesref erenries, t pesseta:
setes;
noals. 0 '50 pernees; General, 1

ES MORT

pesseta.

044444.4~4.0.

De part de la seva família i de la casa

MARLET & GUASCH

SUBSCRIPCIO PUBLICA

L'enterrament tindrà lloc aquesta tarda,
a dos quarts de quatre, partint de la casa
mortuória, Rambla de Catalunya, 95.

DE 1001000 OBLIGACIONS VALENCIANES NORD

5 '12 PER 100 ANUAL

Cesa establerta en 1809
eire410)

Carme,5I,botiga

PERE SIMON
SurreSSar re

RAMON MARTn

AL REGULADOR

Travessia de Sacsimort, to, 3.•

N1111111111111 GIRONA

I

(E. P. D.)

{MIMA ES CM 11E f[110111.11111MENA
La Companyia dels Camins de Ferro del Nord d'Espanya, amb el fi
d atendre a la malora de les seves titules i serveis, ha emes 300,000 Obligacions Valencianes Nord, 5 i mig per 100 de 500 pessetes nominals cada
una, amortitzables per sorteigs semestrals, d'acord amb el quadro
etampat en els títols, en un període de vint-i-sis anys, que començarà a
regir el 10 de juny de 192-1 i acabara el 10 de desembre de 1949, amb cupons trimestrals p agaders en 10 de març, 10 de juny, 10 de setembre i 10
de desembre, vencent el primer el 10 de març de 1924.
L'emissió està garantida per hipoteca especial sobre les línies a Almansa a València i Tarragona, Carcagent a Gandia, Gandia a Dènia i Xàtiva
a Alcoi, i, en general, la subsidiaria de les altres línies i altres betas de la
Companyia.
De les 300,000 Obligacions sindicades es posen en circulació 100,000
titols, amb valor nominal de 50.000,000 de pessetes, que han estat presos
en ferm pel Banc Urquijo, Banc de Bilbao, Banc de Biscaia, Banc Espanyol
de Crèdit, Banc Hispano-Colonial i Societat Anònima Arnús Garí, i seran
ofertes al públic a Madrid, Bilbao i Barcelona als establiments esmentats
i llurs sucursals i filials, EL DIA 11 DEL PRESENT MES DE DESEMBRE.
Es lliuraran a l'acte del complet pagament de la subscripció els títols
definitius, que seran admesos a la cotització oficial i a la pignoració al
Banc d'Espanya, el mateix que els altres valors de la Companyia.
El preu de subscripció serà de

Tintonl Puate-..

ENRIC MARLET 1 BOSCH

%Neri
A loe 230 de la

(bus

Telétons 1:30-1231 A.

PAPER DE
FVMAR

‘CLASICO

RAMBLA DEI,S ESTUDIS, 13, I BONSUCCES, I

Herniats (Trencats)

VALORS - CUPONS.GIRS - CANVI

Voten suerte les vostres hCrnles? Voten evitar el seu desenrotilament, voten
prevenir phi seiii perdis? Vnlen anar chmodes? .Arnb eis hraguers quo fabrica

COPAN DELS CM DE FERRO DEL NORD D'ESPUFfl
SUBSCRIPCIÓ PÚBLICA DE 100.000 OBLIGACIONE
VALENCIANES NORD 5 I mIp per 100 anual
al ven de 95 p er 100, o 518818 p essetes 475 per cada OBIlaacld

i

awaillelBes•
l'especialista l EltE SINION olitindren
III ha bragnera des de N, lo, la, 13, no. 2 C. 30. 37,. i0, 15 I 50 pesantes un,
higienlques per a evitar el gasiament 1 (51818110 5,1 lenlre. Braguers per a
de
goma per a la higiene en general.
crialures.
ObJectes
la enrame. radienl de les
gis--e I ier a la curado de recicles segun,: el Dr. LISIE11.

Admetem subscrIpclans Illure

MERCEDES (

1:1r
-4'

fir o

*e igr ir e e

er *ir
'«efer4,4,47.9-91rec'

***ex

t

'

ir

comIssid

Este cepillo es conocido en le mundo entero.
No id/o limpia la parte exterior (el esmalte)
de la dentadura, sino tambie'n todossus intersticios. Sus eerdak están cortadas enfreno de
sierra y adoptan la forma de la boca, de
modo que las más salientes alcanzan perfectamente hasta el iiitimo intersticio de la

e4e
,(6

Els pagaments s'eftetuaran:
Pessetes 50 en fer les demandes.
Pessetes 425 el 18 del present mes de desembre, contra Iliurammt dels
títols definitius.
No hi 'mitra prorrateigs: La subscripció es tancarà tan aviat com
quedi coberta.
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dentadura. Consulte n 1 su dentista.

Concesionarios para Espanta
STEVENSON, BONET A C IA. — MADRID
Apartado 501

erarmerminer

LLOCS DE SUBSCRIPCIO

A BARCELONA

BANC HISPANO-COLONIAL - SOCIETAT ANONIMA ARNUS GABI
- -BANC URQUIJO CATALA i SUCURSALS DEL BANC DE BILBAO
DEL BANC DE BISCAIA.

•
A MADRID: Rano Urque, llano Espanyol de Crédit I Sucumba del Rano de Bilbao
• dm Rano de Biseale.
A Mimo; Bine da Bilbao. Vano de Bisoala I llano Urque Vassongat, I a mas
la i Mala d'aquista Illanes.•
• a tatos les placa en qua •ilidoslicht
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LA PUBLICITAT

Mancisinunitat de Catalunya

'tJnReial Decret sobre el
contingent provincial
ELS RUMORS D'AQUESTS DIES
• Des • d'anime de la setmana
passada corrien perBarcelona
insistents veus n'Inactual la
próxima- aparició d'una disposida ministerial que vindria
dificultar ' greument la vida de
lii Maneómunitat de Catalunya.
Alauns collegues locals es van
fer ressò d'aquestes veus. Una
de les' aersions mas generalitaa'dee assegurava que Faltantla disposició deelararia \adule
tari el pagament del contingent
provincial per part deis Munioipis.catalans. En aquesta forma, el runuir era absurd. Ningú no creta, al Palau de la Ceneralitat, • que 'es disposés una
cosa semblant Per alai:, nosnitres- recollirem abans dahir
aquesta opinió de persones' autoritzades, tot comentant la
nota apareguda en un diari barceloni.
Sabiem. no obstant, que hi
havia probabilitats que es dictes. una , disposicia. no per declarar voluntari el contingent,
einó per establir que la Mancomunara de Catalunya no la
personalitat per imposar-lo als
Municipis. Entre temences i esperances sisan pasara, alguns
dies. I al capdavall, ha vingut
la Retal ordre aue es venia parienta
. COMUNICACIO OFICIAL DE
LA R. O.
Segons les nostres informasdone,' ahir al migdia, arriba,
en el correa de Madrid, la Retal
ordre referida, la qual era comunicada d'ofici al president
de . la Mancomunitat de Cataluaya. El senyor Puig i Cadafalch no es trobava aleshores
.10'Palau de la Generalitat, i
tot seguit li va (..!sser tramesa
la 'comunicada.
Entre els funcionarle i dipulate provincials que s'assabentaren de l'existència de la
Reas' ordre, la sensaciú era
enorme, els comentaria eren
v'ibrants.

NOVES RELIGIOSES
BISBAT DE BARCELONA
Aveza festivitat de la Inmaculada
lazara Missa pontifical a la Seu. El
doctor Guillarnet donara., finida la
Concepció de Nostra Dona. cl nostre
venerable prelat, doctor Guillamet, ceMissa, la benedicció papal. Preeicarà
el canonge rectoral doctor FrancesaLaura.
— A la Secretaria de Cambra
llorera d'aquest Bisbat, s'han rebut
5 0 pessetes de V. B. i ro de E. J. E.,
prevere, per a les necessitats del poble de l'Europa Central.
— En el Reial Monestir (le Santa
Maria de Jerusalem (convent de Sant
Gervasi), acma, diumenge, a dos
quarts de deu, jara la seca professió
religiosa la novicia • Sor Montserrat
Ros i Massana, apadrinaarda En Feliu Casanova i la seca distingida esposa Na Maria Riera de Casanova.
Farà la plática el doctor Madexaxart,
prevere, i per delegada del Bisbe oficiara Mossèn Manuel Roca.
— El dani de Roma "La Tribuna"
diu que amb motiu de, Consistori que
sito de celebrar al Vatica cl 20 del
-que som, el Sant Pare pronunciara
una allocució convocant per a l'any
1926 un gran Concili, al qual assistiran mes de dos mil bisbes d'arrea del

nien catòlic.
T'ESTA DE LA IMMACULADA
COaCEPCIO DE NOSTRA DONA
A la Scu.—De sis a dotze, se celebrara:1 misses a Vallar de la Purissima. A les deu, amb assistancia (el
capitel catedral i autoritats, Ofici solemne celebrant el nostre venerable
prelat, doctor Guillamet, el qual donarr a la benediccie papal. Després de
l'Ofici, es farà la tradicional preces
s6 que recorrerá els voltants de la
Catedrat A la tarda. Trisagi, Ro-.
sari cantat i exercicis del primer dia
ce la Novena. Fati el :armó ' el canonge doctor Faura.
• Parròquia del Pi.—A les vuit, l'Archiconfraria de Fills de Maria i Santa. Teresa de Jesús tindran Missa
comunió general amb plática que fafa el director dels Exercicis EspiriMala A dos quarts de set de la larca, Trisagi, dama- dia de la Novena
a la Verge, sumó de perseverancia
final i benedicció papal.
PARROQUIA DE SANTA MARIA
3ESUS DE GRACIA
Denla, diumenge, la Cort sie María" tindra la seca funda reglamentaria amb comunió genlral, a lea vuit

de la tarda; a les sis, Rosari, Via
Crucis, Visita a la Verge i seriad a
earree d'un pare de l'Irnmaculat Cor
de Maria, acabant-se amb el Besa=tu a la Mare de l'Amor llamas.

AMICS DE- L'ART LITURGIC
*Proseguint.el cicle ce les corrieren. caca ,aburciades, detiM tanda 'loe la
enana a . carrec del Conservador de;
limenEliacessä i consiliari dels Aman

Litúrgic, doctor Manuel
. Eittann el igual desenrodlari el tema
aLaAkara, eaplicaut-ne la seca evo- lada bilatrIoo-ardstica, el seu simbo.
• 111111d0 MOC41Pckas litúrgques a
. •8011111t:Es -"Matar«, alai con les

a
,L'ABAST DE LA DISPOSICIO
Sembla que en negar a la
alancomunital de Catalunya
facultat de cobrar i imposar
el contingent provincial, es remaren que nomas la tenen per
la llei les Diputacions. Aixa
vol dir. dones, que el pagament
del contingent liagi d'asser vot'untara En loe de pagar-se a
la alancomunital. hauria de pagarse . a les Dipulacions
a tal coas abans , es
'
t'eta. Però això muerda les reunions i ele acorde corresponents.
Opinen els teenics en drei
administratiu i els conrixedors
del funeionameat de .les Diputacions i de la Mancomunal,
que si no .bi ha 'Mencione ul-

.

$1;liVia. m atmetoott. isg . remtALuly.A
_.Diee_ei....iiire, .:14:: 1923

a. SITUACIO ATNIOSPERICA • GENERAL
A LBS 7 DEL • MATI. (Obaccvaciong d'Europa.
Nord d'Aldea I. l'Atlintic. echad« per telegralla
.
tense Iils):
Continua el règim m'acida:sitie a la PenInsula Ibarica, produint en general bon temps.
Una forta depressió es trobba al Noroest d'Europa
amb btemporals i pluges generals a les Illes Brità-niques.
1 -li ha fortes boirades a l'Europa Central:

.

Ajuntament de Barcelcma

a. ESTAS' DEL TEMPS A CATALUNYA. A
LES 8 DEL NATI: (Observacions de la Xarxa
Beteerelbuica catalana. comunicedes per tetaba: ) n

El bote temps és general a Catalud7 a obsbervantse algunes . boires al Pla d'Urg(11, Planes de Vieh i
Vall maja (lel Segre.
Ha nevat abundantment al Alt Pireneu.
La temperatura máxima ha estat de 14 gratis a
Roquetes,, i la ir/intima de 6 gratis sota zero al Ilae
Estangents.

ARRUA NA,
Dirt/iie 5 sf' / ea, Da 5ae r f l'e

amb relativa familitat.
tornar a enearregar-se del con-

a

933

'9 ¡ores

fingen' !les (malee Dipulaeions,

L'ASSEMBLEA DE LA MANCOMUNITAT
Qualsevol que sigui el cure
dele esdeveniments, P3 la per
segur que sera convocada por
a una data mol' araaaaa una
Assemblea extraordinaria de la
Maneomunitat. a fi de deliberar sobre la situada creada
per la Retal ordre i sobre les
perspeolives que s'ofereixen a
la institu y a', mancomunal.
salacions més escaients i m:equades
a les . actuals necessitats del culta.
eis nsèrits d*aquest expert
arqueakg i liturgista u d'esperar
que aquesta conferencia oferirà un
gran interés, especialment pels artistes.
La conferència, que com les nitres
será pública, aldea acompanyada
nombroses projeccions i començarà a
les set de la tarda, a l'estatge del
Cercle Artistic de Sant Late (Postilge de Sant Josep, entre Comtal i
alontsiú).
ESTUDIS FRANCISCANS
Ilem rebut el número corresponent
al mes de novembre, de la interessant
revista "Estudis Franciscans", el qual
publica cl següent sumad:
Estudis.—" Un toa matis d'apelo.
getica", pel I'. A. M. de Barcelona.—
Eis mètodes de la ciencia, per Fea
Rafel de Matare.—Franciscaurstne.—
Mistics franciscans, pel P. V. de Peralta.—Les medicina juliana. pel doctor Serra et Martinoz.-13ibli0grafia.
—Clàssics castellans: Larca,

CRONICA SOCIAL
UN CONSELL DE GUERRA.
Allir al mati Ya efeetuar-se
el Colasen de guerra ordinari
per veme i fallar la causa contra Juan 1.(ipez i Sanehez, ncusal del delicti( d'egresen.; u loraa armada i que luan recordara
havia ja estat suspes en dues
acatare el relator, a la tarda
del dia 29 ds . julio' de 192o,
despide illtaver ocorregut l'atemplat que foren ah:limes un
agent de la banda -del ha rd Esterlina, que anava en un tramvia
de atila Andreu i un passatger,
del tu t age a les Miestions deis
Sitalicats.E1 proeeesat, en yetitea pereeguit per diveraos paa
sane, 1111 sergent ile la guardia
civil, uit soldat i un sometentsta, tau alarme dispare, (dorannadament sense conseqüendes.
El Bedel va (Imanar per a
l'acusat ras anys de presa correccional i el deferisor
(l'Asolada, fundarit-se. que el
sen natrueinat ja hasitt eslat
cenit/Mural per la juristliceia
ordinaria a (in any, atril MeSOS
/ vint-i-un dies de ',vestí eorrereionnl.
La sentanvia que hagi recaigul sera ferina deapreS d'aprovada pel capita general.
EL COMITE PARrrAiti DE PATRONS BARBERS
Sexis preart la inserció de la
nota segada:
"a la Delegada Regia del Trebal l, passeig de Gracia, 19
(cantonada Diputada), denla,
diumenge, 'des de les deu del
mata a les quatre de la tarda,
t'adra Illoc l'eleceió del Comité
palatina. recordant-se a tothom
la impotHmeia que té perque
hi eancorrin. Es necessari portar el rebut de ila eentribució."
ALLIBERAMENTS
. Abir foren posats en lliber-

ES PARLA DE DETENCIONS
IMMINENTS
Eeia aiguns dies que circulaven rumore greus respecte a
doten/anadee decisions retadonades arnb la revisió que e'eetit
fent a l'Ajuntament. Per traetarase d'un afer molt delicat
ens hem abstingut Ile . referirnoa-hi. A la fi ..alut fet
que la Comissid inspectora or-

trriors, la situació creada per
la Iteial ordre pot asasen resulta

i posar ea mane de la Manconutrida' les sumes deglutes com
a compensada, dele servels que
la corporacia maneomunal reaPiza i que allane realitzaven les
corporacions provineiale.
lii lia, pera, un Milite. Es
'robaran facilitare per a una
adaptarla ('aquesta naluraleea ?
D'allra banda, podrir reatazar-se tot aixa prou de pressa
perquè es migran resoldre les
necessitats peremptòries?

Resolucions greus de
Comissió inspectora

a. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. 6unr,tges a. * i n MO:tera Osare a le4
250, 500, 1.900, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 6. 000.
Altitud, merara:
NNE, N, W, XXIV. NNW. NNW, N. N.
Direcció:
6,
a,
28, 36.
6„t.
1,
2„
Velocitat en metres per segon:

OBSERVATORI METEOROLOGIG DE LA UNIVERS1TAT DE BARCELONA
Mores d'etsaerva:16: 7. 13 i iS bocea
Bordsteine a zero i al nivelt de la mar: 7576. 758' 9 , 7 60 e. — Termarnetre sec: 77. 130, 99. — Ten/tenuetre litnnit: 5 . 0, 8. 3, 7 . 3. — Hurnitat (centessimes de saturació): 63, 56, 66.— Direecie del vente NW, NW,
\VSW. — Velocitat del vent en metres per segon: 2, 2, I. — Estat del cel: quasi destapar, destapat. —
Mena de núvols: Cu-Nb, Cu,Ci-St.

Temperatures extremes a Vombra
ataxima: 142. — Minitna: 5'8. — Mínima prop del sol: a'o. — Oscillació termométrica: 84. — Temperatura mitja: loo. — Precipitad() aiguosa, (les (le les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia (le
la data: oc scsitísssitces. — Recorregut del vent en el enteja perierle: 121 quilemetres.

tal: Franeese Purg ahusa'.

PALAU DE LA
Cobeara Joan Pellirer alas- GENERALITArr

Jan Pagi r s Call y et, Josep ao_
an- ,
ler OnillemOn. Daniel
e0S

ferrer, els quals estaaen (lean
atas per ordre governatiVa.
quedara envara a la presa une
set o vial. que liam espera seran alai/Prats en Mana
ELS DEPENDENTS DE
COMERÇ
La Unió Professional de Dependents i Empleate (le Comere
convoca ele -saius asea:mitas per
a EAseernbl c a extraordinaria
filie, per a l'aprovaeiú de la
proposla modifieacions als
Matute :a mante lindrit !loe al
lasail social (le la dita entitat,
Cinta'. 5, principal. ditimenge,
dia lt de1 rotrent, a les deu del

mat

Els telèfons de Barcelona
L'entitat nord-americana International Basskin Corperations, installada al
cauce de Fonranella. ha adquirit la atajarla de 'es acciono de la Companyia
Peninsular de Teléfono.
Al nou Consell d'administrada, compuse de nord-americans, hi han entrat
també es senyors Sala. Martí Cedolar i Parellada. aluest starrer director
de la Cumpanyia fins ara.
Sembla que la noca entitat Ira fet tus
contraete asid) l'Eseat adquirint per 20
maleas de pessetes la xarxa urbana fa
rae revertida i expletada pel cos

Telagrais.
.Bes i lamentant que la concessió fos
negada a la Maneomunitat dc Catrllatiya per ésser, al capdavall. cedida a
tina etnpresa nord-americana, esperem
que ara millorara el servei teleibitie de
Barcelona, que la intervencia del CO3
(le te:egrafs ls:svi ucd aviat emirjerat.

ASSOCIACIÓ CATALANA
D'ESTUDIANTS
CONFERENCIA D'EN JOSEP
alA111.1 JUNOY
Per inaugurar he tasques acadamiques del present cursa l'Aseariaeiö Catalana d'Estudiants
lat neganitzat una primera conferancia. a (Jarree l'En Josep
Maria Jutioy. el qual tradarit
.le "Els drets i ele delires de les•
jovent til s".
latiete, que seilt 1sitlslic, tin(Iris nos , a l'Al enett Barcelona
el silleta dilluns, dia 10, a les
den de la nit.

Els Teatres
TE.111117. GOYA
laureares, dia 12 del que sima
a les eine de la tarda, la colapanyia Diaz-Artigas • posara en
escena la comedia d'En Martínez Sierra "Amanecer.
Aquesta representada es tara, a benefiei sie EAssoeiacai
/1"Alumnrs sie l'Eseola d'Enginyers Industrials d'aquesta dutat. Per l'entusiasme que regna
entre els estudiante de l'Escota
d'Enginyers, és de creure que
aquest festival sera un axil- .

Les Institucions de la Ida>
comunitat
EL LABORATORI GENERAL
D'ASSAIGS
El Laboratori General d'Assaigs
i Condicionatnent de la Mancornanitat (le Catalunya. durant el passat
mes de novembre ha eiectuat els
següents
'Catires, 2; totxos, 20; C/111C1115,, 2;
blOCS de iornagó, 2; aliatges, 6;
acer los, 4; alumbra 2; electromotors, 3; freqüeneimetre, 2; mirierais, 3; coló, 4; paper, 3; creolina, 1; hi per a transformadors, 2;
lehre, r; sedalines. 4; mitjons, 4;
teixit de coba re; garrofes, 6; facines, 2 terres de conreu, 1; :vine i
eimilars, 68; adobo, 35; :anuente, 9;
diversos, no especificats,
Total, 206.

NECROLOGIA
N'ENRIC alARLET 1 BOSCH
Atar al mati morí a la riostra eiutat N'Enrie .alarlet i
Buselt.
N'Enric abrid Dosels era un
dele SoCiS gerente de ja casa
“3lru 1 let i Guasch'. Era un bon
(adata que havia ramplert ami)
toles les manifestacions de la
vida catalana, contribuint a toles les aubarripcionis amb finalilat catalana.
En alarlet i Bosch i era un
gran entusiasta propagador de
l'espora Era vocal de la Junta
direetiva del Moto Club, lluvia
rullaborat d'una manera principal en 101PS -11es manifesta,
e ions autonwhilites i motoras-.
les que dune quants anys enea
sisan fet a Catalunya, i ha\ irt
fundaVen els primen; amas
(tele cielecars la marca "Idear,
colad, de 6 - 8 11. P., aval desapareguda.
Donem el nostre sentit cundo l a la SeVa

LA

MUSICA

EL QUARTET WORMSBACHER
Iteras aquí el programa del conee-t
que donara el quartet vocal Worms.
Itacher deinä, diumenge, a la tarda, al
Palau de la Música Catalana:
"Itimne a la nit ", Beethoven ; "Ca q
del bressol". 13rahnis; "El Iliri-ea)
d'aigua", Abt. (Q q artet a eapillaa
"La flauta magica", 'Mozart. (Aria
(le baix per Arthur Ram.)
"Jubilate", Woyrsrla (Madrigal,
quartet a Cn 110111.)
"VI Condoler", Schubert. (Quartet
piano.)
"El Ilac adormit". Schumann ; "Del
temps de la joventut", Radecke; "El
tell", Schubert: "Serenata", Haydn.
(Quartet a ropilla.)
"Cant de pastor", Mendelssohn;
"Rosa boscana". Schubert. (Henry

Wormsbacher).
"Caarsa de la van", "La non-non"
"Caneó de dansa, de Suäbia" (caneons populars, de Schubert. (Quartet
o

capilla.)
"En la llanura veneciana", Schein-

Mg.' (Quartet a capella.)

"La mort del traidor" (paròdia e
tres veus i piano), de Cornelius.

(Wormsbacher, Sommermeyer. Ram.)
"Vida tranquilla" (quadro humorística de Kirchl. (Quartet a rape la.1—
"Iddli amorós (humorístic), de Paica
(Quartet a catella.)

VERA JANACOPULOS
L'empresa (lel Teatre Reial de Madrid Ira centractat la genial cantatriu
Vera Janacopulos per a l'estrena de
l'obra catidal (le Tillustre compositor
En 'Manuel de Falla "La vida breve".
Aquesta cèlebre cantatriu, a precs de
l'Asseciacia Intima de Cencerts, ierusará a Barcelona per donar un imic
concert públic al teliseum ell coHabonació and) l'orquestra que dirigeix el
mestre N'Emir Ainaud. En dita ocasió
s'interpretar& la magnifica pradnecia
Maneje; Ravel "Shelarrazade".
AMICS DE LA MUSICA
L'Associació d'Arnics de la Música
anuncia per als dies /1, 1 8 i 27 del
mes que som tres interessants cona-res,
que. cota de constietud. tindran roe al
Palau de la Música Catalana.
El pritner d'aquests concerts anira a
arree del notable Quartet vocal
Warmsbacher d'Hamburg. de veus masculines el qua' executarà gra:1 nombre de composicions desconegudes del
nostre cls autors de les quals
san; Pale›trina. Gastolcli. Adern de la
Hale, Braluns. Thuille, Schnhert, Beed'oven. Mallara Abt. Veit i Berner. La
majar part ile les composicinns d'a(tueste autors, a l'ensems que alguna
de les carneas populars que figuren un
el programa. san per a quartet a eaaltres per quartet ands acomponyament de piano i diverses per a solo
i piano.
Seguiran rs aqucst concert (loes sessions més, que estan coniiadcs, respeetivament. a Veminent violinista tacosslovae 7.idtan Szekeley i al notable
Tris( de Barcelona.

Les sardanes
1;1 tarAvui. a loa (matee
an. hi 'tatua una eseollicla

Pió de sardanes a la Universa
tal industrial (Urgell, 187), a
(alerce de la "Calda Baieelona".
que excentarit el segitent
grama:
"Carnie gentil", Casadernonl:
"La donzella de la costa". Ciarreta; "Rosada desliar", Caleta:
are emir pan i 5 " -Manen ; "Nit
Vicens.
de Sant
Aquest es . atid itad as la que ha via (le celebrar-se el passat
n'unge ella 2.

CRONICA DE 0111,TUM

(leal' a la policia que practiquee eegistres domicitiaris
les persones retado/ladee amb
el concert municipal per a la
percepeiú de l'adiara sobre ous,
volateria i caaa.
Aquesis registres donaren
per resultat la incautada dels
'libres de recaplacia, que ahir
al mata forera portats a les Cases Consistorials, a la Comissid inspectora.
Els documente van arribar a
da Casa Consistorial pels volts
de les dotze, en el cotxe celular de la guardia de seguretat,
eustodiat S per una l 'arena. Això
causa una gran expectaciú entre el pailie i els funcionarle
municipals. Tot seguit, en Vente com ell treia la dociunentacid. s'aclara de qua es tracias -a.
Els documente foren portara
a la Comissió inspectora, la
qual ho estudia i timba, segons
es digna, materia punible, per
la qual cosa fou passat el tara
de culpa al jutjat perquè deeidis.
L'alcalde, a primeres horca
de la tarda, confirma als periodistes el que aeabem de dir,
i afegi que ..segurament s'arribara a la reseissiti d'aquest contraete, afegint que tumbé s'Isarelg.una ultra irreg,usies

)roveiments, composta per
onal tecnie competent,
aviat senil nomenat.
Tre1ent aquesta darrera
treta d'una conversa lar
ami) l'alcalde.
I)igtt.i el senyor Alvarez
la Campa, que aquesta es t
qiieslid a lä qual ha dedi
mollee hores d'e:anda Es
tina que- vol portar a ter
'arganitzacia d'aquesta eenia
ala especial, deaendent erala
de la comiesió 4le Pu -ove/ms
Aquesta comissiú es cena
tuira en Ponandes t fins
ibrira informadora( m'asara
per solucionar tot el que si
possible el priablem'a de las/
cara. Cree que PS pul
an guara a fruites, \arduas,
Ilegums i pera. Cal que s'u
la diferencia de preu que a.
breo al alereat Central
detallistes.
Els mute funcionara 11113t.
ei pa Is que integraran aeuesa
comisara especial seran peaa
nes de reconegut prestigi en a
malaria. Sembla que el seu ea
sera el senyor Espino. milita.
Es diu — no harem pugut coa
provar la veracitat d'aixa--aa
molla dele nomenats te ss.
ran dementa chile.
UJN ACORD QUE ES COMPLEta
DE PRESSA

Alar, a la tarda, eorregua el
rumor que un d'aquests dies
es practicaran deteneions d'alguns funcionaria municipals i
ex-regidors. Aguce', rumor no
creiem que tingui un fonament,
forma En canta, es dalia per segur que será nomenat uIt jutge
especial.
Sernbla que un d'aquests drea
sera remeea a la premsa unta
nota oficiosa cobre aqueata
Qüestió. Resertem tot comen,
lari Mis que siguin lela pelares ele antecedente que han
de servir' d'elernent de judiei.
MANIFESTACIONS DEL GOVERNADOlt

Paliara d'aquest matera afer,
digna altir migdia el general
Lossada, que la malicia no haNia acola:casta enmara timan('

lar-se de teta la documentada, puix, segons sembla.
gremi portava dues comptabilitate: una pública i unes altra
privada.
Afegi que en el preces quedaran compresos, no solameta
als individua que presentaren
Ins propositar'. al Consistori (la
qual ho fou d'una manera irregular), sind amiba /la Junta del
gremi 1 tots els regidors que
aprovaren el concert.
Un periodista pregunta si
s'havien practicat detencions
relacionados andi aquest assumpte, puix havia sorpras la
presencia del "eotxe cellular"
al pati da l'Ajuntarnent; segons el governasior, no es traelava sind del transpura de la
/tocan/enlacia, la qual era /non
t'umbrosa.
M tmainent—digue—es el jutjat. qui ha de proceda. ti ordenar les delencions, si es que
traba motius per fer-ho en les
diligencies que ara es Israeli,
quen.
Fiaalment, el general Lossada anuncia per a d'aqui dos 1.3
tres dies una albas novela( per
l'estil d'aquesta.
EL PROBLEMA DEL PERSONAL alUNICIPAL :: ES 'VA A
raaa DEpa-saaa0 DE raaN_
CIONARIS I A LA CREACIO
D'UNA COMISSIO ESPECIAL
FORMADA PER GENT DE FO11.1 DE LA CASA
Els rumors que corren fa
termas, des. que hi ha el nou
Ajuntirment. d'una reviera de
tuts els funcionaras munidpala, s'Inri( accentuat aquests
darrers dice, a causa de la tasca de la Comiesiú investigadora.
Pi ha de cera d'aixe, que s'Ira
frel pl proveen (le depurar el
personal. Per a aquest fi sala
(remara anteceden la i 111111 relució dele ingressos i ascensos
deis empleals municipals i araran dinamite els que no 5igui/1
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CI:NTMENT ADQUIRITS
llormatities.-Yrsions de Ist
Costa i
lasibora.
"L'Univers al dia", Cecil DolInri ge,
"Pages choisies des Grans
Eerivains.-Dante", Albert
dignes del cueree.
lent In.
L'Associació Instructiva d'O-Manual prhetie del bolanie
brers i Empina; Municipals ha
herboritzador", Barrada.
"L'Opera Bah nne en Franee projectat linee bases per a la
avant Lully". • Ilenri Prunieres. reduceiú del personal. eense
"El Pare Nostre", 1). Miguel perjudicar cap legitim alteres.
Segurament es nomenarà una
d'Esplugues.
"Croe-Blane", Jack Emulan. • aranissió perqua s'ericarregui
"Marie Allloinelle und die Re- d'aquestes gestione.
1 !vientre es tracta de fer
volution", Clara Tschusta
• "Hensel i Cretel", i "Blanea- aquesta reducció de peressual,
cutitek. per per inülorar el Municipi, es
llor". (52.S
cread' alba e6mi8sib'especja11.147
a-nena;
•• 7.
• •
•
-a%

Al despatx de l'Alcaldia ha estar :a,
nada l'escriptura adjudicant
Hispano Colonial les obres d'urbana
zació de la Granda Diagonal, de N
la carretera de Sarria filia a: Pala
reial. Fou auroritzacla pel notad re
Tase__ Josep Peal.

De CHIalllilia
SABADELL

Coa
Alliberats -:- Un
curs de català
Avui, diada de la Purfssina
Concepció. l'Orfeó Castellarea
es preeentara per primera a
gada al públie, havent orine
zat per tal matiu una testa sencera, que durarla. del mal' a
vespre. L'ordre de la diada >a
-raquest:
A dos quarts de deu, salina
eist del polale da Castellar, (1
vant la Casa Consistorial. Al
den: Missa Solemnie Ghana
de Mn. Miguel Ferrer, laa
cantada per les tres seceiensi
l'Orfeó, sota la direceiú
inestre Joan Padró.
A dos quarts de dotze:
cert a l'estatge social.
Quintet Padró, de Sabadell.;
a les //Oil del vespte: Conm:
inaugural pel novell Orfeú Gas
(enarene. amb assisteneia e
les autoritats tocata, a base •
segada programa:
Primera part: Parlante::
d'obertura pel senyor presida,
"Cara a la eenyera", alillet; 'Li
sardana de les mutiges'. Mo
ra; Examen de solide da
alunines de l'Escola de l'Oral
Parlament pel senyor Juan SiIlarZ2s; "Ele tres tambo'.
Lambda.
Segona part: "Credo de .1
Minsa Solemnis Moralis",
aln. Ferrer; "Nupcial". Lana
te de Grignon; "Munanyeno
Freixes; Parlament pel seny.
Joan Tomas; "Riera avalla
motte de Grignon: "La ;sard i
de la patria", Morera. i Pa•-na
lament per Juan Orne.
a
— A l'Academia de Bal
Arts s'esta preparara 1s cele'
braca', d'unes conferene:,-5
desenrolllament, les q u315
hom ha canina ni seni,a
quel Carreres. d'aquesta Mar,
al popular dibuixant senal
Juneeda, a una pera,ualitat
teeniea en astronomia, que
tara del planeta Marte t a d'al,
tres que encara no paica
nar-se com a definitius.
— Degut -a- les • gestienssla
senyor alcalde; :l'aren ama
d'alaba a les set del vespa-. al ,berats els detallaras a la Fea:vació Obrera i que dan a a
mese daquesta ciutat.
— Per assistir al cars
Ilenatta tattalatia-qud donará
Centre de Dependents d e 11
nostra cintita el Camita de.1.37
' teneu Bareeltina elan instr
mes de quaranta tleixel sie s. es
he els guate figuren mea
negadas pereonalitats
ciutat.
L'Orfeó Castellarenc

ferancles

Festa

LLEYDA
Demogratia

tal

noticies
Diumenge tindrà lloc a Juneda4/11
gran festa ami) inotiu del desee'''.
ment d'una lápida amb cl nota d'El
Josep A. Clave, en un cana d
dit noble.
tal objecte hi assistirà Cl Cs
Clavé, de Barcelona; Cor
Paloma, una banda de regimeaL
Lleyda, havent-se invitat al di
mollee entitats.
La festa promet resultar set

'pledida.. •
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es verifica a la Sres-e- Ahir es
urja la Diputació protincial la
sal:asta per adjudicar les obres de
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• t l'ene/atas termite piedra
anV en- oh •
¡iéaser dellendit an t t teraps,,re ltftlitsvuee
maneen en vtgor durant tres mes" diota eis productee de qualse- flô soirprendeL qtte
d'un
pont
sobre
el
riu
onstruc ció
caminar del ella de la idenúncia.” Nol di les dues parts contra eta deixi la .ieSposin
Noguera Palleresa, ep el serme usa.Elorist 311,
NOTES PROTOCOLAIliEf3-Dtai .productem,slmilars daterettra,'
:pal de Rialp.
pea" ,attvdtir el pagel de . pele 'indio dales enttfats '
Dona fe de lacte el notari - seTRACTA.T
,
"A B C", "EL IMP ARCIAL",
'
meres meterles entre lea dues
I "EL LIBERAL" APLAUDEIXEN Abill ENTUDiu que 'prohibían als lees.
eier Traval.
La Caseta pubileir :Lato, i
parts, i
la
; ((atalanta que, apreagoln :raspa— El dia te) de ractuaL a.les SIASME LA RESPOSTA DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA; EL!! ALTRES notes protocolarios anexes al portandoparticularment
a
nyol, es retatitzavn _Ona .,obra
l uatre de la tarda, se celebrara al
Tractat de Comerç amb
miel" d'ESpanya en tes condi- d'incida:usas, i ategeii (fuel' decractes de la unta de govern
DIARIS MADRILENYS, PER ARA, S'HAN LIMITAT A REPRODirg EL MIS- Diu
•
ciona Inés favorables, eixf corn fensa de S'idioma espanyol no
dc les cases de Beneficencia de
Protocol finen
el desenrotllament deis trans- és tan sols el manteniment de
SATGE I LA RESPOSTA
Catalu nya un concurs per adquirir
En el moment de procedir a porte maritims entre les dues la unitat nacional i ei ooMplidiverses menea d'anides de consum
la firma del Conveni de corriere parta..
ment d'un deure de P.E stati sai,tr.1) desti als asilats dels dita ceni navegació concertat . amb data
En fe de la (wat cosa els pie- nó. una obra de cultura. •
da o que pogues -ésser .coneur- (pié quien enunciade;, , I'ebtenció de d'avui entre Espanya infolia, els
t r el.
Per nosallres el manteniniporenciaris respectius han
* om
. els m6dels dels subscrits plenipotenciaris han
- Ila dat per acabada la ins- EL
les mOstres, ' a.ixi c
(ada en l'esdevenidor. • - •
DE
na.
peeció practicada a l'Ajuntament
. C) Als beneficis preferents certificats, seran notificats-a l'altre pata fet -les reserves i declaracions signgt cl copseg °perneen ment a Catalunya d'aguaite
Espinosa de los Mein. cus obeemats de . polities • ro,rEspluga Calva. un capità
que les dues altos. paras con.- i acceptata per ell..
següents que han de formar —Ferrita
hemos, — Paohaeolia de Calvolli. fes sionäls, els -gneis treballa1
Les !listes dels Laboratorio oficials part i»tegrant del conveni
tractants . hagueiiin : coneedit; o
teria i l'oficial de la Secció de pres.
ven anda diterses banderoles,
,,a,ostos municipals del Govern
poguessin concédir en resdeVe- encarregats en cada pais 'd'expedició mental.:
CANVI DE NOTES
per .un punible trossejament
• senyor Azcón.
nidos a les seves colimies. pro- e's certificats d'auälisis seran notifiAddició a rarticle primer. —
."L'ambaixador d'Italia a Madri d. a del.terrilori nacional. es el pro— Segons notes publicades per
teetorats o posicions respecti- cades per cada un deis paisos a l'al- En el que fa referencia al re- l'Excellentissim senyor marqués d'EsLa "Gaceta - publica el Ccnveni
b S-cej ó d'Estadistica. durant el
trc, en cl termini mis cure a contener
ves. ' •
gin) dels vialjants de comer ç i tolla.. president del Directori militar, blen:a mes greu que tenen
Com.2rc i Navegació entre Espanya
D) - ekis favors que-Espanye des de l'entrada en vigor del present
rles n I'octubre es registraren en
dels , Mostruaels. les dues elles ministre d'Estat. Madrid, 15 novembre. plantejet els governs espanyols."
•
. •
,gr.c›ta provincia: te,-3 neixements, 1 Italia. el qual (tu aixt:
eoneedeix o concedeixi d'aei en- .conveni.
parts contraetants es coneedeiSenyor president: Cufifo!~ a les
"Article
Araba dient que no yol-regaprimer. — Les ittes altes
Anide novi. — Cap dret interior xen recipreeittnent el tracte 'de disposicions de la nota addicional a
eic,rts, 45 matrimonis i 2 aborts.
daVant a Portugal.
tejar un aplaudiment entusiasbales contractants cumulen que LleArticle -sise.—Les elles parts percebut per compte de l'Estat, de Es uncid iníts afavorida
•
l'artiee 6 del protocol final del conve cl s casos que el meseta conveni conträrtatilia es eorupronietien'ä autoritats locals u de les corporaeious.
ta ,per aguaste actitud del DiGRANOLLERS
Segon. — Les societats co- veni de Comen,. i Navegacid entre Itadisposi una ultra cosa expressament no dificultar de cap manera el
rectori i Imana que l'opinió
que gravi actua'tnent o en l'esdevenidor
financieindustrials
i
merciaba.
lia
i
Espanya
signat
amb
data
d'avut.
'Autoritzada per rautorital per a tot elle que
espanyola dona el san conmuta
emnere reciProe:ilelei dos països la reducció. fabricació o consum d'un res i el institufs pilhlies d'as
concerneix a res(inc
l'honor
de
posar
a
coneixement
jecit dimeeres es reuní la Juri- tabliment deis nacionals, al
aquesta tasca que ita-,jujciat
mil ja ne a nt prohiblicions • 0 res - prodncte qualsevol en el territori d'u- seguranees sobre la vida huma- V. E. que el Govern Mala es comprogaudiment
la directiva del Centre Necio- del drcts civils. als drets
trieeions d'impertació i expor- na de les altes parts contractants. Po
na domiciliats en el territori met a permetre anualment la importa- En Primo de Rivera.
de compaual,sta del Vallés, d'aquesta reixer en justicia, i de" ddensar-se,
Liberal" tarotal fe entació i de tränsit.
isser per qualsevol motiu
-drá
de oualsevol de les altes parts
acordant la seva disolu. a l'exczcici g el comere, de les it/tIth- ' Les excepcions a aquesta re- elevat o mis onerós per als productes eontraetants i que estiguin va- ció a Italia, en les condiciono previstes menta s-is saborosos. Nemés cal
•
en
la
nota
abans
dita.
de
30
mil
hectacje.
dir que una de les seres ,litutries, oficia i professions i al pagagla, set:ere i que siguin aplica- originaris i procedents del territori de lidarnent constituidos en elles.
- Pel Jutjat de primera ment de les contribucions correspo- bles a tots els paisos i als pal- l'a . tre. que per als productes eimitars segc.ns les Beis resneetives, 'itres de vi comú en botes. en garralars a la informació del Misfetes o en vagons-cubs, d'origen e proJulianeia
(request
perfil
7
eondicions
en
salge i
ins
contestació d'En Priganiliran. en el territori .de Par- cedencia espanyo'a.
nents. la gerantia, 2a percepció
sos que es Irohin
indigenes.
a 1 fOren cridats dilluns, per
podran
tenir
llee
mo
ale Rivera diu -Mereix
no
tracle
ernicedit
a
la
iinidentiqueS,
1 re, del
Article lo. — Les mercaderies
drets i les fermalitats duatteres. al
La distrihució d'aquesta quanti . at en,, catar-Ionque Se ' ne- comerç dbuportació. d'exportació i
els
easos
següents:
els
una
contestaciú
en
toas
ottalsevo'
naturalesa
en
tränsit
a
naves
•
que
el)
eiú
mes
ata-veril-la
"Val,' bonita"
mm s
tre els exnortadors espanyols serà fett
proces, un president, dos tränsit. !a navegació. els transporte,
Primer- En les eirenmstandies
conceptos.
territori de les dues altes pans
pel propi Dovela' esnanynl. de manera per part del Dizeetori-7.
;o1j,,,nts i eIn vuit interventors ti privilegi, favor o immimitat de exeepcionnls, en telas-di ami) el con s ractams estaran redprocament exAddleid isIs articles segon
— Ele allres: periòdics puque les Duanes itidlättr, hattran d'adde lcs dues seerions electorals
prisveiment de guerra.
t(- rcer. -- Queda entes Oto) elida m'Are la ira/sonarlem d'Espanyo dels bliquen 5 s tloeuments; sense
ceptuades du tot dret trausit. tant
qualsevot classe que hagin de enticele Sant Feliu de Codines,. que
tOigii Per raons de seguretat si tramiten directament com si durant una de les ab PA parlo contrae- vins atan. dita dins dels limite ¿'a- cap eomentaz.i.
dir u coneeitixen 'tn Pcsdeeen:dor als
les darreres edeeeions le- stibdits o ciutadans de qualseved abre públ lea.
tanls no n'Airara a hl itil par
el trànsit fossin descarregades. diposiDISPOilICIONA EN EStEDI
mina quantitat ami jancant la presea- tives parcials abandonaren Estat, cs ¡ara extensiu immediatament
de les me readeries nri g i--taciA
Tercer. Pels monopolis
hades o carregades novament.
tadó d'un certificat a expedir per l'auEl cap del Dixectori .13a (arrii
procedents
de
t'altea
..eradament el sen lloc a iacondicionalment als súbdita de rat- tat actualment en vigor o que
Article 12. — Els vaixells d'una de
näries
toritat .,spanyola competent, segons tes
ban a la Presidendia tac•les sis
la
dede
éster
establerts
en
de
rescrutini
i
en
profit
secan
trae
els
recàrrecs
derivats
contractants
poguessin
lila
les altes parts
regles que seran fixades de comú acord de la tarda.
era pare contractant.
pre( iarid de la moneda del país entre els dos Governs.
del candidat albi senyor Tor.
resdeven idos-.
tats als ports de l'altra, el mateix a
Ha d it que anaven -a. reunirAnide scgon. — Els tiroductes na(Mart. Per tal d'aplicar a les l'entrada que durant la seva estada i d'origen i de procedAncia de les
A mis a mis, queda cutis que en
se en Conselt , .
o fabricats, originario o procemoreaderies estran g eres 1 es que la sortida tant respecte pls drets mereaderies esmentade...
Actualment un dels proceé-: turals
el' cas une Italia haguis de concedir a
Ha manifestat que . hevia de
Addicid a rartiele cinquè. — algun abre país sotmès actualment a revisar Ja Ilei de reclutarnent.
sato exerceix el arree d'alcal- Ceuta d'Espanya, enumerats en la ta- prohibicions o restriccions que i als impostos, qualsevot que' sia la
rifa anexa A) al p:esent cunveni, sede • d'aquella important noble- ran admesos a llur importació a Ità- Intuin estat o poguesein sser seca naturalesa o &nominad& perce- Queda (Yinvinizul nue alt efes-tse la' prohibich3 d'importació de vins e! ja entlestida, i que .la provi:tid
del paraerne a) dP Partirle ein_ pi-emir d'importar anualment una onanbuts en profit de l'Estat, dels Munic.e. • • -- Ea, mitjançant el pagameut dels drets ostablorlos per la lekislaeió inde les .vacants que es reodue'lterior per a la producci6.. la cipis, Corporacions. funchinaris O- que. s'enteti 'per 's- idee de fron- titat superior 'a ärsuel'a. indicada ebans. xen ell el COS d'enginyers civils
— També pel mateix Jutjat
*ne o : el le IPS nones al Ilarr do la mateixa quantitat serà concedida a
limarts foren emplaçats a de- fixats en l'esmentada tarifa o deis venda. el transport o el consurn h ics o estahliments de qualsevol gées duela a cap d'upa manera
-alltr el president. els adjunts drets mes reduits que aquests que a en l'inferior de les mereaderles nero, com respecte de la situació d'as la frontera que separi PI IPrri- Esronya.
semi-aulomatica mitjançant un
en
l'esdevede
qualsevol
de
es
elles
faba
peguessin
concedir
càrrega
i
tori
la
seva
de
imitgenes
(meses
vaixells
evo
donan
la
V.
E.
que
Espero de
interventors de la segona
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nker att mateixos productes de qualC.inou;-. Respecte la politice descirrega als peles. redes, badies, där- narls contractanls del
segure^at de S 3,1; catòlica estä d'a, del tercer districte
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sevol
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Els actimls • Ajuntaments
oeste eintat, les actos d'escruan n ,,
de rada enstat de frontera del
ço que concerneis als tinta d'aranformalitats i disposicions de qualsevol
j 1 . Ics
Senat. — Al president del Directotan • de/ . qua), en les eleccions ci
1:1 clue de Tetuati, interrogat
(mal no exeedeizi (rP den
tordalties. Sis ¡ne p eésser sotnuguin
zel
wimiament
dits,
com
cls
Fax
figinere
a
tes
quals
a
les
r
ri
militar.
ministre
d'Estat
Paolucci
di
(-mit
primelegislatives d'enguany,
pels periodistes., ha dit que .no
els Ilurs tripulacions i
ni et
i ols parasits nerudieitils. i
c:ents i augment.
meses
S. M. el rei
Calvo
i.
amhaixador
.de
les
celebrades,
aparegueren
Tament
tenia nOticia . de la próxima
Adi
es
i a Partirle sis?). —
sobre lid en interès de la ealut
Hure carregaments.
.
d'Itätia a Madrid.
Els productes naturals o fabrican
.
alsificades.
Queda ben cints que les alles
En cas de natifragi o d'avaries en
pública i conforme als nrinei pis
Madrid. 1 5 de -clesembre destitució dels aetuals Ajuntacriginans i procedents d'Espanya,
ment s.
- - Hom assegura que el se- enumerats en la llista anexa 13) al internarionals adoptats
les costes o territorio d'un dels do: parte. po p teactants. ami) le-hicede 192'.
municipal. En Claudi de
te (IP realitzar el tnee ahans popaises. o d'arribada forcosa, els valaquest resperte.
SenYor arnhaixador:
present conveni, seran tractats, a la
Una solució
el
•. ha presentat le dimissió.
PM que es refereix al bestiar, xels qde l'altre gaudiran de tots els sible en la Seva inte g ritat
Per nota d'aviii V. .E. ha (inItàlia, sobre el pcu
cal dir PIS /1)01IS i StICOr Ilur importació a
g lahlert per l'oectoi,
voin als prodlleles en brin
principi
e
avantatges concedits en els mateixos
ai
N
j
put
a
be
.assalentar-me
que
al
problema
regional
dc la nació mis afavorala.
.-oment aria que es fan to
obiertes que po- casos als vaixels nacionals o als vaipara g raf primer del Ce), - contornar ala Ilisposirió de la
Els productes naturals u fabricats Waniinals i als
Sevilla — A EAtenem ha doni
establial
enntagi.
mantindran
veni.
no
,rn trequesta dimissiú, fexells de la naciU mis afavorida.
d e n eerVil• vellido,
nota adicional a l'article sisé nah ' una conferencia , !obre ori prececents d'Espanya que
El tragte del: vaixels naciohals o ran ran prohibiriO a reefrireid nota addicional a Partiere' sise
:1 el temps que correm i originaris
els gov.•rns d'e les elles certs
ganitacid re g inrial ùn pnblieiSta
estiguia enumerats ett Ics :listes
més afavorida no s'estén:
el nostre municipi .pot no
la
nació
de
eontraelants
es
reserven
anexes A) i D), pagaran els drets de
di prolocol.'clela nota -del con- que es diu Jn4sp Castelar.
m
a" eim
nsP-sntrinu'ell i no i sdig'et7innarbisaorruinaPrimen—Al cabotatge. el qual conconveni esperlal.
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gament
amb
destinad()
a
l'estranger.
el
país
:fe
qué
prosimilars,
originaris
o
en
o
sofort
tes
identics
de la Rambla d'Egara que
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Signat. Ferran Esn i nosa de los IfonA les ohligamons imposades tació del certificat eranälisi mes anium de l'Estat al qual pertanyi.
Amb un suggestiu proGENERAL
PRIMO
DE
RIprevist.
teros—Paolucci de Calen"
griona la Congregaerd Mariana a ti na te altea. flP IltS alles parts
Article 14.—Els súbdita de cada
El procediment establert per-cada-leeVERA AL MISSATGE DE
Inaügurara el próxim dissabte contraclants per compromisos
DECLARACIONS ACLARATOuna
de
les
aleespares
contractants
enles
condiciono
vern per assegurar
el seu toril-16s camp d'esports. d'una unió duanera a . concertapodran fer ús en el territori de l'alRIES DELS PLENIPOTENCIA- LES ENTITATS CATALANES
RIS
ira, sota les mateixes condicions i
"A B C" diu que ha Ilegit
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se a la signatura del conveni nad& el missatge Ilinrat al rei UN HOME GREEMENT FERIT
camina, canals., excluses, guals, Ponts de comen), els sotascrits pleni- per una turbulenta minoria de
Anit paseada, cap allà a das quarts
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Gran

assortit

de

model. en, ahrics, laquetes, abric a tres quarts, echarpes I. rerlards última creact6
SECCIO ECONÓMICA QUE LIQUIDEM A PREUS REDUITS

Renards Japó natural des de. ... ............ 40 pessetes a 125 Henar& Argentés des de.
... 60 pessetes a 125 Renards Alaska des de. ......
Itenards Croisé des de. ...

Jaquetes última moda, variats colore des de... ...
Demaneu el catàleg general que se us envisrä de franc
III

... 80 pastes a 125 Renards Mongòlia, diversos colora, des de... 20 pesartes a 75
60 pessetes a 350 Echarpes Tasmani, diversos colora, des de... 50 pessetes a 125.

200 pessetes

Abrics llame variats cobra, des de..

PELLS PER A ADORNAMEN1 DES DE 2 P ÎES.

1 1 11111 1 112111 11111111111111111111 11 11111 11111111111 11111111)
44444•5•55•••••44444444.

Els Espectacles

xosa presentació escènica. Immillmable conjunt. Llotges amb
sis entrades, 10 pessetes. Bu.
taques platea, 2 pessetes.

Teatre Barcelona

••TPA-rppg-.'

Hs............44444~4444m›..

Temporada de Tardor
Gran eom anyis de oomädia
ALBA - BONAFE

l es 3'30; La niña de las plan.
', chas, El tambor de granaderos,
La corte de Faraon i La taza de
prenent-bi part les tiples
Gran Teatre del Liceu
Teresa hiel Marina Lastra, TeAvui. tercera de propirtat i resa Mas, Sofia Romero, Dolors
abomament a tardes. a les qua- Escriba i cl. primers aetors
Pep Fernández i Josep Alba,
tre. Ultima representació-, de
PCipera en tres artes El brirbetO Cortioní, Mena. Ruiz, Segura i
ro de Sevilla, pele cidebres ar- Mariner. eors i gran orquestra.
tistes Elvira de Hidalgo i ni- Nif. a les 9'1:3, Cartel! monstre!
card Straeciari i eis aplaudits- La marcha de Cádiz, Las corartistas senyors, Rosiel), Torres sarias, Los chicos de la escuela
i Cambios naturales, per Pep
de Luna i Rebonato. Mestre Eal_
- roni. — Denla. tarda, Boris 00- Fernändez, lotes les tiples i
resta de in companyia,
dunoff. — Dimsarg e. !,./1 boheorqüesta. — Diumenge,
me, pele crlebres artistas Concalo Piecaluga. Aviat, estrena dia 9. diles eolossals funcions:
El niño Judío. (dos fletes); El
de repara Kovantchina.
asombro de Damasco . (2 actas).
XII, La guardia amarilla, . La
Teatre..Cataló Romea
suerte loca i La rubia del FarWest.
Telafon 3500 A
.
Avid, dissabte, tarda, a dos eeeee4444.0.444444444444.1
quarts de quatre. Penúltima reGran Teatre Espanyol
rresentació de la ini"..s interes44444 PRE - REME*
sant de les obres d'En Folch
Torres.
que
no
sap
son
nom
dissabte,
frstivitat de la Pu.
L'infant
lima, larda, a les anafre, esPreu popular. A dos quarts dc
pletulld carien:
sis, la famosa obra del me seELPRIMER BITLLET DE IBANC
>Wat i discutit deis moderns
Crandids
%le la Ile g enda d'amar
i de vilesa, en cinc opisod/s, d'Enautors. En Luigi Pirandello:
de 1,111elles,
EL BARRET DE CASCAVELLS
MARIONETTES
Dos artes, de formidable axil.
alt, a les den,. eXit inlinenS
Triomf d'En Atilgt1/11-1 Montero,
MARIONETTES
admirable interpretaeid per les
senyores Baró. Morera, Xatart i
diumell g e. la r da, a le, 1:
ES LLOGA UN PIS
Eerrändiz i els senyors Barbo 1 rexitäs:
DON PAU DELS CONSELLS

d'En Vallmitjana. Nit, la pellimita Mulada eh 4 aCtes i 12

quadros, adaptació d'En Montero,
EL NIMIO DE 'L'ORFENETA
estrenada • ahir ainb, vecitabte
rxit. Decorat de -Balite, Amigó, i
Colmenero. — Denla, a dos
(watts de (matra. Ultima de
L'infant que no sap son nom.
A dos quarls de s;s. i nil.
les den, el gran rail El minó de
l'orfeneta. Es despatxa a comp-

laduria.

...~~444.44444+•44+4
TEATRE POLIORAMA
Companyia de Comedios

Denla, dissabte, festivit al de
la Purissima, tarda, a itos
quarts de . quatre. El ardid.

alt,

MARIONETTEI
I lohe
ll Enan
61111ARIOS . -
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TEA TRE COMIC
-.Imperada dlellvern d•102,11-111

Cotopany la dramitla '‘

ROJA.. CAPAR°
Arni. di,o. abte, festivitat de la PlirIsslina Colieepriii. Grane fuhrlons.
Tarda, a les quatre, colOccal programa, 1. L'ensocionant melodrama in sis neleS
LA VICT1Ina DE SUS CRIMEN..
i.a iogi o na 1 . 11 mi oete.
EL AGUA MILAGROSA
Nit, a dus milete do deu, magra.
lila ministre: I. Estrena en aquest
teatre del &crin) co cinc l'eles,

SOR TERESA
o

LA ABADESA DE LAS URSULINA.
1,3 ,,,w,11 3 dramailea en. dos
artes.
LO QUE NO MUERE
Ibmari s . dia II. bit, a tes aeu,

isox01. ;—: 6 COMBATS,

r-Mreerrerne-3411t4,
-erenno.

A iles sis, seeció eSpecial,

Teatre Català Romea

/19
LA CASA DE SALUD
Diumenge. tarda, a dos
m'arfe de (pudre,

i iliti») n • ngo. IC,
Dissabte.
de desembre de 1923, nit,

LA CASA DE SALUD
A. les sis. especial, iuit, a
les íleo. gran ronda:

EL ARDID
vl4+8.444,444e.e.e.•+1.6.4%a444414,44444+•444444+44+H

TF A TRE NON' ET TS
CINC EQUIS'«

I

EXISTEN - CIES

111111111111111111111111111ffill

sa i Sirems, i la comedia en
dns fletes. do gran broma.

aten itompardle Internationti otrobalita. eddeetre. cdmIca 1 malt •
ria Director: far. Ventura Gana
tIlesiihtr, urda. a les quaire
1 nit. a dos ipiarts de

Lot de la nora companyia
I í botables airacrion , . 1 1. 1:lleco
a Barcelona. entre dles,
La Troupe Romero
tres genyineles ult senyor
Sietere alrrnot
pues senyoretes gimnastas
Rotsra Armandi

dues senyoreles equilibristes
Ea asa comediante
del celebre drimadOr halty.
Els populars elOWns:

ROmporl, Thedy I Emil

diumenge. larda. a A09
quarts de cinc. 1 lilt, a dos quarts
de dett. magulles programes.
Dilluns. tarda. a d ns eisarls
cine, Matinee 1 , special, 1 lid, a dOs

deu.
(Marta
Ea despidas a CoutptadurIa.

•4444414414444.14.44444.444
Empresa SindiMusical. Ex10Z cat
tra ord inaries
funciones per a avui, dia 8 i
demà 9, tarda i nit. Companyia
Pep Fernández. Avui, dia 8, a

•
•

450 pessetes
GRANS

Dues , úniques representacions a Espanya de

V IDOCQ
interpretant els respeclius
papel e de "Vidoce i "Manon La Blonde", les dues
cèlebres "vedettes" cinematografiques franceses
RENE NAVARRE i ELIMINE
VAUTiER
amb el concurs d'altres notables artistas deis millors
teatres de París. Es despatxa a comptaduria.

Teatre de l'Orfeó Gracienc
Auditorium, Astúries, 83
Companyia Estudi Cirera. Di_
recors: J. Cirera i E. Lluellas.
Primera aelrin, Pericia Valero.
Primer actor cbmic, LI. Mir.
Diumenge, O de desembre tk!
1923, a dos qu'Iris de cinc de la
tarda. Programa allament Ande. A divertir-se! A riure! La
graciosIssima comedia atentanya en tres antes, adaptada a
l'escena catalana per En Ramon Eranqueca, Prova d'amor
(La pesca dels Ilagostins). Lu-

/ TEATRE POLIORAMA

1

GRAN

4 UNIQUES FUNCIONS
D'ABONAINENT
els dies 13, 14, 15 i 16 de
desembre de 1923, nit:,
4 ESPECTACLES
DISTINTS, 4
Teatre de l'espant I de la
broma
Vegeu carteas I 'listes de
oompanyla
Queda obert l'abonament a
la comptaduria
.44.641444414,444444444444414

44441+111444444444444444+•"

I

Oran companyia de 'amuela, opereta I revistes de
PEP VIÑAS
nit,

tarda i
I Aval, dissabte.
cartas. Reapari-

colossals
l'eminent tenor
cid
Gaieth Peñalver,
LA HOLANDESITA
Los mosqueteros del Rey
per Gaieth Peñalver

.44444551414•44444444444.•

soofte4+ooseffl000ffleos+
ELDORADO

y

Gran oompan la de sarsuela
de JOAN VILA
.Aviri, diseabte. .festa de la
Concepei6. 'l'ai 1111. a un
(pian de eine. El grarids 1
aplaudit sainet en un arte
i (Naire quadros. de Paradas i Gimanez. Milsiert dels
mestres Vela i Bru.

EL NIDO DEL PRINCIPAL
La destilada (q3miri,-Iiriro
refrescant, en un prOleg. un
arte, cine quadros i una
lectura. d'Angel Torres del
Alano, 1 Antom ~lijo, milsima del inestte Arnaden Vi
'ves,

El palacio del hielo
El Villlds >11 inri en litt arte
i tres quitilros. de Fertiändel del Villar i rtiestre
Luna,
TRINI LA CLAVELLINA
Nil, a les den: l'extritordiaplaudida . sarriament
suela en tres artes. d'Antoni Paso i Iticard Gonzalez del l'oro, música del
mestre Pau Luna,
LA MOZA DE
CAMPANILLAS
creada deis notabiltesims
I artistas Rasar Leonis, Felina Herrero, Rasar Ferrer,
Francesa Gallego, Ricard
Post& Marian Ozores, Car.
les Rufart. Decorat nou
deis reputats esconñgralS

Bulbena I Glrbal
GRANDIOS EXIJAS
Denla, diumenge, tarda, Pa
que le viä ust6 hablh i La
moza de campanillas. Nit,
El caprichito, El nido del
principal i El palacio del
hielo.
Aviat, estrena del conte infantil en llos actas i tres
(madres, de Josep Fernandez del Villar i Manuel de
(Angora, música del mestre Granados,
EL PRINCIPE ILUSION

s

e pecial. 0'75; preferencia, I pta.
Projeceni Ile notable,: pellicitleSi
/a do gran broma Pamplina ti'.moleta; IV 1 peindtlina Jornada de
lacoloosal serle, basada en la fa11103a flovel-13 lic l'immortal Eugeni Si?,
i

quarts de cine. Liextraordinariament aplaudida comadia en trae' arte. de alnfloz Seca i Ldpez Niifiez„

Els misterio ea Parle
o e , trena do la

Deme, t'Inmens ',

y

EL RAYO

El formós monòleg eserit
expressanient per a Joan
Bonafé,
Por qué Juan se quitó de la
.
bebida
Nil, a un quart d'onze. La
celebrada comèdia en tres
artes, d'Enric Garcia Alvarez i Antoni Paso, •
GENIO I FIGURA
El monbleg de Jacint Por
qué Juan se quitó de la bebida. -- Denla, diumenge,
tarda, Genio I figura i Por
què Juan se quitó de la bebida. NO, la coniCdia El rayo i Por què Juan se qui.
I 14 de ia bebida.
AVIS. — Per donar des'ans a la companyia,
la
i fundó' de dilluns se celebrarä a la tarda. suspe1 nord-se la de la nit.

4444444444,44444.04444444,
..44.444444444+6.44444444
SALA EMPORDANESA
Cara del Pi, 11
Avul, rifada de 'la PurissIma, a les
<futre de la tarda.
GRAN PROGRAMA DE TITELLES
1

saL0 05 1•00ss

Atad, diSsable, primera sessid
tres quarts Ile quatre a sis: prensi
butaca platea, especial. 0 . 75: preferencia, u pesseta. Segona temió,
de sus a vtilt: ;veas: especial.
Pesseta; preferencia, 1'50 pta.
Terrera seesió, a res des:. preus:

p

Avui, dissabte, testa de la
Concepcio. Tarda. a dos

Companyla francesa
GRAN GUIGNOL DE PARIS
Director: Albert Levy

TEATRE NOU

Pelare Cine

1 Ultima Jornada de
Ele misterio de Parla

8.844.4159~~944.94,55.4
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Monumental - Pedró

Walkyria
Avid, festivitat de la Purisslma,
sein matinal d'I 1 a 1. El %libater acial, I 1 II episodis; Male
semeje i suanticiona, per Douglas EalrbankS; El rapta da la
bina; Actualiats Universal,
Tarda: Lee . avante* d'Anabela.
Nit: El balad del diabla, II I última,
nema. diumenge, Sessl n S matinal c
.1 • 1 1 a 1. luid) estrenes: El Silbas- I,ter acial, ni 1 tv, El sagell del ;
eilenel; Raunen de dormir ele se- r
e renos. Nit, Dolorosa comedia.
-

e

Avui, al Kursaal
NO M'OBLIDIS
Super producció
Marca CAPITOLIO
-1444+11114cerreCeeeeets44444.-

COL

ISEUM

Cata Catalanes, 895 al 599
Tela« 9535 A

d•I

Tes GRES? asean
(Ilusionista.
Berlina d'una :mica Joiiiina

1441144+0444444.11.114444.0.11.

--CINEMES-esee».+•••••••eereoem.
Saló Catalunya
ORAN CINEMA DE MODA

Notables seXtet t lelo
ilissabte, feota de la Purlssima Conet . pcid. no hl ?nora matinal; larda, diles sessions, 1.09it
did Ala:

Test al pala de lea tempestats,

dlies jornades. .1,0110 metrec, projectaut-se senerra, la mea grandiosa erearlö
la R nta' artista

e

irpy
kfeid.
Pamplina tramoista,
1in:11a.

inolta

Avda, quatre sessions: niatinal
a 1, larda, de tani de e a S
laqueara 'Mima especial. I nit, a
im unan de den.
SELEcciri ESPIRE
Actualitats Gaumont; La Ilei ho
mana, per Tom santschl; la dIver.
tblissinia PeHieuiia cOmira Serapl
empaperador, iiär Belible bunn;
551 1 extraordinari de la divertida
i . outedia ilel Programa &nula, Fat.
te. AMA No, mairistrai erearld del
144,;e0e ArInickle, (Fatty!.
PREUS per a le, rimendis matinal,

tarda I MI:
Butaca p rrrrrr mala, UNA pasea.
Entred• general> CINQUANTA eta.
PREUS pm a la fidielA ESPECIAL;
Butaca platea, 3 pta.; butaca primer ameteatre, 2150 pta.; bulapues seden aninteatrr. 2 pta.
Entrada general. UNA pta.
NOTA.—A la ›ossla de la nit es
proJectaran, a mes a mes, 1.a re-

forma d'un mili«, reo. Dorothv
Gish. 1 Viatee dels Ruiz a Italia,
unin pollivala presa anib autorazaelú de ›s. 7t1NI. alarterea pro1..11,11153
1 1001.1, iliiinien g e. 3 la tildeld eeilol programa, PSpecial,
altres ponientes.
1 r,dant - se . .
la preciosa comedia del PrOgraina
Ajarla, El tartamut,
kta
ereaele. de Atarle: Hay,
de moda.

1(11 lot 111.1.
Testo al pala de les tempeetate.
/lianalia, gran matinal,
tarda, a la ',soló especial, es
lr e tia de El senyor X. Il/l111,. 111111
Jeana, per Mass on.
adra

6444444444...eweee44444+e.

relreN0140.044ffleeeee".41-

Diana-Argentina
Excelsior

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohèmia
Avui, dIssebte, resta de la Coticencid, sesslö Diatinal trotize a una,
larda i 111 1, pro g rames Colwsals:
lormosa comedia Flora misiles;
lec peLlfrules ilanique5 Pau i Virginia, 1 Un taxi per favor!: El
rota extraordinari Capead boget;
la InstrUctlea Lee salines de Sicilia;
la colossal pel.lieula ile la tnarca
Capitolio, La fuga de la promesa.

:4444444.1.94.9444.54.4•444‘.

Avui, dissabte, festivitat de
la Purissirna Concemid. Matinal trttaze a alta. 5. La ciutat

sagrada, Flora mística, Taxi
per favor. 'falda, Pau i Virginia.

Cinema Princesa
Telèfon 1371 A.
Avui. dissabte, programa seMolo: Amor, senshcional cine-

drama en colors, de gran enlodó. interpretada magistralinent

Glaum; EI testImonl defensor,

grandiosa comedia dramática,
creació de la bella artista Elsie. Ferguson, programa Ajaría; Exploto:16, grandiós film de
veritable

interès,

nuevo"
Denla, tarda i nit, ball de ge,
cietat
-

interpretat

per la gran artista Lisa Saffry
i G. Dini; El falo endevinaire,
assumpte de gran broma; La
clutat sagrada, projectant-se la
quarta jornada d'aquesta preciosa super-sèrie. Denla, nit.
estrena de la cinquena jornada
de La clutat sagrada. Tarda,

FUTBOL
Grans partits inter-regionals per als dies 8 i 9 de
desembre
GININASTIO F. C.
DE VALENCIA
equip davanter de Llevant
contra
UNIO ESPORTIVA
DE SANS
primer equip
Camp de la Unió, a leß
2'50 tarda

estrena del sensacional drama
El Juramento, del selecto programa Ajuria. — Dijous, estrena de Insomnis I superstiolons,
per Douglas Fairbaneks,

CONCERTS
Palau Música Catalana_
Demä , diumenge, a les cinc
tarda. Obres de Beethoven, Mozart, Haydal, I ll endelesohn,
Sainaban, Schumann, Brahma i
altres per a
QUARTET VOCAL
interpretarles
WORMSBACHER
d'Hamburg
Programes i localitats, magatzern de Música de la - Unid Musical Espanyola, 1 i
Portal
de l'Angel. Condicions especials

4444440444444444444444444
611441/4.04444/~sass4444444444

FUTBOL
INAUGURACIO DEL NOU
CAMP DE L'EUROPA
Avui, dia 8, i derna, 9 de
desaltere
Si. A. K.
finalista del campionat
d'Hongria,
contra
CLUB DEPORTIU EUROPA

per als senyors socis d POrfeó Català.
•11•041n

SALA MOZART

Campid de Catalunya i finalista del carnpionat

Diumenge, 9 de desembre de
1923, a dos quarts de sis tarda:
Recital de vial( per PEPETA
DIEOUEZ. Obres de Brahms,

d'EspanYa
A les 2'45 de 1A. tarda,
Entrada general,t2...pessetes

Beett, Himski, Korsakow, Chauson, Saint-Sains i NVienawski.

Pianista Guillaría Garganta

DIVERSOS —

141+11414•04.11.161141-tha1-11-1,4,11,'1.•~1.44 ""

RESTALIPANTg

pati Blau

Can CULLERETES
Quintana, 5

Talaftm 230

CASAMENTS

El saló más higlänio de
Barcelona
Caneen nit

BATEIGS
DINARS DE CASA

Grandiós èxit del

44444444~44444444.4.,

Venus Sport - Palace Ball
Ronda de Sant Antoni, 62 i 64,
Tigre, 27
Avid. dissabte, ball de sociatat, tarda i nit, per la banda de
Venus Sport, dirigida per senyor Ponsä; estrenes:
Tango "Por que la vi", Foxtrot "Judit", Marxa "El .- rey

ESPORTS

•44444444~44.444.64444 4$

Jazz-band VILA
Calarme
444444444.0.6.01444464+61

DIBUIXANT
i
Meritori,
retclisla litänra i
16 anys, ele precisa
Anbau, 60. (De 9 a O i de 3

Estudi

15 a

a 7',

444444444444444444444444.0444444
ARISTOCRATIC
— SALO —

KURSA AL

TEMPLE DE LA

NNNNN OGRAFIA

ORQUECTI1INA C.I2SE i • i

SALO DE DEUNIO DE FAMILlES DISTIMIDES
Asid. dissabte, re o ivItat de la Puris,tina. gran sesstil matinal d'II a 1. essen
ttbsequiada la maitiada amb un sorprenent present: durant aquestes llores es
despaharan butaque: numeratles per a la sessi6 especial de les sis (Cavia /
(tema. Tarda, primera sessló, a do: quarts (13 (nutre; segOna, eSperlal, a les
siS, lii, a mi imart
tote9 les SeSsl011 n , de la superDarrer dio,
//roan/retó capitolio. No m'oblidis texelihiva •/. una histöria que arriba al cor
de 1015 1 Cine ha esta 1 transportada a la pantalla ner la genial estrena DeSSie
Love 1 el simpatic actea ilareth /111gbes•
La pau de la llar, llollolosa comedia: Pamplina tramonta, nahes seguides.
Nil t Reina pel peble, il,' Nrrilable
Denni, diumenge. gran sessli'i matInal 11'1 1 a 1. remiche" III present a la
mainada. Programa tot non I variati Reine pel noble ex, iii isa); Un homo de
fama, original comedia de molla bruma. Actualitats Gaument, lIdereaSald.

:.

Nl 1, anginent de programa.

tier la gran artista Lortise

.

Plagues de 40 x 40 III.
Ptes. 3 05 na.

mtaflXI

mdulada de
120 per 75 cm.

PER A TEULADES

°tes. 750 m.Z

armats ab amiant exchsivament
JOSEP ESTEVA i Cia.
Portal de l'Angel, 1 i 3 pral.:: Telefon 3344-A

Materials

Ilr äbrica

a Sarriä

BARCELONA

....440000mo5500000s000

Bodegas Bilbaínas, S. A.

'JUMEN dilecte dei públic.

seo Gran Xampany LuMEN

Indiscutiblement el millor de producció
nacional, elaborat a les seves ' grans caves,
que posseeix la Societat a Haro

AL DE LES SE N YO RES

SE SERVEIX A TOTS ELS HOTELS I RESTAURANT S 1
VENDA TOTS ELS COLMADOS DROGUERIffl

ROSAT

ULTIMA CREACID DE

DAURAT,

el prea

o

si. tikia ige

11 III Se

ifgekere*

...y c..:

elilleltill Mi*

re: -e.

rae

,e11

MOBLES - 511eCE55ORS,DE
?

dffleefeeaueoebeegeeee

GRAN EXPOSICIO

de Sana, 114
BARCELONA - SANS
Carrer

1. •••••44•••n••••.a.~..fflaiiim4'

Medalla d'honor a rExpoiii1i liateritacional del Molde

I TALLERS 1 SALONS DE VENDA:

PREU

Telefon H 475

. SUCURSAL:
*j'arenada. núm. 19

oeimarmgoris DE rois ELS ¡RODELA QUE tS FABRIQUEN

Vila frznca del Penedés
Telefon 225

VENDES A L'ENGROS I DETALL

FIX

LA NOVA 02( AN,TZACIÓ DE FABRICA HA PRODUIT UNA GRÑ BAIX
NO tenim cap sucursal en neo (Antelo de la clutat, per heneficIar els nostres compradora, carel que
estalviem, acompanyat del que permet la Importancia de la casa, fa que poguam vendre amb un $O per
100 d'economia

II mi

UI

ii

EN ELS PREUS
EL gran èxit obtingut en PExposioló del Moble ene'prtva de poder ter descomptes durant el nasa sor-.
rent; no °Mara, per a conservar la tradi oid, eoncedlm, sois I geolusivament, 10 dies de grane rebalses,
o sigui del 10 al 20 del mes corrent,'go que tenim el gust de participar a la nostra dIstingida parriquia •
•
1 al núbil() en general

•
11 II Il 11. 11,10
01 II II 11 II II 111111

im mi mi mi mi mi mi mi mi im mi II 1111 II II II

•

PU

11 II 1111 II

Ull II 11 II II II II II II II II 11 11 11 II 11 11 II
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Preneu llet?

IMPOTENCIA

_.

DEPILATORI
d'HORL1NE

'EL

Es ben be Del el que .preneu? ._.•-7.---='
-...
am
,-.:

utre du-evoiaS
laroicip

46

5ocietat

Metges

.-• .e

hileTil

com l'aigua disol la sal

3IENJARS , A LA CATALANA
L2PAit It.ftla., 6- VlDltiEttLA. 12
Telefon t378 A.

Czleat bo

rl
la sornda de emocione, poden fer-ne us les persones de pell
malt delicada, sena necesitar crema dese:tris de l'aplicacie.

.

Mg"'

.

.
7"
- - ra
7 : 4 • E.

,.., ! =

ARRIBABLE No ta mala olor, dona sensació de benestar t

netedat. auprienint ele dessuadono. Dona a la part depilada
una blancor 1 suavitat Incomparables.
a tot atteu
PER A TOTES J'Anea depilatori trances es conegutbellaca
mea
del mea. preferit per les aceitas, instituts d
famosos, i ele cirurgians per a certes operacions delicadas.

PRODUCTES . HORLINE:

a 0'50 pessetes les deu primeres paraules i a 010 per
cada una d'excés

. 2.;
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a
.
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Copla Carteo, des de 30
pessetes. Mallorca. oilwel o 125. interior.

PRENSES
>
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Mi 1:
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C'
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ves, ole:arranca, etc. FabricaCte de marca
1 molllures.-No compren cense visitar
equesta casa. Y. Montfalcon. botera.

re -=
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VIES
URINARIES. GPOell".PSrirs"2:
fa

i
.._ ==
.-="
iEt -sz _-.-

gC1

Important d'Espanya.
Especlalltat en tal:ilesos rellelosoa. Eaboatc10 permanent de (Aladro! Ton, gra-

13

ca.3.,,
_
---_
... =_

i- 5
cm

A .'.•-• 7O c

pintan'. La casa Mei

TAPISSOS
i

;-",

7, Z .. m
c, m i . :.n

:

MASSOT Con,
" "(menea.
b. ". Cura
N'

SUpUraCion3 1 fOrderee croniques, operaciona a preus manca. Telar. 1773 0.

..cá
.t n ä
f=0

Portarerrtasat.

Impotencia. AB/11151 de sane. orina 1
pus. Ronda UniversItat, 5. nollelladea.

CASA RERE

a maquina. Circulara. Teaanemone del trances 1 anea, tuont-sio. 18. Teleras 1525 A.

COPIES
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de vent I torre de ferro, fun•
mal (donan!, es ven. Reo( correr Salud. 31 (O.).
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MENJADOR
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noguera, banal.

Estrella.

en

O)

Mand

15 9

j

Ftes. parell

a

VENDES AL DETALL a

• Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final da le; Rattilii)
(Afane Garrar Dormitori Sant Francesc),
• 111
1 I all I I I 11 11 U U u ii 11

CAIXES
trella.

ilie.SaLl.;

per a embalatges. Panales.
SalmerOn, 20, pral. La Es-

galrebe nou ,
o
MOBILIARI drki"8.

'el i p'‘ r e 3 r e l
.
•
romple • t, en bou
jor‘r. dee9moldes
yen. RO: Salad, 31 (G.).s
enal.

ell d e C ot o7n P, n a !
pasS

tu
tu

ea

2AAA
R GNATZEMS

DAMIANS

GRAN EXPOSIC10
DARRERS MODELS DE PARIS EN VES1ITS 1 CAPELLS : PELLS D'ABRIC : GRAN SECCIO DE SASTRERIA
Vestits llaneta brodats, darrer model.. ......... 1,
Abrics camussa amb adornaments, gran moda .. „
Capelli; senyora, de suedine, des de ...
Vestit a mida, tall irreprotxable, xeviot i estam, des de
Abric ploma, a mida, tall immillorable
..„
..„
Pells, gran assortit, des de ..

62'00 Ptes.
42'00
20'00
95'00
• 105,00 "•
2'50 "

Grana ganguea a la :meció do aabateria

VENDES
gran, creuat. barat. Garree
PIANO Enric Granados, 96, entresol.
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Tlpue de luxe a preus barrt(ssime. Espardenyes ame
la de goma, des de 2'50 pessetes Paren.

TEMPORADA DE TARDOR 1 HIVERN

DIVERSES
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▪ higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box▪
calf, tall angles, doble plantilla de cuiro
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Dts6•11 general o Eseanyai
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AIGUA d'HORL1NE (tintura prograssive per als cabells
blanca): 6. - DEPILATORI (actlu I inofinslu): 6. - POLVOS
(malt adherente): 250. - CREMA (evita les arrugues): 250.MODA DENTIF RICA (in ~n1 . 111186 efervescente) : 5. BATHDL MONTRY (sala minerals per a banys di pool): 350.O SANIBEL (comprim its per a regenerar ei cabe:1): 3'50. j
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• atrofia, assolint ateis une
Tres minuta d'aplicaciö son suficiente per a obtlndre la
catguda del importú pel mOixi.
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Veas., 5 pta., frasom Sepia, Rambla de lea
Floree. 14( Circula Mart. PrinCe48. 7 y principales
farmacias de Espada, Portugal y Matrices.

penetra tina les atrae, 1 les
*CM Deiteuelx el pel molxi,tipida
depilacte permanent.

tepes el mente descolad•(ENTERE Preparat per quimicsrecomanat
per el cos medie
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Indicadas especialmente a Jos agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
anos), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.

perjudica, no produelz infiere at rolors. Al
at,SaIlideNo
INOFEN
molla productea que son comidos i provoquen

Unica casa per a

SEGELLS DE GOMA

Grageas potenciales del Pr. Soivré

El polvo depilatori d'Horline !as
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G ravats de tote rlasses en metalls i tute-. napide,a en els enrarrees corts catalanes, A 43 (en1 tre Itruch 1 Llúria/. Tel. 715 S. P.

poluciones nocturnas, espermentrea (pérdidas ienitnalen cansantio mental, perdida de
memoria, dolor de cabeza, HM:gas, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las midieres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
colijas y rebeldes que sean., se curan pronto y
radicalmente con las

disol el pèl moixí
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i aquesta llet fresca i riquissima fart que disfruteu de plena 3-.
...salut i robustesa.
Els biberons que amb la llet LACTA, fresca, pura i escollida, es prepara taalbé per les criatures de pit, han fet lanceessaries les dides a Barcelona i altres poblacions com Badalona, D:
e Sabadell, Terrassa, Reus, etc., en s'envia també aquesta Ilet
e diariament.
Corts Catalanes, 722
Telèfon, 10 7 9. S. P. =A
:-

FONDA SIMON

(DEBILIDAD-SEXUAL)

LLOGUERS

16'00 "
10'00
8,00

Borceguins senyor, tot cosit a mà, des de
„
Borceguins senyor, döngola, des de
Sabata senyora, pell primera, cosida a mà, des de.. ...,
Darreres novetats en calçat. Es fabrica a mida... ...

monja camera matrimoni
Edredons

de ras seda, emplees amb miraguano, a ptes. 34

41

48

Grans noveiats en isteuterla Paraigilas i invpermeablea a presta sonso competencia
10'50 Ptes.
Barrets feltre, en totes formes, des de
1'00
Gorres en tots els models, des de
ESTUFES DE PETROLI, DE CARRO, ELECTRIQUES, ETC. -:- CARPETES COCO, 2 X 3 MTS., 70 PTES CRISTALL, PISA I PORCELLANA -:- BATERIA DE CUINA

CEDE IXO ~anille& 1 ecoubmIca ha-Inter1,1 amb pena des.
par( a senyor sol. Dorrelt, 145, tercer.

OFERTES DE TREBALL
No i eljant ..1teanl y sa perv v,isirtlar upa tadr.
aPrencire o

hatee. Sent

MINYONA Pi,Cer7.1,Z1..'1A"Witt:

GRAN ASSORTIT EN OBJECTES PER A PRESENT
CONTINUEN ELS DESCOMPTES DE 30, 20 I 10 PER 100 EN LA
SFCCIO DE MOBLES -:- EN GENERES DE PUNT, I4) PER 100 DE
DESCOMPTE
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DEPENDEN?
. .

per e la Venda de
satenes 1 espelta.
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Visiten els neres magatzems abans de comprar

;SRL lamia,

Meres, 1; 315
Noveles i Confeccione
pe a Senyora i Nena

tal
Pr'
elr
Po

Secció
a Mida
Abrics
i Vestits
que reproduim en totes
les qualitats i preus

•

111

Llanes
Sedes
Camusses
Pirineus i franeles per
a bates

10

La nostra important venda, ens
permet renovar continuament
totes les existències, i per
aixó els articles que tenim
són sempre d'última
novetat

Articles
de Novetat:
Estams, meltons, xeviota, etc., de les minora
abrigues

II II •

Tenim especial cura en que els
nostres generes siguin de
les millors qualitats, i
els nostres preus són
tan reduïts que no
tenen competencia

Trajos sport
Impermeables

111

Uniformes
per a soldats
de quota

•

Trajos
per a Nen

111

111

•

Existencia en llenceria
i roba blanca, madapolans, curats, jocs de
taula, , jocs de Hit,

Uniformes de tots els

Mantes
i Catifes

Abrics
1 Vestits
confeccionats

PREU FIX

SECCIO DE .CAMISErilA

PREU FiX

Variat assortit de anises, pijames, corbates, colla i punys, etc.

Generes de_ Punt, • Samarretes, Calçotets, Mitjons;- etc., etc.
Guante de pell, camussa i folrats, especials per a automobillstes. Bastons, Paraigües, etc.
Arruines de punt, !Mandes de llana 1 seda
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