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DEL RAER 111TEIMITIIIL

El misteri dele mort
de Felip Dandet

CIUTADELLA

IMPIIESSIOIS

DE MENOICI

LA DISTRIBUCIO DEL TEMPS
DES QUE FUGI DE CASA DEL
- Una carretera posa en comu- cesa, de cara membria per 'ala
SEU PARE FINS QUE SE
nicad(' Malló I -Ciutadella, tra- habitants de la illa . El catalä
Lloo cornil deis moralistas ba- ds itlds, • ni beVa galet, ni es
SUICIDA
•
nals, partidaris del mediado in- dalia entatiande esperit
vessant Menorca de l'un -extrem del Principal influeix també en
nacions.
Gontintien les investigacions a l'altre. Sha les dues capitals la variant menorquina, mercès
directe, es d'enriquir el pinar tm, se sent dir a ;tothora qui
per
aclarir
el
cas
Tres grans partits han xocat al voltant del problema ecopolicia
de la illa, la medieval i la mo- a la constant influencia dre viat.s•
intelectual deis adjectius "el es nega afirteaS la conviven,
Misteriós que apassiona avui derna . eerü aixt com a Malló jants catalans;havent d'adver*. Tres partits que són tres ideals, tres interessos, tres es- més pur i el mes intens". Poda deis contracta, que
ents. La "triangulaci6" de la política anglesa, cada dia més drfem acceptar-ho a ulls clucs? serpentea avibus -Partinciatur, !tigribus cha. els medis pediodisties de són peques les coses que delatin tir que mes de quatre casteltaParís. Les acusacions d"Action la seva antiguitat, a Qiutadella nismes que hom phi observar en
priesen, sembla que dels
ntuada, és la imatge de la nova dinàmica social. El partit
[agni, . Française", primer d'assassi.
en trobeu a cada pas. Giutade- boca dels menorquins sdn deervador britànic representa la classe alta; el partit lliberal, dos adjectius l'un té una valor
-nät, - despees de seqtiestre i corguts, no a influx directe de
classe mitjana; el partit trgballista, la classe baixa. Ideolo- objectiva i l'altre una de sub- com diu Horahi; temperamedt Jimetét. de encelas, i la defensa Ila, molt mes petita que Matad, l'espanyol, sind al seu influx
(sis mil habitants contra viät
La "puresa" del plaer
destructiu es Per a IttOlts qul no
economia es barregen en els programes dels tres partits. jectiva.
intellectual ve- de la seva mafonamenter en la sorra. gire,. fa "Le Lfbertaire", conti- mil) té molt més aire de ciutat a tratés del catala del PrinciAquesta vegada l'oposició ha estat materialitzada concre- teixa natunalesa,'mentre que la vol
m'en ornplint conmines dels i de capital. Els carrers estrets. pat.
Deixant de banda els forestes
ent en el problema de l'escassedat de feina i en el remei intensitat" d'ell, comparada amb
dieseis. La poticia judiciäria no ornats de vegades arnb asearles
Les
protecció
duanera.
Goven
de
Mr.
Baldwin:
la
posat pel
la dels altres, depón de la nabe precisat ben be encara la gòtiques, com el carrer de Jo- rismes que enlletgeixen el par,
En tal cas, pecó, no ens aieccions del dia 6 han tingut l'abast d'un referéndum. I el turalesa individual de cada ho- renqueen els cabolls. ni ens es- distrjbncit5 del temps ' de ',clip sep Maria Quadrado, tallats al- lar .de Menorca, manifestats,
MP. Aixf, dones, no cree que la
quincem les veStidures'e Quan Daudet des del 20 de novembre, tres per ponts i voltes; la cate- prineipalment en paraules de
e anglès ha donat una resposta clara i definitiva. No vol el
ei dõissiciii dral gótica (del segle XIV) molt caient mes o menys erudit, és
teccionisme. No vol l'assaig de les tarifes duaneres. Aquesta nota de "el mes intens" pugut tantos coses s'esquerden, es dia Cine abandonà
agradable, per a l'amant de la
q 24, dia que se en harmonia. per les dimensions
horn
donar-la
en
una
qualificapaternal,
fins
a
tremen
i
s'enfonsen;
quan
al
la IlieÓ directa i essencial dels escrutinis.
i l'estil, amb la resta de Pediti- nostra llengua, de sorprendre
cid definidora del place intellec- voltant nostrell,M0S vetara que 'suichtft -- en un taxi.
Ulla fortíssima majoria d'electora s'ha declarat favorable
un munt de nulas, poema cetual.
Dels testimonio recollits a eació; les cases-palaus de la sovint mots 1 girs que encara
manteniment del Iliurecanvi, votant els treballistes i els lliAltrament. forca d'inhi- rera treure'n un profit els que París i a l'ilatire per l a. noticia, noblesa eiutadellenea 1 de la pp b avia sentitmal, i que havia
rals. Els conservadors, tot tenint encara el primer lloc a la hieid que pot asentir el plaer ja donärem per cert. que així es- i dc les primores verificacions clerecia, li donen un cartteter trobat solament en la lectura
bra dels Comuns, i tot havent obtingut la majoria relativa, intellectual, desinteressant
distinga i un fonament de tra- del 4 nostros elässies.
devindria. No pas eliplaer
retes, se'n dedueix el següent:
Verb els menorquins. en ge4
perdut la majoria absoluta. Pel que fa al proteccionisme, la me de, tot efe que. el valla, no es lectual de veure confirmades les
Dituarts, 20 de novembre: dició que maltea a Malló com- neéal, serven aquest tresor senpas martini do la seva mes gran nostres presumpelons — que si Poc abans de les set del metí, pletament. Sovint pelo careces
alla ha estat decisiva.
intensitat,,Ilegel, no adonant-se ens stin conträries seria follia, Felip Daudet sud de casa seva es traben cases d'aspecte senyo- se cap tnena de gelosia, i alguns
Queden en peu, però, els múltiples problemes interiors i
rl l'estrépid bellicós de la bata- i si ho són a d'anees seria poc
rial. La vasta plata edel Borne, d'ehls menyspreant-lo mareada,
txteriors d'Anglaterra. I s'hi ha afegit un problema més: el de lla de Jena, on s'estava jugant caritable. — sin6 el consol de per anar al Liceu Louis-le- anThels seas palaus nobiliaris, mdnt. 'N'hi ha ipie no perdonen
Porta prop de '700
cap ocasió de -claudicar.
formació d'una majoria parlamentària. Aquesta ha d'ésser la sort de la soya Preissia; Ar- vence que, rnalgrat tot, quelcqm Grand.
Va a l'estació de Saint- entre els quals destacadl dels ba d'un habitant de parla Bife,
forçosament una majoria de coalició. Com a instrument de Go- quimedes. caient damunt els hi ha de permanent i estable.. franco.
Lazare, compra älguns illibres 1 comtes de. Torresaura, d'estil
els es prou per fer-los murern, la nova Cambra serà inferior a la dissolta. Els ministe- problemes, mort pol coltell del N'As el sistema de les nostres pren l'exprés -171, que surt a les Renaixernent; amb les noves ea. - ralt
instantäniament, de mitjä
ss que vinguin tindran una base més inestable, més move- legionari rornft. quan ni tant idees, n'és la itlgica del nostre vuit de Paris. Arriba a I'llavre ces consistorials en construc- dar,
de la pensament. I si tP111111 una aver- a les 12'52. Agafa un taxi i ar- ció; amb l'obelisc commemora- d'expressió. En aquest punt
dissa. D'altra banda, caldrà un esforç extraordinari per elabo- sols s'havia donat comptecònsol
vist
eseenes
verament groteesió gairebe fisiológica per l'inex- riba, nae. despees de les 13, dor de l'assalt 1 saqueig de la
presa de Siracusa pel
rar en les presents circumstàncies el programa J'un Govern de
citad, pels turcs en el segle mies. Per fortuna. no tots els
Marcel: són hells exemples de la plicable. compre serà un bell
la. caixa un ballet de XIV; te, (Entre del seu aspecto naenorquirts om par t ei x n'
inhibir-id cansada pel place in- eonsol de eonst atar, una .vegada canvia a
Actualment As molt més difícil que anys enrera l'avinença tellectual. (I no alludeixo els mes. tot i que sigui en perjudici 100 frenes per pagar el xofer. de cosa devastada o a mig fer, aquesta actitud servil. Hi ha
Bau-.
un aire de dignitat provinciana ixcepcions eneoratjadores 1
aels Iliberals i els treballistes. Horn pensa mes aviat en el res- dos trale g s que disputnven a nostre. roas el nido SIs governat S'inseriu , amb el nom de
a Parten
eonscients . L'associació "Nostra
sorgiment de la coalició lliberal-conservadora. Si es va a Santa Soria, ni la multitud que per una hei i no per un caprici. chane. Se l'installa tota la i mansueta molt escaient.
on roman
En el poe temps que vaig pas- Parla" hi ha estat fundada, 5,
aquesta solució, l'aliança ministerial dels dos partits no tindrà emhadalida els escoltava cuma D'aquesta constatació.. perä, sil- de l'hotel,
Demana paper 1 eseriu sar a Ciutadella vaig compren- Snalerat els auguns mofetes i
les trapes de Mahonnet II irromtira refugi d'e la nostra ideoloa el liigam de la cordialitat. Serà corn un matrimoni sense
camt
ja dins Constantinoble. per gia, qui gosarä a dir-ne place guatee caries. Es t'ice al Hit der que una de les finques dele jescSotics.' va fent el seu sllef5s,
amor. Tanmateix, l'eliminació de la "tarif reform" coral a re- piral
ciutadellenes era la de les com- -Publiea un modest, per?)
no pensar en la coneguda fau- intellectual? Si tan atrabiliaris sense sopar.
sultat de les eleccions, facilita l'avinença de lliberals i conser- la dele dos conills.) Casos. fóssini que aixi ans entnssudisDirnecres, 21 de novembre: A memoracions de gestes heroi- :buttleti mensual, que es. ara
adore, puix que fa desa p arèixer un dels principals i immediats però. semhlants troharfem en sim d'e nomenar-lo, leidefem (lir les m'u crida el cambrer, es fa eles:' l'abelise de la plaça del , corn ara, la sola publicació
en la nostra
zotius de divergència.
(Peltres ordres de platees. pomes que és de l'ordre mes pur i del servir tul esmorzar lieuger, Borne ja en diu alguna cosa. ia lila redactada
en algunes eltres
El guany major, en les darreres eleccions angleses, l'han
que en cometes de "abstraceid" g ran més intens dels plaers de s'informa sobre l'església mes P6r2) és schretot a la Catedral 'len gua; si be
hora els qualifica de "embruti- la nostra vida?
propera i s'inquireix de les ofi- cm la pruija es manifesta. Ados- publiracions.. com en "La Voz ele
Ist els treballistes. A través de les xifres de les votacions,,es
sades (terrera el cae de la Seis Menorca" i "La Revista de Mement".
cines del Sindicat
ren el formidable bellugueig ascencional del proletariat britäde tant en
No partem Bel plaer físie. Fino
Nicolau d'Olwer Ya a l'església do Notre Dame, van ericlar poderosament la Me- norca". apareixen,
agrupat disciplinadament en l'exèrcit del "Laboui Party".
notes o artieles en català.
tant.
atenció
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a
lace
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escriu
Menény
p
va
una'
primera
vegada
al
Sindel
Parla" procura portar
•
dez Pelavo que aleava escrúpols
dical., cm es rebut per 'nade- en Timbre. Tant ens van- unte- i "Nostra
que en vaig copiar algun al p or dels menor q uins la consen la consciència serenisstma
.ressar
Torna
a
FanMetzger.
rnoiselle
sense prod'uir una ciència de la unitat i de la no-deT sen mestre Milis i Fontanals.
UN PROCESSAT
nex de l'hotel cap a migdia; es .fra g me nt ,
bloca de la nostra llengua, en
inquietud
Comparat arnb l'un i l'altre, és
queixa
do
mai
de
cap,
fa
un
dasea n- : aquella contri:u-fa on la disgreAME MOLT CENIT
iet ruadpeelll acu iri d° 'sui n
evident la mejor puresa, l'ahfrugal dinar a la seva celebra. I(''aärntiam
„..gristä qui ren sotjaven. La prt- gad(' ha arribat a un tal
soluta nitrosa, del piare intelvistm Parla .del Canadit amb el cam- Iiiäríjadardel'arribada del rei
que cada vila i vileta es
oral' i
Irem que
Franç ' I ' iudich
A tenen
lectual . Si no teméssim el con- ente
betieise Addi6neiesersq tertelets
7-Sifif
teriiaM4bittie
tren parlar un Ilenguatge
•
-••dual. d'un cor im•
ceptisrne, dirfam que serà pur pas ".a monotonia en que' es desenrot- (s'Iniciativa,
on parla amb el di- 'Arifés XII. el
tint
que
ha batejat amb el sen
-PERIODISTA PROCESSAT
EL FESSEBRE
setne--.m que sigui pur, és a dir, Ven als Falsas de Justicia espanyols. rector, M. Duchaussoy i des- pàvid (impavido cerdo). en un
ferri, esperonat. fornit estol propi nom.
que ho serä moralment compre
estat processat ¡'cl jutjat del
Ahir, diada de la Purissima, a més
No fa gaire a l'Audiencia de Caen prés va al carece de Fleury, a
(ferrea rostrata classe instrueS t r idC de l'Hospital En Ferran Ca- a mes d'anar a felicitar una, dues o que PS mantingui TMMeS (111P
esdevingué un incident molt divertit.
l'estatge de la etempanyia do
tres Concepcions (rulgarment Conxi- intellectual, quan es limiti a la S'asseia al hanquet dels acusate un sub_ navegad() "Canadian Pacific". la 1 . entre els furiosos redreça
alteres (Ferrar' d'Egara), con& a
de la mar (inter furentes-ments
tes), un hom podia fer un volt per la eomprensió o a la deducció, o a
onseniiencia de la causa que se li sejecte anomenat Viugert, que el tribunal
Rep prospectes i la Insta de elationes limeis), va atényer el
Ferran Soldevila
jira de pessebres.
la verificar-id de la veritat.
de Caen havia condenotat a tres meseis per suposats ultratges a la ;mDesa
sortir.
vaixells pròxims
non de. Mand. La segona cemEn la cnmprensid, la nostra sos de mesó.
La primera esgarritanea de Nadal
i espanyola, continguts en uns arGarde
M.
a l'armeria
mernora l'arribada d'Anfós XIII,
us nein de la contemplació d'aquell inlelljgènCia. soblosament illuEl curs del judici es desenrotIlava
' les publicats, pel maig, al setmanadin, 103 del carros de Nietos el qua!, en la flor da la seva joaplec de figuretes tosques, de casetes ' minada por una Ilum vivissima
normalissimament i ningít no s'espera.,
La Tralla".
es
neguen
a
vendreventul, en la nau audaç (lita
Gue no entimema, resta en tut- va que acabes la sessió com una exhi- Hugo, on
de carteó, de tous de =lea i de piles de
Se li ha concedit Ilibertat
un revólver porqués es menor. "Giralda" (audace navi dicta Converses fil olativa;
en
fa
deIm
p
Pefitud
contem
pum".
pam
suro.
No
sé
si
la
tradició
del
"pesse"pim
hirió ' präetien de
ud an:b fiança de mil pessctes.
Es passeja per la ciutat i tor- "Giralda"), agitada per les gonbre" és gaire estesa en l'ample món. cinceló, por l'encadenament bäró, ve't aquí que el processat s'adona
lógiques
LA CRISI DEL SINDICA- Es gairebé segur que no té Catalunya
sic de les idees, ens sentim que la fatídica veu de la lidi deia. seo . na a l'hotel per ficar-se al Hit. nades oses (tumidas agitala
coLISME
Dijous, 22 de novernbre.—A pernadas), va entrar. d'un
l'exclusiva d'aquest costum mig pia- ereadors de tot un món, que por
tenciosa, que se li augmentava la pena
ralge inträpid (intrepiclo aniif "Solidaridad Obrera", d'ahir,
les set Eelip Daudet s'aixeca.
dós, mig infantfvol. No éo menys se- la nostra operacid mental. e.- a vuit mesos de pres.) i, sobtadament,
.•
I. Perd comença la publicació d'una gur. pero. que les nostres figuretes i dev6. s'engrand e ix, es mull;p11Paga el compte (le l'hotel i l'a- mo'. al post de Ciutadella
sofreix un atac. Però un a'ac de riI, encara. sotol per saco!, radie.? piar
Suposern que surten. t'avara
térie (1',:rticles ami el títol de "Esta- les castres casetes posseeixen utt segel ca; en la verificació. prenent
bia dels més violents q ue li -ns Inri bandona, domanant quin és el
(piltre, edad per edat, penien per t.-ril'aininei
no
realitrat
d'
un
a
ardo i'e:'itable".
contacte
flash
la
rralitat
extetramvia que porta a l'estació,
característic. Ultra es personatges de
pogut veme. Agi , com tul acróbata
mes per mis, enmoillat per ernmet.
N'esfraiem els següents paràgrafs:
rior, VMPM renearnnei ,'n (Vaquen salta (no estava Iligatl, agg f a un aa- pera pren im taxi i ('S passe- visita reial a Menorca, al-. gen,
fang quc aspiren a la fidelitat histò bi, elasiea per damita,
'Quiérase que no, debemos reco- rica, no falta el pages amb barretina m'In que havia trasera dintre nel ohre elèctric i el llanca furiosament ja per la poblartid. Qttan arriba gnu erudit sacerdot hazirti pela -11at, be per
de la seva'cambra apart per apar, nacionalisat per noria-.
solitud
en
la
'nie cuando mis precisa es la ni la pagesa amb caputxa. Al costal
nostre.
però,
fit.
al cap del president. Els
it l'estaciú, el eäpid de les 845
per mudiirar.
Sovint, 1 ve't nef la feblesa tenen la limpara, que en rehmar ser- ha sarta. ,llavors pren el tren eint adellanca la llegenda (Puna nalitz,zt, mucleixar
itificu-ión espiritual del proletariado dels estables construits amb una
Es fantástic aquest seguit de faltes
nava läpida conmemorativa, on
del eleve intelleetual, una part harina i
ea el seno de la organización obrera
trossos arriben impetus(soa
Pruija arqueológica, abunden les masies
ómnibus, sortiut del Havre a
esperar. vista l'época de. d'ortografia en un llibre publicat per
de Ba-celona, que es el factor dini- de tipos cataUt, amb de'alls completaafectiva Sf` . 113 iti barreja: no al cap presidencial i rl dol consel'er les 10'03 i arriba -a l'estació de
co la qual PPS trobem. que la junta de l'Exposició de Barcelona!
som desinteressats nor fruir-lo
cito • e la de toda España, ha estaM. Porquet. mcmbre del tribunal.
ment desconeguts a Betlern.
Saint Lazase a les 10'20. Ya al l'anyo nades
furioses de la mar
purament. i jala. dolor, espelas
Aquest prefaci. ami grafiat, no cal
fado -loa división, cuyas consecuenL'aviram, els bens. e's conills, les
Els gendarmes procuren agafar • el, local del “Libertaiee", al ("ar'lauden jugat un papes -tra p os- dir que està escrit en un català dep'otas r.. die puede prever..."
furihund processat i ho aconsegueixesl. ree Lottis-Blane, en es pertsencabres. els porcs i altres bèsties és rança, temenea, s'ainalgnmen
lant. co guc ti permetria encara
les construccions inla cantem p lació. a la dedueció. després d'una gran l'uita.
probable que no siguin de la mateixa
70:que el mal que ha culminado
fa entre les 16 i les 17 horas. d'exalçar els roes impävids i els rabie, on abunden
a la verifiencid de la verität.
correctes, els castellanismes de sintaxi
et la actual división de los Sindica(leneraça de les que, fa vint seg'cs, dores
1 processat, li ha
Parla
amb
l'anarquista
de
genit.
cop
pids.
aquest raids afeet in. de vegades costat l'attgment de la nena de vuit ges Vieisl. Li Miura 100 frenes corritges intr n
i de lexic, les inversions més injustios la: a co el seno de la organización contemporànies de la naixenea
el plaer intellectual se'ns reiicades attl llur acompanyament dedese 1917. Y si buscamos las causas
Tambe aquestes bestioles, pel fet d'haDE L'IDIOMA
a
cinc
anys
slc
eres&
la
eaixa
(le
propaganda
i
QUESTIO
mesas
LA
minen,
SP'lls
P'
complcmcnts-fa lques : qual equivalent
it es- mal, cuya manifestación exver estat pastades a Catalunya, tenen ferra,
De
ben
segur
que
per
notificar-li
dedica
en
dipósit
100
frenes.
Serven,
els
menorquins,
el
d'anees s • 'ns antilla: sempre
a cuyo, el demis traduint demás, rerna . 71 fatal, no hallaremos sinó la el seu segell caracteristic.
hem tlo co y a sentencia caldri nosar-li—si mes Sopen plegals al restaurant tresor sie l'idioma, mes o menys sabio, "el caerme el formava un envis---'
Resulta, dones, que ,el pessebre ca- s'impurifien. Si nomes
no—una bona cainlia de forea.
"Liberiaire",
deslbsesii. r. de la revolución por la renopur,
segonsles
centrados
de
la
prop
-del
Hoy,
el
plaer
in"De les cases de l'edad (sie)
qualificar "pur"
tali, per hé que no arribi a tenir un
en unos, mientras los otros,
pees tornen al despat X del pn- Uta.' Es a Metió on la influén- gat...",
telletttual quan manca del rores ni coneixim...", "Conjunts
.heclee..ndo al igual que aquellos a un esperit diferent dels arreo que es fan
riódie. Daudet surt del "Libere eta d'e l'espanyol s'ha deixat mitja
idee
afectiu,
i
si
aceros(
pot
d'habitació no cls conei3 tad,, de conciencia, han exigido la erren del món, té una singular idiosinsentir mes profundamen t ; perä complets
Mire", On va2 Ott passa la nit?
anginenlar-ne la ildensilat.
L'OR DE MACEDONIA
xem...", "Ha signt causa de que..."
resta
senvpre
el
mahones,
un
)(ale . -fricación de un fin para lan- cràsia.
Tampoc es sup.
mis que el place intellerP. Fabra
• direm ui "el Inés pur i el mío
arce una aventura revolucionaria."
Divendres, 23 de novembre. catalä molt, acceptable que volDial si g
i ValéisDE
L'AJUNTAMLNT
Potser Inés d'un segle ha — A la n'atinada Eelip Daudet drieni per a Ilareelona
infens". per tal rom mili no pot
LA BISBAL.
Carlee Soldevila
torna al periódic i esmorza atnb eia, i isihtsuc per a anees eintats
t ranscorregu t d'eneä que els
ésser los durs ooses a l'hora.
catälanes. Hl ha tambó en ea
lógica ens chut a lreballs d'explolació en els ter_ en Oeorges Vidal, • sempre
S'ha ordenad la práctica d'una insUna
en el
quo
LA S1T1JACIÓ A EUROPA
tado governat iza a ,*':Ijuloament de
s
elements
renys
aurifers
Macedienia
restaurant Roy, passa el migdia menor q u f , especialment
isolar els Inverso
parlar de Matid. alguns angliquedaren
en
Vabandó
Inés
cotnentren
en
la
nostra
sensaeió
al
"Liberlaire",
Eseriu
la
fa—
LA QUESTIO DE TANOER. —
de
reeords
Ha wat confiada al cnmandant
place o de dolor, per?) itt sensa - plet.
mosa llerra d'adeu a la seva cismes i gallicisntes,
anglesa i drandominaeions
Encara
no
es tenen les notiles
rió, en ella maldice, es total.
sobre
tanfe etce;,1 senyor Joan González Ales, COMENTARIS DE "LE MATIN"
deis
CH
recordava
envia
es
maro, que
Ningú Ilf)
París 8 — "Le Matin" diu
Per be que cone g uda l'anitlist tresurs del metall precies que erst i sense adreca a .Georges
use.. , eat per l'oficial de l'A juntament
cies definitivas de les elesolans
N'Emii Salvador V.rgis.
cine les convers e s enlaulatles
química de la inalvasia de Sil
s'extragiteren deis aprifers ler- Vidal, "Llega' a Vidal els seus
angleses. Amb tot, la p‘rdua de
n••n
••n
Paris entre els representants ges, el gust que en precavan
renys que despertar e n lantes i poeines en verbi, les sa y os node Franea, Gran Bertanya i Ki- beure'n na ea el deis seus eran - tantos cobelances• Mo rí resti- tes d'inspressions. Despido surt Irga velna de Mute. Jely. Ili va la m'aorta absoluta per part
i torna dient que no ha pogut
panya per finar l'Estatal, de la
partid e, sitió el lelia. incoeitavors, per la creenea de del "Libertaire" citant l'anar- vendre el sett ahrie. "Etii man- deis con aaaaaaaaa rs que Je es
zona de Tänger, estan virtual- fusible i Indivisible.
IIITE PELI
quista pel mateix vespre, a les
e nt aurific del terreriy,
l'esgolam
quen 25 frailes", diu. Carlos
Qui posarla a parlar 41.,1
ment acabades. — Hayas.
i el temple anat esborraut
22 llores. al cabaret "Le Gre- d'.Avray els hi dóna i Folip Deu- parli amb Inelstinela di orle
piare intellectual 111 , 1 metge
record de les daneses que s'Iii nier de Oringoire", del carros det deleitan papar de oestes. El ministre d'Agricultura, gve
CATALANA
veure al-trasmite-s e , pass per MIS, descobriren.
Abesses.
Escriu Pn llapis una lletra curel peores mortal que lia proEl. CURIO FA,»
Ara, perh, l'explotació clels
Dissabte, 24 de novembre.— ta adreçada a Georges Nidal, on ha estat derrote amada&
D e telt, dilluns, a tres quedo PAPA EFTIMI ES POSSESSIO- noslie,at st Ist se‘a maro? Qui terrenys aurífera d'e la Maceilb...
A 1'1'30 Felip Dimitiet entra al ins qual Ii n'atea de remetre 35 oom a sumos« do lar. Salude
d e set del vespre, a l'Ateneu
del de l'Inane de negad@ que, ia. torna
NA DEí PATRIARCAT
estor una giies tié "(Avenid' do Gringoire".
ea reelonf, tindrä lloc la prime_
de in Mil frailes a Caries d'aeray, de/ di- lord por». Litros ~toro ~da
una
/farrera
t'altea,
PATRIARCA
RECENTMENT
r
poven ma que no th.diners.
transcendental \per
pòsit do 100 frailes que li
ti de les lliçons del euriet pro- EL
vell
ra
que
ell
tenia
prevista,
P ar aldri que a l'est algo d"aque- CONSTANTI NOBLE 1 EXPULSA rom s'encadenen Insolublea - gree.
' El director del cabaret, Car- fet. Signa mal una creu i surt. Ja la ›Ailbilltat tia Illssler,
NOMENAT
El geòleg anglés Mr. John l o s (l'AvraY Ii reten franca. Fino lt lee 15 hoces no se sap laborista amb llamad aleit k
fieul I:st s, acostant -la a la faIla entitat donarà el profesar
ha signat un contracte Edil) Dandet 30 .11 va I torna a el que haeet Felip Daudet. A
)(cunee }'abra.
Londres, 8. — reina un llida? "Valdría equivonse-me, Duncan
pera cree que prassarh atta) I amh til govern de Orbeitt, per la >ala del' enfit a les' P'utt. De- les 16'10 contracta et xofer de nald por oaa.
telegrama de Constantinulatte,
clara que ha arias inat ilion, que taxi Caries Bajel., a la placa do
Fer causes Mitran» s a la segarle el qual Papa Eflimi s'Ira ailh", genital a dir soviet. e ratalitzar une imporlants
al Nolobabia tia efflegiä th,
d'explotaele geolbgica del ha anat al mercal de "Les 'ta- Ist BastilliA• puja al vehicle i es
possoeslona t• d el Patriarcat, ex- quant, per la suceessitt lógica halls
I4mPs voluntat, quo donados
,
i gime pliablIL,
la
ereenea
nalment
Ii IMI d
serva
nur
lles". Se li °tercia un cate i 1a portar al Cerote Medrano.
sobado olreuMotluiolos eep- pulsant-ne el Patriarca recent- dels fels, pausa rtitch i alió, el terreny,
ha que enrasa hi queda os.
mig dorm un quart assegut a Poc desprès, n'entr o el taxi coi'. al asaseltoo lesda.
88Pon oto misto« locero, ono
ment nomeuat els seue !ami- t'uf desttlant d'equivocar-se intreballs (le una cadira. DesprOs demana ria pel bUieVarti Magenta, Feencertat, sentirla cap plana.
Cas de renixis
Non Impoosibilltato de publla
Ilars i acólito.
i 111101111,
l'eminent gebleg anglès, I'Es tat per vender' el sen ebrio por,pb- lip Daudat es disparava una ba. ba oM
telleetual?
Molesta notfeia ha produit
rartlele del fiestee estimat
D'esceptie, pessimista, orill- arco poritehrä la meitat dels 1re- lene rebate, äe: indica le bo.-: la al pule dret,
nababSIMA
tia
Ea domo, M. de ga. gran embaid esa el cerdeo greee,
ealreo'hom melle> an y Int qul no 41efeiii- — navas.

Nona passat es lliurà a la Gran Bretanya. en l'ample camp
1 sufra gi popular, una d'aquestes batalles democràtiques que
els règims de Ilibertat marquen la direcció en la marxa de

a Política Full de dietari
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DEL °DIA 8 DE DESEIVIBR DE 1923

COTITZACIONS
' MORSA MATI
Obra Alt
Nord.
Atacan.
•
•
•
•
"
Andante,
. • •
"
Oren«. • • •
Cacen» . • e •
"

DIVISES ESTRANGERES

SOR 1' MIT
Obra Alt Bala Tanc

Beis Tafle

BORSA DE LONDRES
cèdules argentines
Exterior
0165

;Argentina
Montevideo
Xile

711
81 40

Nova York
Portugal .
Suecia. .
.
Sulssa.
Argentina.
Brasa
Grecia . .
Noruega

03650
234 5
03015

Copenhague
volioliama

Holanda

l'400

moca

0237
0 405

Italia

10056

Noruega

09165

SuCrla

166n

Berlin

Iltures.
• dolars.

DE

Dinamarca.
Berlin
Viena

26'59

54 .10

Praga . .

124.
464'
473'
481'

York
Inspontbie

Tarifa

NOVa

Desembre

Mare
Male
¡II ltel

59 a 40
37 " 58
32 " 93

Veres verdes. . .

•

70 a 75
58 " 59
56 1/2 " 57

Mema (prima) . .
de
..•
Segonet. . . .
de
Segó. . . .
. . . . . de
(Preus en rato m'artera de 70 ¡urea
/tense sac damunt carro aqul.)

CEREALS

Norese afrIca de
Moresc Pista. . . . . . . de
oral Extremadura 1 Marine. . de
Civada Extremadura . . .
de
Civada roja .
. . .
. de
Caves Llobregat

de
de
de

SONSA DE

te " 59

GARROFES
Ne g ra Eivissa
Mallorca
Negra nova Castra
(Pecas en rals l0 kg sense sac

LLEGUMS

s

90 a 100
os a ütt
ce " 65
03 "
CO " 61

s:speelal
elecie

de
Nlatliat
de
tell-lloeb O
trenca%
.. .
...
DESPULLES D'ABROS
eartao. . •
• • • •lIC

na 41 es
23 1/2 " 04
21," 25
19 " 20

1S 1/2 " 19

.

(rarmasse O

. . .
NIONGETES
. . . ....

EscatIlat .

11+ a 19 1/2
/8 " 19
13 1/2 " 14
Mallorca
.
.
Prat . .
Estrangeres . . . .

osen

no

1/9.
94 5
91 " 3 4 1/2
29 1/2 " 30
28 //2 " 28

,

27 7 2 " 28
:3 a 74

100 " 140

42 a 43
39 a 41/
3 9 " 40
37 " as
a t " 32
31 " 32
as " 39

de

de
de
de
da-

.

00 " 24
15 " 16

Alfa': primera

le

Alfals setenta'
Palla Demuela
Folia curta
.

de
de

9
7 " 7 1/3
6 1/2 "
1/2 " 5

or o

•

sg

80

;:*() . a .
..
118
115
110 " 112

e

Polpa temolataa, país. . . .
Tonto de royo
rama . .... .

de

•

2..

28 " 29

27'10 2703
2010 .‘615
541 5.60
¡ 1 81 7055

26 1/2 " 27
33 • 34

" 555'

ESTACIO N. S. A.
20 de Mal; 3 lc Imana: 1 de rayada
ESTACO DEL NORD
11 de blat; 4 de 'arma.

Palma, a 190.

:

preu le EaSschyalat, active/x/1f s, settse.dtibte;,-trua ppja imminent.
kl'aloieSt;gra, eimIgrat tl Mol( que acoslumen zulquirir -ne'durant aimests lerems
Ordis ,-7 Itersisteix rescass
els compradors forans. Les ela sses db I'L rgell no tenen pee ara-tanta acceptació com les d'Alarma, Cartagena i la Manxa.
'd'oferta. Sembla, però, que els preus baixaran ItVint ainb moliu tralgunes
p
Hols
Farratges . - Per ara s'a'g uanten'ers
remeses d'aquí_ st

- T.

ja tant de temps que tota bona cosa

.

.

. '

wit

)

passa a vol trocelll
EIs:\lunicipis encara han pujat
més: els del 4 i mig de l'entissid
de 1906, de 78 passen a 7925, i les
ampliacions arriben a 78 i 7825.
Es un deure sensible del cronista'
constatar que les Mancomunitats,
contràriament, baixen de 72 a 70.
Les Obligacions de ferrocarrils,
valentes, i les industrials, sostingudes.
Les Transatläntiques noves passen de to3'85 a 10450.
Les Accions preferents Peninsular ele Telefons lidie ahir feien 8525,
avui sént sollichades a 86.
No és estranya a aquesta minora
la nova,„ feta pública spara, .que
rinternational Banking Corporation
contracte amb l'Es. ha convingut
tat adquirint per 20 milions de pesbeles la xarxa urbana fa poc revertida i deixada explotar per imposició pel Cos de Telégrafs.
Tampoc garantim aquesta noca
que afavoriria estranyament una entitat estrangera en aquesta epoca
d'anunciada reconstituciú nacional.
R. Suriiiach Senties

Divendres. 7 deseltilire 102,1.

Mercats
MERCAT DE LES BORGES
dels articles següents, que
ball regit al mercal. de Borges manques, el dia o de desetabre corcent:
Blat blanch, el loo kgs., de 24
a 25 pessetes guanera de quatre dobles.
Blat roig secà, idem idem, de 27
a 28 idem ident.
Blat roig bona, idem idem de 26
a 27 idem
Ordi, idem idenr, de 14 a 14 bien'
(tralla, ídem idem, de 12 a 1250

ideal itlein.
l'anís, idem idem, de 19 a 20 /den"'
Faces, ident idem, de 23 a 24 idem
ident.
Fesols, ideal ilen., de 50.a 60 ident
id el».
Vesses, idem ident, de 23 a 24
ideal idem.
idem dem, de 15
Atinella
a 16 idem
Atmella Ilargueta, ¡dem idem,
23 a 24 idem
Castanyes, idem idem, de 16 a 17
itlem 'ideal. •

'Pafatots, el lo
idem.

3312

2073
2056

2 '22
20'1
5013

1977

3403

34 80

0040

len

kgs.,.

de 2 'a 2.50

Llavors d'alfals, idem, de 19 a

Sense color. a 225.

dioia.

.

Pau !hall

CANVI, VALOR3

harntala del Centre, nUm.
Telefoce 12 2 0-1231 A.

3

•

Creu

Aoent de Canvi I !tersa
Bla(a dc Santa Arina, 15, 2.on, 1.4
xpartat 328
Telefon 55011

8
I

En caixes, 8 pe55eics nnSs per tou

Mal

OLI DE CACAUET

Corrcnt, amb cu y as, a 190 .
Rctinat, sense cavas, a 200.
20

Preus per pessetes' els loo quilos.
Arribades de la present setmana
per l'estació del .1forrot:
Oh andaltis, 4 vagons.
Oli del país, 10.
Qepeden a l'esmentada estad(*) 2 vagons. Per la inar: oli andalits,
Vagons.

111141.

Galls. des de 4 a 8 pessetes un.
Conills, des de 3 a 4'50 pessetes un.
Ous. n te 375 a 4 pessetes dotzena.
Olis d'olives:
Fruitat (Adra, els too kgs., de 29.30
a 3o rals el (marta de 3'900 kgs.
Fi, idem idem, de . 28 a 29 ideal
Corrent, ideal ídem, de. 27 a 28
idem
Olis de pinyola:
liroc, de 125 a 120 duros la carga
de 115 kgs.
Ven!, de no a 125 idem idem

Mercat de Vich
Ous, _una dotzena, 450 i 5 pessetes. .
Gallines, paren, de 16 a 24 pessetes.
Pollastres, parelL -tle 9 a -/8 pessetes.

Conills, t'arel', de 8 a 12 pessetes,
M amellons, un, de 45 a 65 pessetes.
Nodrieos, un, de . 75 a 150 pesset es.
Patates, els roo kgs., 20 pesse-

'

Neixa, Cl. de 55 k., 23 pessetes.
Forment, ideiti idem, 21 pessetes.
Civada, el . ido kgb.. o pessetes.
.Ordi, ¡den' ideni, 29 pessetes.

Mercat d'Os
01,1 D01.1
Corrent. bo. a .213.114.
1(lent superior, a 217 ' 39.
t lasse fina, a 14347.

Ident extra, a 29260.
Preus per pessetes els ton quilos.
Als mercats productors segueixen
pujant tots els leeos, cspecialnlena
les clases corrents. •
OLI DE PINYOLA
De color verd primera, de 12173 a
126.
Groc primera. di. 14347 a 14782.
ldem segolia, de 13478 a 139'11
Preus per pessetes els ido quilos.
Segueixen els preus ferino (sense envas).

01.1 DE •COCO
Illanc 211 1bCocino', a 2113» •

Harma acordat el C.3nsel
d'Administració el canvi dele;
actuals (holles de cupons
unes altres que prepara la Cr.fr,
panyia, oportnnanient es publicarlo la data en que els senyors
accionistes han (l'efectuar el
canvi. Les noses fulleo constaran de 20 cupons números 5a1
24 inelusim i el capó assenyalat
amh el número 5 donará dr•:;
a percebre la resta del divident
rorresponent a l'exerciei
1 9 2 3 que la jUnta general orll.
Aria d'acrionistes acordi e
son dia.
Madrid. 1 de desembre
- l'istat. El presiden
19
Marques de Comillas. El p.
erc:a 2,, Miguel Vidal i Ciar.

Prats per pessetes els ton quilos.
n't

Alfals, els 40 kgs., de 5 a 6 pessetes.
Palla, de 3 a 350 pessetes.
Falla deliré, de 4 a 4'5o pessetes.
Gallines, des de 6 a 9 pessetes

tes.

Zurich: Crklit Suisse.

(17i19S, 1 C,i, S, en Ch.
BANCA,

Bank.

.

xei les.

gimizziowasingis~mm

OLI DE LLINOSA
Cru, a 195.
Cuit, a 203.

Morase. - PersiSteixen cts. rnateixos prens. Els vimedol's es resisleiven a areeplar les o (elles que se'ls fan a menys

'

3455

Ceta,

Francfort s / m : Dcatsei,3
Bank. Filiale Francfort ,-/m.
Brussel les: Banque da

L'import corresponent es tare efeetiu a partir del dia 15 de
desembre de 1923, en els se7üents

VAGONS ARRIBATS

a.wesn 4.91•1•••

qué s'aplica el principi d'equitat de
portant emissió d'Obligacions ferro- considerar el públic que dona el
crédit.
iiäries a qué alludiem dissabte pasEl Nord, en . canvi, emet presoner
sal, han tingut una ràpida confiro
servicial dels grups bancaris de
macM. Tant, que a botes d'ara els
Madrid
i Bilbao.
rapianuncis ja sön al carrer. La
I Barcelona, cl nostre mercal ha
desa es comprén. No sona en épod'acabar serapre absorbint la quasi
ques bursätils massa pròpies per a
totalitat de titols, els que I;a mes
aguetat s.
directament i els que han mes els
Altrament, les vaguetats seguraaltres 'tomes que pel profit de la
nient lesionarien les altres series en
prima.
curo de valoro de la mateixa Com. I semblant 'absorció. es fa sempre
panyia i similars. Fino aquí trobem
a través • de selmane. s . o /tiesos en
1)é cl sigili ambb qué s'ha tractat
que 1"emissiú del Nord alar una
roperackr i la rapidesa amb que es
llosa fins que 1:a revertit a les car porta a cap.
terco dels tencdors.
però, en el que de j en. en
En el cas d'ara aquesta possible
Postra en:mica anterior: no és ara
massa oportuna, per la crisi que es lentitud pot esdevenir un 1)(", pertravessa. A primero d'any nou, a qué ii sobrara temps d'aprofitar el
la volta de venciments i amortitza- possible corrent ,de diner que, per
cions en l'ordre bursátil i de balan- les raOns que mes annint liem dit,
es produeixi pel gener.
COS en l'ordre comercial i industrial,
ja anunciada per al dia .19
acuse dable no hauria estat mes.
jutini general extraordinaria d'aeciuNo ubstant, reconeixem que está
Societat General d'AiFambient tan carregat -sct, coses i
anonnalitats. que no hiJia cap ga- gües diç Barcelona. Sembla que .1.61dril importancia. No estem cridats a
rantia que co pasSi una "Mesada sendescobrir j inetas que es rentoregen
se pussibles complicacions.
De totes passades, en l'orclre pu- i que ignorem rabast que puguin
rament de valors mobiliaris potser si temr. Exposarem ltuulb lleialtat el
que és una oportunitat, enc que un nostre criteri quan llora sia..
J\vui solS dirent que Nxit o pros". xic precaria, i és el descredit d'una
part de valors industrial, que fa Ma- peritat cl'un entitat .50111 la que tus
cetina,
reclama tant • de seny i equinar llastimsoament damtnit lotes les
d'aquesta categoria una certa fa- tat cum en els deplorables casos ele
fracàs.
tiga.
Aquesta setmana havem fingen,
J'erquc indubtablement es tracia
per fi, un notable avene ett cl fi de
d'obligacions de primera categord
amb aquestes 100.000 al cinc i mig Ines.
Les accions Nord, Alacant i Anper cent, a 95 per loo, amb cupons
trimestrals i amortització en 26 dalusos que CS cotitzaven a 6095,
anys, del ferrocarril del Nord d'Es- 5980 i 50 40, respectivainent, donen
panya, primera gran partida posarla aquesta tarda i no éS pas als canen circulació de les 3oo.000 eme- vis maxiins aconseguits, a 6435,
6320 i 53.
Seo.
Això ha portal un bon moviment
Creiem que, malgrat les anteriors
observacions. es recixirä de Pope- al rotlle, que ha relitit Cil algune:
nació, i millor hi creuriem si la Com- sessions la infusiú de compres de
panyia del Nord fes, com anula, les Madrid.
En el comptat en general notaeinissions de cara a l'estalvi caleta,
ble millora. 1: Interior i l'Exterior
que és en realitat el que les absors'apunten un avene de o'75, i els
beix sempre.
Tresors, de 0 20 a 0,25.
La Companyia de l'Alacant emet
Diem de passada que no sabetn
sempre amb mes consideraciO a Barcelona, i els seas emprestits resul- apreciar la versemblanim que pu tenir les noves de "La Epoci.",
gula
ten franco i àgils. Será purgué les
respecte la .consolidaciú cm Amoraltes figures técniques i els Consello d'Administrad() ofereixen tnia tizable deis ' milers de milions en
*fesomia de catalanitat; sera perque Obligacions del Tresor que vencen
es conserva el record de les admi- en gener i febrer de- l'any que ja
teniat dannint.
rables operacions.denüssiO i
.FOra imlublablcuteDi tina. lema
caeltó de les cases M'arnait Cajas
.,..yilaniara, o sera, senritlament,' Per- COsa semblant consolidació; Por&

3430

Berlín: Deutsche

.

(Br nc por 100 ha, amb sac das
muto cano nqut. n

Mercat.- Aquest mercal s. 'Im a vist molt concorregut, duran( cl dia-d'aloir, de compradOrs forans ,

Els rumoro d'una noca i int-

24-43
3405

Bilbao: Baile ile Biscaia.

El Consell d'Administració
craquesta Companyia, fent lis
de l'autorització concedida per
la juntos general extraordinaria d'accionistes, celebrada en
aquesta data, ha acordat repartir a les acebos d'aquesta Societat la quantitat de vint-i-einc
pessetes or, a compte del dividend corresponent a l'exercici
de 1923 i contra lliurament del
copó número quatre deis que
porten adherits les acciono.
La conver g id ele pessetes nr
en pessetes moneda corrent es
formulare metiera com a base
el ree.arree que per als drets
Duana estableix la R. O. d'Hlsenda de 29 .de novembre dar-

"
1917 3%. 11.2
Badajoz
Ced. Are, nt . . .

a 40

general:
impressió
r

PER SEMANA

3483

3517

Madrid: Banc Central. Bay,
UPTI; . )•• ! flaue de Biscain,
Barcelona: S. A. Ami- Garl.

COMPANYIA HISPANO-AMERICANA D'ELECTRICITAT SOCIETAT ANONHVIA

5%
""
Eorcl 2.. serle .
122
¡24 20
" 3.•"
""
740'
" •
151
"
an.
Astúries 3... . . 1 10
Prlorat
. . 795'
Pamplona esp. . .
Valenela ('Del . . 711
Alacant
5. .
51 817
2
. . /8 •

•

34'50

Anuncis Oficials

.101r. Cort.

Preus per pessetes els lo° quilos.
Sostinguts.

Li 1101131, SETMANI

2034
20 7
29 34

Juliol

Mala

segon telegralna.
1 anea
. . .

Careros accUl . .
Cordobes. . .
otl•
Andanisos
1. var. 81.
o

Pnipa rernolatsa, e tran era. . de

125 n 128
107 " 108
104 " 105
" 91,
102 " 103

de
de

Nlare

3403
35 04
34'3 434 53
33 80

7 desbre. Nova Orleans
11 1 4
anterlor
10r90 Tanca
Obertura .
«•

PARIS

Tabaco Flop. .
'notado .
.
tienta frene. 5%

(leeos en p,sseles 40 kg. damunt
carro ama./

1.0 a 52

de

CICMONS •
Sane de
Manes arrugats alfarnates 44/46 de
Blanes arruinas alfainateS 40/50 de
Blanco arrugats alfarnales 52/54 de

FARRATGES

1 una 'l'envera
Trepadella. . de

de
de

Gener

553
. . 841

••

inunt carro afIllI•1

Al) 1105

nomba

90 " 92
SO ''

de
de
de

Xlpre 1 Hiela
Ne g ra Villar«
Ermra Castelld
NPgra Matalci

dainurn carro aquI.1

41 P

3325

g

Exerlor 4%. .
tintie Espanvol . . 311 5" 231
725
Ae. Alarnnt . . .
rte. Andalusos . . 371
Oho.
"
1.• 275(I tes
•
0 .• 253'
Ob.. C3eeres van.. .51
Aeclons Nfirt.
. 672'
"
"
1.• 7i0 758'
Pam p lona 1. .
775
452'
Barcelona 1.•,
Asturies 1. 731
7205
2. .

103 a 105

dsmunt carro aduL)

44 " 45
35
30
42 " 43

erps
de
ritte . • •
.
de
ens en pessetes ' 100 h g. ami) cae

06 " 57

DESPULLES

Número 3... „
Número 4. ..... .
do
segones
Terceres
, de
Quartes
de
(Creas en pessetes sac de CO kg.
damunt carro una.)

38 " 39
32 " 33
62 "
57" 58

de

"scalnla Andaltisla
"sealdla Nlarrrm
//"..seaiola Plata . .
till c .-Oral42er

FARINES

• de
fores
e
de
Extra local
. de
Corren'
. . .
de
Blanca extra Castella. .
. de
Blanca corrent Camella .
de
.
.. . . ....
preus en peseetee san de 100-kg.
darnunt carro acial.)
1

de

Dnbre

3515

LIVERPOOL
Tan,' anterlor . .
Obertura
. . .
Se on telegrama .
Tanca „ .

r 855
..
80

Setembre
Octubre

44 "
Bienes arrua:os alfarnates 58/60
41 "
1/2 lames arrugals ;M'enlates 60/65 (le
42 " 43
. . . de
. . .
Peloso .
40 " Cl
de
Llentles
46 " 47
Hulxes de
42 "
(Pretis en pessetes 100 kg. amb sac

'te

Disp,

Tanra anterior . .
Obertura . . . .
setron telegrama .
l'anca . . . . .

CAFES

LLOTJA

de
de

Faves atabe, velles. . . .
FAVPS Extrem. n Andalusla.
Finons Estrena. o Andalusla.
Faxons estrangers
Veces Saaarra
Veres AndaPisla
Veres estranatres

NOVA YORK

SUCRES
Tanda 7 desbre.
Nora York
Desembre
Mime
Mate

hervir eso . . .
de
Atacó 1 Navarra.
de
Castella t Mama .
de
Extremadura
. . . de
Andalusta die .
(Prei. en pessetes 100 kg. tense sac
darnunt vagó origen.)

7'50

Dese:ubre 1924

:MERCAT

Cotitzacions del dia 8 de deSembre de 1923

32t

0 03

BLATS

132'
135'
13E50
135.

45475

4050
19000
24515

Nora York
Espanya
Sulssa

•

les

MERCAT DE COTONS

tas•

" Isabel .
" uti.e..
penteg.
•
• trances

'1,25
1840
He 5

Bi lalca .
GsPanva .
Holanda .
llalla . .

Tabacs. .
Sucres P.
Stieres ord.Cediries .
Nords
Xlseant
l'ranrs.
3950 1111/reS.
4200

CANVI DE L'OR
momees or Alrons.

Londrei .

!ramera . . . .
Amortizable 4% .
Arnortlzable 5% .
Exterior 4% . .
liarte IVEspanya.
Hane Esp. de Credlt
nene Esp. RIO Plata

mares .
,coiones

Pottugal

s

Com. Prop. times

1.1res
linares
Deltas

França

SONSA DE PARIS

MORSA DE MADRID

Franca.

• Salases.
Belgues

MORSA TARDA..
Obra Balo Alt Tanc
Nord
Alacant. . • .
Ana/dila.
• • ,
Orense. . • •
Caceres y .. • .
Fletes. • • • ,

OM E

NCES

FI

Mercat de vins
Preus per grau i hectidare i mercadería posada :ti celler del colliter:
inrormaciii facilitada per lAssoci,.ció de Ilagatzemistes i Exportadors
de Vins de Barcelona:
Penetles blanc, a 185 pessetcs.
Idem 'legre, a 175. .
Camp de Tarragona blanc, a 2.
Ideni Rioja /legre, a 1.90.
Conca de . Barbará bltmc, a 1'65.
Ident ideal negre, a 115.
Priorat negre. a 2.
Vilanova i Cebra. a 110.
Igualada In:11re, a 150,
Martorell ',talle, a 190.
Mistela blanca, a 215.
Mistela n e gra. a 250.
2n 10scatell, a 3.75.

Informació de la Casa
•
J. Espinas

o o r,

1 CANV1 : VALORS ; CLIFONS
R2n lt

yi

:kit(

fij

nitrbgen, 30.

Producte fosfatat SANT ORDI.
Do pessetes.
Tot els lo kgs.
Sofres:
Sofrc "Sant Jordi" 98/1 00cl
sac de 40 kgs., 13 pessetes.
Sufre "Sant ortli" "EXTRAel saC de 40 quiFI N O 9 /
logrants, 15.
- Sofre precipitat (gris), el sac de
s,
4°
re st;blimat (flor), el sac
50 kg ' :, to.
.dt(5, e "
19°. ttVilos..•

...befre

els •iúo quito% 43;..

19

I

r21X .

AGENT DE CariVI 1 acesa
PASSEIG DE GRACIA, 17:-:

(0

Telèfons:

y

445 A. I 499 A.

Podreu adquirir per 2350
pessetes Eúltim model de
sabata de "carotina. cosit,
que com a reclam olla posa, a la venda a la easa
Raspall. Portaferrissa, 11
Un cop venuts els parel•ls
que a aquesta propaganda
Cu destinen, es vendran al
seu preu normal de 30 pesSe

A. RASPA!
Dr.

Portaferrissa.13
BAR CELONA

Noguer Morè
I

Especialista en malalties de la r,a 1,1'
bell. 1) tel per o4iO31cIli. del Serle
de l'espemainats de i'llospitai de
Santa Crell. Consulta de 3 a 4.
VALENCIA. 200, Trincipai.

.

EIS TilLIES DE BARCE I_ OVe, SLIET .4 1 ANO N AI

AVIS
Pu' r
gers (111,

o i tpa,“amb e1 fi • do donar facilit a ts als %adn
colties de la part alta de Sant (3, .vasi
. des del dilloins vittent, dia 10 del ,.rea
ttflubncia de vialgers,
' }Val, i tiorant lo. it,,res .le
18 a les 20, s',-stsgui .le les 1245 :1 los 1330 i "de
u!W re la 1 141,,, CaIiirt 19
NOS
0sporial ,1,. msl
blirio 'un

o

tallItlya-lionan va,

fosfitric soluble,. 12.
Ideal ideto 16/18 id.• id. ti.
Idein idem 13/15 id. id. 9.
nitrOSulfat d'amònic 20/21
gen, 52.
Nitral de sosa 15/16
gen, 47.
equiStillst de potassa 90/92
valent a 49/50 potassa pura. 3375.
equillorar lic potassa 8o/85
valent a 50/51 potassa pura, 28'50.
:Materia orgánica córnea natural
to111 nitrbgen i /3 ¡niel fos
-rie.35
Nitrogina SANT JORDI, Olio %

8 100 7,'
7
t 1 00..

ntee.

Complirnentació d'ordres
' de Borsa en valoro al corni,tat. i en monedes eStrang,res. Intervenció de contraetes comercials i prstee,' t -sobre mercaderies o va11¡¡ loro; subseripeions a ernprestits, etc.. ele.
DIrecció telegràfica
•::
"MARCENTE" 115

Josepets.

Superfosi.. (roS 18/20 áciel fosfóric i nitri,gen, 14 pesse-

2

rol

1031111
4

Adobs.
tes.
Sunerfosfat cle. cale 18/2o

SENVORA

GEWANS I

de se 'abre do 1923.

r elona.

0

,

amb trajecte minim de Plaga Catakne*
LA DIRECCI

......,ganinnne n tinnilEersanznanri2nninninni nn ill
la

cATALUNYA

d.1P 3 Lì

o

BARCELONA
e

htdis, 19 reos A.
Direcciú

1

Correu

telegràfica i telefänica: CATALONIABANK

e

COMPTES CORRENTS - COMPTES DE VALORS
CAIXA D'ESTALVIS - BANCA - BORSA - C1`,.
PONS - GIRS - CANVI DE MONEDES DELEu GACIO DEL 'BANC HIPOTECARI D'ESPANYA
St DIL'OSAT DE VALORS EN CUSTODIA - SUBSCRWCIONS A EMPRESTITS

e
•

e

CAMBRA CUIRASSADA

g GEMA núm, 1: Carrer [In Cüberta, 8 - Telidon H. 667
ALE N CIA. neo,.
¡LUCIA l'IR

„ tara Andreu, 146 „ S, M.
1184
Salre er e n, 11 1• „

a Gitona i Lleyda
Inunernermearmumaii e nateimment e
st

Seeirsid
a

en

GA

C

da tad: Julia. bisbe; Santa. i
-filia i V:11nJekt, verges i

ABRIGUETS
LES!1 5`95
Pina

.,•r
diez: OIS tro••a a la CASA REXACHS,
Oil OS

fabriquen.

Central: Porlaferrissa.
- .-al:
•
Consell de Com.
entre

P. de Gracia

H. de Catalunya)
I nostre distingit arate i comPretina. cl jo y a ativtxat En
: - apuz. ha estat demanada
la bolla settyoreta Na
alunne.

r
E.

nup Vlodel 1924: Exposl!PU B, ció: P. Letamendi, 17

JCIES V TLANI/V A UNI16
APIT01. DE DENUNCIES
•a Avit3 denuncia al jutjat que
• :ro- cAlcolca dos desconeguts
te O timat 200 pcs.-3etes pci prolit de les mistes.
•
- la eatat dctingut Antoni Menda 1:uiz, al mornent que uno/lava
• - una cartera a un individu
ya de Riego.
r.a casa Butscms i Con/pa-via
Ei Oaiunciat un comerciara, al qual
lee remesa de niusaics per valor de
pzSSCVS. quc un ha pagar.
L'encarregat del cotxe restanni t C restació de Franca ha denunt'a: que li han pres diversos ubicctes
canta.
- lía estat detingut Eduard Gar:ea, raclamat pel jt:tjat de la
••Itt. per un dciicie dc fart.

Calefacció ideal
ESTUFA J. M. B.
V7 • . -5 -Ma. 346. Tel;, fon 7 i7
Saludable,

anys. ISXSIXidirtfi4IZIW

p,

cale LA GARza.

tOpez
sta d'unes ferid:s

...ma una dona descenegMa
•,ual es bastallh.

MIES. VERITABLE OCASIO
i cbjectes usats de totes clasg - Preu fix, Tellers, núm. 41
-------

ItInternational Banking Corporation;
dient:
"Ilavent-se fet ressò el d i ari de la
seca digna direceió'que un Ban g uta Uamerica d'aquesta placa hacia adtanrit la majoria de les ace:‘,1, in Li
Contranvia Penimular de raMitats, i
essent ncnatti.- lünse litanc > a; ‚mal
es podia rcierir Fesat.a . tia noticia.
prepatent glk se seriClI ,d ice e.,,,star que rinternational .. Ctole , ,ratiotia tal ha posseit nt passacla
cap azeió de la Ccumiativar
raiereticia.
lloriant-li metces per !a sava
ap-o:itena l'oponiatilat p:r tetterar-ii d testimoni da la nostra consitieració tns distinaotia."

!C.L.LEGIALS!
CAPES -

MERME
CASA

Ronda de Sant Pere, 7

Plaça de Sta. Anna, 9

FONTANELLA, 11 pral. LA

Tapineria, 33

ANUA IMPERIAL

BARCELONA

Diles dones, Dolors Cespoles Salmarón i Angels Patallo Valls, es
barallarcu. l'oren auxibadcs dc mossegadas.
Lii gos mossegà a Manuel Garcia
l'ermita en. de vint-i-vuit anys, i 11
produi erosivas de pronästic reservat
l'avantbrac dret.

Sangra

Te. 1415 4. n
Danyer3s
p 1..

1

Avni, a les s et del imiti, a i'.:salt".cia Sant P,re, de Ter;:L.a. cmP-aorä matrim a ni el !viere csthaat
mula Misust Pedra i Estala. caixi.ta de la impronta del neutra diari,
amb la gentil senyureta Josepa Mulas i Navarro.
Desitgent a la felic parella una bona lluna tic

Ptes.
—MIZMIIIMIR

CAMISERIA

SA NS

PURE PERMANYER

Botinería;

r l'et.Ittudiet
Ferial per a nena i
Passttikr de Colontb,. 2.
Telefuit2826 Aiiii'Ji.i I

it

C 1. A
I

P I: S

idiomas,

Ta-

qui-meca, etc., estudieu. senyor

o senyoreta, a l'ACADEMIA
COTS. carrer deis Ares, 10. Teléf. 6031 A. La más important
d'Espanya.

Es produl connuoció viicerat

SASTRERIA NOSELL, Asalto,
22. Milis novOlats en gMteres
per a la mida. Yesüls i gubanye

La "Mtisoll Ihrighe
Ita ina. ugural els'erellS salons ' de novelals per a se1 ,yora. perfunieria .1 una
una milleeriO exlra deis úttüns mudels de capells reeenlinent zuribuls du Parla

I

Vr11111:12P

DROGUERIES I COLMADOS

Suc. GARCERIE

32

des: de 60
t-vitles. Extens assortit do discos. Avinyl i . 1 (entre Forran i Call)

Casa Geli
MIDES SEDA

I el de

30

Dilliins. dia 10 del eurrettl. ventlrent 1,11e t s :unir lapza0ra. 16 etn.,
;t pren de retal de fabrica:
Pessetes 37,5
Dues 0IeS 0 intiS. pessefer;
760 pm:a. Els altres dies
I:r selmana, a preus ¡tro

ealgutl.
El carretcr d' erran l'out Ccr:Jus ¡
Ihr er munirlpa! filie trebalidevut alia,

qua!

•

1. Eapoirialilal an 1:1

..

;mita. Prena modarals.

— Sabe,
"QUIMERA DE
de moda -31AllYCEL"
Joan 7 Cta Esiiitu- iii dotze ;my,.
fou curat de cremad,: a la s'ara i als
nils cate-atles a conseqüencia d'haIlancat al mutan un pot troii
ealeitt. quan passava pul davant
usa Indiga del carrer (te Quevedu.

Tel. 2 O O H. - BARCELONA

AiCOHOLS PURS

rectificats de 96/ 3 7. Especial,
per a Clinigues. laboran-41s, ¡armario, perfumeries

10

Armilles novela!. ...

18

Bufandas seda ......

ANISATS
&tuses
de totes

VENDA A L'E7:GR011 O AL
DETALL

A. ANTIC1

7"

GRANS NOVETATS EN

Telefon 810 A.
Honda de Sant Pau,

«MATES

11111111~11111111114111111 4

12 MESOS TERMIN1

JOSEP PUJOL 1 PUJO'.
EL LLIT DE

I

4

Tel. 5;55 A

Vergara, 5

METALL

A L'ABAST

DE

TOTES

LES FORTUNES

UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI i3
EN AQUESTA FORMA

•

e

VISITEU-LA
U-LA
_„„„._

RESTAURANTS

12 MESOS TERMINI

rArz-±_i

A-41.11~MIIIM

COMEDIA Ta ETC.

e°

ENCARA lNA I, :S \
MA Al. PoNT DE 155 NiZAGO

11101)011S asslerl it. vil ve.4j1.4.
• n 1111, ( 6 11ellak por a

20 p.

47$ A
efETALL
41
DLANC
OEIEDRERIA
C.ANTVETERIA COME..
APPT Asta EN A E TI« El

‘Ata

Jactes per eminents artistas
1 0 ; 111S 1' ‘1
F.'.1;1 1

Grans magatzems de sastreria EL SOL, Hospital, 65, 1 Men-

Suelers novetat
Yeslils franella Oso

Vipüciä, 35 al 39

1

F, VEHILS VIDAL

CRIS
. II A
PORCELLANA
PIA)131.1CA
3A
4, 1

11

C

Talen:

CANISIERIA

D LrTartAT 1 ADORNO

',l'eran N:Odas Ilrits.

FA.ric Graet AiamO , ,

marques

Eayolami. 41.—Barcelona.
eg11~~~111.11nMIN

Lourdes Vives alirabent lo agaiada
al museig de Gracia per un automblail,
el qual Ii eausii unes incides tan greus
que muní al cap de ‚Inc.

A la carretera de Ribes, tocant
pas a nivel' del Nord un ttattiv'a
Sant Andreu tipa amb 1151 cara.
A causa dc la le paila. el carro bolea i ion 1/ençat contra Un Íuju0 j , cl

ROBLES, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decorad& pro-

Grdatine MADROÑO cura rextranyment

P4:16.11ACINAbb42040
IMA POMA

L'un., que substiiudz avanlaljosament la llet fresca en
Vds dionastio i en Pairmentsció
dels infants. Faseizl2s le D'ame
a qui en demaai a la SOCIETAT
NESTLE A. E. P. A.. Gramil

ferrissa 1 Plaça Nova)

PEOPli rus A
REGAL

111101Y1E5 DEb 1Y10/1T5ERBAT

pla.parell

superior. COS.U- 4475
ra Nubada a . . pessetos
CAVASES Sra. A
brodades des de - 1
13, Boters, 13 (entre Porta-

Eran assorti n en c3h3te3

dize

I

MUDES SEDA

Llorens Germans

Els monjos de Montserrat I
la casa J. Fonolleda Serra re.
comanen el sou licor

Cotxes completament
equipats de les millors

DONO:MI.4.A M. SED fe•
rol% 1111001.A. 51 u

2, Portal de l'Angel, 2

GARANYS ANOLE808
a 7 1, 1110. 17,0 i 20(e pies.

G n ieries Layetanes

13oHlolteu pressupostos

LE C tl E RA

j

OPTICA ECONOMIOA — Ares, 3

REPARACIONS

Ame me che.
.eeht.
lirren•n hm conde.
mate neme.

Aniran a tNladritl els doctors aldrcia Folch i alas Alemany. en repte .
sentaCO del Comiti• Provincial de
sots -delegat de Sanitat. per tal de
M'ele' re part en les tasques de l • Asselliblea que se celebrara la setruana
que ve.

MATACAS

)0(

FORAIDS!

PAR' ANTS
iPARELLS
pi

del

Rambla de les Flore,

DE LUXE,
TURISME
I ESPORT

IIIREUWIE ES

FERNANDO, 14
Calaos postal., RECALE
NADAL, dels tan anomenats
torrons típica de la casa
PARAIODES DARDOS
Portaferrissa, 10

-.41n1011131•11nnn...

E,

CARROSSERIES

44.

(cutre monta de cataluitys
passeld de Ordell0

LO A TOMES

—)O(—

Cantilena N'asma

CASA FRANCESA
Guisen de Gen!, Mun. 347

LES

.0ARROS.NNR

.

Sant Anireu. na iou portat per un
automilil particular, se'l trasnadà
l'Hospital (link.
Quan sera que la Companyia del
Nord se sentira neixar els sentiments
humans?

e0nreerieuldls.. Uffilltd moddIS.
¡'reus

A 40 [tIltim; !i

toa

de: . COS fe--tusionadverp
rales a l'avautbrac ei'qUerri.
dispcnsari
de
Derprés datixdiat al

Sastreria Arriarla

Hu/es e Impermeables
Rosich, S. A.

7)1%1:mires 1 itigtht lit, la larrera
conferiatcia de puericultura de Irs
Ilaaa nont3t En
tittnades a l'Academia i 1.aburat.ei de
Ciacies .11ittliquts lic Catalunya, pal
Ilistes i [ladras
doctor Buaú lzaguirre.
En les primeras lliçons dentostra
la importancia que en la "din iels
I iniants de pit truco jinuisudis reierents al pes. dentkiti, deposicions.
celara. i presenta al nombrt3s auditori
les cartilits que utilitza per als nadons
•`. CCIONS DE LA NOVA
i amb les quals ca:cula cl gr au de
salut cada iniant i les determinal'ANVIA DE TELEFONS
arid'anit publicava la se- cions que convé prandre ett casa cas
s tg nada pe: g,t eta de • partkatiar. ja es tracti de dirigir la

2'50

El dia 10 del corrent
queda definItl y ament InstaNada al seu nou local
del marrar de

ROSICH

Per a comerç

Corta d9 val de

AVIS

SUPERIORS

r .21E2=111 B1OWICOS

(fecant Passeig de Gràcia)

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
rada dia 1 riansaid de 5 a dos
quarts dr 8, i dinar a l'americana, de 9 a
aMMINEIMS•1•M

pARAIGUESFerren. 14. Casa

i ra TRES
tionlvista, 4 i 6

lactancia d'una criatura sana, ja de
guarir un babk maialt.
En alees conferencies, el doctor
Ituxó Izaguirre va m n ,,,rar al uricroseppi materias iecali previamem
S o tilg eSeS a racciú deis reactius 1 en
les quals es 1-cien els dije:alas earacters de les distintes di›pitpsies inAixi mateix va ensetlyar puiteticament de fer l'analisi ce la Ilet de
les mares per coneixer la seva -qualitat. 1 en les darreres Ilicons va traemar la manera de calcular les racitites
alimenticias dels nadons i ru descriure
el, tt-asturns que pateixin amb ttis
freqüttacia. El selecte auditor' que
assisti a les dita: conieracies felicita cl i.octor 13uxú lzaguirre pels ciiccrtats estudis que rcalitza en aqucsta
especialitat.

la. , Compairyiii del Nord, caique.'

Asherliaelott

complete Noo.enoe

No lossin mOs. u h
preneu cis 1
TRES RALS CAMA

UNIR DE FINCIII011,3

jvi

I
(DE

'

T
CEO"Lt USEU

II

FARINGOL

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES. etc.

Indicador general d'autämnibus i altres
vehicles de transport públic de passacgers a tot Catalunya

JAUME SAURET

LA MES CLARA I PRACTICA

PELAYO. 7

De venda als quioscos i estacions, etc.

-....uao.weeemromnwomairmmaNr•

CAP D'ANY DE LA MORT DE LA SENYORA
1(s"ley% \
1

TERESA SER A 1 BOHIGAS
DE

VENDRELL

OCORREGUDA EL DIA 8 DE DESEMBRE DE 1922
a

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

(A. C. S.)
El son esp()s Josep Vendrell Sala, fills I:arme, Andreu i Jacint, fills políties Antoni i Entie Palau, néts, germh Jacint S'erra
i Bolilgas, germans polítics, ancles, uchots, cosins, parents tots, les raons socials Manufacturas Textiles Balet Vendrell S. A., Palau I Vendrell, A. Mané Jané
Lt senyo. reta Ilentei Iloinct, en recordar als seus amics coneguts tan sensible ürdua, els preSuc. de Badia y »Mané, Manufacturas Serra - Batet S. A., i
giteu . (iLe la tinguin present en Ilur s oracions i se serveixin assistir als funerals que, per a reten' deseans de la seva imana, se celebraran
demii, dilluns, dia 10 del corveta, a dos quarts d'onze, a l'església parroquial de la Purissima Coneepeió, que els en quedaran sutnament agraïts.
Les mieses després de l'ofici i de seguida la del

perdó

El dol

es dóna per acomiadat

No es convida particularraent

de Tarragona i Burgos, Nunci de Sa Santedat i ele Mina Srs. Bisbe & de Barcelona, Lleyda, Seu d'Urgell, Vich j Solsona, os dignaren concede aso, seo i
Els Emma. I Endrns. Srs. Cardenals Arquebisbes
Ja forma acostumada.

-

,

5o diez d'indulgencia en

-.

ltl449!,

Els res
serioSos rumors de crisi
Les possibilitits ¡un- UOÝIrI lierby o bä d'un gab not laborista amb dantsay Macdonald per president g. Les
darreres 'Libes : El que hl el ministre
d'Agricultura derrotat
La posició dels catiLics ang esos dintre el partit laborista
(Un article de I"Osservatore Romano')
(L'autor d'aquest ittteressant article,
r^arcout a l'• Osservatore Romano",
del Vatiea i reproduit en la se:1 !lengua original ,a la revista d'Esu,dis Frontis...aras, de Barcelona. ‘'s
I, : rininent 'periodista catedie i prophLlri de diaris caldlics a . la Gran BreEya, oI ICS idicions deis dii,L sota
1: Sira direcció, sdn publicals ..n tren7.: ut tetares diversos del p ais.
Ola dipulat cn i1 Parlament
;ce fin electoral irlamks i n's menthre
dd pulir Laborista. del qual lii estat
. • .:ndidat dues vegades a les elcieions
1: L,ndres. Cal csineurar que segons
l'"Oserrator p Romano" les panntles
"Liberal". "Conservador", "Laboris.
tot savia empra17" i
en el present ortick. tenen
.ificat a :Inglaterra diuers dei Gue
malei.res tura giliu tenen en el Lin.

rartual posittió dels
i;te la liran Brelanya er,relaei:d
e la vida política de la nacici.
es del tot subalterna. i la cottei-

venea d . alguns dels . seus aspeetes int eressarit, segura men,
als eetor de VuObSerV:1101.2
11c-imano". la posieid i imporlätitia Tel qual és ben compresa en
el món eat6lio.
iii ha avui tres grane -rial hl
politice a la Gran Bretanya: els
conservadors ("Torv Party"/
que constitueixen el Govern actual; el Partit Laborista, fine
ara en l'oposici6 oficial,
ter e lloc. el Partit Lliberal, redut a N'Un-1 lloc d'elecció de
Fantie Primer :Ministre de la
senyor Lloyd George.
Continuen les templalives
reorg anitzar les forces Hiberals.
No sernbla, però, que el Iliberaraisme tIngui un gran . esdevenidor. En el futur seran els conservadors i els laboristes els que
pugnaran per la supremacia.
A tots tres partits //i ha catblice.
Adés, l'únic camp obert als
Cate/tics era el conservador o
lliberal, quan no existia un ter:
par; it.
El recent ràpid desenrotIlalnent del Partit Laborista ha
canxiat aquest estat de coses.
Un nombre preponderant de catülics del país pertanyen a la
classe dele treballadors, i així
es traben a lrets, t'al uralment.
Partit Laborista . Molls d'aquests prenen part activa en els
alers ðl partit i en la política
riaional o local. El Partit Laborista britänie no és especificainent un partit socialista, per
bé que en els seus rengles hi
ha.i un nombre important de
so.-/alietes. Sovint alguns catòlics han cerea t de trobar un antat,anisme entre catòlics i les
Trudes Unions i el Partit Laborh, /a, dient que aquests darrers
er/ q/ tata dos socialistes. Eins
. però, aquesta temptativa ha
,1 sense resultat. i Per ls (PD'
'Anta Seu ha estat interrna propòsit d'això. at1 obs.- oficial no ha estal hunocontra la particinac id /Tris
;t lies o en les Trauen Unions
en el Partit Laborista.
Els responsables d'afinesh intent eón perennes nue....011 ea,
aulto • ilzaciú. eerauen de atetar
Ilers Der als Iltirs correlieione-

Bretanya no hi ha cap agressiu
antictericalisme o anticristianisme en els rengles dels treballistes. En el partit hom hi
troba homes de toles les religions i (Ir cap. per() estan d'aeord a mantenir els afers d'oP inió Personal que afecten la
l'eligió l'ora do Hur programa.
En aquest punt tothom es Hinre de segu ir la pròpia consciencia. Així toleren les opinions (PAF'. treballen conjuntament i amigablement per al
fi cornil. i presenten als adversaris un front ünie. A la vegada, el Pa el i t Laborista repelleix
(-Inmune/O Iota intervenció en
les tonviceions religioses dels
selle adherents.
No serä polser foca de propiisit /lit. que eum a membre
del Parlit Laborista i com a ealidie i ron n periodista eatólie,
ton eanditInt dels treballistes
les da ITel'es eleeeions i dra soelimad pel elergat i pels catón. s Mies. per ministres prolestan anglicans colo allreS
de les '"rt-atles Unions" socia-

tamb,*. pele eomunistes.

No de ligues! litt eas
Ili . Ira un noinl . t,' considerable
de eatielies al l'a eta nieto eopa a
rept • esenlaids del parta treba-

Ilista.
El resultat és que 110 es leo_
uir cap responsable del Parid Laborista que parli malame-n t o de l'Esglesift Cali/lira o
dels eatilies„ Jtl contrari, molts
d'aque. sts eón sincerament ben

len

disposats a sostenit els ca101ies
en la disoussiú d'afers ea/filies

tata dintre corn l'ore del Parlament. Algunsr dels diputats laboristes na calblies han pronunciat les més fortes candi/lunes contra Fassassinat de mon.
senyor Butlziewiez a Moseou.
Els eati,dies ereuen, dones,
que amh Hui/ collaboració o
amb el Parlit Treballisla o amb
els soeialistes, per al be de tots
els tieballadors, preeipitaran el
dia en que l'emancipaciú del
treball /sera un fet. Quan els
torts contra els pobres seran
remeiats. aquests eatülies
creuen que no hi haurà mes necessitat de recórrer a reineis,
que eón pitjors que els mals
que hora voldria guarir. Aquesta
associació /Chames de lotes les
religions i nie cap per la causa
dels drets dels treballadors, di)na al Partit Laborista l'inestimable avantatge dc unitat sobre lotes les qüestions entre
capital i treball.
Naluralment, ele catòlics tenen tumbé dl deure d'/../sser actius i resoluls en predicar els
principis catelics en qüestions
socials i politi q uee, i Odhue
treballar practicameir; en Ilur
propaganda, de la ineteixa manera que els socialistes i ahrcs
ho aún en propagar Ilurs capeeials doctrines.
Creuen lambe els catòlics que
1;t Iluila de l'esdevenidor seta
entre el conservadurisine i el
laborismo, i venen tant el mal
que ha estat fet per la legislo.
cidi la influencia conservadora,
que ereuen i in deure cristia
uni la,' contra aquells que et.'m
en gran part 11.1.1.1 n 111isables de
les arluals tares de l'echan/tul/a peonfuniea i social. Estan,
denes. disposate a col-laborar
anill tole aquells que • pensin
aixi. inlhue ;111111 vis socialisles,
I/PeeSSillieS
pe r 1tl . Witd1111 • 1` I .. S
114111'1111,S. 1.)1.! lii1111,.ixa manera que els• ealidies nuglesos Collaboren Ami/ ele no ealidies- per
un fi 11$ 1,nnlit ics i soeials. cense
,I,dr¡meni de !Mes principm,
aixi prüln collaborar añil) vis
soeialistes tiellSt n ;airad:a 1 Pi sorialisme. No sentida niel tot
iernonable srrar utie si els
ealidtes es 1 rohen amb )101/11...n
il . ;111rvs fes i prineipis titni uni
terreny cornft per a una fi e...
sorgir lenlamen1 una

rb. ,Ouan la Santa Su >es ninunc jara sobre ;un/esta 0,,eet.i4:
tots els crilhiie escollaran i
oir iran.
•
Mentrestant. molls e eal6be. senlen fortament out . el Soetatisme és una roabillia Pro oer lahó e dele onders de
la rinuesa. un resulta!
itìittnft i'ttul;ltt('itct u 1 enl imenl.
seeials i econfonice. ele mulle m i ty is -equelis que d'ultra part
.1ors
Hin el pnblics amargament deta n reduil tnolts de trebn11,
a tina eondici6 por' divÑ/sa
cintile i oposals.
4
a
dir
vin
g
1.' ` ,1%.1:;1 11d. Caín
Ibones de lotes les fes i
I.1 01; 'l'HL respecte a la niieetiú pttnts de v isla, componen ¡'Esdel treball, i cona ha 'sial re - la! modem. aixi Ini d'esSer pos_
/wi tral per grans en un ies orn sible el ti Ita, litt terreny eunin
el cardenal Van/lime. a‘.`.02-13 •
(M'unid el giull puutti roo/mirar
4 " r a i el bisbe Kettler - i (-errar de n /tiro it Intrinunia
1/14 va.
al l i e tutú La divulgaei6
Pulsee és Me\ Hable que
eara idoi coneixement dels
auuesta coonerariA entre
prime ipis
lIC i el Parla Laborista, que
ii ürsijons lt Iliberlat, denwerOexi steix a An g late e ea, no es tro.
bi a altres palsos. peri) acules- eia i nitres graris güttetions, nie
ta manea conflueix, eertantonl. .tot per u) 1/1 . III . la causa cató.
a una deslini6, efl els rerfüles lina Avui ilitt, setniela haver-Iii
dAle tr eballarlors i rontrilnieix, tanta de fretura d'api/stols en_
pugui
fl 'aquesia mannm. a -iiali t ente- lb . oh:
interpretar ele principis catO_
11),lOt silbjeeciü lamentable:
'Ca l dir, perb, que g la Gran tics sobre Iles qüestions polItidi

itIi
ijiE

Roma, 8,-Durant la sessió
celebrada azul al Senat, 1 en
contestar el ministra de Finances senyor Stefani a preguntes
del senador senyor Ra ya, be tat
una detallada exposició de l'actual situació financiera, demosques 1 socials a les masses trant amb gran nombre d'estad'Europa, les gneis són tan de- distiques i de xifres que aquesplorablement mistificades i. en- ta situació podrà minorar amb
ganyades, com ho e g per als relativa rapidesa, confiant-se
missioners el, predicar l'Evan- que no trigarà a quedar equilibrat el Pressupost.
geli entre els pagans.
En la Oran Bretanya hi ha
Ilem publicat fins ara, digne
fundats tercies crestudi sota la el ministre,. i hem de seguir
guia del Cetholie Social Guild, publicant cada mes, un extracte
el qual hat fundat.a - Oxord un del compte del Tresor, balanç
Collegi de treballadors, en el econòmic i altres dados eneaqual els catòlics són instruits minades a illustrar Popiniti púen sants principie econòmics i blica, ass:lbentant-la amb tota
socials, i des d'on eón trame- la possible minuciositat i tota
sos a Hur ciutat per fer l'a- la freqiiéncia possible de Pesvantguardites del progres en el tat de la Hisenda i l'Economia
sentit catòii, L'ano:nena/la
nacional.
forma a :Inglaterra ha privat al
Això obeeix al criteri del Gopalde do tot el patrimoni des- veras de qu'e el noble ha d'estar
coles, ././.../111/g/s i universitats del
sempre al corrent de la situaP aje, com de multe altres drets ció del Tresor i al seu forra
amb ti resultat que els princi- propòsit de tenir un constant
pie proteetants t inafer/alistes contacte amb l'opinió pública.
han preved:1ot en la pi/lit/ea com
De les explicaeions y dades
en les qii2s'.ions socials i eeo- aportades pel ministre, resulnbiniques. Cm que la iiisIffr/a ta en síntesi el que segueix:
escrita //el/ al palde no es mes
Les xifres definitives del fi.
que una metzinosa concepció nit exercici econòmic 1922-23,
d'insults i redil/ludes contra llencen un dedica de tres mil
FEsglesia, així lambe la condició quaranta un milions de tires, la
social i econinnica de la natiú, qual cosa constitueix una miens és e3:at efee,tivament con- llora, tata vegada que l'exercitraria, i molts dele seas lleials ci anterior es liquidà amb mil
han estat basale sobre errors milions mes de defteit i que per
fonamentals, sostinguts pchs a l'actual slavia calculat que
preconee,ples de la història res- les despeses passarien els inpecte l'Església Catòlica.
gresos en uns quatre mil miEs veu , dones, que no és InInneid dels catòlics de la Gran liana.
Durant che cinc primers meBretanya, per pocs que sien, de
deixar pasear impunement els sos de l'actual any econòmic,
errors socialistes i comunistes, les despeses han estat inferiors
de la mateixa manera quo no en treseents seixanta dos mideixen passar els errors protes- han al que es pressupostä, augmentant altrament els ingres.
tants.
Es cosa varia parlar de la pan sos en cent seixanta un milions.
7/1 co que es referix al pròinternacional i de la cessació
de guerra entra nacions i po- xim exercici, o sigui el de 1924.
1925,
es clar, afegí el senyor
hiles, si, amb tot, les nacions
1/an de devastar-se amb Bai- Stefani, que no es poden fer
les internes. El mds gran perill previsions concretes, tota vede l'Europa d'avui no sembla gada que les despeses i els inesser la guerra entre les nacions gressos han do dependre, no jä
sinó la guerra dintre les na- solament do la situació pròpia
cions mateixes. Tata crida a la d'Itälia, sind de la situació pos
torea, oberta o amagada, no és !Rica i económica d'Europa i
sind tina excitació a aquesta de les repercussions que aques.
'taita civil que erren comenca. ta situació tingues en la nosPer tole metate amenacen el tra.
Amb tot i partit del supost que la
caos, el d'elide. la barbàrie. Es
situad() d'Europa no es modifiqui,
Pol trabar un terreny comú per
afrontar un perill comú a Eu- o. si es modifiques, que aquesta moropa, un els seins i les famílies dificad() no repercutís en la nostra
.estan dividas en qüestions
economía nacional i àdhuc en la posreligió i política? Aquest acera sibilitat que la situació d'Europa en,
eomú is necessari actualmen* obligues a alguna icspesa,
com ho foil en la guerra, quan que l'exercici de 1924-25 CS tancarà
tots s'afanyaren a defensar la només amb un déficit de set cents
pätria 1 la familia.
milions de tires.
La majada dels catblise de la
A aquesta tnillora de la situacid
Gran Bretanya, en un ainbient del Tresor, ve a unir-s'hi una altra
no
catblie,
protestant
i
del tot
molt ràpida i important, o sigui la
ha reconegut la necessitat d'un que revelen cis balanços de les Comcompromís sobre les coses no panyies de ferrocarril,.
essencials. Aquests cooperen
El déficit dels ferrocarrils, que
amb els no cate/tics per al bé &ser de mil dos cents cinquanta set
de l'Estat. t, cooperant amb els milions el 1921-22, i de noti cents sis
laboristes 1 àdhuc amb els solires el 1922-23, es pot
cialistes, creuen servir llur pà- milions de
tria, i al mateix temps els fria calcular que en l'actual exercici quedarä reduit a tres cents setanta qua•
alts interessos de llur fe.
i que en el vinent no
Aquestes són les opinions do Ire milions
molls catòlics a la Gran Bre- passarà de setanta.
Tan accentuada disminució permet
tanya; d'altres n'hi lia,
de creure que no ja en llunyana sitió
que sense ~te no hi convindrien. Naturalrnent, no es per en propera data d ba'ane ferro-oían ha
sind amb
aquests que han/ ha volgut par- de quedar, no ja equilibrat,
un important saldo a favon-Havas.
lar en aquest article.
Charles Diamond
Va

EL RESULTAT DE LA LLUITA
ES MOLT CONFOS
OPINIONS DIVERSES
Londres. 8 -Tots els articles publicats respecte el resultat de les
eleccions, expressen roapinió que la
situació resultant d'aquesta Bulla electoral és molt confosa.
Els periädics afectes al partit
declaren que rúnie resultat tangible es la victúria del Iliurecanvisme.
S'emeten les opinious mes diverses
respecte les futures combinacions politigues i sobre reventualitat de la
eimissiú de hfr. Baldwin, que únicament el "Dill;' Express" anuncia com
certa per a la setmana entranMicas.

S'AF1RtA QUE MR. BALDWIN
PRESENTARA DEMA LA DI-

MISSICr
&-Telegralien de Londres
a "Le Matin" que el presidid Baldein celebrara una cm/mita durant
tarda d'avié amb el coronel Jackson,
preside/U (le les organitzacions unionistes.
S'afirma que hfr. Balchvin té la
intenció (le presentar la dimissid diIluns vinmt després del Consell
ministres.-Havas.

UN MINISTRE DERROTAT DIU
QUE MR. BALDWIN DIMITIRA
1 EL SLICCEIRA LORD DERBY
Londres, 8. - El primer ministre
StIlyUr Valdwin ha maudestat als pe.
riociistes que llo tecla res que dir sobre
el rebultat creat per les eleccious.

-ders per 313 -:#ots-..Cotitt*

aill-

L'ex-ministre d'Higiene, Sr. hfond,
candidat que ha estat derrotat, creu
que Mr. Baldwin dimitid( probablemcnt i es constituirá un Govern presidit per 'ord Derby. hfr. Mond considera possible que es facin noves clec-

cions dintre efalguns meses-Hacas.

LES PROBABILITATS D'UN
D'UN GOVERN LABORISTA
Londres. & - El Govern es reunir
dilluns que ve, i el partit conservador
un dia de la setmana entrant.
En determínate cercles s'afirma que
es mol ! ' probable que. en el cas que
dimitís. cs constituida un
non Govern, presidit pel líder trebaPista Ramsav hfaedouald i apolat pels
riberals.-Havas.
EL hIOVIhIENT DE LA LLDITA :-: LES DARRERES DADES
Londres, &-A darrera hora daasesta matinada s'han rcbut les següents dades de les eleccions britä-

Conservadors, 256.
Lliherals, 142.
Laboristes, 183.
Indepcndepts, 9.
Nacionalistes, 1.
Se saben, dones, els resultats de

591 llocs, faltant saber els dels 24
restants.-Havas.

8.-Els duren detalls
que es coneixen de les eleccious, donen els següents números:
Londres,

Couservadors, 253 ,
Llibcrals, 152.

Laboristes, 192.
Altres partits, 5.-1Iavas.

1
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La votació de la totalitardel projeite : imb tät,
dissoluciú : Crisi a Turingia : Un discurs de Pucard a la Cambra: Mr. Coolidge i l'emprästit a Alemanya
Berlín, 8. - En obrir-se avui la sessió de Reichstag s'ha posat a votad()
la totalitat del projecte de Bel canco.
dint plens poders al conceller i al Govern per resoldre tots els prob emes
que afectin a la politice exterior i
interior del Gabinet.
L'esmentat projecte de hei ha quedat
1 aaprovat per 313 vots, contra 18.-1
vas.

ES DISSOLDRA EL REICHSTAG?
Berlín, 8. - Es considera probable
la dissolució del Reichstag.-Havas.

UN DIPUTAT ULTRANACIONALISTA PROCESSAT
& - La Comissió de Govern
del Reichstag ha donat autoritzacid
perquè sigui processat pel delicte d'alta traicio el diputat ultranacionalista
Grade -Hacas.

El. PRESIDENT DEL REICHSTAG DEMANA LA REDUCCIO
DEL so PER CENT DE DIPUTATS.
Berlín, & - El president del eichetag ha presentat una meció, demanant
que cs redueixi un cinquanta per cent
el nombre de diputats.-Halas. •

DIMISSIO DEL GOVERN DE
TURINGIA
Berlín, 8.-Ha dimitit el Govern

de Turingia.-Ilavas.

EL PRESIDENT DE BRUNSWICK HA ESTAT DETINGUT
París, 8.-A 1- Ectio (le Paris"

telegrafien que el primer president
de l'Estat de Bruitswick ha estat detingu ctom encobridor per la policia
alemanya de l'Estat.-Havas.

ACORD ENTRE EL GABINET
DE L'IMPERI I LES ASSOCIACIONS DELS TERRITORIS
OCUPATS
Berlín, & - Entre el Gabinet
l'Imperi i els delegats de ' les Associacions deis territoris ocupats
concertat un acord relatiu a les
qüestions econòmiques, financieres i
socials pendents.-Havas.

GRAN ACTIVITAT I AUGMENT DE PRODUCCIO A LES
CONQUES MINERES
Dusseldorf, 8. - Es registra un

augment notable en ractivitat i producció de les mines a les coligues
de Dormundt, Hattingen, Essen i
Hamborn.
A les mines de la Ruhr, que explota directament l'Administraciú
franco-belga, el promccii diari actual
d'extracció resulta &ser de 680 quilos per cada treballador, vientre que
l'any 1922, o sigui quatt les explotaven dinpreses alemanys,- aquest
Promedi no passava de 56o quilos.
Fina cl dia 5 de l'actual l'explotació directa ha produit 11,551 tones
de carbó: 5,968 tones de cock, 2,512
de lignit i 5x3 de lignit cru.
La Direcció de la mina de Mansfiad ha remes un representant per
concertar un acord amb la missid
interaliada de control de fabriques i
mines. Han estat retirats 192 edictes
d'expulsió i condonadcs provisionalment diverses penes imposades pels

éu constar aiximateix que,
amb motiu do l'es:metal. ineident, França no acceptà la tesi
de la incompetóricia de la Societat de Nacions.
Parlant de la qüesti6 de les
zones, el seuyor Poincaril deciará que, respecte a les fronteres ,havia obrat d'acord amb
la voluntat de la Cambra, i que
s'havien aplicat les mesures
que havien quedat endarrerides
alguns mesos, permetent que
8uissa reglamentes la seva situació econbmica, per() que no
s'arriba a cap acord, per culpa
de Suissa, la qual no presentO
cap proposicid. Arnb tot, les negociacions segueixen obertes.
Afegeix que Suisso va preferir l'arbitratge i França lii va
aceedir, essent, per tant, impossible portar nuls lluny l'actual modificacid.
Ocupant-se del pacte de garantia
franco-angles, Poincaré féu ressaltar
que França no bou la que va interrompre les negociacions, siind que
bou el Govern angles el que va negar-se a donar les garantice que es
consideraren absolutament indispensables.
Afegi que un acord militar no era
vàlid sitió en el cas que els Estats
Majors de tots dos paisos contraetants determinessin juntament les
condicions de cooperació de tots dos

L'ENTERRAMENT DE MAIIRr•
CI BARRES
Paris, 8. - Amb caràcter nacional i a c:irree de l'Estat, s'hi
celebrat aquest mag amb
corresponent solemnitat, l'en
terrament . de Fillustre literat
Maurici Barres,
Presidia Pacte el President ds
la República. senyor Millerand
el cap del Govern. sfitiyor Pdiff2
cure. el maresealFolch, els Tvet.
sidents del S(. 1tat i de la Cana-lira de D7nutats i alguns ministres.
Iii assistiren nrombroses personalitats de rell'eu en el inda
polffic de ferer lletres i de les
públic nambrosiSsim.
arteEti lloc preferent iii anavert
les representacionä d'alguns
centres d'Alsäciá norena.
Hayas.
SUECIA 1> LA S. ME N.
Upsal, 8.-EI president del Consel1
de Ministres, en un discurs prommciat ahir a la tarda, declarà que üs
per/116s creure que la Societat de
Nacions _podrà, ce uniadata próxi,
nia, garantitzar la pau del mún, pro;
nunciant-se en contra del tractat
anomenat de garanties o de qualses
vol altres que pogués emmenar Suecia a qualsevol conflicte. Acaba' dient
que les nacions havien de confiar en
liare pròpies lomees-Hacas.

exercits.

PORTUGUESA
ELS PROJECTES
DE FINANCES

LA CAMBRA

En les condicions actuals, un acord
Lauda pogut tenir una gran eficiencia moral, però no un ajut material

senda.
Contestant a un altre diputat que
rhavia interpeilat sobre si Alemanya
no hauria declarat la guerra a Franca en el cas que el conveni francoangles s'hagués fet palie, el senyor

Poinearé contesta el següent:
Aqueixa era tambe la meva opinió, havent-me dirigit al Rei d'Anglaterra perquè dones a conèixer
l'esmentat conveni.
Fa ressaltar que la tesa francesa,
per altra part, havia estat acceptada
per la Comissió mixta provisional de
la Societat de Nacions, i digné que
tenia modus per creure que Anglaterna, pertanyent ara a resmentada
Comissió, no faria les objeccions que
feu anteriorment.
El senyor Poinearé acabà dient
que el Llibre Groc provarà complidament aquests jets-Hacas.

Lisboa, 8.-A proposta del senyor
Cunha Leal, la Cambra va acordar,
du la sessió d'ahir, per so vots contra 5, que els projectes de lid referente a Finances passin a discussió
el pròxim dia ro de l'actual.-Havas.

ELS TEMPORALS DE PLUJA I
NEU A ITALIA
EL TIBER ES DESBORDA,
Roma, 8. - Hi ha hagut grans ten.
porals de pluja i de nett, havent-se des.
bordat alguns rius.
Els camps que rega el Tiber han
quedat inundats per les aigües, que en
algun pum atenyen un nivell enorme.
E motes localitats les perdues han
estat de gravetat, havent mort ciegades algunes persones.
Les aigües s'emmenen nombres°,
caps de bestian-Havas.

Ediloriálidé LIPUSLICITIT

Collecció triada

Consells de guerra.-Havas.

L'eventual empräs-

exemplar_
El soiasignai encarrega..
aquesm obra, al preu reduït de 2'50 pessetes exemplar.

tit alemany als
EE. UU.

Signatura de l'interessat,

MR. COOLIDGE CREU
QUE HA D'ESSER UN
NEGOCI I NO UNA
CARITAT

Adreça

••n•n•n•

Washington, 8. - L'ambaixador
(1 • Alenian n a ii,, celebrat una donk
rencia amb el president Coolidge,
octtp;ittt -u-t de reventualitat dobrir
un emprestit a favor d'Ah:malva per
a la compra de generes alimenticis.
Sembla que Coohdge nie cropiniú
que aquest auxili Inturia de traetarse com si Me un negoci i ID) una manifestació caritativa.-llaVaS.

Cimbra

1filiC3Sa

M. PO/NCAR EPARLA DE POLITIGA EATERIOlt
Parle, 8.-Conlestant a una
interpellaeió del diputat nacionalista senyor Ilouter, cii president Poineare v adeclarar ahir
a la Cambra que, quan
dent dc Corfú, Franca va obrar
en pro del interessos de la Socielat de Nacions i del país.
continuaeiú feu ressallar
que el Gpvern frances es pre'ocupa eslencialment del manteniment do la pau, i elegí que
Anglaterra liarla comparlit,
naltnent. 1:Nazi/ la Conferencia
d'atnhaixadors el nunt de i.sta
francés.

ij

CASA TORRES
Bonavista, 4 i 4 -
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itsica
Teatro del Uoeu. - "Boris
,i/Odunnif".
L'art directe i sense convencionalismos, sincerarnent realista, de Irissurgski que excel. leix en la seva emocionant Ópera nacional "Boris Godunoff",
ha aconseguit arrelar en el Liceu, i el fet es ilament signilicatiu per . la beneficiosa inMuenda que pot exercir sobre
els gustos del públic .
Actualment 'toques obres sún
eseoltades ami) Einteres que
siesperta aquesta serie de quad • os d'un momear, tan Ntracteriblie, en la vida inquieta del
poble rus cura es el regnat del
Czar Boris Godunoff, si pe e!
personatge 110 apareix Ii
pera amb perfeeta autentioitat
histeriea; el poeta Pusclikin i
II unisic 31ussorgski, antb.lits
artistes d'una vibratil sensibiWat. hall olgut plasmar en el
periodo en que 00111111 PI tren
de Rusia el Czar Boris( et
quaL segons >mabita tou inspiral de les mes 'penes irilimeionS) la perenne inquiolud
del seu noble, i el resultal ha
estar una obra que por l'esperit fatalista 1111. • 17 11 ella predoMina, i per la eeca erainiesat
assolida iutit mi:„talle 3P7143113 i de corpronodora
sincerilat arltstica-recerila
poixansa d'un Esqui!.
Tal di mes repreeenla "Boris Cioriumill. " nI Ileon. o sigui
despulla 1 (Ea Ign ns qUitilmis que
en rl n Iesenrot Ilantent .10 1'..hea
tonon una intp,alaneia .frejt•S1110 es vea bou elar el que
•
Ja Tus l'ilpern le altomergski ha entra! artualment
en Ah gust del púlela., velarla
deridir-se a represeatar-ia
1 Pera. No sals ha d'obleror
\Vagner tan tal prvilegi. Alesllores podria eopmar-se entremeta la intenciOlet fi1711.1› COIllp0S:Ifir rus.. inteliciú que les
mutilarions no ileixen comprenAleshores es veuria el dra•
ma e nles se % ra Hules gettorals,
fort radien que te en rapeee
(el sea prataaonisla veritabie,
el noble. Aqurst pobln que en
el eomencament del tirlilia, N a a
. cerrar a Boris al convent on
amaga:. per proclamar-lo Czar,
' i al final de Cobra el veient
aelamant atnb enlusiasnte a till
rematador, continua/fi-se ;taxi
la s • va sort desgraciada). Tenim resperança de cric a rnb el
tetnps el noslre dtlg e trolltzara.
Les representacions de .110....
ris Oadun a ff" al nostre primer.
colieett han estat • sempre exeelleills; en aquesta ()cuela poden' dir el inaleix.
El bariton sonyor Lanskol
l'oa's
un artista de gran .,
La f i gura de "Horas" amb tota
la seva angúnia i sord i amarg
interpreso friment, adquireix.
tada per aquest notable cantaut, un fort relleu. El pusat
pensivol del Czar, contrastant
arnb Ealegria del poble en la
cerina:olla de Lt eurotin e ,a la
tràgica eecena de les allua g naeittne, respritual entotivitat que
vadta la mort del peremlatg e , ea
observat i expressat pel .senyor
Lansiroy com actor de veritable
rMeit. La sera Ven é ben timbrada, per be que no gaire extensa.
1 idisposa 1 tI tet p ,r Ilitch. del
qua! conservem uit 'xetIelit
teel era. s'etwarregit del persoe
nalga -Din g itri a el senyur \Vesselvvsky, tui altre bon artista
que eompit :tutti tol enema. El
brillant duo del aardi, cantal,
antb la senyora Saduven. Parro_
gala cantatria que aquest an;:,
mEanterior, ha interpretat
el paper de "Marina", reta gata
ele la sera exquisida distinció.
. ubtingue grane aplatelimants j
va basen de -biear- se". costura
que no cretem gaire !loable.
Tamb., el senyar Waseelowsky tin g uO al seu carree el palier del "Primal) Chursiry", :11
(mal sabe donar urt interessant
relleu.
Lord all res lemporades. fou
el senyor haitiano 1! Vinterprel
11(. 1 venerable "Pirnettn", al qual
rovesti de tota Fernociú que el
personalp requereix.
31..11 picant i expressiva "la
Itosaitlerd" ele la senyora DaVidoff, i laude , dalicadattlent StilLides les figures dels fill, del
Czar, per les senyures Swetchinskaya i hanoff.
aqursta vrgada e! grotesc
"Wartaarn" litigue un boa intararee en el sentir Zapurootz.
liomplelaren l'escalen. conju g a la senyora Luce! (I.a Dida)
senyors iýAninu 1, C ¡noi eteitleva etc.
L'orqueslra ;unir fi unto ajustada sota la intelligen! dirocriO
del inrslre Albert Cuo!eJ, que
porta amorosanicut 10 1...1 la mutilara, poaant do rell e u la ‚‚'va
riquesa espiritual i sub! Mi 1 i 1 at
expressiva. Volt ni'' anta' ',V tut
a la Boga eseimica cit uniú deis
interprets.
Digna irelogi la (Precció esdmica a chrree del senyor
xandre Sanine; en general la
trobarem aquesta vegada mes
encerlada en el detall i en la
manera de disposar-se els cora
un escena.
La processó del darrer qua,

5
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ROMEA
El mllie de rodeaste
pellícula parlada d'Alfred Machart!,
adaptació de >zumbe Montero.
Aquesta peHicula parlada que ens
',lerda En Montero és un melodrama amb tots els ets i uts, un melodrama que potser arriba a Barcelona una mica fora de temps, perquè
quan allò dele dos "Pilletes" jo encara me les havia amb la meva dida,
i ara (ai lasa) ja no Une cabells al
cap.
Però sembla que això del melodrama encara commou a les multa
tuds; jo no sé si "El /adió de l'or.
feneta" arribare a commoure. Com
a riel-líenla parlada, no cut ä malament, Iii ha en l'obra un interés de
pellicula. de "veiana que passare":
pera, cont saben' que les pellicules
sempre acaben lié. per mis que un
en "Et /palé, de Torfeneta" es taci
uit tip de patir, pot catar convençut
que al capdavall tut anirà cona una
seda.
Aquest melodrama s'estrena-si no
m'equivoco-4a un paren d'anys, a
l'aris; s'estrettä, ›UrIOSO, en un teatre
de ra y a'. (latean d'aquel) públic de
menestrales grasscs, que s'enfilen
dalt d'aquells panes (le carteó que
hani veu a la Porte Maillot. Aqueste, menestrales grasses de quaranta
cinc per aniunt, sempre tocat
el voraviu del coa
Per això quan veig un melodrama
com "El Italia de l'orfeneta" i petisa anth aquell públic fetneni, al costat del públic uiuuuscitli. alias Iligrai recargolat. (Vaquen que aid (lana cerda, 110 puc fer-hi mes, pera cm venen ganes de 'dorar.
En 'Montero ha fet una adaptacla
extraordináriament teatral, on
n'iteres 110 (11'17311 i cl eentimentalisme s'empassa com unes bresques.
Respecte a la interpretacie, les senyoretes Coscolla tingueren un exit
definitiu i personal. 1.a Ros« i
Trcsia s'enduguerea tot el pes del
melodrama i el dugueren sense trontallar. :mili una gräcia i una frescor
que un ne es cansada d'elogiar-los-

hi.-S.
NOVETATS
1 evendres a la ilit va debutar en
¡aviesa tratet la conipanyia de circ
eqüestre que ha d'actuar en la present temporada.
La presentacia de les excellents
atraccions que integren la companyia
fati acollida inolt faverablement pel
nombras públic que omplia l'elegant
coliseu.
•Sobresurten notablement les germanes Merara, trapezistes. l'excentele leapi i el (Imitador Batty arals la
seva colleccia d'óssos comediants.
El restant de la companyia lambe
agradà forea, celebrant-se, especialment, les entrades canniques dels poi
pulars clowns Pompoii,

NOVES RELIGIOSES
BISBAT DE GIRONA
Ila estat nemenat Consiliari d'Ha
senda del Set/tetad Conciliar, el canonge magistral d'aquesta Seu, eoctor Anselm Herranz.
- El babe ha signat els següents
nomnaments: coadjutor de Ribelles.
Ermengel Paye!: regent de
La Estela, mossèn Joan Sunyer; coadjutor de Malgrat, messén Estere
Jou; coadjutor de Narreta, mosséti
Enric Conill. i regent k Parets d'Emponle. !atasen Lluis Vilar.
-- Per tal le cebrir les vacus
de jutges prosinodals produidcs per
defunció deis molt illustres ecnyers
N'Antoni Ayarra. N'Antoni Maria
Homs. Eta Jonseli Mates i aleasen Esteve Ferrer, han estat designats els
molt illustres senyors N'Antoni Naranjo, (lee, N'Esteve Canadell i
Francesc Franch, camelees, i mosien
Gironelia.
LA l'ESTA DE LA IMMACULADA
A LA SEU
Ahir. stell motiu de la fcstivitat
la Immaeniada Concepcia. es veien (1.•..
massos Cli nombrossiseims balcons deis
careces de la nnstra ciutat, eferint un
aspect evistossissim. A la catedral se
celebraren so enmes cultes, eficiant de
pontifical el matre venerable prelat
doctor Guillamet, el qua', finas els tea
vins oficis, donä la benedicció papal.
execu ant-se a gran orquestra mi -.a
de Sant Agustí, d'Ian Sancho Marraco. Preeica el calumge rectora! doctor
FrallCCSC KIWI'. En el presbiteri seien
les autoritats. lea Diputació la era re.
presentada en el sanyor Campmany.
Despres s'erganitzit la tradicional pracessó de la Purissinta, que recorregué
els v.-alelas de la Catedral. 1 Ii assisti
Banda -Municipal. Nombras públic
preeeneiata el pas (le la precessú. A
la tarda es leu la Novena, es canta el
Trisagi i es resu el Rosari.
RIADA MARIANA
La Comissie organitza(b . ra de la
Diaea Mariana esta !acunan nombroses adleSio 55 (le Congregacions i Centre, de la matra chiba i de nialis
S (Ir Catalunya. que acudiran
als mies atta( llurs penens i sumaria, essent ja alee de ano el, que >han
tasara de Matute i Arenys.
1)1'0 j el seu llene marabre ene

sembla. pera, y1'014 . 44111 efeelia ta, rae que no resporigni a un
l' 9,111n1 exce.Seivaturnt. torturador, lamina entre masaltee.,
Com srmprr, Earte de la ro nomen; es resrnt de malea da
inasses mes nombrases j , per
tant, d'animacid.
En remara. litt escollera "Boris tiodunufr.

1. SEEEACIO ATILOSPERICA GENERAL
A LEE y DEL MATt. (Obeereeeleee diere"
Pisad d'Airees 1 l'Adiada. .ebeides per !degrade
emes
Les altes pressions es troben al SW. d'Espanya
Europa central., A tota l'Europa occidental dentina el
règim d e baj aes Pressions. amb temporals i pluges
a Anglaterra, Canal de la Idänega i Cantabrit..

idalona queden incomunicats

g

d. WAT DIU. EZEPS A CATALENTA. A
LES $ DEL IllATL (Observados* de le Urea
llettoroldike medano. comunicados per telatee)t Cel mis nisvol a tot Catalunya, amb bolees a la
plana de Vich i Sagarra.
La temperatura mínima ha estat de 7 graus sota
zero a Puigcarda.

L'es-a-calde i els ex-t:nrits d'alcalde
de Badalona, que des de ja algun> ums
es Water] a la presa Per marament del
delegat governatiu N'Autuni Radeä,
han estat posats a disposició del cumandant d'infanteria En Cratefer
&ni:belez Valdes, jtege permutad de
causes (requema Cata:anea general, el
qual ha ordena' que camamah a la
pie. '1, pera incomenie.as, el, dits det itieuts.

Els centres clausurats

g. "ENTE SUPERIORS. A BARCELONA. 1 Sondatges de l'atmósfera libare a lea 12 del metí);
11100, 2000, 3000i
500,
250,
Altitud, metete:
WSW. WSW. \VNW. W. \V NW.
Direceie.
3,
4.
Gi
Velocitat en mires per acatan:
S,
Se

OBSERVATORI METEOROLOGIG DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

hora
Mores d'observa.- 16: 7, te i
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7609. 759'6. 759'5. - Termatuctre sec: 7'7. Let, tr 3. liumitat (centissitnes ule saturació): 67, 56, 72. - Direcchl del vcitt:
Termenn etre humit: s'a. 10. U.
- Velocitat del .eut rs metres per segon: 5. 4. 2. - Estat del ce!: nuvolós, nuvolae4
NNW.. SW..
atrajo. cirrus.
quasi tapar. - Ulasee de nevols: alts-ctimuls;
remperatures este Anee • l'ombra
Màxima: 15't. - alinima: 6'6. - SI ininia arre n 41e terna: 5, - OscillaciO termomettica: W5. Temperatura milja; tuiS - Precipitara', aiguosa, des de les 7 4..res clel dia anterior a 11, 7 llores dcl
dia de la data: tio milimetres. - Recorregut del vent CII igual temps: 79 quilinnetres.

- Interessa a ;es Congregacions i
Centres (pie tenen anunciat el (lesig
d'assistir a la processó de la "Diada
afariana", que ho comuniquin c111
111e aviat millor, al reverend (I(etor
Parierais, de la parrequia de Sant Joan
(le Gracia, as s alxmtant-10 del nembre
aproximat deis socia coecurrents i de
si acueirm amb banderes.
dra Fajardo: praleg i notes de García de Diego: Eeprenceda: edicams
de "La Lectura". La taaritat fraterna. pel reverend P. Gaietä de Bel-fama. capte:si. - Cami d'ApOstol.
per J. alinee . preverle - El ad de
les 'ánima . pel R. 1'. Remen Ribera.
-Narracions bibliques. per Pere Ginebra. prevere. - Collection l'ex.
vol. IN, per Mons. W. B. UllartharSli semr li uu i a.- Ribliothecx
t ren
Franciscana Schnlastica Mere Aevi.
e 11 ma7. Calmad i partit i pnlitici
cimento laborista. Oenesi della dotrilia
di S. Agostino, intorno al peccato originali.
PARROQUIA DELS SANTS JUST
I PASTOR
L'Associaci6 del Via-Cruci s remen'
i vivent, canònicame n t establerta in
aquesta parraquia, continua practicent
snlemnemen t el pieles exercici del aaaCrucis tots els diumen ges d'AtIvent.
'es sis de la tarda. desates del reso'
del sant Resari i de les Quaranta Avemaries, alternant el rolde :imh recolaina, dirigida pel maare (le empella revercnt Isidre Fuxart. S'aca tare amb una hect: platica i l'adoracia
de Jesús crucificat.
ELS AMICS DE L'ART
LITUREIC
Prosseguint el dele de les confereedes anunciades avui. diumenge, Multe"
Iloc la segona a cierre del Conservador
del aftzseu Diocesse i Consiliari dels
Amics de l'Art Litúrgic. (loct e r Manuel Trens, el qual desctuntl are el
tema de "L'altar". explicant-ne la se.
va evolució histeriereattisticte el set!
simbolisme, les prescripcions litúrgiques a 'les quals sala de subjectar, axi
eorn les solucions més escaicnts i Mequedes a les actuals necessitats del
culte.
Donats ela merits d'ag gest expert ar,
queblec i liturgista, es d'esperar que
aquesta cenfcrencia oferirá un gran interés especialment p(as aristes.
La conferencia. que com tetes 'es
altres sen e pública. atará acompanyada
de notnbroses projeccinns i començar
a les set en punt del vespre. a l'e,tatge del Cercle Artistic de Sant 1.1qc
(pasease de Sant Jeseti. entre carrers Comed i Montesitla

De la inspecció a
l'Ajuntament
"El Liberal" (rabie al vespre publica
un salt referent a la inspeccia del
nostre A j intanient.
Diu que alta retina la Sala de grieten te per prendre
ac“rds relacionats amb la visita d'un
dels inspectors de l'Ajuntament. el %voy, lierren., il president de l'Ata
dieneia, amb rl tata (le etapa trobat
en els documents incautats a ca t eaqüencia de la inspecció feta la /lit del
dijous al chancleta. Afegeix que no
¡ha pogut saber el resultar de la reunió.
Afirma el collega que se sap que
han estat ,,,,, nenats respectivament
j'alee i !secretad especial per instruir
l'expedient amb teta rapidesa 1 emegis. els senynes &leen Nieto, magistral, i Josep Usera Bugallal, relator.
Acaba dient que s'assegura que intervindrä en totea ks diligencies el
fiscal ?amor Francesc Sänehez 01uno o el Uncint fiscal senyor Crisant
Posada.

La disposició sobre
el contingent provincial
NOTA OFICIOSA DE LA
DIPUTACIO
De la Presidencia de la Di1utació.4Ie
Barcebma tus trameten la nota següent
"Cf1/11 ja ecorregne temps eturera.
nen a ice-se circular ruleta s sobre cli•
ficatats i perills per a la Ntancomuni tea deste-4,veia: en ahaaut de foliamena pera que sembla ii•teres ei, que tinguill influlicia en :a
emprestits d'atotnzacK. deis ii11115
quena entitat.
Ea dispesicia ministerial sobre el contingent, de que es ve partem aquest
dies nn ia més que estalt ir que les
guatee Diputaciens catalanes han de
euhvenir a les eseassissimes despeees
que ocasiona el 5ell limitat funcionament per mitjà de cusitingent ...lee ele
Aje/demente en Ilta de releer un (Inna' in de Pu alancomunitat cem ara fan.
Pera confirma la palla facultat l !a
Mancommatat per ice electa' el (eme
tingent necessari per a subvenir a toles
les acres despescs.
Cap centingencia (pie pogues venir
pndria afectar les esmentades obliga.
cions deis emprestas d'aquel l a enlitat,
perqui aquests drl alu garantitzal3. no
mas ami, tots els ingresa os i el ru-imoni de la Manconum it at. sitia amb
de les ,!uatre Dieta:a-141ns ca • a'anes. I
una mila d'amestes. la de Barcelana.
té finques twhanes situarles' .11 la matra ciatat que enlireisen amb rl seu
valor l'immola d'una gran mita tretmel's
empréstito. cas que segurament no es
dalia cn cap altra Carporac i ó eablica."

L'estat de comptes
de la Fira de Mostres
Havem rebut la segiient nota ami)
l'estat de comptes de la l'ir:1 de
al ostres, la publicacia de la qual ens
prega la DirecciO (le "I.a l'ira":
"Ne havent-se llegit a l'Ajumainent tetes les cifres referent, a la
situara', reontantica (le la Eira 4Ie
Mostees, malgrat haver-ho sollicitat
la representacia de les Corporacions
laconamiques (nutre del Comité a fi
de rectificar conceptes que efectivament sen equivocats, per tal cl lilI /1'S
llegides CII sessia Consistorial s nin
incompletes. AC . 113 prega la publicacia de le, 'inri, veritables per a la
documentacii; (le la ciutat.
Les 2: iirc, tal con, :1p:deis:en en
cle Mires de cama:dala:o de.lea41ministracia de la Eira, san les segarlos:
Quantitat vetarla per l'Abadament, 3.73 0.033'33 Pesarte,,
amaste quaetitat toa estnereada
de la segnent manera.
Casetes existents u le propietat
1.387,12On pesl'Ajuntatuvnt.
be1e3.

Valor total 4Ie les installacions,
malaliari. tanque . , tuteara i aluells
(le les (diemes. propietat du
- • 4¡ prssetes.
tatuar, rao.4 27
Import ((mune corrent (lel
de Barcelona en suepensia de paganietos. 5 ,ife1tee7o pessetee.
llincs tetes per arder tle
nuncio en labandotiat l'atan de la
ladasuia, sota la direccia, pressupost i ;t provacia 4Iels tecnics de 1..1junlatnent, 1.252,0'34'61 Pese...lea
Import de les casetes. anexos i altres atnells que té cn dipòsit la Cm.
missia de Cultura de l'Anua:mima
1.352,024'l(1 peseetes.
Pagaments fets per ordre i compte
de EAjuntatuent per a Ilum d'Expo-

sirions, nitres artes de la llr,l i assegurances del Palau de l'Ajumanicilt , m.714'56 pessetes.
Impart Peal, 3.582,47267 pessetes.
L'existencia en caixa en 3o d'abril era (le 186.112i'83 pessetes. quantitat suficient per assegurar la preparaca'. i de la praxinta
Eire.
Una idea del que ha produtt la
tira la poden donar les següents xi¡res:

Ingressos de les quatre fircs, pesseres 1.639,47605.
Despeses (le les guatee tires, pessetes z.270.168.77.
Alee( llana Uit Ienefici a favor de
la iira de 369.307'21i pessetes. I deduit per arnortitzacni (le material,
installacions. mobiliari, etc., pessetes 55,51137.
Queda un bencfici nct de peseetes 313.7954(a
De l'estudi de les precetlents xifres es dedueix que Lt Fira te vida
normal i prOpia, que el seu estat fi'lancha es florit i la desliese que
ha fet l'Ajuntament ha estat per a
proeurar-li laceas 4lecoroso,, que
continuen essent de la seva exclusi..
primietat.

CRONICA SOCIAL
D'UNES DETENCIONS A
SABADELL
Llegim eti un collega que ba yetase assabentat e! general Barrera que
a Sabadell havien estat detinguts 41
olrers. els quals no ha yan comes
cap delicte ni falta. Va ordenar per
telègraf al cemandant militar d'aque% ciutat que fossin alliberats..

MOVIMENT MARiT111
Vai xella entrats

Vapor cspanyol "Balear - , d'Eivissa, cárrega general i 13 pessatgers. Amarrat moll de les Unassane s. Consignatari, Companyia
Transmediterránia.
Vapor espanyol "Josefa'', d'Avilés, antb carlea Aniarrat moll ‚II'
taansignatari, :legua/iban
Vapor espanyol "Mallorca - . de
Palma, ami, cherega general i 146
passatgere. Aniarrat !non 41e les.
Drassanes. Consignatari, Companyia
Transtnediterrintia.
Vapor espanyel "Perca p 1tj1,1", „le
(-anega general.
.amarrai u h u de Sant Bcrtran. GNUsignatari, Coinpanyia
zua.
cok,,,c,
rittu i(
ga, anib carreg,a general. Amarra(
ni( .11 di: Barcelona Sud. Consignatami, alee .\11•Iresc.
Vapor espancol ''NlaliMt”, de
alaba. iota, cerrega general i 17 passatgers. .1marrat mal de alurau,
Consignatari. .ametigual.
Vapor italie "(aula, Cesare'', de
Centava. amb cerrega general i transa i 33 ea ssa7ger5. .am arrat in all de
Bareelona Est. Consignatari, Italia
.tmerica.
Vaixells sortits
itl•Il• c.iees Pall “1
rega general, cap a Alitteria.
Vapor espanyol
;mili ei seu equip, c .-1;, a la inar.
1111011de
-1 .1 .'1'11
apor
11C teensit, cap a late .11111.
1711 114,7,
"Veralyr",
Vapor
Cap a Valifucia.

\ apor italia "(indio Cesare", amb
cerrega general i trnsit, cap a Buenos Aires i escales.
Vapor espaay(4 "Balear". amb
cerrega general, cap ti Eivissa.
amb
Vapor espanyol
cerrega general, cap a alabe. .
Vapor espantad "Mallorca", arnb
càrrega general, cap a l'alma.

l' yen/un:41 anit el general 1.nssada
per (itul havia denerat Fautorització
senicitada per un Cluh tli l'ataca;
per celebrar al Centre Ate( illliS111
Ikpendents del Comen; i de la
1ndústria la seca junta general de socia va (lir que no eslava I: ispe.at a
mili els centres claustarats servissin
per celebrar-In artes públics de cap
mena.
(..Inc si els del lata( de nedadors
buscaven un altre local, no tenia cap
inconvenient cii concedir el permís per
a la reunió.

ELS DRETS DEL PAPER
DELS DIARIS
tina nombrase representariO
de la 111,1/1Sil bareelanina
ahir a la tarda al govortmilor
civil. por fer-li remeeit de lit
:se:rata/t. M 'alentara la qual va
signada prr has ojo diaria tra(muela 1.iulat. a Oxemptiú
'La Vanguardia":
"Excell e ntissien senyar:
"Els que soda-m.1'11mm representimls (le les empreses peritulfstiques de Barrelana, !leuden a V. E. suplir:lid-1i que
linuui la /1.entlat iI trasIladar a
Vexeelleid issim senyor prrsi .10111 del IairerInri, ron mes
avial millar. el medre n'as raspooltiOs j fervrtil [irme que mi
es modifiquin ( • Is drets aranzelaris que aelnalment paga el
papen destina/ a periedire, rar
signifivaria I a
mort ele In Majo!' parl de la
premsa espantada. que bid d'arrinr lii provat por al honestar
del país. deixant a part els colors
‚ii mi. el major res p ecte i la
p ies alta ew n ,- iderari A ..

CRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES
.\ la Seccia primera i acusat d'un
delicte d'homicida sala assegut al
batiente _loan Bravo Navarro. El
i l'acusador privat (humillaren
per al processat la peita (le catorze
ancs, cuit mesos i un (IM (le reclusa', temporal i cinc mil pesaetes d'indemnitzaciú a la familia de la sichlila,

El defensor va demanar latbsolacie del seu patrocinat. :11legatit la legitima defensa.
.\ la Secció tercera el fiscal, per
114111C:1 (le proves, va retirar l'acusaeiú a Mencia Boada
AMENYALARI E NTA PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.-Na te assenvalameto.
Sala segona.-Stul. Executin. Erancese de Eont contra Associació aleecantil Espanyola. Nord. Incidcnt.
Angel Lazan, contra F. ta. al. S. A.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.-Drassanes. Dos

orals, per lesit-Js i furt.
Seccia segona.-Vilan ova i Una
veritat. Dos orals, per furt i estala,
Seccia tercera.-Sud i flespital.
Do, mala per fina un per estafa, i
un altre per lesiona
Secció quarta.-taranallers i fiarceloneta. Dos orals, per injeries i lesions.
SENTENCIA CONDEMNATORIA
Segons noticies, el Consell ile guerra cclebrat abans d'aliir contra Joan
López Sánchez, ha rallat d'acerd ami)
lt dentaie a (lel f j acutl, distant sentencia, cendetnnant-lo a sis anys de mese c.areccamal.

111101111)1119,1111!IIPIRIIMIVIIIIIIIM9111151
1....•a•a r eausa z•a••
S'HA POSAT A LA VENDA
LA TERCERA EDICIO
4141 llame de

TOMAS GARCÉS

Y1 N T CÅNÇONS
NII rito

pr...-

preredida

log de
CARLES RISA
i sera Mita( ralla aren 'maceas
originals
ENRIC C. RICART
Preu: Una pesseta.
EDICIONS LIRA
Ample, 63
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CAN? F ILM Di OUIXOLS
' Diversos notiotee
DuranI el passat novembre, el
moviment dentografic de la :jale bou el següent: Defuncions.
13; naixements, 11; matrimonia, 4.
- El mateix mes ancoraren
en el port 8 vapors i 6 velrrs
rangors.
espanyols i 7 vapors
L'Ajuntatuent roe/rata per
arbitris. Pn el mes eitat, pessetos 26,162'35.
- Ett l'Esvoreador muniripal
so g ama tiraren, durant el ntaleie
e, Si
71114 salut i
i ;a poree, atad" ttn to-,
tal de 22,i15 quitas de raen.
- El dia en tlel enrrent.
dos quarts .1r ile g i del n'ala han
de pre e entar- seludan, in
atildar tras p f: insrrits irnipiext,
I ro s inarftitn, enrripresne en l'a_
lli-lament del prestost any i el,
PX n or 1177173 9110 ptssaratt a la
primera san:trió del servei durant l'ene 1924.
- Ha esta( drtinginla la gitana Car pa, Seler .1ate p aeh, na
tural da Torrndla dr 511mb gr
i iiiuìh tintnicili a Mataró, enco
aittPra dama o s tafa 1.203 111
pr .,. setes a l'industrial d'aquesta
talan!. En llaman Tolosa Padrenv. el qual l'ha denunciarla
al .jutint.
Ha nffirt darrorament el
nne durant innIh a ;Dls. 5 fott enp
eraqty. sda ostneilS dol troo
x o k mirnna. En lean Saura ni_
inerme, nersnna que per lea of' Vfis hondea. 9 . 112Vi9 rata-oteen
E. p.
generala einmatiee.
- hin ratil itninennt coadjutor d'nette e ta narroquial. 11`08g Ñ) Lnmborf lannf. prevere.
- frestli pnelant a !omite,
ante, malta ach jvmluil la inspect ia dl nneire atietamento
- La subserineia per a la en_
edifienria lo
irle san t
Insta
nujava en
a 11.325 pessetes,
VALLS
Una exposició -:- Necrológica
D'altres noticies
El Paternat de la Biblioteca Papular ha fet htlthuiC record ami setmute; cunera de celebrar una Exposició de docutnents bibliogrefics i
d'alees congeneres i anelegs.
En la seca crida, entre altrcs belles coses, diu:
"Aquest coectirs no ei proposa que
sigui tan sols un acte més o menta
concorregut de doctunctits i re público Tal estacha amb tot i tetar ei
scu inters, uo es el primordial, si
pensern que l'Exposició ha d'ésser un
motiu per cridar a collaboració tots
els elements que 'nigua' ajudar a la
formada d'un concepte, el mes just
possible, de la valor que la nostra
ciutat i comarca han aportat a la bibliagrafia patria..."
"Dins l'apariencia de l'espectacle
fortament cultural que se-pera. confitan que hi haurä la l'ostra história
iel l'abre. 111/e és quasi con) dir
nostra hist0ria espiritual."
Aquesta Exposició se celebrara ea
la primera (l 'enema del prexim (me
(le febrer, a la Sala de Conferencies
de la Biblioteca i tindre per Micate: Al Tots els documents imprea,
a Valls o la seca comarca. BI
escrits O publicats pels seas fills.
Que parlin d'una manera directa ee
la linera comarca n dels seus home'
111 Alices documents me . SeI15e ésser
impresos, tinguiti l'alteras complementad ec la Bibliograiia.
FI Patronat desitja conmemores
aquesta Exposici(i Bhlogrifica alr's
la creació datii Diploma de Cooperació, al qual tindran dret sis capeators.
- Ha causal estranyesa a toth
la noca que a Madrid havia e- detingut el jove (le dinou anys,
de la costra ciutat. Albert Matee
Cosida, com a complicat en Fina
ta alliberar els assassin s 41e1 senyor 1
trobii el
to, entre els quals
germa gran.
a
Madrid,
fria
Actualment vivia
arfen de l'advocat defensor del
gema,
-Ha 'mes En Joan Mallorqu'
Vives., confortat atol) els auxilis
!Mamila
L'ene ISRo. el finat, junt ama, 'fundi La l'airia Caoal.»
tres
setmanari vallenc. precursor de -.1
idee s catalanesquee. Actualment
empleat (hl 'Ranc de Valla re eem p
¿e toth,m.
-tarmbl'esi
-- A la erina vila de Vital' -a
ha centre/ matrine mi el ¡ove I
cese Chil. i Rabas se. anal la
setworeta Nfa , :aSI rra i
SANT ANDREU DE LA BARCA
Necrológica
I.o s fío- p ullo .\loss nul (i
.Itlattier i Mera. quli prop .11
any° fon roctilr d'aguosas
Parraquia, foro!' p t aaade , "1
el
II sals1 o pi . ..jipas:mi (ii tul) luid
jul., amiverenri de la Seel
mort \ a la touthit que ha esta'
~ te ta d a pels felierestut eacernrradors del bruvolgut
elot.
Al a funeral , i al relucid ha
3731 ir.`11 10 » aulorilats. ele diptiIrd do 1:1 Matironomitat N . A tt lili Jansana. En Milis Nirolan
d'Olwer i tot el poble, presidint
II- actes Earvipreste de Marteertehrada 110
Diumeng e
velllada nerrolnizica. Es IlrZi
slIli rorritissint disrurs dr 310
sen Joan Playä, qui, liasen! es-

•'

swki•ifet

tesPrde de donar-se cumple de
l'aprovació del.- matute Pel geeeruad°° ciVil, II P M terotzedí a l'elvveit,

inenuatiii Oemodu e 'Diumenge passat nostre
contendí amIr el resertia de) Reus Deporfia, resultant cl partit nul a 1 gol.
Degut al mal estat del terreny, tan
els uns com ela alunes no poguerep
enrola:ir a set' joc. El partit etu general hm etiliopi. A causa del iort
vent que tela. iítil que a la prime-a
part dominessin els nils i a la segona
eh • Ares. Els dos gols per antlaMs
l'ambas ¡oren (etri grades al %kan.
L'equip local eslava integral per Altarriba. Palau, Forallat, Alarti. Erannues. Tost. Earran tJ,l. Farran a.),
Rettfié. Ilattresa i Emeri.
L'ärbitre he.

s

114"„zi.,41/13

OttQUESTRINA SUI? :-: SALO DE acuno

DE

FAMILIE9 DIST11401ä8

AVI41, diumenee. programa tot non 1 variar. rifan sesstO matinal d'hl le 1. Ullede
,11/11/ 1111 Nbrn enelif pre,n , miran. •Mte s botes
ntnetiniuda ti'
de 1 111[11Tall masques itundraneo u, a In sessi4 es/m ela% ne 14>A st. lit 1%.
espe
especial.
MO
4 he
tarda. Tarda, primera ses a' , a iniA quarts 11.. qu'aire : ''DA,
su;
• 0O5 unlrlu tb• den, Extr ruto,-al ch lo ...MI:Dental pellieutla Reino
t Trua", sorna. 1,1,,*
r a -rAuto
ieri ite la »tien
poi noble 1r1,11,4,11 , tri lawA
de la gental artlata Jtul Luiti. Un liorna de fama, 11141[1/1111211 conj.:ea

1
i
.de
de la Junta -directiva. que t'está noi
.n
Del Barcelona torea eta' 'militara
raes imparcul que
.Arhiträ
FUTBOL
g
minada per achunaciL, en equesta
Lloreue.
Llobet
i
•'
•
/Banco..
.
VEUROFA I EL SE. A. K. no pas encertat.
•
L'arbitre, indulgent, force be, i forma:
BARCELONA (RESERA'A);
.)oien Carden,. president; Jaume
irocluing
. EMPATEN A • UN :GOL
assenyab, aplaudim
el
públic,
utolt
.
ent.
Deurnens.
••
arenti
Actualitat•
president primer; » e
UNIO E. GIRONA, u
rf•nr, ¡sirope Ni
KinennOn p eii Klanna unu, dile+ bau f 1 ” 1 . ..
Pend.
Ahir a. la tarda - va•tenir 'loe la
sovint lett bbelles jugades de tota Arquis, vice amo, mit perales. un homo ca • taina, ilarrer tila de la seidlinental 110,04
vice-president se--quinaRodrg«,
L'esplèndida actuacio de l'equip dos equips.
inauguraciú del nou camp de joc del
Reina pel ponle.
gun; Manuel Costa Cabrer, secrer.frew, 110 [11,11-1/1:1 1 . 110 • 111a11,Kr1:11 . El mocador de patito (exelrusur4 n ,
club campió. amb el primer partit giroiti en aquests :Jarrees tenme' Wit mAtertNEkC, 4: BADALONA.
eupelinumo n. in NIvIrn. assinepli
tad; Fratleese Cortinas, 'retirad:
que actuliS nollihrosiNsin" pnidie a
entre aquest cercle i el Szonibathecinnients ailistes Anee 'reir' I jiSiitUU Aa:arru.
'101strailiwut
(Per telegrama)
1.Inis Escolä, comptador; Llorenç
:'ir
trtsenciar el parat que va jugar d
ly A. K., hongares.
es.A.4.***-4.44.4441144/4444441.44..4.4.444.4.444A•041.4b4.A..........-..
A la primera part el donan' va és.
•• seria 41 • Barcelona amo la >er alternat. marcan els ntartinenes Ruelriguez. vocal vice - setirctari;
El joc emprat per tots dos equips
ric LOpez Pajol. vocal biblioteeari;
.Iir
pA Al cill
1. PU ,. Esportii • :. Giroa.t. I
Constants florete
en aquesta liuda, si bé no estava
dos gola. per obra de Rodriguez i
mancat d'entusiasme, resulta, en a•-...ne Id an sentnen pos Costa, i un el Badalona, fet per En Antoni Carbonen, vocal cuasereador;
doctor
Jumo
Samsä,
vocal
1
Rda.
S.
Pere.
18
derrandats.pnix
tant
els
mis
eran
els
EL LOUVRE
'e
conjunt, d'una remarcable inonotoGiró.
metge-instructor.
altres jugaren amb fe i entusiasme.
nia.
A la segona part marearen rls
P.:e celebrar la constitueiö del
Szombathely posseeix un joc fent-nos fruir d'un joe idI i
verniells-groca dos gola mi:s. per HOU
1,1 . , seloeles xtecolales
que ja comida anal,
libe :Lucida . scivilit s'ortilloses
que si bé palesa molla elegancia :tutti
initja
de
Rodríguez
i
Alfaro.
horades pele
magnific eanip de fallad a la carreles seres passades curtes i rases, en ovaciun, principalment Ganchia i
.A.rbitrit En Peris, i els equips tera de Sarrià, fou acradat tu , fes- 19111811881111181111111818111111111111111111111118111111111111811
els dos porters. qm. tinguecanri no arriba a entusiasmar les
tren:
: Monjas de Montserral
tival esportiu per al dia 6 de genostres multituds, soltretot per llar- ren una bona tarda. especialinent el
Nlartinem: Valtejà. Subirana, Ma- lier.
I LLURS ACCESORIS
primer, mil, siint Ilagnii d'entrar en,
es 501 1 . ' 11
Manca de- decisió davatit del g' .1.
Ltilliga Uti ' l t'a
admirable rille. Contmera, Costa, Blanco, ViAl fiat in batirá cursa allEtica.
de pastes 1i...e a bilea
.10A la primera Part, els bougareans joe, tio té,, iienre :Mili
e Iless s, Rodriguez, Ma- i a la tarda. partit de Mitad amb
lar, Pina,
:seguro:d.
repellint
pilotes
veritablesep Binorre, earrer
atacaren, en pfdportiii. Inés que els
ro.
Pre11.1
BANEREs
ins dels iuiille,cs equips de la ilustra
ment
tiiiieils.
a la sr
i anth tot s . :mili:1 al tlescans
Badalona: Bri,, Villa, Moscatald, ciutat,
Arbitrant En Comorera, els equilin•
Liegitt ii 11h15 vinent
essent-los el marcador desfavorable,
LAVA1.,0511
ra I, pho!a de la Lilibet
Rosal. Esputi y. Silvestre. Gratin,
a
la
cursa
del
mati
és
oferta
her
s'arretteleraren
aixi:
Ilarcvlona:
per i a 0. Aquest gol de 1Tatropa•
flieavia,L
WATERS
011e. Elies. Gil-O, Rodrigo, Bau lt i l • ejedur III. una magnifica copa per alguns dels
Llavaria,
hacia estat semiseguit per.l'vkw, en
PORTBOU, u elements iniciadors de la novella
VILAl 2 12ANC.1.
Cräcia.
•
SIDET5
rematar un córner.
ni""c°-Vi"Yal'•
Ahir se celebra a Vilafranca el entitat, qUe dia per dia vett engruiEl segun teinps tratiscorregue pot- '511 1 ,1 mqad • Jatlututs • tmod • Ipson
DUTXESi--471
sir els setis rengles i potser heu
pritiler partit entre el primer equip
Puster. U. E. (anona: Ganchia. Rus.
Edieló Setmana d'Esports
ser mes animat que el primer: l'Eulocal i el Portlion, cii mig d'una ex- aviat serä uti orgunistne cabtlal del
AIxETES`
ropa ataca més cita, t;1 sen adversailustre esport.
tra.irdisiaria expectaciO,
a inb tina exl misa
ri. .Arnli tot, els liongi t resos fkrin
f orto a e 1,3
Et
Iluita Ya Coser emocionaut,
BEL F. C. BARCELONA
HOCKEY
reintat. pe mitja de - l'extrem e,-deis parl Ha del
II
ta
diseguint
vis
•locals
hure
els
de
jt
querra. Nenteth. d'un xtit fort que no
ABONAMENT
CAM.PIONA1' DE ('ROSS A
Portindi iirr 4 a u.
ita..e•lona e•Tablett
pogue evitar' jautnandieu.
Et
.AIONTJ
parnis
:Manando especial per . al %
El segon partit. que Im de jugarEls jugadora que ineis, jens agraClUbs
e‘soniar
tiaio.ti
Organitzat pel nostre conirare "La
CARDONA
BarCe:0113"
NC aque,ta tarda, es espiral alub
daren foren: el porten Vi einbardt:
1/ateas. Sparta, S'Une u M. Y. a.sin•
seli
s
s
n
nr
imillitat
del
Jornada Deportiva - tindrà
pi, a
gran
intcres.
Ver!? ara '1-1
el -nlig-centre, 't restrem
II. . s'i—labliran tarifes d'anoriaaquest
mati.
a
Montjuic
el
campi,
lt n-59 , 4:3
altres actes esportius que sun
Colore
:urna qm. is,auirdnileali. Una, riii
dret. EaMacs.
BOXA nat de cross de Barcelona.
Sparta;
l'astil , del Vaina I Os
De l'Europa: GarrobE; • :Xavier i
celebraran a Catalunya i a la
1 l'atira. el. partas del 814vIa I
El
nombre
d'inscrits
Ojo)
fa
preBARCELONA
LA REUNIO D'AIIIR
del M. T. 1.
Olivella.
•
ationots »nitran de
resta de fla Peuinsula
veure que la ¡hita ser:I n'oh dispuLI.
En Vidal també ens agradà arbi,
fltiltlf
l hiil''III C II AsSer
Davant de no nadta concurrencia tada, per la quid raí, augurem als
I • • n • 10„ l es ai din 15
is•
trant.
Migué
'loe
abir,
a
les
Arenes,
la
rem. 1 enrun•nt
organitzaulun'S
Quant al conienIari respecte a YacuniO iingilistica internacional, el plat
La sonda ofitial es donara al
,
deis
tuaciO i vaina de l'equip liongares. el
e PLANES
c am pa il a c ass i .
b irt de la qual f ‘ in et combat que per passeig Central de l'EspusieM, a les
• Parls. Entermetats de la dona:
poc espai disponible -ella obliga a Weiz, Santainaria, Vinyes, Carrer- la possessiO del tito' de camii
pi
onze (id mati, lIen els corredors
deixar-IM per a la t'ostra edicitli esParts • — Cons.11 ii, Cent. 322. entresol.
rilS.
Espanya del pes lleuger van fer han d'esser al lita: una hora abans,
pedal dc deniä.
Cal remarcar que als pocs minuts
Blind teionaiO1 i IslartInez rehallenper
tal
de
donar-los
les
instruccions
Esperem també que el partit
de cmucneat el partit llague de Ten- gel 1. asstilint irgues( arrabassar el to- mirresponents.
"" ')
""'Ige
" t aels
. de L
4'; it15..C.54.,) ausi?,
itt
Consulta
Nao I a4
O... "
elles.
vui sera S arca emocionant.
rar-se Vicie, ressentint-se encara del
tul. per E. O., al segon round.
t a t. Ilbla. de les Flore. 4, p:urner.
1111113111111111111111111111111111111111111111110OMI ti couuml2a
cop que rebé ingant antb cl Sant
EL GIIINATIC F. C.. DE VAEls altres ti que integraeen
EXCURSIONISME
Feliu, substituint-lo l'Escutler, que el programa no arribaran pas a inLENCIA; ES BATUT PER LA.
1,..%grupaciii Excursionista i 1)ejuga auu,Ì, illiolt telilla voluntat, yen") teressar el pablic, no deixant,
UNIO ESPORTIVA DE SANS,
sens arribar a donar tot el joe cine de produir certa sorpresa el fet que portiva Joveutut, en la darrera rePER 3 A
general iirdiniiria de socis va
C1•11•11111Z•IIIMIZZ111311111111111113BIIIIIIMIliiEgillilili13311116iii2E21111;211131131511111111BilinliZIES11119
comeneament domina
Jin .loran vences a lit re Saez so- elegir el l'onsell directitt següent:
Davant d'un gran nombre d'espec- calia. lic /ion
uni cOrner
tadors va celebrar-se el primer dels el Barcelona, tirant-se
bre el n mal rserci im gran domini
President, Francese Guillamont;
partits concertats entre aquests dos contra els forasters. i entrant sorna drama els sis primer,: rounds, re- vice-presitlent, Josep Pujadas; trecii joc Gauchia, sempre encertadafuta-se solanient Saez als dos darcercles.
l•O impedir que, rerS, perin li,; Irr iden!. evitar que la sorer, l'un Pelegrí; col in dado'', \.u
l..ittardon el comentad que ens ha ment; amli tot, 110
vocal primer. Aatuallor-irtí
conseqüen c ia d'utia fallada d'En vietOria fos ti, alada. molt justanierescut l'equip valencia per a desVives; vocal segon, Caries Antade;
Ros. En tirada, antatent, martini ment. al sen adversari.
pres del segon partit. i el major
titilan/MIL el
5. 00:11 tercer, JOSCp .10Vé seeretari,
espai que ens permet 1 • EtliciO Set- el primer . gol. Cen,ttiutia
Young Mares. torea handieapat, per
Regäs, i ein e-secretari. t'a y la uliagliiiiBarcelona. remarcant-se
PASSEIG DE GRACIA, 18
inferior
aleada
i
encergailtimana' d'Esports sera adequat per
seVa
.
.
Alassagué, els otials. despres de
tu- la
s
'
manifestar la nostra impressiú de l'u- ea deleites ' tel .
ra, i t,uil td per la diferencia tle pes preudre pos›essi.', uIt seus càrrecs,
cal-reguen de malbaratar els ataca
reqtecte del Nell adversari. Ricard acordaren adherir-se a totes les cuquip visitant.
El conjunt de l'encontré celebrat Han-grana i adhue, alguna vegada, Alís, es veié olligat a abandonar al
titats escursioni$tes i veranees. a
arriben
fina
al
gol
congirunins
ahir fou btU poc emocionant ben
cinque assalt.
disposiciú de les quals ens posem,
just arriba a tenir un xic d'interés
Catillit-tionzalez i Fahregat-Cuen»o sumar: auans enviar-los una co y A6 poca minuts del segun) temps
en alguna moments de la segotia
Mal aillutació.
inesperadame n t, enge g a un xut
part. quan el Sana es tlecidi a marse,
CAMP DE LES CORTA
fultninant a l'angle, que Cancltia no
car i el Gininastic a impedir-ho.
Programa
de
la Comisaiö d'exparar;
continua
amillara
el
pot
Preparant-aos per efectuar unes grans reforDurant el primer temps. que foil
Dia 8
cursions de lAgrupació Cultural
Barcelona, tirairt-se . tlus COrlIers
d'un major domini de la Urdí,. els
Unió Deportiva de Girona
mes,
ens cal liquidar toles !es nostres existenunes
tle
al
FrninCt i Se AragO, per
valencians s'apuntaren el gol de I ito- contra els giromits: un sta super',
Die
desembre:
nor. d'un xut de 7Yliilina que no velé d'En Gracia darant del gol. que saleies a quaLseva/ preu
Club Deportiu Júpiter
i o: escursb ., al Alimtseny
Dies
va el jadter ei nitrad en forma admiPedret i en el qual, a mes,
contra id
Bale
ya,
l'itinerari
segiient
:
an
un
xic
j
rable. Els gironins es ur
xutar.
F. C. Barcelona
la bala en el Mollient
arçal, Alindes,
Els nostres VESTITS 1 ABRICS' són
magulle., Sao
i :Mime dominen una ...suma, perú
Reserva
Després del descans fou Gil el que
A lee 2 30 de la tarde
l'urO tic I'llome, Santa Fe i Sant
el
joc
encertat
II
Ru,
1.1,diet
i
En
1.10deis més distingits models de París i Lonassoli l'empat mentre el porten lloPREU DE LES LOCALITATS: Idot.
Ccli.
Ta,,oes. Tribilliem, !I pe:renc i la manca d'En \t vis da priro. queta lesionat. haveut de retirardres, i els oferim a preus tan modestos que
l i oileri . neleit , 1 pi-nieta;
Vis 3tr. visita a la fábrica de civa dr marear; guau mancaven uno
se: el substituí Calvo. No li costa
oinal-. t'7,11 u---------'a; General,
sembla
impossible, serise que per això dgixin
anent
Ashold,
Ile
Moutcada.
minuts
per
acabar,
i
despres
lii
entrar
el
segon
gol,
gaire a Feliu
tirat tu, . 1 nriter contra el u drona
dan xut (luix, que no sabe parar t I
de rivalitzar amb els dels sastres nu'2s cara
LA "P.7. I. SOCIEI)A D" DE
nou porter i fou el mateix daranter quan 1 uede:4 tots chi ju g a dor, mg) ca
Ilurs combata sense pei millors.
cmgegit
En Fuster
davant ta porta.
SANT SEBASTIA 1 I.T.S1'5centre el que mara el tercer i thaun alta. xilt, aconseguint el tercer nomenats en segon lb , i rinalment,
VESTITS I ABRICS confeczionats com els
rer de la tarda, d'una encertada yu
NVOL EM PATEN A UN GOL
gada.
per
veiiacin desqualiricar
de
mida tall ang'.es i teles da Gran Chic. a
,
r
telegraf)
(l'(
Ires el pariit.
Tots dos equipa es perdouaren
haver pegat, involtintari.untent,
25,
40, 50, 00 1 75 pessetes els Mes supenors.
rail»
no
por
cm
i
p
It.
-st
a
les
2145
ou¿stia,
Amb :,qu
penalty que baria estat conc2dit.
cop 'mis a .111,Tic1l. el sett adverSlia celebra/ el parlit entre reDel conjunt valencia excelli nota- I donar un jinlici ileiinitin
Tenim una partida d'ABRICS que liquisari el ellal siNstitnia a Caston .1nrarent despres de %,11re
1
tono local • 12eal Sociedad
blement el mig-centre Molina, i das g
derstm.
dem a -1 7i pessetes; VESTITS i ABRICS per
jugar a Badalona; Itero ja pu udein
de Barcelona.
nostres él millor Badal.
confeccionár a mida des de quatre hore3 de
l'Espanytil estaca »ir111
1..eqüill
Jugaren pel (limeta -1;k- 'Bar.% Ci- dir .les d'ara que el palee i vis defolias rus häll agrada' 111011, sobrevera, Ventura, Casimir Molina. 'Martermini, a 50, 75 i 100 pessetes els més suNOTICIARI DELS CERCLES mat per: ZaMora, Sanalittja. (_'anals,
Olariaga.
co, Arromiz, Aureli, Csar, Sihnto i 1 ‘ Cambia; la iiiii tIc mitjos no CLUB ESPORTIU CAT.‘1•UNVA
"frabal, David, (ai tu''
periors.
ens acaba de r n 111;&11Cer. 111,1
Lakatos, Nlatiri, Grinzalez i Juanieo.
Arquer.
Els
prestigiosos
elements
iniciaactuaren
,11; r davanters
Per la Un6 Eortira: Pedret. ¡
domooiarres jugiteen: /o/hie100,000 PANTALONS des de 7'95 pessetes.
dora d'agur-da societat an.portivit es la, Arrillitea. Ile ttniristain, Malta,
Tadal, poc, pero es fen notar En CarrePcralú, Balas711.
Regint els mateixos preus confeccionem toere.
passat,
amb
assisy
renniren
dilu
aquest
senipre
molt
i
En
ras
FelIti,
tuantegui, GalaCalJet,
lencia
del
t'elegid
governatitt,
per
tal
Mella de peces, tant d'Etiqueta coi(' (I'Lsta
marcat.
Ilarruna.
i Oliveres.
tas.
1)e manera ion. a l'Esitanjail lia
port. Cambra, Fantasia i Casa.
deixat de jugar NIontesinos i lurrita
En les diferentes seccions de la casa, can,
a la -12eal Sociedad-.
sólt Corbateria. Comisen,. Carielltria, Cuan1.5 sortida r o rre s ti o n g luj' ills
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gol

Ipie &Minare! i de luell utilits t. eN • Teple VII ahornes liengeres ehraliaden dc
Ii dav antera harcelonngi.
mera part tirat (pudre Ci'inIer.;
a favor dels donostiarres 1 1 11 lili a

favor del, catalans.
Per;,, amb tot, el prime:- v...1
arfet els de ITspanyoi. d'una
rime:Ida in u1 anni. f ne passa a 1.10
zalez, el qua' xuta 1111 ;ingle itearable.
Zamora sha fet ,aplandir en !retire dos inagniftes :Uds de Calmas i
Juälttegui.
El sewni tenue: ha estat netament
favorable al, donostiarres, que han
dominat n'oh: el porter espanyolista
Iluit en algunes perii
la parella de defenSeS lia alnisal del
joc poi: correrte, produilit-se alguns
incidents.
L'empat ha ('sa:a aC011Segllit qUall
Barrena centra
Maneara MI
ti l'extrem i muta: Zamora
aclareix reldement i Urbina marca
finalment; nadan: tot seguit es as .eilyalat Dicalorment de l'encimare.
S'espera el de denla ;mili gran expectaciú.—Litscdal.

a

ens priva d'obsequiar els nostres comprar irs
segons la importància de la compra, tenim a
aquest efecte un gran estoe de presents: aiäquines, d'afaitar, perfums, bitileters, carte-

i

EL SAIIÚ EN LA HIGIENE. LUCAL
oca sense saló
Voler raspallar un úr5an tan delicat com la l
el co'. :11716 un liquid
és Una cosa Mes absurda que fregar-se
una esponja molt aNprOS.1 . Ved:. ad' un dels secrets de rexit
mundial de la Cretna Dental Cientilica • Ktil.›-iitis•.
metges prescriuen rus del
Telinpn lia lue enhilen! s deilliSle s u
,. ni es
sabri per nete¡a de la hoCa. Pela:, mar florales el sala
agradable ni es suficient.
va reunir
El br. Jenkins, amb la tieva inventó', KAyno.
que el
agradabilitot i profilax i. Va demostrar ii ientilnament
,
onderie., SeArutde. , de,pre.ers
sand actuava per Artejar r elitrumir
la forde
Els
altres
components
per laceig del .,entrtfic.
mula produeixen el coeficient • 1We:ti 'll'alker• de 1:3*. que
perniticiStin inicroorganisine s fll poc, ›Ce011S.
destrueix els
Consulto] al Dentista I al Melga

'

SrEeENSON InONr C. •Ins 11.,inlon. •

El. C. 1). 'IATARÓ IIATUT A
PALMA DE 'MALLORCA
11 EI2 telégrafl
Palma, 8, a les 10 '40.
Han- jugat el Club 1)ep(,rtin Mataró i l'equip local Alfons XIII, resultant un partit torea anituat,
A la primera part el domini ha
estat alternat. acrmseguint un gol els
inataronins, d'un rebot.
1.a segona part ha estat mes momida, duminant per complet els mallorquins, que han fet do4 gols.
Derml es repeteix la partida. Els
mataronins sún molt obsequiata..—
1'inya.

feria. Generes de l'unt. Mocadors. Ba.ston s i
l'antigües, Iiisuteria. Perfumeria i (7arteres.
g acantim sempre el preu mes baix que el ,:ue
vengui mes harat. La modieitat de preus no

res. bisuteria, etc., etc.
Els Ilustres impulsos de competencia nns
produei.en cada dia una xifra mes gran de
negocis, i a l'ensems cooperen, a l'una de haisa que ha de menar-nos a una millor sil ti.ttt1
eeonimiica.

a

Ggneres
is

e

gran partida

GORRES, des de
113 pessete
BARRETS, des de
4'95 pessetes
CORBATES, des de
0'95 pessetes
PIJAMES. des de
C=I)10 pessetes
CAMISES, des de
495 pessetes
MITJONS. des de
0'50 pessete3
ELASTICS, des de
0'95 pessetes
LL1GACAME S . des de
0'50 pessetes
1‘1.11111g IMPERMEABLES. des de
39 pessetes

C=1;
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ELS ESPECTAC
•TF ATRPSGran Teatre del

l

de propietat i

quarla

Ava ,

Liceu

shenam ent a lardes. a les qua-

Unten representad() de
grandi.sa ópera en quatre
y .: Boris Godounoff. - Dire .

parl-• funiiiO

ii propielat

1

-linent. Boris Godounoff.
La boheme, pels
.0,4, 1 es artistes Augusta Corito. Nino Picealuga; debut de
llengera Velia
prenent-bi
part
els
iits artistas Redondo Tor..
:rs Lima. Aviat estrena de

leatre Català Romea
Telefon 3500 A

a dos quart s
i t re. Ultima de la mes
mant de les rihres .1•En
t Torres:
. diumenge,

dos

inlerpretant els respectius
papers de "Vidocq" i "Mamut La Blonde", les dues
iiMebres "vedettes" cinematogra fiques. franceses

la petlfoula parlada en
artes i dotze quadro-.
,i() d'En •Nfordon,:
EL ratuo DE L'ORFENETA
.1.

RENE NAVARRE i

diNuns, no hi ha l'un
ei nn . per a donar Roe a nutatar l'espeetaele El Gran

ELMIRE

VAUT1ER

Paras. ronfir-

el concurs d'altres notables artistas deis millors
teatres de Paris. Es deSpat-

rnsi pel: nostre públie: rleeorat.

ata'

Ale. Atnig. Colmenero./uf. El mili() de l'orfene_
:
ta. -laques
-. tarde. Els pastorets o
l'advenim e nt de l'Infant Jesús

•

xa a eompiaduria.

"Zlaris, 43

SOR TERESA

•

Lft ABADESA DE LAS URSULINAS
Ilratnält...1 en do;
mi. La

LA MONTERIA

:alt, a

Sevilla esta el amor
Mateu Ferret
Los mosqueteros del Rey

LO QUE NO MUERE
guares do din:
Jognina 0 1111 ac Ti:
EL AGUA MILAGROSA

II. U, :L.1,mant drama rl ;

PIANOS, AUTOPIANOS,

t. IN

HARMONIUMS, ROTLLOS

set,:

LA %MIMA DE BUS CfrlialErmes
111nunS.

n 10 ,,

a

larda.

(111:11.i:

cl

PERFORATS, PIANOS DE

-

lili matiriee: Di g nara y
mendiga 1 ¿Lo es oi no lo ea ?
pta.:
R n 11.1 .. a ami. entrada.
frampies bis ;alees loe:nimia. 7ot , a deis quarta rara:
El agua milagrosa i La vIctirna do
aus crímenes.
DIniart .m . dia II, ilit. u irr del/.
BOXA. ;-: 5 COMBATS, 5

per Gaietá Peñalver

arao.

etegrara-i+4.0444444+MeR+.7~

Teatre de l'Orfeó Gracienc
r , ditorium, Astúries, 83

E. Lluelles.

•
1.444491.4,:499e-1-04C-9444+044944949C4944.M.oeoeme4+44ec.

TRERALL

antt•
os Ai C:1111111111
....pastn , wIle, oros. , hm,
ot: Palmada Delart,
7.

1

uaretotaes t ntz III II.I. ¡Es,:

1%yom per a tot es reecessIta. EJ.

ra

criare a LA PUEDA-

,T

mEsTp serrara, anean practica ea
fer pre,Hp0Sto5 de les telas .:I • n rata, es ilecebsita. toeflure a LA
HP' l e PI tT, U. T.
ru A es necasslta. EncelaCAmBR 14111) rly re a LA PL1ILIE174; d

Pi VII %I, P T.

MINERVISTA ,
8.

RA

I

.3

lleceSoita.

DID la.

Las.

T.

1-Fe 3N.O131i per a carrciv.
APREPla .3 neee,altra.
E'er: ii O I 5 Pi Fralea fa -f. ti. I.
TQ de a5 a 45 saya, CO arrasCR IA Lace:are a LA PUBLI•
CITAT,
es nacesalla. Escala.
CAMBRERA, te a LA PUBLILU
mtl. II. f.
•r 101 eS nefeedla. Ei •
EA Pf inflE1•
MINYONA
TAT, II. fr.

C AMBRERAo. T.

tra.a Lut ertieusi. e ras

La PL 11 le 11 11,

- - - etinas de mobles, ele

a an anya, es ne.
DEPEND E N r lo1 1:111.1CUAT,
B. T.

TORNER

LA rä p isTA

iralcf fAT. D. T.
ro e adar, as tWeeSSita.
APRENENT 1: a rriare a I..t
T
. T.
)
n neirt Instailador. /s'Afilador, (dileRi
ea a
Irlanda. o- re ...... sraila. Es erre
.

PA PI Pf re.ITAT. 11. T.

reneassIta. Escalara a LA PUBLICI-

CAMBRERA
`I

nivarli l ar . de M'Irme a
lierf•331.•
enser
E- o ralo a LA PUBLICITXT. B. 1'.
a
E...eriilre
KG

MERITORI

1 p l it/.1cITAT, II, T.

CORREDORA
"

Ese

vpr r

par al repartlinent.
„COTXER mies. Escalare a LA
1TAT n. T.
T

P11.

CORREDOR aol,nly
ieran lentesellililOur. Encrlur0 a LA
:r*BL
ILITAT, número 102.

3,

D. f.
1.reesslIa. Eserrare a

ir

Dnn inatiut p aria, ne•
CoRRE LFIA.c e s sIt a. Esce tuca a
LA PI 111111 '1 it. tr.

quia 5111111 Ilollista, CC

COSIDORA,
LA II El 1 . 11 s u' II. r.
per a la venda de terAPRENENT sos, de 14 a 15 anys.
CO

flece.b/13. ISCrIllre a LA PLBLeta-

1 ',nausear, per • aliar
Pari a , es necesrada.

Errriol e a 1 1 PI BI.P.11*AT, D. f.

SASTRE ZZ2.17
21, %estonio

MINYONA,

FOTOGRAF y LA PUBLICITAT,
Ir

rn inaltadoe,

Escrlure a LA

ElseCelaUsepeo* Le.Aa

PL BLitI I 1 B. T.

nfinoNA,

ir .4% ii!eurneisilctiaiAlseuri.urTo
C7: 1 eaCeiS..Sii uE8,1e.

-

TAT. D. T.

Sil.

Pl

.

1 . 1 ni.l. .:1TAT. II. T.
rs nacessitn. Escorare a
LA Pl. BLICIT T, II. r.
teIrele"

1111'i .1_ 1.5

CUINERA
B o RD s AL
Inunda..

MINVONA

irr o

101, es II CCC

te

It, le T

ni

de 1
Ul franela
111,1er. ',Pi

N

per a

VIKIlar Una lar-

1 du.. Cclguul aPrendre

1(.ITST, B. T.

AUXIL IARS
nt

d'esetratnel, s'oferet-

xcii.

t'erina' a LA

" rtl, 'Marte E ,
BOROSAL "'""
continearia
nocturna ele

!
nons.
A ux iL/AD fameneral d'ese:a/dora.
Et uppll•ntora., Wocefelic.
Escalare' a LA PU111.11ilf
n.
m A S'oren...5. F:seeltire a CA

miNyo " r2 l

PUDLICITAT,
_ D. T.

Saló Catalunya
GRAN CINEMs 155

moox
Notable% sextet 1 re°
aran,
Krantlin,1 111111111:
tarda, pratmea
darterr: prode reta del ella: Ter, al
pela de les tempestats, erran'. t!t•
11ary Pieliford. s..tnota SesSl,5, e.w o el/11. a un nPlart de .4.t. e:reena
II' la rIPIOSStil 05,1/1,1Va El senyor
X, pel Iliria Irelln •I altader II 111 n '.11.
itiellard Taimada, Pamplinas tramoleta, de nafta bruma. Nao
nana: dorna, per scheeley Massori.
Pelara rallan,. la pellicala Il s i iba:
El mayor X. ved oumpany
polielar

.,LsAnepcueissillitairEAdv.wer.eis.

DEMANDES DE
kfir

TREBALL

Momee, s'ofenda. Escalare a LA
PUbLICITAT, B.

T.

PEONS"''""
PITILIEITAT, o. T. •
DIDES

LA

omitas, erofirelten. E:seriare
a LA PUBLICITAT. B. T.

1 1 PI IIIli:ITAT. II. T.
PA GEs , sitioLfie, rlarloA.T1.5enicI e nTire a 1.5 PUENT per a aparrUd de ra•
PRENENT letarcló nacessim.

ESPORTS - .5i5~4,44~444~»
--

FUTBOL
Gran partit inter-regiona(
a atni, diumenge, dia
9 ile, desembre

per

GIMNASTIC F. C.
DE VALENCIA

• Italia.
.044444344,904-G4Pev4044444/441

equip davanter de Llevant
contra

UNIO ESPORTIVA

Diana-Argentina
Excelsior

44.41444114114444444444444.
64444+44444+6444+114.044+44

DE

Avui, diumenge, matinal d'on.
una. Tarda i nif. , sisena jornada ile La ciutat sagrada, La
‚Je a

ee+04.44+~44444444444114
11.04444.44-m-N-1-'"-%66144444.64

clac, Pau i Virginia. N i t,
U:1 III

El passatger sense bit-

Ilet.

FUTBOL

s e a -;:o

ifaf n
d'onz., a una, larda t 1111, pro
gran e r olo,al, la r..entre.a
nAlla Flor de neu; les
4,5/114111c , Pau i Virginia 1 Exit deshonre; la instrurnt a Lea aal: sea
do Sicilia; la enlose-tal pollionla eiii
neemi,1 capitolio, La faca de la
promesa, t la aessid de la
El
fle /1 e-rendid : a
paeastgtr tense ballet.
.1-111.

GRAN AA1.0

OC

1NAUGURACIO DEL NOU

['catres Triomf i Marina
i Cinema Nou

CAMP DE L'EUROPA

Avni, diuntengo, 9 de de_
sembre

AN • 11), trinfl1P111.10. Vidocq, 9 i
rpisodi: El paó retal
b! .. -An, La ciutat sagrada, 5 apl.
' ,oh; Charlot dansaire.

.11+1444441444+41444~114.4.
.444+414+44444.44+4444+..
Palare Cine

Sz. A.

finalista

Cinema Princesa

CLUB

Telafon 137t A.
.1vui. iliiimen g e,
programa

extraordina.

l'ella. -El jura.
ment, sensacional draina de

MOOA

atara ellamonee. primara Staaló .1r
a sis; pecas"
tres anima s, e le guatee
butara plataa, e s peCial, 0'75; preforeman. 1 parasetta. Sayona sessira
rals a can: proas: especial. I
perasute: peefor A llela, b'See nto.
T e rc e ra Se...ó , a les (len: prelig:
asperear, 075; p o efeetencia. I pla.
nutable,
P-oleeeid
la e i a eran broma Remoline* Iramolara. Este t a:in ele la i allana
jornada de la colorar-al 411e, basamo u ovella de Flaida en la fallila
alertar Eneeni SIC,
Eta mistare. de Parle
1 estrena ce la founo-a
Flor de neu.
i434+~eie 5 r****04444,444.e

GATZ.Z-HAA114, Contractos.
Reynés.-Tapineria, 35, primer.

gran enuniiú, interpretat perla
gran artista Lina Caballar', del
selecta programa Ajuria: Nil, la
einquena jornada de La clutat
sagrada; Amor, precids drama
en eolors, creaeiö de la gtiln
artista Louise El testimoni defensor, grandiosa e t b1114ia dranintien, creacid de la
bella artista l'Asia Fergusim,
programa Ajuria; Explació,
grandids film de veritable

U. e a IV

PI BEICITAf, D. T.

FORNER,

a LA

styfereix. Eseriura a 1 .1
PALET A Ir II LILICICIT, B. T.

LLAUNER.

-

CUI P;ER, si;VITAT:).».ri,`:."1..'

LA

CAMBRER, '
tornar nteraule

AJUSTADOR y forjador. SatereiX
1: •., 1 1 1'1 . 3 I

1

PI BLICITAT, lt, T.

e. relleus. s'ofertar.
PREM SISTA dESeriare a LA PU1;1 le 11\
: T, II. T.

s'otee aneen. Escriure
MBRERSy a LA PUBLICITAT,

rt eco medalla, so.
feral*. Escritne a LA

PUBLICITAT, B. T.

t, T,

AJUDANT dreraftereriaa,

. p ieran,1grafa. e9any0I I II4.

TAQUI lia t anciana ila fraiweo. s'o•

termo. Escalare LA PUBLICITAT, B. T.
¡caerles, de 211 a 30 01131

CUINERA
1.5

nereelta, EerrItire 1

PUBLICIT %T. B. T.

COMPTABLE
EFIAT, D. T,

Escriure 5 LA PIBLI-

aoter p is Es-

AT, 11..T.

rD tnecIIfile, s'oforelx.

ToRN La% ro lit

it. T.

.r Ers.erint.ur,rn.

CONFITER,

a

Profeso« &remoCompTABLE e leantete
prtmarl,
s n dr • r1%. I.,tturt • 1 t Pblll,IUITVT Ii, T.
s'arareis. Eserlure a LA
SERENO 11 al.terr.vr, s. T.

LLOGUERS
oN

111..11 loldilada. du si'•
Kon liv, a (inane paraseis de la
piada Sant 9auline. Itan: Tapinetria, 35.
aea""
""decpatc
fleasales,
"a 'pr.5111e5
DISPOSO phz,
per a

1 dorantort o rosa similar, al rastra de

11 plaça Sant Jalltne.
cabateria.

liad:

Tapluerla, 95,

DIVERSES

IthwaTAT, D. T.

errare a LA I 1 1 ItLIFITAT, O. T.

DIVERSOS

MALALTS
(Nora raen Era

del pa: no tenme el freid
drenen( FITOSIL. med/•

DENTISTA. 7T‘.
0,1 1 ,1 n' ) I a tiCS.

GRAMOFONS
II,

1 11 ,4,1

TOS
salä,

Ile` 10h .

guarida

lira

alae„.sinee"Per;',IP.;

1111, 11e+.

7

NSIg Of. riä

P ARC
Taus
dies, d'orlen
a tina, Ille0/13.
clac a volt. els
elOUS, dtssalan, u n'enmararas.
dar:nalga i exhibe-enana profess1onals.
Abenaments atensuals per a entrenamera s . a 13 possetes
ra.,

l'itrnollYntssuurrellfrerli'lleierleas

imuntionble3. E ' rritire a LA PUBLICI-

TORNER

-

MECANOCRAFA ,9„^,„71.1"V:

444444441+04044.4e*Z1+344.0e

VIATJANT

lvA s'uferelx. Escriure a
ADNyo " l‘e
BLICITIT, B. T.

ELECTRICISTA, °,11.:;;;;o",".! ¡da
rata. horneen . a I.5 PE111.1 1CITAT, D e. T.
FUNDIDOR

DEPORTIU EUROPA

Cainpi.) de Calitlunya i finalista del campionat
dtEspanya
A les 2'45 de la tarda
Entrada general, 2 pessetes

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

TELEFONISTA„r=k

LAMPISTA,

K.

‘1.)1 campionat
d'llongria,
contra

interpreta t per la simpitt i_
(.1 artista Lisa Saffry; La du.
tat sagrada, projeolant-se la
,inarla pinada; El fals endevinaire, gran bromii.- t.,1
04 renos, en] re id les Flora mistica, El Club dels célibes, i

1FICATS

CA

SANS

primer equip
Camp de la Unid, a lea
250 tarda

fugida de la núvia, Exit poll-

Gran Teatre Comtal I
Gran Cinema Pnhèmia

APREN

Escalara a LA PUBLICITtT, 11. T.
DI meertnle detakta .eotereix.
FAD
ADRI Loe.; LA PUOLICITAT, B. T.

CalefaccIó
1144.444•••••••••44+144444

Rala

praelle, s'orareis
AGRICULTOR Esterare a LA PU-

ApRENENT

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

Entrada general, UNA pta.

s'arareis, e: s eriare a

REPOSTE'.
"1 PEDLICITAT. II. T.

El saló mis hIglinio de
Barcelona
Concert tarda 1 nit

NOTt.-1.11.1111 ,. . .1:oren
mona de foxelaso a Vialge dele

especialista en Ire'
FUSTE R balla de roherte g , ea no
ef -sita. t. -velara a IN Publieilat, D. T.
le
AUXILIAR rparrienlellr ee lae ala setTer'eagn;a:,
s'oferelx. Escratre LA PUBLICITAT. B. V.

11TAT, Ir. T.

Ama, enano stsralons: matinal d'II
8 1; tarda, de 4 a 8 I de 5 a 8
(acinesia 'duma especial, 1 n11, a
III cillart
den.
SELECCIO ESPIRE
Matinal I larda, do 4 a e:
Actualitats Gaumont; La Bel lo
mana, par Tran.Santraehi; la Alearealissima petHlriaa ranura Serapl
empaperador, per Relame bunn:
ara extranrelluarl de la divertida
romedia del Programa Murta. Patty, nou rio, magistral rrea e la del
ilosene .1rbilekle (Fatty).
ESPECIAL:
Eapecial, renovaeht del drneraMa:
Piratea d'aigua delç. la encerrara
parneula ['Ondea Vista l'aviac16,
d ar Nerlr Edu arda: la preciosa miII I P n lia .1e1 Prrarrama Ajuma. EI
tartamut, per cliark . Ha y , rat11,(3 (te moda.
la do. la net es predocrara,
a unas a enes: Fatty, nou Me, I
Viatge deis Rala • Italia, arara
lhiiilrllia presa anra m'enrasare')
de SS. MM.
PREUS p er a les (amerar a mallnal,
[le 1 a A I de la nIt•
Sutat• p ..... ansia, UNA peineta.
Entrada general, CINQUANTA cts.
PREUS per a la faenad EsPECIAL:
Butaca platea, 3 pta.; butaca delinea amfiteatre, veo pta.; bula-.
ques segon 'malo g re, 2 ptd.

alsAr.11:17. la
preclle, posaaint (ronCATABRER afta, angl' I a, 114111 1 doamor. ..'..1.4- n •15. Eseriarte a LA 1 1 1. fel ICAMBER,

(174T. Il. T.

a 1.4 rtaLicurNiti

1.) a,

c, ceer2. teEr sfeorrwrite oe, naNtLet11 (el u, ti 57, fi. T.
n'orareis Escrlure

ApRENENTI

DETENDENT Per a la venda (Peral t a de sabaleria,
1-ul l i lIS. f,erUtre a 1.a VIthttettat, 11. t.

APRENENT
CONFITER

/AL B. T.

RECADER

""›..ela
P"
COMANDITAR'nornel
en Mar•

LA PUBLIC ITAT , H. T.
leen pre s entabl e , as
MAINADERA emeassIla. Eme:MuIn'
PITA
r.
li• T.
.
1
Li
r,. ii
jun acinesia lee lasBOBINADOR unlacteina 1 reparaelous e i . eIrlques ernedonratella, CO , flete,
ella. Emulare a LA PLISLICITAT D. 'f.

VERNISSADOR, mnitut,ui:

p LiA,

_

MUNTADOR

l'IAT, li. T.

TAT. B. T.

,rj7.11227.2i.,72;N:

LA PI 111.1e1TAl. S. T.

,p,T,iniecerec .,,en
loi pon, e °feral*. E lsMt' el :oirl l u«e aa Lea 'PL.

OPERAR'

fl. T.

1?

'e rendid tastar, as cenad II, Eacrium 0%2 re a LA PUBLICITAT. D. r.
_

resalta. Encelare a LA 1
----- ----

rOilait... ,(11,1;

1.4 Pl'iltIlLIFITZT.ella

>t,

neceseita.

iseurCia, Cl
a LA PelsLrallAr.

CAlUBRERA,

e A NI BR ERA rjäsevz are,;5LAne jensi;t:
C1T1 f. s i
T'

•1 1 .
::11

1 if*

tILO,ellure

d Escruto u.

MIDA

ES

ORQUESTRINA

Vendes a t?rminis. Pianos estrangers

b-1444,>>>«,e444-4-144-e-04-6,,,,

P ET1 T

F rel

LLOGUER I D'OCASIO

Cirera,

per

Ronda de Sala Antoni, 62 i 6 1.,
Tigre, 27
Avni, diumenge, larda i ni',
liii.10 socielal, per la banda
v,nns spief, dirigida pel senyur
PonsZi.

1 (1122E f llUliH

aria. ditria r rw r . ocaso funciona.
Tarda. a los alear e % (ales flbre3l
1. El drama en elan actea:

En

'N111NA
T.

Venus Sport - Palace Ball

44.4444.9e4Ire4ei

ROJAS -CAPARO

Nil. ;Let..

OFERTES DE

*0411.4.0•04.04+414.144444144+01

guardia amarilla, La suerte loca 1 La rubia del Far.INest.

TEATRE CO31EC

Per Cajeta Pefialver

i

la compladuria

Extraripn iitlaria
(unció per a
aviti. 1111//lidligo, dia 9, tarda, a
les
0. El nhio Judío 2
i El asombro de Damasco
. N rl . a
La

araeree......sremne*rasseenna n.
Temporada d'Untara de 7923-24
Cornpanvta &manea

Los mosqueteros del Rey

Vegeu cartells I Ilistes de
companyla
Queda obert J'abona/neo, a

Catalunya

444+444.4.V4

LA HOLANDESITA

l'espant i de la

broma

Gran Teatre del Bosc
Empresa Sindicat Musical de

e44444+44+~.•••••11114"

Tarda, a
de quatre:

Teatro do

ri44444 1444~0444444,444*

tiiii1111S. tarda. a dos
Ir t'Ole. Inalinee esperial, a peras
einoniante ts _ i III. a deis guares lb'
runeine. os progralne,
te deopatta a Cotadtaauria.

de 1923, nit:

4 ESPECTACLES
DISTINTS, 4

TONI AND PEPI

Pompoff. Tbedy i Enid

s.

S

4 UNIQUES FUNCIONS
D'ABONAMENT
els dies 13. 14, 15 i 16
desembre

C

1

Companyia francesa
GRAN GUIGNOL bZ PARIS
Albert Levy

UN REI MAGIC

e4+9911441141.444•149.4449444,

'044444+~~44444~.n

TEATRE POLIORAMA

Els N'arase: loaaa-o.

%vera einim o lline. torda. Sir dNarl,
de roo . , 1 ott, a do , ttaar,
Esit de la noca companyia
11 notables ;M'arriana. ii. florera
leara e lona. entro ellas:
La Trauen Romero
tres 1, • 1101 . elt •, 1 un sottyar
Waters fearnot
fletes ,..nydrel., gimnastas
Seeurs Armandi
ur. s 54,,5orete,
Ele tiesos comedianta
Id ( eet.tme domado, Paf Y.
Fe, r.p11111/, atusar,

diumenge, eolossals

t

I

I EsPEC.TACI.Eta PF:It A INEANTS
Atara ellametere. a I o, d in a r ', de la
larda, la nallio . o..., 1 espeterrant
n .bra elo g ran espertarle. en dos
artes, pela Melle:,

eiran emparren Imanara:mol meras
M'ea. endaratea. e0rrIca I mall•
rel. !menor: Mr. Ventura Gaceta.

TEATRE NOU

'

C.arree del Pi, 11

CIRC CODES".714E

4•4444+994+99•994999944+

I

-

.,,..UIS . USSSCSISSSIS

SALA EMPORDANESA

TEATRE NOVETATS

rfh9999999494+9994.944+••

descans a la companyia.

1-4+

de París, que debula dijons. dia 1;;, a les
deu de la nit

Guignol

."14+6611,0444)4444141)0444+641).

e.944444444+9911•9964.449.9994

Deniá, dilinns, larda, El/
duelo Pérez-Gómez. Nit, no
Iii ha fiiiiiiii ti, per donar

EL PRINCIPE ILUSION

414444+0444.444+04.44~4

eórnico-lirica-espanyola
AMADEU VIVES
Debut, dimecres, 12
/
Estrena de la eont; . dia Iíri,1 de F. Romero i Guilirin
F. Shaw, música del mes'', \ /naden Vive,.
DCf1/1 FRANCISQUITA

Por què Juan se quitó de la
bebida

t

pati Blau

591 el 699
Tee 4 fes 9695 A

IBonafé,

del conte infantil en dos ardes i tres
imadrns. de Josep Fernandez del Villar i Manuel dc
Göngora. música del mes
Un Granados,

RFST A UPAN"
«~•••••444444444444444~,

Carta Catalana,.

El 1°1'11)4 inonbleg escrit
expressament per a Joan

llas

EL ARDID

d'Hamburg

Localitats a taquilla.

COL ISEUM

EL RAYO

Aviat, estrena

LA CASA DE SALUD

INORMSBACHER

444e+64144444~4•444444A

z e . L'ex' raordinariament
aplaudida emnimlia en tres
actas, de Muñoz Seca i López Núñez,

crichito, El nido del prinTrini la Clavellina.
N;1, La moza de Campani-

A les sis, especial, i nil, a
les deu, gran moda:

altres per a
QUARTET VOCAL
interpretadas pel

3

FIGURA

de Jacint Por
qué Juan se quitó de la bebida. Nil, a un quart (l'on-

cipal i

qual Is de guaira.

zart, Haydal, Mentlidaaohn.
Schubert, Schumann, Brahma

El monòleg

1 11 . 11 15. dilluns. larda. El ea-

TEATRE POLIORAMA
Companyla de Comedles
A s -ni, diumenge, tarda, a

I

GENIO

EX1TAS

GRANDI OS

mal Mal
d'onze a una, amb estrenes: «I
altbuster social, III I IV eplonelln;
II segsil del 'Henal; El* »reme
Imurien de dormir; Actuabtate
Universal, Tarda: Mala eornnle
G 1
it: Dolorosa osuperstImone. N
media. tema. dIllans, El Ilop
gre; •ueunt cata.

Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de cinc. La
celebrada comèdia en tres
actas, d'Enric Garcia Alvarez i Antoni Paso,

Bulbena I Gire&

.4444444Pree'reeeer•44.4.44-.

YIDOCQ

nt que no sap son nom
,opular. A dos quarts de

ts

MARILNETIEG

Teatre Català Romea
Dissabte, 15 i diumenge, 16
tiesettihro de 1923, nit,
Dues únIques representacions a Espanya do

:Oran companyla de sarsuen
la, opereta I revistes de
PEP VIÑAS

Cine,

RABASISADA

1 inlos ie n 1111-, el aran 5511:

•

_

1.0111;1. .11111.11s, larda, a les
rl riure.

diumenge,' a les eine

tarda. Obres de Bdethoven,

Aval, diumenge, Besan',

BONAFE

ALBA -

LA MOZA DE
CAMPANILLAS
cread() dels notahillssims
artistas Roser Leonle, Felisa Herrero, Roser Ferrer,
Francas° Gallego, Ricard
Fuste, Marian °zares, Carlee Rufart. Decora' nou
deis repolals rseenAo,rats

50. a le rara. eran Malteas de
GARIONETTE8

EL RARO DE LA

Kovantchina.

14444..+44+••5•544+6.0.44+e1.
TEATRE TIVOLI
Empresa Francesa Delgado
i
t GRA ARTISTICA D'UNTER1 CANVI HiSPANO-ANIERiCA
Gan Companyia

Avui, diumenge, tarda,
a dos quarts de cinc. Nit,
a les deu: l'extraordi»illlamea aplaudida sorsuela en tres actas, d'An.
toni Paso i Ricard °onzalea del Toro, música del
mestre Pau Luna,

CONCERTS Z:

Palau 'Música - rajaos--

Walltyria

Temporada de Tardor
Oran eompanyla de eomädla

de JOAN VILA

Primera actriu. Pepeia Valero.i,
Primer actor cómic, 1.1. Mi,'.- "444444.441.....44.84",
Gran Teatre Espanyol !
Avui, diumenge ti deseulltre de,:
saNTPERE - VEME%
1923, a dos quarts de cinc de he
tarda. Programa altament ci)•
mir. A divertir-set A hure! La It Aval. afeitar/1Kr. tarda, a lea guatee
'maderable rampa.
graelosíssima corniMia alomaES LLOGA UN PIS
nya en tres fletes,' adaptada a
ii y andiós 5111 nIe a llegando d'amor
1 de 1M...e; en alar edirandis, d'Enl'escena catalana per En Rare 1-Itiedles,
mon Franquee:t. Prova d'amor
MARIONETTES
(La pesca deis IlagOstins). Loxosa presentació escènica.
able conjunt. Llotges arnb
sis entrarles. 10 pessetes. Bulaques platea, 2 pessetes.

Monumental - Pedr6

ELDORADO
aran companyht de saraos%

511110,

lustaidaniaMent prenent

FITO-11., tuedlcac10 *enterar. 511-

TI .

numero

I lo.

TAPISSOS

Pitit
in p
‘a07I .an li a dr: rsp
e a n'Ye:
EeerIalirat on lojulnaos rellglosos. Sapo.
3100 permanent de 'D'edi t as a roa, tras: Sis, uleograllrs, ele. Fabricarte) de mares
I nionlure±.-No compren sense vlsitar
dfilleSl3 casa. F. Montlalcon, Bolera, 4
1111411 Perlafertissal.

DR. MASSOTCon.
°"".
". Cura
N"'
m'elle!.
mliairacions t corderas m'unges*, ope.
enroma a preus tundeas. Telef. 1778 S. P.

"t
" 0 ampolla
t'e" a ' ade
COSTIPATS .1e
anebPnuna
11 n •••11,.

CONVALESCENTS trabaren
"e la Crup'la

ferça parranda pleitear FITOSIL, marbete:O retZeIr.!
vedo:alzan ',ostra
SPORTSMEN
• Ib uranhquo petenera
1'l itril., IaelllcdCiu) 1 asida]. s:egala I
1 artnactes.
RoRos Ai enanas raillcalinant
Ne115a,155n111 Ilialerla..,e. trt roate °note..

DIBUIX A NT

retoliSta 111Cograf i Meritori, is a
Ib anys, el e p rec i sa Estudi IRIS.
Arlau, So. (Droatide3a7.)

Eriiiiiis 1.

0,1 Ur, Gemse, Panela FI& Doguerta,
SISO. e. Ornar (evite Hospital 1
Piel. - %el" logeltnOrte.
EtpeCiala tractaBstat• per •1 19441*
labeat repte Os le/ fialeltre• WC11696:
mamo pea 0111480 Früllii‘e=
calts; gsaa lilöl e l,

Rice sor e moho» 1 sama.

zeingiraminniumi
.,

.,-:,.

°
, des `1/444W.'"'"

-

CASPI 171 19

eli

VRAGATZEINIS

so....~....~.~.411.4444.
,

I

•11
,..._
-01
e

ere elitOä

GRANS REBAIXES

.si

2

I. PETA14.

iiinaseimen

6.6

-,

SECCIONS

TOTES

unas

bSe"ide1 dilluns dia
2'50 , pessetes
-1 Estovauwesarga 6 66*, per
6 .50
66
i

(diviat dil Titird

PABRICACIO PROPIA

iienting*Iiiilbiliane

REIS

PRECIOS OBSEQUI DE
LES
A
A Pobjecte de correspondte en part, ale favors que oontinuament ens dispensa la nostra ellstingida clientela, tenim el gust do participar que durant tot 'qu'Id mes do oarem, per cada cine posaste, quo esmercin
e
en compres en aquesta Gasa, un taló amb dos números, ele quals aniran en combinació an i b e! primer premi (13 la Loteria Narional del sorteig que s'efectuarà a Madrid el (Ea 2 de ganar de 1924. A la persona afavorida
amb el dit número li secan- Murete ele següents preciosos presento; UNA MERA, UN MOISE8. UNA NINA VERTIDA.-Aquests presenta seran lliurats al puseeidor del número igual al primer premi, el dia 5 de
...
:"
»le
.
gener de 1924.
ng
NOTA: Havent taxat la valor en junt d'aquests tras presents en 500 pea:Iota*, si aixf ho desitja la persona posseldora del dit número, en lloc dele dits objectes, II serà lliurat aquest import en V....rus.
711
-•
Aquest obsequi queda exposat a les nostres escaparates.
'-•
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.10 •

41111011•11•113•1110 8118111811•111/11•••11•1111111111111wINIR

CALÇATS SIMON

ESCHER WYSS Y C.":

I Liquido a la fábrica mateix les mostres
calcats amb tares que no podem
lliurar als comerciants

PREUS DE SALDO

...„.............m.m...••........w.......„.........%
:il MAQUINARIA FRIGORIFICA E

19

a
a
a

PER A FABRIQUES DE
•a
i
CAMBRES
FRIGORIFIQUES
•e

ZURICH

G E L

(darrara

so

Ni

IDEAL PPER
ParTITA iNcritisTRIA
BARLONA:
NA: GIRONA, II2
CE
MADRID: PRIM, 2
IsommitImmezzsumeime111111111111131111111111111111311i14131111111111•11111111111313•110•11111111.116.

• AUTOFR I GOR

LA

Sobres comercial:, a 6 ptas. el mal
Paper de barba, a 9 ptcs. resma.
Targeles de visita, lliurament imme-

CABELLS MANO?

diat.
Talonaris de rifa per a Nadal, i Talonacis llogucr, de lino Culis, paper del
millar, a o'so pies.
Rifa de Nadal, grans norclats per fer
partic ) paci o n s a la clientela.
Almanaes de paret. Boniques plagues
amb anunci, a 0 . 25 pies.

Per estemos mentals, per penes, per tnquietuts, per
malaltica... No importa res la causa - Le questid fa que
voste té cabells blancs.
Els cabells bienes, sigui com sigui, son considerats cero
india de vellesa. Sou encara ¡o y es i aquests quants cabells
blanca, us envelleixen.
Teniu el dret i el deure de rebelar-vos contra aquesta
iniutticias Acudas a l'únic remei eficaç i aconsellable; tenyiu-vos amb

Algue d'Horline.

Aquesta es la darrera conquesta científica en aquest
terreny. Tintura progressiva, absolutament inofensiva
cense cap principi tóric o nociu, cense ni ombra de nitrat de
plata. No us tara perjudici a l'epidermis, no us tara malbe cabells, sind que al contrari, ademes de tornar-los al
Hur color primitiu, els suevitzari i ondulare, treient-los la
caspa 1 evitant-los l'alopecia.
Amb pocs minuta os en fareu una aplicació, cense tacar-vos, sense olor desagradable.

1nm:rus assnriit d'orioinals al mana c ,
de butrata, n qualsevol preo.

Afiralls reclama, aumb animes, Ion pesseto 1, 000.
Tageles per fumades, a 35 ptes. 1,000 .
Cocieres amb bitIleis de Ramme, patentados, des de 30 ptes. 1,000.
Cromos fatboi, amb anunci, a to pessetes el 1, 000 (m:n:mum 5. 000).

1 un sens fi d'articles de propag,anda a preus limitadíssims. per
ésser fabricació exclusiva de la casa, que garanteixen un reclam
constant i durader
-

Rofastes
i Comas

Vanos ]P.2111.14irm]P.A..-1671
70 pessetes

F01113°8113, 9 -pral.

bonics i estupends dibuixos am)) manee rodó des de
el miler.
Abans de fer la vostra compra demaneu-nos mostra i preus

GABA

AMB MARC Di FERRD

refrescants, desinfectants,
sob ranes contra la TOS
I afeccions de la gola.

Sublim marca

.
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Telefon 43-87 A.

Corts Catalanes, 550
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TABLETEA

CORDES CEJAD

Casa fundada el 1870
AL COMPTAT
PLASSOS il,LOGUER

Si voleu vestir
bé i a preus
mo I t limitats,
confieu la confecció dels vos.
tres vestits i
abrics a la sass
treria

a le i 14 bai11

Procediment americà • Unica a Espanya
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"La Sud América" s'imposa
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Ises perdloses conseqüéne
Mes les evitoreu prenent
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ii

LA TOS

MAXIMUM DE PRODUCCIO
• HOTELS • RESTAURANTS - BARS .
A CARNISSERIES . TOCINERIES • LI.E.
•
PRICOPIFICA
IIIINIMUM DE conmns DE FORO» • TEMES - FABRIQUES DE XOCOLATS
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Col

de
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LLULL, 21 Š F. VIVES PONS

▪ Fabrica ce

PIANOS

dolek),ner. 16 I
att

La Mutual Agrícola'
de Propietaris S. A
per a

L'EXTRACCIO DE LETINE8
Es roben avisos

CENTRAL
Passeig de Sant Joan.
ro 30, prliner. Telèfon 1358 S.P.

SUCURSALS
Passeig de Sant Joan número
95, principal. TelHon 2037 G.
Coello, número 160. Telaea
número 2025 G.
Francesa Giner, número 55

(Gràcia).

Carretera de Sane, Mimen)
135 (Sans!, primer pie.

L'AIGUA 41ÖRLINE
dona 41 ceben el sets matiç primitiu 1 Es de resultats
segun,
turaniumuimutruinumninion lllll 11100111111011111111111111111111,11,11111 lllll 1 llllll 114111111MM

r

PRODUCTES HORLINE:
AIOUS d'HORLINE (tintura progressiva per als cobeas
blanca): 6. • DEPILATORI (actlu I Inotenslu): 6. • POLVOS (molt
edherentS): 250. • CREMA (evita les arrugues) 250. AIGUA
DENTÍFRICA (en comprimits etervescents): 5. - BATHOL
IIIONTRY (sale minerals per a banys de peus) 350 SANIBEL
(comprimas al bay-rhum, per a regenerar el cabed) : 150.

-->RIUGL

AUTOMOBILS
inimul
CAMIONS

VERDADERO
JARABE PAGLIANO

OPEL

LÍQUIDO,POLVOS,COMPRIMIDOS
del Prof. ERNESTO PAGLIANO
g ai J'arce, 4 - NÁPOLES

Los sintomas precursores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rompan calambres. ZatnbldaS di' nidos, falta de tacto. hormigueos. rohidos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de
cardcter, congestiones, hemorragias, rarices,
dolores in la espalda, debilidad. etc., desairare.

•Dlpeslt tensos) e EePals•

RetablIM•nte DALMAU OLIVERES, a. A.
f AISEIG Di L'INDUSTRIA, la • BARCELONA

ces con rapidez usando Raol. Es recomendado
por eminencias médicas de varios paises; suprime
el peligro dese,- victima de una muerte repentina:
no perjudica nunca por prolongado que sea su
liso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las P ri nleraS dosis, continuando la intiOria hasta el
total restableciiniento'y logrindo s e con el raisino
una existencia larga con una salud envidiable.
VENIA; liegalt, Rambla flores. 14 . Barcelona,
y principales farmact.ts de Lspefia, Portugal y
Américas.

l

flingligiatifflinginagagginitanD

Cap a MARSELLA

de peche. Vejez prematura y
enfermedades origin.:das por la Sr terioesolerosis e HipertensIón
So curan de un modo perfecto y radical y se
evitan por completo tornando
Allffit31/

demas

DEPURRTIVO
PREVENTIVO Y CURATIVO

Agents:
' Unión Comercial Española, S. A.- Rambla de Santa
Mónica, 7, prImer.-Garatge, Bruch, 166.

de l'o das las enrermedades del N'epa
BVS,INTESTINOSESTONAGO r ENTRA NAS
.D25COrdi.ad delas imitaciones yexiiid

i
.1"

GENOVA

:

CARBONS PERNIANVER

Magnific Alga amb el forráis transatlántic

BOLOGNA

Pinyola per a brasers, sac adjunt 40 quilos. V es . 14'50.
Antracita, Cok, Especial, Boles, Llenya, Alzina pura

BARCELONA
Tki11:4 09 5343 A

•
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2. SOCIETE GENERALE rl.
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BARCELONA: Rbla. ta M403,
3; t&à n on 3291 A.
MADRID: Alcalá 47; Atan 6128 M.
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Cachet.
del Doctor Solvré
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depuran la sangro y los leenores, cenntruran n
11 ortos, n11. propiedadn antisemitas y inivrobie airee
.1% admirable, re:mirado a, experimentan a trujal,
nera lernt, la 111,11nri• pr.igue lit / el cempleto
polio re tablee;mionto de lodo 1 aparato WC' •
. nineurionrie, curándose el pac11.010p.c •I
•.11
Ill.4.1011 es 4110 haya dr intervenir al
medico, y nadie ae entera denn enfernitalail. beata
g olear una caja para convencerse de ello.
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LA HERNIA
Curada per

50 ptes.

macona I prim>romano
"' el """"PERFECT"
Aqueat
'110 aparen elir)lle MIAI•:fibrina
gril,rlea
me monea.. que s'enunottla al roe roan rin surtid, no es Trueca dota
derertre dele Meternos 1 raneem.a. •nperenr4ina en imanta', romuditst l MI PIII 1,111101111 p.11111.1111, 110 entitnnewS I eursotA radical
•
da ;Merma 1 &remadura). 5.talit peo g etne re regalen e qui dr•
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tuno,' el routceri. Nn rumoren cal) ult r a m et al d' a mb e nal ni
burler gimo lame Vellre 1 'miar Illineti ineravellós aparva. Amelgo intvItti 414
; • • 1 I A 9 a 7. Oua PALAY, Caere,' limpio, 14 meses a resales' s de la Meres/.
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Per a informes dirigiu= vos a ITALIA-AMERICA

PELLS SOLAMENT

1044444444444+++41+44 II
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(Drets iremba7cament i manutencia incauta)

mame

I Facilitarern. a le:: nost res compradores (pu ers el de mani s'), el Catitlez d'aquest mes (scona edirki)

d'Itàlia

PREUS NOTABLEMENT REBA1XATS
Marsella: 1." classe 99 pts. Génova: classe 189 pts.
2.° .. 76
„ 2.^ „ 141

-1BLENORRAGIA
" (PURGACIONES)

Bruch, 49- BAReELONII

4Idrieres d'art Esmaltara al toc so.
bre viere t mima : Vidres t reta..
talla plomO I corbat' Batanar., beldosete,. ir,dstils, biselara 1 mima
Caaanova, 92, entra Curtt 1 SePülveds

monte-oion, 10 - Telèfon 3350 A

que sortira de BARCELONA el 19 de desemlire
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A. MARTIN MAYOR
Correr del Comen, 94.
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19911 CCELONIA

.Jaqueta "Top " natural . • .
Capa imitació "Kolinsky"... ,
Xal
Renart ":11ukdett", en tots colora • • ...
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