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LES MIS DEL NUTRE HM,
Mentre uns com p anys de redacció discuteixen en aqueoted
el problema de les revistes de Catinunya, creiem oportú
i just de tributar una lloança als qui dirigeixen, redacten i estampen els "Anals de la Comissió Mixta del Treball en el Comen
d2 Barcelona". Aquesta publicació presenta l'alt mèrit de convertir l'acostumat magatzem de documents oficials, noticies,
estadístiques i actes de sessions, en una vera revista d'interessant i variat contingut, de presentació tipogràfica eXcellent i
de tipus modernissim. Es una publicació que podria servir de
modee en molts aspectes, a la completa revista catalana que
desit g ene per tal que Vingui a omplir el buit lamentabilissim
que en això ofereix la cultura catalana.
Entre els treballs inserits en els "Anals de la Comissió Mixta
del Treball en el Comen de Barcelona" té un interès especial la
monografía sobre la marina mercant medieval catalana que
aml, el títol de "Les naus del tempo del Consolat" ha escrit
l'enginyer En -Joan Soldevila i Cantó. Com que nosaltres no
som tècnics en aquesta materia, no podem fixar la valor exacta
de l'aluda estudi. Pele) podem dir que el tema hi està tractat
amb una documentació copiosíssima, i exposat amb un enginy
natural que la fa llegívola.
Quan un sentiment racial existeix en un poble, traspua Mey eablement per tot arreu. Traspua en els libres vells 1 en els
nous , en els temes cientffics i en els pintorescos, en les coses
públiques i en les p rivades. Avui, un estudi sobre les naus del
nostre passat presenta per als catalans un atractiu considerable. Fa goig de veure les illustracions tretes d'antigues portades i estampes, o» la ingenuïtat del dibuixant dóna un encía
arcaic a les figures. Es plaent de saber els noms dels vaixells
catalans de l'Edat mitjana. Pren un novell interés la distinció
entre la nau i el lleny, i la descripció dels diversos tipus d'embarcacions amb el respectiu nom cata% o catalanitzat: uxer,
coca, balener. Es fan més saborosos que mai els termes de l'enl iga terminologia marinera, molta dels quals són més expressius
i sonors que els noms actuals.
Les naus mercants medievals podien transformar-se fàcilmere en naus de guerra. I aquesta eventual transformació era
ja tinguda en compte en el moment de construir-se. Les mateixes embarcacions que en dies de pau portaven les mercaderies,
a través deis camina d'aigua, als porta de la mar Mediterrània,
de la mar Atlàntica i de la mar del Nord fins a Anglaterra
Flandes, quan convenia portaven a bord les torres de lluita i
els ballesters per entrar en combat.
Davant les descripcions i les figures de les velles naus catalanes, no solament s'alcen els records de la marina poderosíssima del pals que havia fet el Codi del Consolat de Mar, sinó
que s'alcen tumbé els noma dels almiralls victoriosos que comandaven els estols catalans: Marquet, Cardona Vilamari, i
abre tot aquel! sicilià catalanitzat, Roger de Lhíria, el qual
parlava amb oegull el "pus bel/ catalanesc del món", segons
ere venta Ramon,Muntaner.
Nava del nostre passat, naus de la nostra glòria, vaixells
re; au i de guerra, vosaltres eseoltäreu en les vostres cobertes
I en les vostres cambres la parla catalana en l'època de la seva
p lenitud. Aquells mots, amb la flaire marina, amb la sentor de
mercaderies i de quitrà, sonaven damunt les enes MI to de
grandesa. I avui viuen encara, a través de les modificacions de1s
segles, en els llavis dels catalana. La llengua que va tenir Un
tEmpe la senyoria de la mar, és ben viva 1 ben forte. Ha florit
novament, i Catalunya recull cada dia les nobles collitee deis
seus poetes i dels seus prosadora.
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ExcEs DE MALICIA

La censura és un preciós auxiliar
te a:3 escriptors. No és una para-

fina; és la constatarle) que fa un hoCe ,:esapassionat, incapaç de tancar
els till‘ davant els fets, per bé que pu5111n :,emblar contraris a les seves leorl
X partidari de la censura, lacró
ren77: .: que la censura Una feta al
periaesta la meitat de la feina. Si
extit, un article absolutament insubstakiP.: i absolutament innocu, el Heridoc sontriu, benivol, i exclama:
clac, no pot dir res; prou fa
eseM
cada dia!
,
Si criptor publica un article que
Ir
mica
ie solta, perú que ni
:
.
ti
d'aprrp ni de lluny té cap relació amb
esdeveniments politics del dia. el
'Mor, ple de malicia, us diu:
çue n'està de bé I Quina finar?
Qain a force allegúrica ! Espetarrant!
I é completament inútil que
ttipter. en un rampell de sinceritat
ma-sa ~tí entre els escriptors,
--repl.qui al seu amic:
—P..rd,neu. En el mea article no
hi ha cap allezoria. Es escrit azul) una
a bsolma bona fe...
1:am : e no es déme:
"-Out cm direu a mi! L'he caté%
tal: no
escapat cap allusió, cap
Espetartant! Espetarrant
L 'escriptor, pulcre uns al capeavall,
tsrna a protestar:
•-t!'s clic que el meu article és un
Pa r entren niment literari...
s-Pugi u iraquí.. greadissim farsant
"du l'arnic, definitivament incrèdul.
1 és 'lar la Cosa no te remei. 11
el fit d'haver-hi eensura prèvia déme
45 especial virulencia al germen foik tinesc que tots portem al fons de
ililirfla Tothom vol discobrir mister!! desxifrar jerogiifics. Tothom vol
lit el viu. Basta que un senyor
exclami: "Ilcu llegit l'article de
tal ¿t oril" i al moteja temps faci
hit amb trapaceria, perquè aquel! , ars.
tide^un atticle ensopit, treballós. intellerent--esdevingui un paraba 11 e1441n4.. r als ull da tete ele setas com.
bes de manilla o de Asnino.
Saetee Sableylia
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LA SITUACIÓ D'ALEMANYA

Liquidad() del invitad separatista del Rin per . -raé d'inutilitat
(04.1 mostee. emeiaat •spot:dad)

thes ha estat Felement per fer mig cèntim i de certificar cartes
entrar a la raes a Adenauer, al- per tres cèntims. Avui, una ticable efe Colbeia, cap dels ca- rada de trarnvia en val celarantete,: rlienans'; en tant que Tor- ta , i una carta certificada, una
esvait. I sita .esvait perque era ea política. veritable ainhaixa- pesseta. Ara tot es tompta amb
tina cosa inútil, una cosa su- dar de l'unitarisme alemany al mares or i amb penes or . I el
perflua, eme ea diguérem. Si un Rin. Quan .edeinaner s'ha plegat que ha passat As ben simple:
borne de Wiesbaden, per anar
i han entrat a bon port les ne- fa dos mases ust deslaven una
Francfort necessita passaport i gociacions de Frenen ami) les terça de caen pel sol fet de hitano ell neceseita- per . anar a grane firmes de la Ruhr. Mat- rar uns quanta mares paper, aiEstrasburg creieu que es tier n a- thes ha estat rettest de la eir- xé, es. uns guante fraseos de paper de diari, i ara no es donen
sini que hagi separatistes al
retrete. 1 la República Ithenana
una terea (Te earn per mes
Rin? N'id ha ben bé prou amb ha fel la maleta.
que hi hagi separata i que,
Això, franeament. no ens fa- maree or que portee. Abans es
e- re pas ;t'orar gaire Ostente ni „reta en tota mena de mares,
vegi un veritable estat
menee fossin de paper. Ara, no
reció.
pa
(MIS impressioua gens el trist
A les terres del Rin rada die paper que han fet ele ceps se- es te re-Inflamen en cap mena de
amb mes inlensitat s'entena paratistes. Era un inevimen`• mane encare que sigui d'or.
Es absurd, certament. que un
el frene francès, fins a resarcía tan fals, tan hl en fred, tan
que a moles ciutats (l'aquella agafat pels cabelle i a; ntatelx cate valgui una pesseta i que
bistec valgni un &dar. per?,
1771
possible
pagar
amb
tede
pretenregió t5s
tenses tan carregat
ta lief de moneda menys asna den ', de lot ordre — principal- encarta As mes absurd que el
Mares. Les ¡erres del Rin siin
ment de la pretenidii antiger• cafè tla el donin de fraile i que
\- oltade g , a la frontera de l'Alemänica — que ha jet, la fi que us aHrnentin gratis • 1 abre vol
dir oue, mregrat tot, la
manya no ocupada, per un coral',
havia legicarnent de ter.
duaner forttssim, i els terror:1rLa liquidarie d'aquest movi- c-jsS ha millorat considerablerils I remire pehlie de la rugió eren! tremolen que va millorant melle encara que les buixaquas
de die en din la situació a los partinders de la gent que viestan en miles de Beige% i
Freno; arrihru a Mainz, per emes orupades. I alele en defi- vim en arpes!, país( eiguise rnds
exomple. i sentiu que es crida nitiva. sere ten A p riös minora- plenos de vent que d'altea cosa.
a restadó:
ment de la silenció d•Alemanva. Aquest empitjorament de catee—Mayance, trola minutos Ela arords dri Goteen franeee ree t usted millorament genearel, els grane industrials de la ml el devem al nou estatut del
darret. Berree restaurant !...
Encara velen que sigui mes Ruhr, principalment amb St in- Rin.
Al nace modeat entendre. Aleseperat tot aleé? Oue velen més asen. que són infinittement avanmanya btu passat le fase aguda
tatjosos per e Frasee. en quant
els separatiStes? Ele ho han dode
la SeVn erisi. Ha arrihat a
representen la represa del estsial tnt fut.
La Repúblien seta dieeolt, els ilan a les nones d'oeupeció, des- he: portes de la more però ha
earregeran l'erari animan,' de la fet marea enrera. Fa marea endireetors sisan reintegrat a les
seves respeelives oruparions,
follia de EelniA3id intensiva del rera. Enrara 0110 AnbAtill1PIXin
ele set mil separatistes han
mart. parle Iota, ves:acta que latente tols els redil:, d'una
ree_aieuda. encara que l'anille.anal a husear feina a un altre l'Estat no haiirle ife mantenir
TIMO amb vis tiraos plegate. aari de l'arrittainent de la guerllor. Trit plrgat ha fingid un final tan hernie cree el sen pelo- Duran} set o vuit meses l'Estat ra (tue ha estat fa pone dies
eipi. La pass torna a regnar a alemany ha mantingut sis mi- — ha trobat Europa mé g plena
de mines que mai: tot fa recetes
lions dc perm u tes aenls. Ara
Coblence.
En laeliquidarie, d'aquest me- ah?) ja s'ha ludid 1 bis ofertes que la situarle g eneral no pot
es_ cornencen de neta/. El lar- mese que ntilloraN• A Euroviment hi han enteat diferente
fuetee. Printer. *la (omitida dòlar fa (madi ,tres eetmanee pa. tnthom que tedrei un . cert
dendiferimme i de menyspreee ano este aturat a ondee bilions nlfacte ho podre vence: hi ha
davant del g eparatierne. de la dos: rente matare. L'esfahilitza- rom une mena de sespenshe pest'
totalidad dolo thrnans. i prind- cié de la moneda pnt proyecte "detente".Aquesta suspense')
nalmont la conducta del Centre l'adopciA d'una política fiscal ¿asen eansament.però pot (sept.
també la parada preparatòria
veritable de Torta impostne per
Ca lidie. ' la primera Torea prditidesigne el defiett fant asies do la per Iniciar la bona marea. Conen d e le re g le. i (lela °brees, que
ean rle que 'san salvat la uni- finaren pedalea alemenya.. Fi- tinuo ereient que la silencia di
igual que la ate nrovricb el Contal d'Alemanye• Despees. la po- nalment, n1 erre de les coses
lenta ehsnlutarnent remetida Alemanya es superior avni a grés sie Berlin. Estern a les vi-,
nualevol deis na/ans ud men. rfliee d'un esdeveniment Senad'Anelalerre ruf movimeni,
(-71/A rl separrdisroo La eide a Berlín As mils rara hlant. Potser no es reunir . materialment un remares o Confeque a Nova York. A Berlín. 'rúentré: a la zona anglesa in C.,nica rosa que queda barata es rtinein eorn e metode de treball
Finalment. les dificultatu
el prost dele lloguers. Els .pro- diplornetie . 'Es igual. El que
que han ¡roba?. Franca i "Reldeseen, por manipular en movi- retarle de reses disten que alee ronvie el que cal, As que Pi
es l'enea reminisceneia de la cole p txi el g ontit cornil. T oh senment mio no tenia al
principalment a Anglaterra i a revolució i que ella de temiere tit es pot deseohrir per
sieere rae simpatia. i que PS Fl portar preu de la vida a molts procediments (Ille no eón
el procediment ennfereneia
pm-1;n convertir en una causa Alemanve a la pared dels preste
Profunde de dissentiment entro mendials ha estet la gran pre- reunió. Descobrir el sentit cm"UN MOMENTO PATRIOTICO"
mí] vol dir posar-Re d'acord;
Parto i Tenseellose ha arribas de ndiesen', dels reneellers Cuno i
aquest títol, l'acreditar cronista
Steeaemann. Ro han acommeguit. donar vitalitat al Testetat en les
a cendros la entinada Rerecluir
de a gulyra europea Armando Guerra
perquA no eostava pas gane- 1 parte que humanament en /1Uptil-diva federal rhenann.
publica a "El Debate", de Madrid, nos
Els separat tetes, pere. han fet tot sigui por la reconstruceie guin tenle, i ((dril : faene del docomen t aris al discurs pronunciar pct
cument de Versalles allb que la
un „ert pasee. Han esta} tina d'annest país!
Primo de Rivera en el te miEl ras es eine despees d'un realitat ha superat.
meenfleen (meta que ha fingid
litar del ¡'o/are Hotel.
SI PA va a un arome vint am's
Frama per oposar a Berlín. i any de prende rafe- per dos
N'extraieni aquests fraymenrs:
sobre tot per (tensar a lee torees cent ene de pesseta, avni hem de d'e patt no ons el treu ningú.
"Con la facilidad de palabra que le
pagar-ne dues per tenir un rafe ralee ja es alguna cosa.
politiquee del Rin que oh g tanicaracteriza demuda, uno tras otro, litzaven la "misse en marche"
una mira Inés detiene Ens hem
jaro Pla
diversos trinas_
de l'explotació de la Rutile Mat- atipat d'ana r en tramvia per

BERLIN, desembre.
El moviment separatista del;
Rin ee pot donar per inort. S'ha

La Política

gfIleral

Al grato... Ello hit/ que el auditorio
aplaudió e n diversos momentos... pero
el oplanso sortudo, seco, inri oriente, no
sonó has t a que cruzó rl ambiente ia
palabra separatismo. Un estremecimiento recorrió a la masa; las IIIIIIIOS Se
Itranlaron, el trueno tableteó... ;Lo
oy6 un r.r senador rindan?' Creo que
si. Cuente lo que oyó a armellas de sao
paisanos que siteil a n con srparar a Cat aluña del resto de España, Eta mi
puede ser. Ello no serä. La geografis
la labor de aglutinación de
manda.
siglas no han de duhacerla 11:141
cuantos sofiadores. Toas , nota tanibiän
los bizraitarras. Terminó el arlo ron
un brindis. en que al final bebió el
general . Primo de Rivera por Espaäa
y kor fa mulo, espaiiala. :1" 4171111(le
le miraba n con „‚Ins 17). 1)S cuando asoon4
por 4-1 hall y se detuvo 17 aguantar los
fogonazos de los fotógrafos!"
REGIDORS BADALONINS

DETINGUTS
de "El Noticiero":
-El comandara dinfattteria Cristi).
for Fernández. Vabläs, firlqe e/emerged - d'omega Capitania general, i
capita zeeretari de causes Fr9Ton • CaRelallem

nula, rl pritiier deis quals instrueix
prorrdininil asid, mona d'un arnrd de
¡'nfer loe en:lamen( de .liadalona
arroyar en Consistori de sé d'octubre
de 1922 franrament llorar/ira, er
irallladarset a aquella (iraní, horcar
(Esposar la deleneió dels es' -regidors

Jooquien Guardiola, loan Garl, Ama.
deu ,SabiratT, Reman Roque,. Jame
Padrds, /flaquita UnnellT, ¡dan Pornogsiera, Eusebi Mirones, i eloastazi
els, qeals ¡oren ira/liados Tu
un emitió o aquella to piral, ho yan inreste • l• reliderr, 5 driposiciä
It remota, cap."

COMITE
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CATALANA
ELS PRIMERS CURSETS
Beles ad la Hiela 1 les (laces
relatives a la primera serie de
rursels organitzats per aquest

Cont 11/.7
Vilafranca
Orninfitira i liferalura.

Dos

cursels.
Profeasor: En J. Revira i Armeneo!.
EIA dimerrest i divenclres,
a 10 del VeMpre, a l'Academia
Calentita. Era Illre-ms eomencen
avui, dia 12.
Vieh
reeneet iea. Professor. En To_
mes, Idearte'
Ele dimecres. de 8 a 9. al Centre Excursionista, Les Ilieons

comencen neme fila 12.

Canal do Mar

Oramätiea i literatura.
Professors: Ne Maria Halle; i
En Salvi Figuerola ,
Les Ilions eomenearan immedialament al Patronal de
Cultura.
Reme

Grainhlica 1 literatura- , Dos
dieseis.
Professor: En Roieand Ma-

Professor: En J. V. FO1X.
Els (timarte i dijous. de 9 a
gol Vespre. al Centre de Dependents. Començaran dome. di30115.

Vilanova
Geamet lea. Professor: Na Te rosa Rossell.
Literatura, Professor: En J.
JI1n0Y.

LeS classes tindran Hoe a ¡ 'Afeneu do Vilanova. Comencaran
dissabte. die 15. de 7 a 8 de la

tarda.
ELS OURSET8 DE BAIROELONA

Denla publicarem les darles
relativest a la primera sbre
cereras que tindran loe e Barmerma. La coniponen ele
nass -per
•per l'Institut d'Alumnee i
Ex-elumnes de la E. E. del Teeball. Orbe Gracienc. A. E. Jtle
pitee del Poble Non. Centre Adtonomiete Catea de StInt (levad. Orfeó de Sane 1 Orfeó Serremese.
El Comite per la Llengua Catalana anirà fent pabilo el nom
dets professors Me donaren ele
cureete a les múdate 1'grupse
patriotes die tot Calnlutlya (Me
An han entlieltat 1 melle que
ho vagin mollteitent.
La IBEGONA LLIE0 DEL DURE

IFA111111

Avui. dtmecree. e tres quarts
tee.
Ele (Muerte I divendres, de 10 de8,4 de la -tarda.. lindrA
i
Regionalista:
ha ¡nona Hise del enreet,prepan lt. a In Lli g a
Començaran el divendree. die 14. :rutori organitaat psi Gentil& al
Sabadell

GramMlea I literatUra.

enrama.

'Sald 4. ConlOrAneies da l'AteArree del proBareedonfea
s•
e«
I toro? POmplene
.aora.

fil o 16eiques

Converses

En un llibre recentment publicat haveril constatat una falta d'ortografia
verament inconcebible. Es tracta d'un
éls absurd de la diéresi.
S6n freqüems avui grafies com
atribuir o atribuint. 'Els que empren
aquestes grafies coneixen ineubtablement la regla de la di/resi, pede n'ignoren les excepcions. (La regla diu:
Una i o una u precedides de vocal que
no formen salaba amb aquesta vocal
ni amb una vocal següent. deuen toarcar-se ainh una dièresi si ja no han
de portar accent gräfic per alguna
de les tres regles d'accentuació dels
atribuía. etc.; per?)
polisillabs:
otribuient, etc. l'ere aquesta regla
ti. entre abres excepcions. aquestai
'no s'usa la rièresi sobre la i de les
termineriens verbals ir j ins; dones
atribuir, atribuint.)
• Tambe trobem a vegades emites
cont vri. pais. Ad es tracta ja d'una
falta mis greu: el que empra aquestes grafies no sap les regles d'accentuacid: reí i país, mur a mots aguts
acabats en i i is, han d'escriure's amb
accent sobre la la qual, per tant, no
admet la diiresi.
Per!', la falta a qui alludiem és encara rnés greu que aquesta: constateix a usar la tieresi. en és, el signe
que Revele per denotar que una i
lernte diftong amb la vocal anteribr..precisament sobre la. i d'un difunte! Es verament desconcertador de
sermet!
motor- »eta
PS rabea

mamulles itnit,

tim
En una excursió a Olot hem
tingut la propicia avinentesa de
visitar la casa de Triaxeria, una
de les mes interessants d'aquella ciutat , cae, a través de t'ele
segles de guerre s i vicissituds,
ha conservat tot el seu patrímoni artfstie, que encara atina idea
del sen esplendor passat. Es cesa veranient admirable, en una
poblaeid del cor de la muntames; que esteva ganase isolada,
comunicant-se amb Barcelona
per un anal canal obert entre
penyes, de trobar una casa
sumptuosa com aquella, amb les
seves grasas sales i les seves repitidos cambres, arnoblades
amb un gust refinat durant els
segles XVII i XVIII. Tot hi As
en ordre, tot és en son lloc: en
el mes petit detall s'endevina
un gran respecte als passats
que 1/plegaren tau belles coses.
Amb els seus- mobles
sims, els setas grane niiralis:
les . seves cornucòpies, les seves
preeioses arquetes, els seus
quadros, entre ele guate hi ha
els 'retreta dels avantpassats,
teblege i guerrees-, els seus llits
de prfneep, el seu pessebre
figureies ele l'Arnaden, la seva llar patriarca/... amb rae ha
pogut dir un illustre arquitecte
catete. que si aquestes habitarices paguessin ésser D'asnada_
dee a Parte. ferien la fortuna
d'Olot. Sortosament, aquesta
noble casa es conserva encara,
amb teta la seva sumptuositat
i el seu carecter senyorivol.
la mesen torra. Pogues dir-se
el mateix d'altres cases assenyalades! Allí metete va desapareleer, a rnitjans del segle passet, segons contava el vell Berga. la Galeria Mesen del marquem de Vallgornera. en la qual
bi /savia quadro g de-Rigaud, el
célebre pintes-de Lluist XIV
Mute XV, que ee suposa que en
la seva joventut va pintar a
Olot, per encerree d'aquella fa-

derse tranquilizar, este _afligido. y
consternado Publico.
"A este fin estimaré ä V. tenga la
bondad de dirigir, y preleutir a S. E.
1 los Comisionados, y empañar sus
poderosos infinitos, y respetables, va imentos, para que S. E. aquellos
vapores, que opararon,• 1 •este claro
Emisferio, con calumnia, y vilipendio,
de sús innocentes, y subordidadoS habitadores : V. debe sir Amigo mio,
y no otro el Iris de paz, y alianza.
con S. E. para que no sé oigan más
que aleleias, ¡tor la: cumbres, llanos,
y vales, de este lugubre .orizonte:
Assi lo confio, y lo espera toda esta
Casa tan y tan interesada al acotarl&
y alivio de sus Paisanos, que set/4re
sus entreilables respetos, pera to que
V. tenga ì bien disponir.
"Olot y Julio de 1852.'-'s- B. L. el.
de V. su atento Amigo y rendido fiirr,
vidor, Antonio de la Trine/6TH'. 6+
Mui sentar mio y Amigo Señor 'ra

Totes aquestes COnen ennetifueixeu la riquesta espiritual

Ii donessin per
d'un pohht'
elles. a mane pene., l'or i lar- gene 7 en resultaria empobrit.
Cal que vetnern per apeste
frescas. escampats arree de la
Mostee erra: alee AA lambe un
dele primers deures del bon patriota.
a•
Entre els aecendent g dr la (aea Trinxeria s'han distineit
Blai. nat el 1663 1 mort el 1729.
mie N'A esser alcaid interi de
Melilla. mariseal de teme. romandenl general d'Arnee i governador militar an-• Saragossa:
i Montee neecut el 1723. reltgifis de l'orde do Sant Joan de
Den. examinador !simula! dele
besbats de Barcelona, Ciencia
arelpreet d'Ager i predirador del rei. N'hi ha un altre. Antoni. aun figura en la guerra de
la independencia eentinceda, 1
del qual. fullejant velle papero.
hem troled una curiosa letra
que reproduirem mes avale
A la primavera del 1812 la
Iluita era enoesa a iota la comarca: la gent feia una guerra
mort als napolebnides: molts
Motete s'havien unit fl les t'empane/lea anomenedem "prefe_
refleja" o dr "reserva" que r ons_
tinten l'ondee. sortInt-li
frase-ante per lee boxelleire.
revolt dels elimine. cense donar - II un moment de treses.
Aquest retnt sie reses ve motives' un hstn severtselm del me_
riseal Decaen. senver .nedne venera! de Catalunya. dala! rs Blot
el 39 de maje. . privant ale hahi tants d'aquesla i als de,
Castellfullit i nitres "comimos"

dele voltants. "deis avantatges
concedes per l'aministracia eivil des Catalunya", i disposant
que fossin governats militarment tino que heatiessin donet
' "proves eatisfacteries de subdnissió i obeeliénria".

Els militare franeeses, el general Clement. entre altreg,
s'estatjaven a casa En Trinxeria. on se trobarlen molt a retal,
sense trobar a fallar res del
que emita plaure el mes exig ene Malauradamene.com .passa en lote guerra, tot era ins tigue...
L'Antoni de la Trinxeria va
voler conquerir-se les simpaDes dele invasora. com ho /tale g a aquesta Iletra, adreçada
Lefevre, stdjudant del general
Decieb, i teta a mane a Girona:
"Ifui Sellor mio, y Amigo;
"Esta mi amada Patria, la amuela.
eh, infeliz, y desventurada de todo el
Orbe. en ses angustiado% y abatidos
austros: hä remelto por CA* nombradas

Diputados: radicar 5 N. E. COA el

mis profundo rendimiento* y humilde
aumición: su fusta »fichad. otra pe.

Febre."
Aquesta lletra no va pas feas
l'efecte esperat, car, segons bebe
pogut veure per altres doc p .
mento, ha y ent acudit en qUetett
alguns venís d'Oled a les autoritats militars, allegant que 7ni
En Trinxeria ni el sea lit/ sita-gas-en es contribucions. el

/wat Lemarque. el O d'agost del
Maten any, ord'enava que aquel
senyor fos arresta t i empresee
red al fort de Sant Frances'e,
fins brome pagat. Aquesta ordre'
va Asser mes erien que la tarta
d'En Trinxeria, el qual el 19-de
dit mes paga ya 52 dures de la
contriburle maig i Mar,
querfant a deure 48 mesurontieleblat, "que nroinetd que Peee.-

..

ría".

Posteriorment, fora ja ete
freneeeos d'Otee eh senyor Antont de la Trinxeria va prestare
importants serveis a l'exèrcitis P e nee l e
-•
Rnn y neu,' et: través d'aquestsdeeurnents eblidate en elA arxint. les veden inIseriee de la,
guerra: adulaciane torees/Poi
del/1(1one de la matelsit ateireletpaís eonlea • els eortnatutale,
empresonaments Mineros, i SA-;
bre tot les angoixes 1 difie7t17
tate en que es trobaven les fa-mflies mes riques i sensorívoles per pagar les fortes enntribucions qtte l'invasor imposava.
.. •••
Bo i recorrent les sales d'aquest palme la imegintifiet crece aquella dies llunyana. Ela
napeleenides,. arte les eguiles
virtoriosos, passen .. lloro diria
que el for fuereleria fa retrunyir encara el Mohleeeetee.
La guerra. pece. vista de prop.
fra llegint els vella papers que
ens parlen ele los Velles eaSPS,
no fé pas la grandesa i _

dor amb que la deserhien alguns historiadora i la reprodueixen -certs pintora fantattiosos...
Carlee Rehaga

UNA ESQUELA ORIGINAL
Fa poc un austriac va tenir
una pensada original. En el
diari de Viena "Neue Freie
Presse", despees de mort, va
Ter aparèixer aquest
"El senyor Karl Alexander
Veicilinger, enginyer, envia els
selle millors saltes a aquella
deis seus amies que no l'han
oblidat, 1 te l'honor de fer-les*
avinent que ha mort II de se'
tembre darrer. a un quart do
den del vespre, havent assolit
l'edat de 75 anys , cosa emplee
ment stifident."
"Ha estat ineinerat el din 25
de setembre i les seves gendres
han estat trameses a Praga, on
seran inhumades."
Aquf lene/ una elegant ma-'
cera de suprimir aquestes litallongues de parents i de nona
socials. que tan de goig fan
als barcelonins.

LA RIGIÓ A. EUROPA
Continuara ' lea deliberaeleas
del Cranaall de la %d'out de Noclon. rounit a Parla. Mía* esepat del programa de la Clomieekt
engarrotada de la Muda% Caro
mamenta, programa (me 11111111r.
prendrk un "leste de ~wad
que substituirk el Oweveni Se
Samt Germein sobre id emir&
I tracas' Intoreon:enal d'ama*.
Si Tribunal d'Oda ka Motel
reeendliter 1 tornar lee bielde
tata Que a Alta Miela 14 Mea.

breaprtna.
(beittlaus al unortmant rs
allanar) a Mal* lis

relbsigke

esto" abonos dome e
Iba esta% reereall etia

4, 4%

er
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ASSEGURANCES CONTRA INCF.NDIS 1 EXPLOSIONS DE TOTES CLASSES
Pèrdua de Lloguers,Riscos Locatiu de Recursos i de Paralització de treball a causa d'incendi
Fundada ell 1863
INSCRITA EN EL REGISTRE DEL MINISTEttf DE FOMENT
Domiciliada a BARCELONA - Rambla de Catalunya, 15 1 Corts Catalanes, 824
Capital subscrit: Pescadas 5.000,000- Capital desemborsat: Pessetes 2-000,000.-Reserva
tatuarla: Pussetes 1.000,000
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106
"
107
(Prous en rals (n'artera de 70 Iltres
Farina Illnosa. . . . . . . de
Prat
de
sonsa ase damunt carro Wut.)
" 105
I (Prens per 105 kg. amb sise daEstrangeres
de
"
munt carro niki.)
Urgell
de
102 " 103
CEREALS
VAGONS ARRIBATS
t1nrese arrice
de 21 I/O a 35
CIGRONS
ES PACIO N. t. A.
Moresc Plata. .
31
21 de W at: A dc ferina; 3 de eluordI EatrernadUta I 318/15a:
de /0 lÍO " II)
da; t do ,...,col.
Bienes arrugan alfarnates 44/46 ne • • ie .o a . 1 .29 ..
t'Asada EV"emlidlita
de 78 1/7 " 29
Blanca arrugais alfarnates 48/50 de
("wad& roja
de 27 I/O " st
ESPACIO DEL nono
115 " 116
Manes arrugats tamales 52/54 de
Faces Llobreget
de
1 4 de Wat, 6 de Cartita.
e a 1.
130

Situació 1 'esenrotllament de la Companyia
Anys
1 872
1882
1892

1902
1912
1922

Primes

Sinistres
indemnitzats

Reserva de riscos en curs

Reserves estatuaria i per a

eventualitats

2M,10357

1213,2evo!i

. 9O

55.020.13

429,181'86
884.12947
1.600,53589
2.812,59635
16.262,32837

125,32262
310,864'26
• 469,148'11
1.161.798'61
8.661.53366

116.27585
291,707'82

291,45758
611,810'14
809.16786
1.363.19137

533.51198

937.532'1 I
3.933,112'63

2.0 0 0.000.00

Autoritzat per la Inspeceid d'Assegurances en 26 de juny de 1923
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Im pressió

COMPANYIA TRASATLÁNTICA
SERVEIS DIRECTES

3050 pessetes.

' 1 0/1);1 1.3 que aquest gra ha sentit l'influencia del morese, car es donen casos qui' mono eompratiors que venen
al mereat amb intenció de proveir-se de moresc, iavant l'elovat pron, reflexionen i as abon adquirint ordi, el qual trobeu
amb una diferencia alrnenys de 5 pessetes. molt m é s conveni ü nt a Hurs interessos. Es per rti yar que d'avant la demanadissa
va ninnteninl-se f e rni el "aren, havent-hi probabilitalo d'una Il e inzerit puja brin irviat.
Despuntas. - Resalen bastant decaigudes. Sols el sPgfolet i els priflls. qiiiitS es . cotitzen za nuIs oreo per l'escasedat que
e timen les nostres Pihriques locals.

Ordis. -

Uds Cuí

i Cagas
Ahir, a les onze del mal i Ion
portal a la seva darrera estada cl que fou en vida En Lluís
fiarf i Cañas, persona conegudissima en els centres financiero i bancario de la nostra
plaça, i que comptava amb generals simpaties degut al seu
caràcter afable i simpàtic.
L'enterrament ron , una veritable munifestacid de dol i va
palesar les grans simpaties i
87ilitats amb que romptava el
difunt i la so y a familia; entre
el nombrós acompanyament hi
vàrem veure representats tols
ola estamento socials i en particular les persones que tenen
mes relleu en el Corriere i les
finances.

Et

Per a la familia iota el nos.
Mfic sine« condol i en partieular al seu f ill En Josep Ga-.
PeOlmeno, al qual ncompanyem
ekiei dolor que en aquests
Ire

aaflta L'embarga.

Banquera
E Wats
Francesds, 40.90 per ioo.
Anglesos, 33 . 4 0 pessetes
Italians, 3310 per roo.
Belgues, 3530 per I0o.
Suissos, 13390 per roo.
Portuguesos, o'25 pessetes.
Aus'riacs, 0'312; per roo.
Holandesos. 2130 pessetes.
Suecia, 1'85 pessetes.
Noruega, 1 pesseta.
Dinamarca. 1'15 peasetee.
Rumania, :1'20 per 10 1.
pessetes.
Turquia.
Estats Units, 765 pessetes
'Cama.. 745 pesretes.

Argentins, 2'34 pessetes.
Uruguais, 5'55 pessetes.
Xilens. 073 pessetes.

Brasilers, o'Co pessetes.
Boliviana 115 Deglute&
Penaos. 25 Pelaste%
Paraguas, 010 peinote&
Japossfams, 210 pesarte&
Algerins, 39'90 Per leo.

Egipte, 334o pessetes.
Filipines, 340 pessetes.

OR
Aatás, : ses're per soo.

EI

gener al:

Fou normal cl celebrat ahir, notant-s'hi els acostumats compradors forans, i diem acostumats perquè
Mercat.
pis dimarts i divendres de cada setmana es veu que són els dies més oportuns per a reunir els de les comarques del Valles, Girona, Plana de Vich, etc.
Moren . - Es van sostenint ferms els preus d'aquest gra, no • nbstant l'existeneia bastant regular que n'hi ha en el nostres molls. De toles maneres, ajumo a mantenir aquesta situació l'elevat preu (Vorigem'Avin no podria fer-se a menys de

SOlel i Torra germans

Cert•

Mercats

Unces. 145 per wo.
4 5 2 duros, 145 per i00.
1 duro, 145 per loo.
Isabel, 148 per 100.
Franco, 145 per roo.
Lliures, 36130 pessetes.
Dedlars, 7'55 pessetes.

Mercat de Tärrega
Blats blancs, a 4r.

Cuba, 750 pessetes.
Mexica nou, 148 per 100.
Venesuela, 144 per 10o.
Mares, 180 per 100.

Ingressos de la Companyla
S. A.
e's Ferrocarrils de
De 14 1 al 20 de novembre
proppassat aquesta eornpanyia
porta un angment en la sera
recaptaeii1 de 166.223'62 pessetes sobre la de les esmentades
dales de l'any 1922.
Dr. 1'1 de gener al 20 de novembre proppassat porta un total d'augment en la seva recaptació de 11.995,455'99 pessetes
sobre la de les esmentades da.
tes de l'any 1022.

1.

Ideo, roig força, a 42.
Cibada, a 25.
Moresc, a 35.
Eavons, a 45.
Alfals, de 15 a 15'50.
Preus per pessetes els 100 quilos.
Vins ild país, de 15 a 16.
Idern d'Aragi'i, de 37 a 43.
Alcohol, de 211 5 a 25 0 .
Misteles, dr 78 a S.
Anissats, de 150 a 35 0 .

Preus per pessetes els roo litres.
a . 0 pessetes (marta.
Ous, a 425 pessetes dotzena.

LINEA A CURA-MENIC
El vapor CRISTOBAL COLON sortia de
de Gijon el 20, de la Corunya el 21 cap a l'HaBilbao el dia 16 de desembre, de Santander el 19,
vana i Veracruz.

LINIA A L'ARGENTINA
El vapor INFANTA ISABEL DE BORBON
sortirà de Barcelona el dia 4 de desembre, de
Màlaga el 5 i de Cädiz el 7, cap a Santa Creu

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

El vapor ALICANTE sortirà de 13arceloaa el
tli.t 15 de desembre, cap a alencia, Alacant i
d'on sortirä el dia 20 cap a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la Palma, les
altres escales intermedies i Fernando ['co.
El dit vapor etillacarà a ' Cádiz amb un altre
de la Conipanyia que admetrà carrega i passatge
dels porto del Noril i Nordest d'Espanya per a
tots els d'escala d'aquesta linia.

de Tenerife, Montevideu i Buenos Aires.
Coincidint amb la sortida del dit vapor arriba
LINIA A PUERTO RICO, CUBA, VENE- a Càdiz el SAN CARLOS, que surt de Bilbao i
Santander el darrer dia de cada mes, de la CoZIJELA-COLOMBIA I PACIFIC
-tinya el dia t, de 'illagarcia el 2, i de Vigo el 3,
amb passatge i Càrrega per a l'Argentina.
El vapor LEON XIII sortira de Barcelona e,
dia to de desembre, de ‘ . alencia l'II, de Málaga
LINIA A NOVA YORK, CUBA I MEXIC
el 13 i de Cádiz el 15, per a I.es Palmes, Santa
El vapor MONTEVIDEO sortira de Barcel.,
Creo de Tenerife, Santa Creu de la Palma. Puerna el dia 25 de desembre, ‚le Valencia el 26, de
to Rico, Havana, La Guayra, Puerto Cabello,
Mälage el 28 i de Cadiz el 30, cap a Nova York.
Curaçao, Sabanilla, Colombo, i pel Canal de PaMacana i Veracruz.
flama, cap a Guayaquil. Callao, Molleado, Arica,
lquique, Antofagasta i Valparaiso.
LINIA A FERNANDO POO

runya el dia 3 de desembre, de Vigo el 4, de Lisboa el 5, de Cádiz el 7, de Cartagena el 8. de
Valencia el el, i de Barcelona el 13, cap a Port
Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, Hong'
Kong. Xang-Hai. Nagasaki, Kohe i Yokohama.

SERVEI ESPECIAL.- El vapor REINA MARIA CRISTINA sortirà de Barcelona el dia 23
de desembre, de Valencia el 24, de Málaga el 26 i de Cädis el 28, cap a Puerto Rico i Nova York,
admetent càrrega i passatgers.

( ll aves lea, S. en Ch.

AVISOS IMI,ORTANTS.-Rebaixes a fa milies i en passatges d'anula i tornada.-Preus con-

BANCA. CARVI. VALORA
Rambla del Centro, diem,
Teléfono

4180-1214

I

agregat, data liuspnale do t'alai. bien,
de Llobet .uetge
ois ino
Czsu41.ta do 4 S. r•doesli s
1 do Si
peses.
steatmatea d'U a t. libla.

vencionals per cambrots esperials. - Els vapors tenen installada la telegrafia sense filo 1 aparells per
a senyals submarines, essent dotats dels mes moderns avenços.
Rebalses en els n6lits d'exportació.-La Companyia fa rebaixes de 303 per Ido en els ndlits
determinats anides, d'acord amb les vigents disposicions per al Servei de Comunicacions Maritimes

SERVEIS COMBINATS. - Aquesta Companyia té establerta una :anta de servets combinats
per als principals porto, servia. per licúes regulars. que li permet admetre pasaatrers i cerco.
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D'ALEMANYA

D'ANGLATERRA

es

1 Tribunal enels
Ir. lalitrig
ecideix tornar a l'exonprinz les prople- leloriimesell
tats de Nula

de 'hidra dude u

11111111 obre

11.—Davant del tribunal
d'Oels ha tingut lloc el procés
ntaula t per Vex-kromprinz contra el
pinssiä, relatiu a les propietats
princep a Oels. Un acord signat
py 1920 entre el ministeri prussiä
representant deis Holienzollern
t ribwix aquestes propietats a l'Est pnissiä.
El tribunal ha reconegut els drets
e rex-kromprinz sobre les seves
epietats d'Oels, les quals li han esfee alribuides definitivament.—Ha-

Londres, 11, — l Govern
celebrat aquest metí una re-

unió, sense que fins ara es coneguin detalla del que hagIn
traelat o acordat els reunits.
— llevas.

lociouil d'oro
Patas, rz.—El Consell de la Sedetat de Nacieses ha decretat en les te-

ESTATS UNITIS

ideol iitrtuls I e milt ha trepes huleras

de fe hät Ir. Culi* mol lo

11'11 El 41411, e ?tris

ðciðu commor el poder el eodrol i Irodi

Brcla tt ,

FltAtget

S. .DE ‘,1213 ti.

Es kilt etiiliIîi

ìi

ignito

reprimen 3alapit :

11 No ti le- Priligietio rebils captaren 1 di

filo Berloisto "Vial- milidre de kilo l'uf
1111 de lo He
p ilé" dio pe lo Prez colid del lora Isoride
Washington, president de

la República es proposa demanar al
Congrás una rebaixa de 300. 000 p00
ces grana Ifnies el programa dels treHorn sebd, per diferente tes- de M'are en els impostos que graballs que realitsari la comissió enLondres, 11. — A la reunid carregada de la reducci6 d'annaments timonis, que el jo yo Daudet ha- ven ala nord-americans.
via marxat a l'Havre i Venal, a
El secretari del departament de
celebrada aquest matf pel Con- l'any 1924.
Paria amb un sequet de viatge. Marina demanarà al Congrés un crisell de Ministres, el senyor BalCompren l'esmentat programa, en
dwin ha referit als seus rollo- primer lloc, l'elaborarle, d'un projecte Però l'enquesta fina 'era no ha- dit de 30. 000 m00 de dòlars, destinats
pues del Govern la conferencia de conveni que reemplaçarà el Con- via pernees deseobrir que s'ha- a modernitaar la flota i a acabar
que va celebrar aleir amb el veni de Saint Germain, sobre el con- via fet d'aquest "tulle. Dls. vuit grana creuers, tres submarins
sable, durant un registre oteecreuers i sis canoners.—Havat.
rei.
trol i tractat internacional d'armes.
PER MODIFICAR LA
Tots ele ministres 'emires- SInvitarà els Estats Units a conabo- tuat a casa d'un anarquiste de
L GENERAL LUDENDORF
CONSTITCCIO
ID anys, Joule Grufri, domieique a eludid AMI, el sear en aquests projectes i es teaMelli liat
ERI) UN PROUtS QUE EN- taren
al carrer de Chartrea, va UN REFERENDUM SERIA NEnyor Baldwin ha de seguir al còpia del conveni sobre formalitats
CONTRA UN DIARI
trobar-se aquest sac. Contenta
DECLARAR LA
poder.
duaneres per al träfec d'armes, a Rús- una camisa, uns eafeotels, dos CESSARI PER
GUERRA
SOCIALISTA
Tot permet creare que el pri- sia, Turquia, Equador i Mèxic,—Habolina
1
un
bloc
do
Comuniquen de
uns
atine.
Londres,
ii,
—
3ftwic, 11.—El general Ludendorf mer ministre acabare per com- vas.
notes.
Washington que el senador afr.
laul'a un procés contra el (han so- partir el criteri deis seas comGrufff havia trobat Felip Ladd ha presentat al Congrés fede'.alista "Post", a conseqiiéncia d'un Panys 1, preeisament per crea- ELS
ELS REFUGIATS RUSSOS, L'ES- Deudet al "Libertaire", el die ral una meció, en la qual s'estipula
..ticle publicat en aquest diari i en re-ho alai, els conservadors,
de la seva primera visita. Di- que ni el president de la República
tenir noticia de les delibe- . CLAVITUD I LES MINORIES
Igual s'acusava el general d'haver
jous, 23 de novembre, sope al ni el Congrés podran declarar la
raran/1s Isa g ttðe a l'esmentat
2t Ilionte que allargä la guerra.
ETNIQUES
restaurant Rol, en una bula re- guerra sense abans consultar el país
Consell de Ministres, han anulEl tribunal ha confirmat una priParis, ir —El Consell de la Socie- cant a la que sopaven el joyo mitjançant un referindum.—Havas.
irera sentencia, absolent el director lat la reunió que tenien orga- tat de Nacions, en la sessiei que ha Daudet i
EL TRAFEC DE BEGUDES
nitzada per a avara amb l'oh"Post" i allegant que la frase de
ALCOHOLIQUES
En
haver
sopat
—
ha
manirelebrat
aquest
mati,
arordä
dirigir
jecte
que
el
senyor
Baldwin
es
mes
que
una
simple
!'gticle no és
festat Gruffi, — Felip Bandet CANVIS DE PUNTS DE VISTA
tina invitació a tots els Gorrera§ que
pogues
assabentar
que
a
nomLudendorf
ha
El
general
rieciaciO.
brosfssims conservadora ejs Sonnten la Societat, per tal que con- (Mate En Nidal i ra'acompanylt ENTRE ANGLATERRA I ELS
tat condenmat novatnent a pagar
F-STATS UNITS
semblaria rima inoporta que fos tinuin prestant llur ajut a favor dels fina a les "Jeunesses Anarchia5 costes del procés.—Havas.
Londres, 1 e. —L'Agència Reuter
cridat el cap del pasa it 'laborista refugiats russos, en 90 que es refe- tes", correr de Bretagne, on
senyor Ramsay Mac Donald per reix al foment dels mitjans d'educa- reste ami) mi fins a dos quarts diu que segueix el canvi de punts de
ELS FUNCIONARIS ALEdo dotze de la . nit. Aleshores va vista entre els Enlate Units i Anglaformar Govern. — Hayas.
ció general i professional i a l'ofidir-me que no sabia on anar a t'erra en ço que es refereix al trans3:ANYS REBUTGEN LA JORcina de collocació i repatriació de re• • •
dormir. Jo Ii vaig propasar do pon de vies i hegudes aleolabliques
fugiats.
NAD'A. DE NOU HORES
venir a casa nueva. Ell acecen- dintre de le s &dance jurisdiccionals
acord
resmentat
Consell
Tambi
Berlin, ti.—L'Associació de fui Londres, 11. — Encara que sollicitar deis Estats on abans exis- la. L'endemà al matf, cap a les nordantericanes.—Havas.
ruar ' alemanvs ha rehutjat el proDE BONA
deu, en separar-nos, m'asseguea
es desenneixen nels resultats de
tia l'esclavitud que examinin la poselaborat
pel
Govern
imte de hei
Noca York, D.--En el match de
la deliberarle que ha tigut sibilitat de facilitar al Consell de la que volia matar En Daudet
la
jornada
setsan , als empleats
aqurst 'metí el Camsell de Mi- Societat de Nacions informes sobre En Maurrits, i que si errava l'un boxa per obtenir el Mol de campiii
anal de 54 hores de treball.—Hanistres, horn cap que les con- la manera com van ésser aplicades les n l'altre es venjaria amh.Real de semi-pesats d'Amèrica, el boza15.
dor Thunney isa vcnçut per punts
verses versen sobre tot respec- mesures tnitjançant les qual; sa des- del sarta. Jo vaig provar
dissuadir-lo. pese va dic -me el seu contrincant Harry Grebb.—
A LA RUHR
ti' de si ha de reunan& o no el
aparèixer l'esclavitud.
que
jo
no
reeixiria
pas
en
alle
Hayas.
senyor BaldwIn al poder en
LA JORNADA DE TREBALL
En vista de les explicacions donaque En Nidal ja havia tracasunia dels seas companys•
DELS MINAIRES
des pel president (lel Consell d2 rasal.
=======
Cada vegada s'acentua mes rtistres dt Littania, el Consell de la
Dortmund, 11.—Els minaires han
El dia abans, va confiar-me
els ministres Societat de Nacions ha declarat aire
eplat la jornada de vuit hoces al la creensat que
que havia detallt ha seva famf- unirfem al "Grenier (le Grigoi.
consideren
quo
no
ha
arribat
tota
entrada
en
a
la
superficie.
com
re". on ens reunirfern amb En
i
nou
considerada
tu do la mina
enertra el monient que el senyor seca vigència la Declaració fea per lia, moll rica, pesque no li per- Vidal. Ell no va compareixer i
Aquesta hora d'excés els será pade
parlar
segons
les
mellen
ami
Haldwin Mari al rei la dimissió Lituänizt amb data 12 de maig de 1923,
jo no l'he vial mea.
nda .part.—Havas.
collectiva del (traversa .— Hayas. relativa a la protccciú de les minarles seves hiess, i que fins alguna
No he dit res de tot aixe als
vegada el maltraelaven i tot.
aleas aompanye de "Libertaire",
&tinques, les estipulacions de la qua l
UGMENT DE PRODUCCIO A
venia
Segurament,
d'aquf
porque sempre Une por que el
efectos a les persones, de la se;uretat
LES alINES
simpatia qttss sentia per mi, ja
i garantia de les quals se alta e:izar- que Jo no li havia amagat que inca Pare no m'obligui a torPOSTAL
A
VIENA
VAGA',
de
les
producció
esu5,,elderf,
regat la Societat de Narions.—IL.vos. me n'havia annt de casa meva nar a casa seva a Lita Pera
que van Concertar acords amb
sequest mata aixf que rala inper raons ressälsignes.
Viena, 11.—Es efectiva la vaga
taissó interaliada de control de les
terrogsit, he deelarat al brigadir-Ine
que
havla
va
Tambel
d'empleats (le correus, telégrafs i tedier Rivaulet que el famas sao
'ques i mines, ha passat a ésser
CRISI TOTAL A XILE
d'os
anys.
aprenenla!ge,
fe?
ust
de %anteco era a casa me ya, i per
7 por cent en lloc de 43 per cent, lefons.
Xile,
11.—Ha
dimitit
d'etectrteista.
En
aeomiadar-se,
Santiago
de
de
ferrocarril;
insEls empleats
aixt) han vingut a fer el regiscarbó. i a 45 por reta e" iic'e
va dir -ena que al vespre ens re- tre.
el Govern.—Havas.
taren adherir-se al tuoviment,—Havas,
poi- o st, per al cok.—Havas.
El pare de Grufff es profeasor d'educaeisl ffsica, a Lió, i el
Oil, molt ben plantel, es fadrt
pintor, artuatment sense feina.
A "Action Francaise" s'estranyen molt que els anarquistes
liagIn espera? tan temas per ifeelarar on e o trobava e) asee de
vialge. al . Pujo ha dit: Per que
les eiretunstäneiea d'aquel' dijes], a la nit han estat amagades
fina ara? Per que no es electaray a que el jota, Daudet /savia
Smor a la golfa
S'adormí 811 la
passat aquella nit a casa de
Gaifa? Vidal i Gruffi han reBenedicció Apostòlica
ronegut que Vhavien conduit a
Sagramenis i
Havent rebut els
una reunid do la Jeunesse".
Desases d'acinesia reuniö. Gruffi
(
havia portal Ella a casa seva,
on va passar la nit, abandonanthi el sac (le viatge, per() calefrist
saber que va pasear a casa
Gruffi, i si Iridio va fornar-hi.
Din "Action Française", que
ultra el sao dic viatge, rl mati
que va marrar, T'ella Dandet
dula la seve (artera d'escolar.
El 3(11 company Sti., que el lrohh a tres quarts de set a la
Pifies/ Saint Sulpice, Pll el
inoment que anava it acendre el
Metro. lan ha declarat formalmena Cal, dones, saber que ala
Set d'agliesta cartera.
ACUSACIONS DE VENALITAT
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
A LA PREMSA FRANCESA
LA PROPAGANDA DEL GOVERN Ts.IIUSTA
París. I I. — Fa alguna dles

JOAN PUIG 1 COROMINES
pa

la

So*

A. C S.)

Els pares, germans, ties, la familia tota del finat i la senyoreta Merco Fabregó, demanen a tots els amics una oregäria.
L'enterrament sortirä a dos quars d'onze de demà, dijous,
del domicili del difunt, carrer del Vent, 2 (Horta).

mentavid algun soroll d'osnestac: la vaixella. entrexueada, la
porta de l'estufa de bronce oberla ami) iii espant oc; pasaos en el
trempul, Talla tornava a
casa dolçament, isequiet i desgajad, per saber noves.
Louis Hémon
—No va gens intior?
Maria 'novia el cap. S'estaven
lols das una estona insmabila,
esguardant Ist forma insista/ala:e.
tse ies flassades de llana bruna,
paran' Forense a les guiases;
despees, Tit'Be cocha de bell
?N'II par proveir a les pelitos
tenles del defiera; Maria acabava
de posee la casa en ordre i tor(Continnaci»
nava a con-macar la seva gitana
¡melena interronspu s la efe vega.
des per gemees mes punyents,
. ta seta mere va provar de lalment retrets.
A cada- haca rrprenia el seu
, dormida, i es draperte ralead de (Aspa i jhs disteneia.
Ilarar-',"
Slfll
tu crit agut de dolor, i
----E1 pare no pot ebber gaire
r h "guida va tornar nitre v egallts ny de Saint -Coeur . ele- Ma •
" Re nsegor sense treva. Marta
rit... Si el niel ge hi ee4, deixaran
1'- se i va anar ti assentu parell albaseva vota, pensant co reposar el eava II plegats. Pera
lirkr ,„; din que cotneneava, du- ca s 1 s s 11911W:111
vis eamin s NÖtl *denle; d la pri.
48t ei quid no lindase ajut.
;nevera, amb aquesta tensas,
passier-, de veala(' y a raser sind una 'larga quasi no ea poi
17 '4. squest dia: 1111 gemee gades...
Una mira 1111Ö3 tard:
que venia del Hit on
—Han (Fhaver maneta pot.
la malalta i om Pl i a
r"stm" ser passant per la Pipo s'ataeasa de fusta. De taut en
(Taran- a parlar amb t senyor
'hamaque a acuestes' laa'
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ria Chandeliliile

Al

rector. O potser Intu y e valga!,
de seguida, en saber-his, sellan
esperar-los. Poa arribar en poca
estona.
Peal la nit va apropar-se soase din- ningú, i nomes cap a les
set van sentir-se picarols,
fora. Eron el pare Chapdelaine
i el rnelge que arrihaven. Agites t
darrer enlrit sol a la casal, d'Usa
s . I sea n'alelí sobre la laula i va
emriençar a freure's, rondinant,
la pellica.
—Amb els tutinitis a itf, —
— és till i)(111 Ilf . g0Ci venir
a vence maleas. 1 voseltris,
vosaltias s btu vingut a amagarvos al bao'', Pe y eti, el mes Iluny
que heil Nigua 't'aleta! ',salsitas
morir-vos tots soase que viogeles itingís a ajudar-v0s.
Va esettlfar-se una (J alone vara l'estufa; deapres va acostarse al Hit.
--I lut , mere Cha miela ine,
a dir quo ene poSt'llt malalts
eittri In gen' que poi?
Però. despres Irtin primer
examen, va releer de ter broma.
--Este mabita de verso, ine
perneo!
Parlava rota els pagesos, sense afectael6; el sea aSel 1 el seu
pare havien trehallt hat terra;
iell :lomee havia deixat el cene
per fer ele satis estudia elo rne-

divina a rattebec entre alises
Itrio eissn ell, la majoria, néts o
filie d'agricultora que 'anejen
arread tolo ella posals de vitela
i el lent parlar Iseredilari . Era
gran i massis, amb un bigoti
grisol, i la cesa cara eapessa tenia sompre una expressid unte
ralea engavanyada de bon humor set urnt per l'anunei d'una
pena danta, al qual culis ter el
sernblant di . compartir.
El pare Chapdelaine, un coa
va hacer desensellat i netejat
el seu cavall, va entrar a la casa, a son torta Va asseure's a
u nji dislhor ia respectuoea, ama
'as seu fIlie. mentre el melga
emplenava els seus ritus. 'rota
pensaven:
"Ara satinan el que es, i
donaren) boas' reineis..."
quan va llover tumbal_
l'examen, en bloc (fe reearree de
seguida als filtren JIPI SPII nenletf, va quedar-se dublnot i va
fer tina pila de preguntes ., Coto
havia etinielmal el ton!, i do que
es planyia ines... Si ja havia pata del mateix... Les respostes
no va semblar tinn raClarietain
galre; illzuvore. d'irtgle-se a le
melena, fierb no va obtente d'ella sind vegues 1ndleaelone i
quelxes.

nomda 44 un 'd'Ore que

ha fet do rnassa, digué a la
fi, — curare lote sola: munes
cal que s'estigui al Hit tense
bellugar-se. Pera si es una testó
en inig (lel coa, est els ronyons o
en atine banda,. això pot ésser
dolent,
a'a sentir confusament que el
diabla on s'Isaviee capbussat des_
enganyava els Chapdelaille, I va
votes restablir el sett prestigi.
—Lesione internes, ea greta I
un no pot fer - hi res. El més
gran savi del man poc que podrir' dir-vos res mes del que jo
us dic. Cal esperara. Potser no
serle atte .Va tornar a COM en ç ar l'ex a
i va rimare el cap.
-men
—Sempre par donar-li quid colo pesque no pateixi sm...
euiro va revelas,
El malelf
a Ist fi les seves tuppolletmí
teriosea: quinzo gol es d'una
droga trasguean van retire en
(los dile d'abrasa que la maial le, sostIn g etsla, va bettre's atol)
foro f 1l1PiV • 51 agudos. Destuals
delx0 no ostia atad esperar, eec.
cara; els honeste van encendiese
Hure plpes, I el doctor, ami) ele
pene contra 'l'estufa, va parlar
de la neve eiancia I de les seves
curase.
—atalantes iiixl — dignó —
que no se eap ben be qtte eón,

sellen an general

desmoolil poi lotero

••••n•n•

Lisboa, fi. ___ La nit ha
trenscoiregut amb absoluta
normalitat
La tentativa creasen al pelan do la Presidencia de la República, encaminado a imposar
un nou Govern, ha estat rebutjada per la guardia del palee.
Aquesta temptativa sembla
que va dseser dirigida pelo extremistes amb l'ajut de la guarniel() de Lisboa i del destroier
"Douro".
El senyor Teixiera Gomas va
recórrer anit passada els quar_
Hayas.
teca,
Lisboa, Govern ha
desmentit que tinguin fonament
ele rumors que han corregut
sobre alteracions crordre ptiblic.— llaves.
=11:111===
que P"Hurnanité", òrgan del
partit nomunista, ha començat
la publicació d'una serie de revelacions Sobra el qua aquest
diere anomena "la venalitat de
la premsa francesa", pera que
mes exactament hom podria
anomenar "la venalitat
Huno diaria, d'alguns periodistes i d'alguns bornes politics".
Aquestes revelacions provenen del feb. quo el govern sovietista ha fet públIcs un ceta
nombre de documente secreta
trobals en els arxius del go_
vera . tsarlsta. Aquests documente consisteixen principalment en reporte que 01 delegat
financies del govern rus a París, Itaffolwitx, expedia al ministro do Finances rus entro
el 1903 1 1906, quan es traotava d'emetre un nou ernprestit
rus. En aquest report, diaria,
periodistes, agente dc canvi,
alta personatges politice són
pintaba amb els colore menys
falaguers . Els ajuts a la politiea Cusca, l'admissió a la
Borsa de París dele littils del
nou emprèstit, havien estat objecte de mereadeigs, de pressions, dc traetes vergonyosos.
Els noms dels diaria mes importants, do periodistes re( iables, d'honirs politics que han,
tingut gran Influencia en el
Parlament, han .estat denuncistis, provocan', naturalment,
gran impressiä ett l'opinid pública, i aixecant desdenyosos
comenteris de part d'alzases dala
aliadas. Entre altree el "Mafia", el qual, esmentat clarament per P"Ilumanite", respon
arnb la següent nota reproduida per tole els diaria:
"El diari de propaganda dels
Soviets a Freno, que cerca de
provee ala seva utilitat amb una
earnpanya destinada a mostrar
lata la prensista venuda al tsarisme, almas do la guerra, ha
tret el "Mafia" est causa. Tanmateix aixe o diu massa o din
massa por. Cal ara que vagi
al fons de la seva delnostració
i per permetre-li-ho Ii oferirem
una oeasid pública, eitant-lo davant ele tribunals per donar-li
500.000 franca de danys i interesaos. Aquesta es exactament la quantitat que havia estat destinada per la propaganda russa al "Matin", i que el
"Matin" havia refusat com sera establert amb documenta incontestables consignats poi
"Hahn" al govern trances i publicals fa mes de 15 anys."
Pel seu comple i en respoila
a Passignaeiú del "Matin",
11—Humanar ha publicat una
nota anunciant que perseguen
judiciasIment el "3Isttin", rectamant igualnient 500.000 franca.

it. — Segons mandes del,
front d cornhat, sembla que les trepes regulars han reconquerit Jala.

pa,
Les tropes rebelo han tet preso-

ners dos cents regulars, apoderantse d'un j'apostata boti.—Havas.
EN EL COMBAT DE JALAPA
HAN RESULTAT 300 MORTS
UN GENERAL CAPTURAT I
AFUSELLAT DELS
VOLUCIONARIS
•
-Londres, 1 1, — Comuniquen
de Mexie quo en el combat de
Jalapa han resultat tres °ente
mozte.
Ele revcaucionaris capture-u
ren i fusellaren el general Barlanga.—Havas.
UNA VICTORIA DE LES TRO,
PES FEDERALS
Browvile (Telas), Ib.—Lea trepes federals de Méxie,
prés d'una topada • anda els re.
bels, s'han apoderat de la ototat de Meterla, amb la qual
cosa queden amos de teta la
part sud de l'Estat de Tamaui'
lipas,—Havas.

resulten mes amoinoses que un
aten greu, per un inelge.La pul/noma o el tifus, pasma percas;
a les tres quartes parts (m e la
gent d'agua llevat que ntorin
vellesa, les maten aquestes dues
mientes. Dones led, de tifus i (le
pulmonla alt guareixo s'asta mes.
Ja eoneixell 'Saetear Tremblay,
el t'oreen de Saint - lienri...
Semblava tuna mica ores que
la mere Chapdelaine fos colpida (l'un mal °Merina de diagnes_
tio ii i fía 1. i no d'aquestes
malaltiPS que ell tractava alub
mes gran, i va contar atol)
lams 1 sell Yals ceno hacia guarit
el corneta de Saitil-Henri.
van anar-seht is discutir les n ot teles del cambia daquestes notioies que fan la NOUtl' al lltl e de
San'. Joma traginades da caes
en casa, i que sine d'un M'eres
vegatles mes apassionants
que les ratees i 1 19 guerree perqu
ele conservaders atriben sonprr a atribuir-les a algun da
Hure ami( ä 0 Pa rod g , Cli aquest
lude on lote els l'acusa de pa.
rettlite eón seguits meticulosament en peperit, a pesar de les
d'atizarles. •
La nutre Chapdelaine vis parar de (fumar-se t va temblar
que s'endormiscava. El ' melga
va OreUre, dones, quo ja heYia

EL GENERAL OBREGON VA A
INSPECCIONAR LES TROPES
CALMA A MEXIC?
Mexic, 11,—El president de
la República, general Obregon,
ha sortit d'aquesta capital per,
tal d'inspeccionar les trepes.
A la ciutat das Mèxic segueix
regnant la calma mes comple,
ta.—Havas.

=Me
La publicació del diez.' eo.4
muniste ha d'dsser seguida amb
atenoió, per() amb molla de res
serva, perque de la lectura dels
documents publicats bona ven
elarament que els mitjancers
russos, poc escrupolosos, en
demanar cabals a Petersburg
per Hieras-los a París, exagerayen la importeneia de Hurs
resquestes, reservant-se per a
ella una bona part del diher
destinat al 05611 politic fran- ces. Resta, pub, evident, que
importantIssims aliuraments
han estat proposats. En quina
mesura han estat acceptats?
Toca ala interessats ite respondre, El "Matin" no ha besitat a prendre la iniciativa
adreeant-se als tribunals, Caldre venia bi els altres aliadas
se ea uiratt aquesta iniciativa. EL VOT "FAMILIAR"
París, 11.—La Cambia dels
diputats ha aprovat una meció
demanant que es prengués est
considerada p l projecte de Ilei
relatiu al dret de vol. familiar.
—Hayas.
LA QUESTIO DE TANGER
MUSSOLINI ES NEGARA A

QUE
PUNT DE QUEDAR.
CONCERTAT
Paras, 11. — La Prernsa d'a-'
questa capital publica el sea
güent despatx de Londres:
-Comuniquen de Roma que
sembla molt possible que el
president Mussolini es negare
a adherir-se a l'acord que este
a punt de quedar conerrtat entre Franca, Espanya la Gran
Bretauya. sobre l'estatut de
Tanger.—Havas.
UN TORPEDE AERI
DE CINS TONES
Londres, 't.—Telegrafien de Nova
Rerk al "Daily Chronique" que els
scrveis de guerra nordamericans construeixen actualment un torpede aeri d c
cinc tones de pes. i que contindrà durs
tones d'explositts.—Havas.

'ADHERIR-SE A L'ACORD
ESTA A

fet el que d'ell e-espereva,
mita no per tuna nit, buida la seva pipa i va alear-se.
---Anird a dormte a leanflaup '»
— digne- — El N'est ro cavan
pot dur-me fins alta, ele? No eal
pes que vinguniu vesaltres; je
:4 el cami. PaANard la nit a ea
l'Erren' Sorprenant i tornará
demb el zutetf.
El pare Chapdelaine dable un
instant, pensant que el seu eaven ja havia fet una dura jornada; però no va respondre ros
va avahar sortint per ensellar
atina vegada. Uno quanta minuts
desprds l'heme- de ciencia se
n'havia anal i la familia va tornar a trobar-se sola, cona da
t os' lun.

'.segaar4

•

Ei presided H ice

tu ida

a la prensa :-: El -patrineal
de la llaacenalltat parante u a bastament els seas

•emprésilts
El senyor president va rebre aliir
els repóters del Palau de la Generalitat. després de la reunió del

Consell permanent.
La situació creada a la Mancomunitat amb motiu de la reial ordre sobre cl contingent provincial dictada
darrerament, feia suposar que la comunicació amb el senyor Puig i Cadafalch seria mis interessant que de
costura. Per això, segurament, hi assistireu nombrosos corresponsals de
diaris madrilenys.
El senyor president digui que ei
Consell havia despatxat els assomptes de träntit.
Respecte de l'esmentada reial ordre, digué que s'havia estudiat l'abast legal de la disposició, comparant-la amb les disposicions anteriors sobre cl mateix afer i arnb restatut de la Ilancomunitat, i que no
seit dedueixen sinó petites conseqüencies.
•.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.. •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
va fer-se darreranient un acurat inventari del seu patrimoni, el qual demostra que l'actiu
de la corporació excedeix absolutament al sea passita sense comptar
els arbitris i altres ingressos legals
que té, cosa—afegí el senyor Puig—
que no esdevé segurament en cap
ultra corporació pública.
Per fixar bé la situació de la Mancomunitat i perque "en l'expressiú
no s'excedis en cap moment", el senyor president va fer 'limar a la
Premsa la següent nota oficiosa:
"La reial ordre darrerament dictada pel ministeri de la CovernaCit".
110 te -abre abast que ajumar per
uns qunats inesos cl pagament. per
part de Granollers. del contingent
que li correspon i la divisió co els
pressupostos futurs del contingent
provincial i mancomunal. Aquest es
(l'un import tan reduit per a molts
deis pobles de Catalunya. que resultara practicament incobrable, ocasionant greus perjudicis a les Diputacions. Treure d'aquesta reial ordre
conseqiiéneies que afectin al credit
de la Mancomunitat és una tasca imprudent. El crèdit públic és un sol
i qualsmol maniobra que afecti al
crèdit mancomunal tindria les seves
necessaries repercussions. Altrament, la solvencia de la Mancomunitat és sulidissima, excedint Tac. tiu de l'inventari de les seves finques a tots els crèdits i emprèstits
fets, a part dels ingressos per serveis
arbitris i impostos legals, que 5(311
ferrita garantia d'absoluta solvencia."
La conversa va girar després sobre la persecució dels regidors de
Badalona a conseqüència d'un acord
<le caractar catalanesc mes l'any
1922.
El senyor president va manifestar que no havia deixat (le fer gestions en tots els casos que s'han
presentat de processaments per
qüestiuns catalanesques.
'l'ornato a referir-se a la situació
de la Mancomunitat, el senvor Puig
i Cadafalch va recomanar :As periodistes que cornentessin amb prudencia els fets que es vagin ptoduint.
—Cal defensar—va acabar dient el
senyor president—els 10,00 0 asilats,
cl% 2,000 1,11.1116111CIITS de carreteres
i rúnica ensenyanea técnica que
ha a Catalunya, que es l'obra de la
Mancomunitat, i no oblidar que t:t
credit públic és sulidari.

La retal ordre sobre el contingent provincial
aquí el text de la Reial ordre sobre d contingent provincial:
"Vista la reclarnació formulada per
VAjuntament de Granollers contra
el repartiment fet per la Mancomunitat de Catalunya als pobles d'agusta provincia;
Resultant que en el mes de nutre
del passat any 1922 la Mancomunitat de Catalunya va acordar un repartiment entre els pobles de la provincia de Barcelona per a Valle eco/anide de 1922 a 1923 del 1336 per
roo sobre el satisfet al Tresor per
contribucions rústega, urbana i industrial; cl loG92 per roo sobre el
cupus de consums, i cl 14 per 100
sobre el satisfet per utilitats en Vexereici de 1920 a 1921. el qual reparMuelo va ésser publicat en el ButIleti Oficial d'aquesta provincia, corresponent al dia s del següent mes
d'abril;
• Resultant que. l'Ajuntament (le
Granollers, amb data 15 del mateix
mes d'abril, va acudir a aquest
niste n en súplica que s'anullès l'esMentat, per entendre que sha fet
amb manifesta infracció de la hei
fonamental de l'Estat, franca rebeldia del dret constituit i temeraria in'observanea de les normes emana(les daquest departament
puix que cls reials decreto de 18
de desembre de 1913 i 25 (le mare (le
1914 no assenyalen el repartiment
com uti dels ingressos de la Mancontunitat, consignant solament com
excepciú cl cas que l'Assemblea podrà utilitzar circumstancialment cls
recursos que les Diputacions no necessitiu sobre les quotes dels pobles
al Tresor per consurns i contribucions directes; cas que la Direcció
general del ram maldice de "cosió
.0 del eobrede d'aquelles, demores de

*te tes eteetaailata", eitant, de
*hm': Aiepotkima en

ATALUN YA
METEOR
ota ti de* senbr• d• 1 11) 23

e. 'S/Tt1ACIÓ ATIllOSPERICA GENERAL A'
e. EITAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LEE DEL MIAU (Observados, de la Musa
LES 7 DEL MATZ. (Obeerracimes d'Europa, Nord
) ete:colegies catalana, comunicad« per tebtfon):
d'Aldea i rAtlintie, rebeldes per, telegrafie lenes filo)
les quals fonamenti la seva pretenEn general domina el bon temps, amb alguns nú' A l'Europa central ‚ha establert el règim antici
sió•
clònic
vols a la regió costera, boires al pla d'Urgell i ao
dominant
a
gran
part
d'altes pressions,
de
Resultant que remesa a informe de
l'occident
d"Europa,
fent
yue
el
hort
temps
torni
a
garra
i sera a la resta de Catalunya. — En les darrela Manconmitat de Catalunya l'exres 24 hores slan registrat algunes plovisques a Barprendre caràcter d'estabilitat, particularment. a la
pressada reclamació aquesta ho va
celona i costa de Llevant. — La temperatura ?docilita
Peninsula ibèrica, — Actualment encara s'observen
ter manifestant que la qüestió de temporals
lia estat de 12 grau g a Miar i la mínima de 6 graus
i pluges a Itàlia, mes amb tendencia a desque es tracta estä definitivament resota zero a Puigcerdà.
aparèixer.
solta per Reials ordres d'aquest
nisteri de 4 d'akost de 1920 i 6 de
desembre de 192z;
Considerant que no obstdut la Diputació ha deixat de fer ús de les
facultats que li atorga l'article 117
de la llei orgànica, per haver cedit
la dita facultat a la Mancomunitat
de Catalunya. a canvi de la subvenció que aquesta satisfà a aquella;
cessi(_) que no esta compresa ni en
les disposicions del Reial decret de
18 de desembre de 1923 ni ett Vestatut de la Manconnutitat, aprovat
pel de 26 (le mare de 1914, puix que
els esmentats preceptes no faculten
a la Idanconiunitat per nodrir els
sens pressupostos ami, el total import del culdingent provincial de les
Diputacions, titt4 solarnent amb el
tant per celo que l'Assemblea estableixi anualment sobre les quotes
que cls Municipis paguen al Tresor
per consums i contribucions (lineetes que les Diputacions no tinguin
necessitat d'imposar o utilitzar per
3.—VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (bonnatges oc 1 ainòstera 'hure a les 12 del matt):
atencions tiC Iturs preSsupostos del
250, 500,1000, 2000.
Direcció:
qual s'infereix que les Diputacions
ESE. N. NE, NE.
Altitud, metres:
la
Mancomunia
sols poden cedir
Velocitat en metres per segon:
4,,
3,
5,
10.
tat la part de contingent que resulti
Piafó de núvols a 2,347 metres. Alts-ctimuls.
entre el limit màxim que acordin les
esmentades Diputacions irnposar per
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
als pobles i la quantitat que preciHorea d'observació: 7, 13 i
hores
sin tan- a llurs atencions; perú (le
Barätnetre a zero i al nivell de la mar: 7655, 76 5, 7643. — Termärnetre sec: (tu, 11'5, tot. — Tercap manera ha totalitat del continmennetre humit: 41, 7 . 7. 6.7. — Humitat (centessim es de saturació): 7 0 , 56, 58. — Direcció del vent: E.,
gent , menys encara si es te en compNW., NNW. — Velocitat del vent en metres per segon: 3, 1, 3. — Estat del cel: quasi tapat. — Classe
te que (aquest necessiten les esmende núvols: cirrus, cúmuls-ninibus; strats-cfnuuls, cirras-strats; strats-cümuls.
tades Diputacions per cobrir les desTemperatures extremes a l'ombra
peses de llurs pressupostos, cont
Màxima: 13'7. — Mínima: 5'1. — Mínima arran de terra: 3. — Temperatura mitja: 94 . — Oscildemosträ ami, la subvenció que els
lació termométrica: 86. — Precipitació aiguosa, des de les 7 llores del dia anterior a les 7 hores del dia
cedeix la Mancomunitat per anive(le la data: o'o milimetres. — Recorregut del vent cn igual temps: 68 quilionetres.
llar-los;
Considerant que ea evident, dones,
que aquesta Diputació provincial sols
sindical el senyor Itanton Japodia cedir a la :Mancomunitat ca- cessió atorgada a faver de l'esmenné, el qual va sol-licitar de la
talana aquella part de contingent tada Companyia.
Informe en l'expedient relatiu a
Mancomunitat tic Calaltinya
abans esmentat que no li fos necescurset de divulgació, oferint el
sari per cobrir les atencions del seu la petició formulada per la S. A.
pressupost, i que en fer-ho en tota- Minera del Llobregat referent a l'asindicat Pacostumada subvenlitat ha infringit el Reial decret de profitarnent d'aigües de la riera de
ció sense cap mena de coopeEn la iarrera sessió celebrada per
18 de desembre de 1913 i l'antele Patxi o Parsic, en el tenue de La
ració de l'Ajnidarnent. Be pot
la Junta Directiva de la Societat
tercer de Vestatut aprovat pel del 26 Non, ami) destinació a tesos indusestar satisfet 'Iris resultals. ja
tracen, de Forastera d'aquesta capi- que els soeis l tot el poble van
de mare de 1914 contra la qual infrac trials.
Sal, sota la .presidencia del senyor
Informe al governador en el reció reclama l'Ajuntament de Grarespondre d'una manera admiMarian Rabió, es dona compte per la
nollers; sa magestat el Rei (q. D. curs deduit per N'Eduard Conde Górable a la mida del president,
secretaria general de l'acte de la reg.) sha servit accedir al soHicitat mez del Olmo contra el procediment
omplint ll'espaiosa sala del sinmesa a la Metropolitan S. A., proper la corporació municipal de re- d'aprenti que li segueix l'Ajuntadicat en la qual es donaven les
pietaria
dl
Coliscum i a l'arquitecte
ment d'aquesta ciutat per -al cobraferencia.
lliçons, que fou molts dies insttl'arbitri
sobre
ús
de
vorea
V.
E.
per
director
Ce
les
obres.
de
les
distinment de
De Reial ordre ho dic
ficient a contenir al públie que
eions acordades al sea favor; de Vesres.
al sett coneixement i compliment.
hi assistia, que no baixava mai
Informe al governador respecte
Détt guardi a V. E. molts anys.
tal dels treballs que l'oficina realitza
d'uns docents pagesos. En
per la fortnació dc l'inventari graficuMadrid, 24 de noventbre de 1923. del recurs d'igual mena que l'antepaiticular la sessió de clausu—El sots-aecretari cnearregat del rior interposat per En Leocadi d'O- descriptin dels monutnents de Culatara, a la qual foren convidades
desnata, Martinez Anido.—Rubricat. labarris.
nya; de la terminació del repartiment
les dones, va presentar tots els
Acord interi resolent celebrar un rels qüestionaris adreçats als propie—Senyor govertiador civil de la procarheters (le gran solemnitat, i
conveni ami) l'Ajuntament de Cubevincia de Barcelona."
taris deis hotels i fondes de Catalua ella br poseas dir que hi va
lles per al pagament d'endarrerinya als efectes de la revisió de la
assistir tot el poble.
EL CONSELL PERMANENT ments per conlingent provincial.
Guia Hotelera de la regió, editada
Ventrem al local la Junta
El Consell permanent de la Manen ple del Sin/11(. 1d, fttrmada
PM— la Societat. i de la propaganda
«m'Imitar de Catalunya ha despatrealitzada als paisos americano-Hatins,
pel presiden', Itanion Janr; el
xat els segiients assumptes, en les
Initjaneant el candi fotogràfic, publivice-president, Juan Ballestr;
reunions d'aquesta sennana:
el secretan, Josep .Marli; els
cat també per la Societat.
Carreteres, camins i ponts.—AproEs prengueren, entre altres, cls se- ',ovals, Patt Campanera, Eusevació del segon projecte reformat
bi Terreny. Jaume Carbonell,
güents acores: facilitar a la Comissiö
Exctssio
del emití venial dc Noves a Guils,
organitzadora del IX Congres de la Antoni Porta, Juan i
Diumenge. dia 16 del eorrent Federació Esperantista de Catalunya, Jalone Garrobr; els propielaris
tros primer.
Autorització a la Secció técnica
mes, es tara, l'excursiú de con- que se celebrara properament a Vich. Isidre Rufa, loan Cabré, Josep
per realitzar, pel sistema d'adminissuetu(l, dirigida ped reverend clisés tipogräfics per a la illtbtraciú Olga, Josep Oilé, Antoni lilatració, cls treballs d'acabament i
Pare Joaquim Mana de Carnio- d'un fascicle sobre la referida eietat; si, Joan Novell, Josep Novell,
millora del cami venial (le la plaça
la , 1 1 S'arara a Vallgorquina
Sta ll Quintil! o, Salvador Salas,
divulgar per mitja de les puhlicacions
de l'Agregació, de Vallvidrera, a la
per visitar el Dolmen (Pedra de la Societat el coneixement del ser- etertera, i ttls pagesos pareers
carretera de Gracia a Manresa i raGentil).
l'ere Mallofrr. Itamon
casa de
mal al Tibidabo, o per revisar els
Sortida: Per l'estadi) de vei regular organitzat perlalavisita
de Toribi Gitint.bar, ete,, ele. Cal
viatges Marsans per a
prcus (lel projecte, si ho creu mes
França. en el tren de des 730, Barcelona en autotnäbil i felicitar Ves- dir que Pis priifessors reberen
convenient. -per facilitar la concurprenent billlet per a Sant Ce- mentada casa per la itnplantació d'a- do tras delicados alencions, en
rencia de licitador; a una nova subloni.
especial del senyor president.
quest servei: conccalir tal premi atub
hasta.
INSTITUT ERANCES
L'otdre del curset fou el sedestinació al proper concurs infantil
Adjudicació de la subliasta del
Demä dijous. dia 1 4 , es do- de pessebrcs; aprobar el gräfic defi- glicol:
proveiment (le pedra per a la conDia I t de novembre: Confenar-fi a l'Inslitut Francés (Con- nitiu <LA circuit nacional de Turlsme
servació del ferm de la carretera de
rimen% preparatbria, pel direcsell de Cenia,. la eonferenela
per carretera, gestionar la seva adopMasllorenc a la d'Alcover a Santa
selmanal del direetor (le Pes- ció per part del Poder públic, i apro- tor m'sels Serveis d'ACien de Calafell.
mental Institut. senvor .1. J. var les bases formulades per la Se- gricultura, En Jalone Ra y enDesignació (le senyors diputats de
. tIlanl PI
cretaria General per a la reorganitla Mancomunitat per assistir a la A. Dertrand. desienr o
lija 17: lingreix de pones. per
aubhasta (le les obres de reparació
terna: "La littrralure provin- zació del Cos de delegats de la So
Eduard Simó.
del caní de l'estació de Monistrol a
eiale en Franee".
-cieta.
Dia 18 i 19: Garrofers, avela carretera (le l'Estat de Terrassa
Es dona compte. entre altres comaESCOL.1 DE DIRECTORS D'INIlaners i malallies deis pressea Monistrol, per Rellinäs ; a la de
lliCaCiOnS, (l'una dd Foment del TuDUSTRIES Q1'l MIQUES
les obres del pont sobre cl Torciera
risme de N'alada posant a la con- guers, per Juan Saloin.
Vinya. per
Dia 2(i, 5 I i
T'As alumnes mrs aval' desigen el can» (le Eogäs (le Tordera a
sideració de la Societat la convenien'mis que han acaba! 11 earrera cia, tal com rs realitza a Suïssa, que Erasme 31. (I'Vnitterl.
Ilostalric, que Multan lloc el ',ronDia 23 i 2i: Enologia, i
\ inent dia 18, a les onze del mati.
praelical Pis exereieis de la les targes postal; del servei de corDia25: Alimenlattiú Inimana
Instrucció pública. — Encàrrec d'un revalida, poden passar per la reas siga:u illustrades antb vistes de
clausura, per Jannie 'lavencurset sobre "Qüestions d'Histbria
Ser re Iaria de l'Escota de Dimonuments i paisatges de les diferiads
(le Cataltinya durant l'epoca romarectors (EIntlilstries Quimiques. regions espanyoles. i d'altres de di- tús.
na" al prole-mor Ettore Pais.
Les practiques d'anallis,i de
por retirar el Mol correspo
versos delegats. (lonant compte dels
Beneficencia i Sanitat —Concurs
netd.
lentes i vins i les projeccions
setas treballs darrerament realitzats cn
per a la provisiä del eärrec de proa
eärree,
de l'operador Salvador
Aquests sAti els senyors se- relació amb els flus socials en les
fessor de música (le la Casa de Misegii p nIS: En Carlos Berreas. N'EPoned.
localitats
de
la
seva
respectiva
resiricòrdia de Girona.
Miar(' flarefa Gómez, fIP la Re- dencia.
Aprovació (le les atómines per al
pnblitta ;le Cuba: En Pero Borsostenimeut dc dements pobres rerero Linera, 1IP Iluelva; Geclosos per colinde de la Mancomurard Prats Puig, de ltaroolona;
nitat durant ch propassat mes d'ocEn 1.1iiis Tresserra Toll. do
tubre.
Barcelona; En Itlai Vitzuuez
Romero. do IlurIva N'Emili
EL SERVEI DE TELEFONS DE
CATECISME DEI. CENTRE
rasera (Mitotera. de Barcelona:
LA MANCOMUNITAT
— DE LA —
En
Manuel
Domeneelt
liosos.
(10
Durant els tres pritners trimestres
MARE DE DEU DEL CAERE
Bareelona;
En
Rafe!
Bofill
Ca(le 1922 la recaptaci) pel servei de teDE DIVULGACtO A
Diumenge passat va celebrar-se
n:111(11, ile linintelona: En Sal- CURSET
lèfons era de 603,70171 pessetes. Fat
nunciada festa organitazda pel Cateeis.
VALLM01.1.
vador
Pott
Pradell.
Palattde
igual periode del corrent any ha puMare de Deu del
Aquest poble ilul mitra) de Irte del Centre de la
hullera; N'Arliir Puig Pareejat a 708.38365 pessetes, el que signiCartne i Sant Rere Claven
Tarragona
ail
u:tt
vid
te
Yalls
rises,
de
Barcelona;
En
1)ernetri
fica un augment de 104,68194 pesseI.a nombrosa i distingida concurrenOverziehal Iteedmie. da Naval._
i Tarragona, a eine quilidnetres
tes en la recaptació per aquest concia que familia (le gom a gola l'espaiós
r(;; N'A Ihell Dufiabeitia. de la de la primera i a 1d de la secepte durant els esmentats trimestres.
diverses
gima. atol) los seves vinyes, sa'ú, va admirar i aplaudir les "experta
Mota, (le Bilbao; 1,, Jaume
Sota
LA COMISSIO PROVINCIAL
a‘ellaners, garrofers i M'Ova, i selectes canoas que
ituts Yilarasau, (le ltareeloea;
direcció del mestre I{ irbara van ésser
En Josep 31. Ferrer i Malutruer, le un ;Orne! lit -espeeial (Muta a baerpretades per l'Orieó (le Cegues
I.a Comissió provincial ha desitt diversitat de (tonteas que li
de Barcelona; En Joan Pons
patxat darreratnent els següents asAsil de Santa Miela.
Domenech, (le Nilo: N'Etnili Blay trenquen la monotimia. Aqueo_
sumptes:
pigmau, de Thireelima; En Car- les nrateixes eireurnstäticies
Recurs (l'alçada interposat per En
que ells 8e1114 pagesos signin
los ni p mhan etnladrigurs.
12211/011 Huguet contra l'acord de l'Aincansables. nemaältruntl Jubert Catilt t , tic Bar_
juntament de Castellvi de la Marca.
tumats cona estan a resoldre
relona; En Just Taberna Latapel qual se li va ordenar tornar a
so, de Navarra; En flabeiel Mo- problemes eminplexes i a efecdeixar com estava la placa o era
AQUEST NUMERO HA
tuar una gran diversitat
regate i de NIontis. dc Puigcer
de la Rectoria.
raciona
agrfeolest
Si
per
tina
Ton
Mensa.
de
dà;
En
Joartninl
d'aleada
interposat
per
Recurs
PASSAT PER -LA CENMolina de Re y ; En Josep Casa- banda el pobl is. uo es gran, per
N'Alfred Arruga, dirsiator gerent de
moda Rusin(Cl. de Barcelona; ultra banda .1'netivilal lt i Porgala Compase in venera' d'Auttannibus
SURA MILITAR
nillaeió dr) 0P11 sindieal agil Jaumnt,
de Bar-0 . - • in S. A., 'contra l'acord En Josep
de -...tatnelit d'aquella chitad de Barcelona; En .Insep Uhthoff cola ('litt fe( altament progresaba,. fou. al pronident d'aquest I 1111111e11110111111.111111B
7 te lebbrer darrer, relatiu a la con- Forran. de Barcelona.

Societat d'Atracciti
de Forasters

CRONICA DE CULTURA

Serveis tecnics
d'Agricultura

NOVES RELIGIOSES

fa* Poni del La liso«
Dragó
A L'ULTIIII, ELE SENYONS ALCALDE I SOVERIVADOR SE

00UPIESI
A M'in]. després del tristlasim nom que d'un temps encä ha
agafat liquen Pont del Dragó
-que ha causal lardes victimes,
sembla que el senyor alcalde i el

senyor governador es decideixen
a oeupar - sn'ul Tanmateix, ¡a
era hora.
En Fediciú d'ahir. el nostre
colle ga "El Diluvio" preguntava
si As 011e les autoritats no Ile-

geixen la Preinsa. Es ven 1111P,
fit i fel, (runa manera o altra
se n'han assabenlat.
No volern dir res més a la
Companyia del NÚM. Ja fa moll
temps que tola la Prem sa es
plany. en lo de consell o en to

d'indignaciA, suite la Companyia
no faci una cosa tan senzilla
com es fer rol-locar una barana
nl pont i aixf s'acabarien les
des eriteles.

El senyot: alcalde, referint-se
a la queixa dels peribdies,
periodistes que l'Ajuntarnent no tul cap culpa (le les
dantrtutables desgräcies que orasiona el Pont del Dragó; L'Arantament — afea! — no té can
jurisdieció sobre qaeSII01111
ferrorarrils, que depenen (bree_
tament de la Direcció Je Ferrocarrils.
De totes manemos, el tinent
d'aleable (lel districte, i ell personalment desprrs, — continua
— han fel totes les gestions
titir vis han c. f.:tal possibles perquA la Cornpanyia hi posi uns
taulnns. a la qual cosa es negà
la Companyia, allegant que st
això st feia seria reeonrixer el
en del Miblic a passar pe!
Pont. Artualnient. en últint
havern ordena' que PS mol-int un Ilum per avisar el pe-

n.Iligin

% que havia enviat
ofici ni governador demanant-li
que farri valer iota la so y a autonta' sobre la Companyia.
Acaldi dient que no tenia fnnament, d1-1111 . 5. un periMic barcelnnt que arusä do passivitat
l'Ajnnt ament . L'A ¡u tu ta rn ent ha

fet tot el que podia fer.
Va manifestar anit ott 'eh
njudants del general lossada,
eme aquest ahir hada volgut visitar d famós ront del Drag5
que I a nt I ristament célebre s'ha

tot darrerament a ennseqüAncia
de les moltes desgräcies que lo
han ocorregut.
Segons explieä l'ajudant, sembla gairehe impossible que
aquestes pti g nin repetir-se amh
tanta freqüència. pulx si be en
una part del pont — n» ()corren
kls areidents — el pas hi rs perillds. P11 V21111, per la sosa :un»lada. permet que es passi per
nrt nitro cantó, sense perill de
can mena.
De totes manemos, el govermidor s'interessarà prop din la
Companvia del Non) penara..
mitjançant unes barones. faci
desaparéixer el perill que ara hi
ha. si bi el nn'ts convenient per
-tvitar desgriteies fóra qtle la
gent s'ahstingurs de passar - Iii,
aoabia dient.

LA TASCA. Da !JUTJAT

jutjat especial noras
per a la depuració.de
ment i ahir continua la be
tasen, sense que s'hagin reina
encara els expedients goverfl.
tius oberts per la Comissió
pectore.
Els trehatis que ara es fax
van encaminats a aclarir
guns punts. S'han assenyatat
dies per rebr e . declaracions
algunes persones q ue han in,
lervingut en l'administrati6
m u n ici pal
Aliir al mali, la Comiso:dial:
pectora tramete al jul g e e/‘5 El

senyor Nieto, testimena
d'expedients governatins qut
instruoix pels concerts de pa.
lates, terdura i t'Emits. t;eit
ous, aviram i caça.
Sembla que el secretari st.
perra' senyor nora. ammena.
rä personal subaltern pereut
el els, faeiliti la tasca.
Iberia!

leo

Del

Municipi

DE MOMENT EL CONTINUA
FEN' I' LA UNJO D'EMPRESA,
IIIS DE POMPES FPNEBRES
Se'ns h a facilitat a l'Alcalla
la següent nota:
"Ilavent-se acordat per el
juntament la rescissil del set.
vol de pompes fúnebres. en la
forma contractada arte la tini4
d'Empresario de Pompes Ftinc.
bres, l'Alcaldia posa en roane
xement del públie en general
que aquella empresa continua.
rä tent eh servei fins que lt.
junlanient acordi el non semi
i forma de prestació; ha d'advertir que a excepció deis
retres o baguls, túrnbols i eapollos ardents, urnes, que As
el que estipula el contrae'.
tots els altres serveis neces.
saris pel despatx d'un enterament, rs a dir, presentació
la doble papereta de &fuel(
al Jutjat municipal corres>.
nent i avis al metete verificador.
Ilittencia eclesiàstica de la parservei de cotxes per
l'acompanyament i assislincia
de la clerecia parroquial, stin de
l'hure contractació, i per con.
següent els interessats na ef.

tan obligats a obtenir - los de
l'esmerilada empresa.. Per t
poden despalxar directament
familia o els seno represerdasti
els despatxos del Jutjat
cipai i parròquia i la signals
tu del metge de capçalera.
El servei de conducciA 1
cadävers als cementiris el coa;
filma fent la Casa Provincial
ele Caritat en la forma estaraerla. L'avisarä l'Empresa de
l'ocupes Fúnebres segons .1
contraete establert."

Els

Teatr e s
ROMEA

Demä. dijous, diada de Sant;,

CRONNA 9CIAL
CO3IISSIO MIXTA
DEI, TREBALL

La sessió ordinaria eelebrada
Treball, el dia 7. desprrs del dos natx ordinari d'assumptes referents a la vida interna de la
P e r 1;1 COMistsidi Mixta

orporaeió. va dedicar-se exi lusivantent a resoldre /pela nuteions IIP rariteter parl Mutar
forMulades per dependents contra llurs respectius patrons.
Ell S
ELS OBRER S PE lt 11
DEL LLII:111:, CURSEN UN TELEGRAMA DE PROTESTA
El Sindirat Lliure Professional perruquers (re.

Barcelona, han intreeat el seunen' telegrama de protesta al
Ministeri del Tedian:
"Pre g ueni favorable soliieni
insthneia tdovada 25 novembre
sollicitant antilla( id elereinns
vor als obrero ContiU. Parilarl
eireumstanrial perruquers locals, no havent-se seguit
siti p uis 11. D. 5 d'octubre 1922.
faeullant Sindicats ronstittirts
nomenar vortals ComitAs• Esperem justicia."
, EN LLIEERTAT
Ita estal alliberat el sindicalista Joan Ferrer, president
(lel Sindieat d Transport.
COMISSIO MIXTA DEL THE_
BALI. EN EL COMERÇ DE
BARGELOXA
La sesSi6 ordinària velebt•ada

per la Comissió Mixta del l'iterar)) en el Comere d'aquesta
cratal el tila 7 del corrent mes,
desprro del despatx ordinari
d'asstimptes referents a la vida
interna de la corporaeiá, va
rsser exclusivament dedicada a
la resolució tin redamacions de
earäeter particular formuladas
per dependents contra llora
respectius
.
.
.
. patrona.

comenzaran en aquest teatre IIS reptr
sentacions del magnific especule
cinc actes i divuü quadros,
d'En Josep Maria Fielt i Ton eall
Pastorets o l'Adveniment de l'hita
Jesús".
Aquest any en totes les faralás
d'Espectacles per a Infants sel-a
a cada 1111. un número per al s.•rtrig a
jeg ain es que tindrà lloc el
Sants Reis.
Les ioguines estaran exp, adr
vcstibul de Romea.
"Els Pastorets", espectacle e-adica
nal en aquest tata. , seran esa:enda›
ment presentats.
Interpretaran els dos famas. , aaf''
de "Rovelló" i "Lluquet". el- tra07
sissims actors senyors i 65,
ses.
GRAN TEATRE DEI. BOSC
L'Empresa Sindicat Musical de Cztalunya ha tingut Venced (a , dedia,
un homenatge necrològic sI ates7e
compositor En Tornas Bretón.
Es posara en escena "La Delor0,
demä. dijous, dia 13. inter1retant;1
els notables artistes >cayera Danli"
tiple senyor Rosal. tenor: Deehrs i. ta*
titon. i Segura. baix. Collabotari n•^
i'execució de "La Dolores" tau crl"
diosa masa coral de roo coristes.
orquestra de 60 professors del S1n14
Musical.
La Cobla Barcelona tocara la sr
(lana de l'òpera "Garin". (111
Bretón-, i Vorquestra sola exratn't
una fantasia sobre motius de la 5r
suela "La verbena de la Palma
NOVETAT'-'
Per a demà. dijoes. romero,
Cure Eqüestre ha organitzat atu
titila, " dedicada a 11 mainada
Prendran 11.1,1 en la vedlada 4
"Sitters Margot". la "Troupe
ro", l'excentric eqüestre -Fui".
tils bilIaristes "Trio Oglos".
digitadors"Florence and Se Ma
Arrnandi", els OW5 comediants del
mador Batty i els graciosos
"Ponmoff, Thedy i Emil".
i
Per al proper diteabte s
debut deis "Bendiga".

i!

a...7,1areram",~MeaairnMMfrigrerszaavvaas-e.

• -eigeweesemege.
ismestu

, COLLECR D'ADVOCATS
VISITA A L'HOSPITAL CLINIC
'El Coliegit d'..Adlcats fa peder
&mate . per la Justa d'Administradese selackaades amb la memela
cid de l'Hospital (link., visitaren el per acord de la mea junta de.
Presa deis lassadlete coma*
lar pes mirt esta eedat.
la - presentació a Seeretaria de les sko,
dit establiment bendfic una represenpedidor Ast*Iii sei•Aos. • "jo DEL ROBATOill . , •
tuja de la Corniola Central de l'A- Miles i rebuts de contribuci6 industrial
Ufti-altrit tvlallaðaflt et Ye'COVIiHSINGA
Valselle eneSts
juntament formada pel seu president de s collegiats en acercad de la profeta
' pedida de eiettta' Inspectora.*
Oviedo.-Corinutiquen de ilanes.gpe
Sants Sisen, Alexandre 1
senyor Proubasta, i pela vocals Gar- si6, que venia fent-se tots els anys
IfsjMr anglas "Cano", de Gijon, Majenci i compare» mä'rtirs; Santa
EL CONSTRAST DELS PESOS
•del personal judicial en l'upe. la guardia civil ha detingut en amiella
aguest temps, ha quedat ajornada per
Amarras moll
El governador ha publicat nna circu- cia i Sala Pares.
diera -instrult contra e senyor pdblaci6 a dos individus sospitosos amb càrrega general.Consignatari,
abades».
Emma,
Dionisia,
närtir,
i
de l'Ajuntaraent, la primera quincena del vinent mes *
Els
representants
'Al
,
de
Barcelona
Sud
de
gener
co1
Frenasen Fernindes Bernal, d'eme els autora del rehatori de Colar recordant que el dia
despees' de recorrer les distintes depen- mere.
Mac Andrcw.
Menear i la comprovació i contractació
Sereeis prestats durarit el enes de
magistra de l'Audiencia provin- vadonga.
Es
reeorda,
també,
que
el
propvinent
de
la
satisfets
eenmes, quedaren molt
Vapor asee "Osman", de SoderDi
periòdica dels pesos i mesures i Jipaalere'
riel ds la Cerunya..
estat detingut úti
A Oviedo
dia 5t fineise el termes; per a la pre- ham, amb fusta. Amarrat mol! de, novembre per l'Institut Municipal de re% de pesar que s'usen a la "provin- visna
•
Una altra id. Id. en l'instruit sospitós.
515
Beneficencia:
s.entacf6 de les sollkituds dels aspirents
Sant
Bertran.
Consignatari,
Enberg.
9.1"0
per la Sala de Govern del 'TriAls t3 Dispensaris medice-quirlit- cia".
al
Pernil
de
I.licenciatura
Duran
i
de
espanyol
"Sagunto",
Eas,
VISITES
A
L'ALCALDE
ALTRE
ROBATORI
SAVapor
UN
bunal Suprem contra el senyor
El contrast vo'untari en les sis de/a,
968: operacions senyor
alcalde, l'en- que sera adjudicat tnitjarteant cpcalAhir
visitaren
al
Cartagena, amb càrrega general i so g ics.-Ferits auxiliats,
CRILEG
a.
practicades, 117; Viailea granates a'.$ marcacions de la "provincia" es prac- ginyer d'Obres públiques de la provin- cions celebrarles dintre de la aegona
Josep Crespo Garcia. president
passatgers.
Amarrat
moll
d'Espanya
lii
que ha estat de l'Audiència
Lugo. - Comuni q uen de Piedrahita NE. Consignatari, Companyia locals, 8.346; visites urgente a domi- ticara, corn fin, ara, a les oficines corquinzena dels corrents.
da i el coronel d'enginyers senyor
oill
que a l'eselksia de Santa Maria de Ttensinediterrenia.
Territorial de Granada.
cili, 264; reconeixements a persones. . responents, tots CII dies feiners, des Suarez.
alie- del a de gene?' fina el 28 de fehrer, a
Ei
Una altra Id. Id. en Vespa- Cebreros abs comes un robatori, apoVapor cspanyol "Mallorca", de LO; recocteixernents a persones
RESTAURANT ROYAL
informes.
la capital, i del 2 al 9 de genes., a
ar
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"Nestlö"

Darrera hora

NOTA PER A LA PREMSA
A l'oficina d'iniormacia de la Presidet cia han facilitas la seg üent nota:
"Tenint en compte la missia orientadora i informativa de la Premsa,
remalló ha de trobar naturalissim
Ileg ir reproduits en aquela escrits n
noticies de fets o assumptes 01/2 es
denuncien al Directori perquè hi onsi
remei o correcció; pera> el que segarament resultara estrany és q ue qaao
les denúncies han estas acceptadea pel
Gnvern i aquest ha ordenas la inspec*15. depuració o aclariments precisas.
segueixin puhlicant-se comentaril, observacions o judicis respecte els esdeveniments que les varen moivar. eopecialment si per reilectir impressions
d'una de 'es parts podessin temblar

interessades.
El president espera, dones. del boa
criteri de tota la Premsa, que s'abetingui d'intervenir en aquests assumntes enristre no siguin resol:s i %rase
perjudici sempre que despees dlaver
fet públiques les decisions. les terliz-

niqui i propagui i adhuc faci el discret
comentari consideracions oportunes."
-Hayas.
UN COS D'AGREGATS COMERLlALS A LES AlARAIXADES I
LEGACIONS
Una C04111148 d'alumnes de les Pasee especiala d'Intendencia mercantil
'.11a acida avui a la Presidencia per
Olelicier Directori la aeeessitat de
ö'. Follats un Coa d'agregats ene be Ankeisades i Legadas%
tikebtd.tersideadea Rape*

a un palde del costal Prengué el
tramvia, poi> més tard va tornar a
Cangas, on co prengué un altre en

direcció a Covadonga.
Avui. en detenir-lo, tractava de
marear en autoncabil cap a Sant Se-

lCuL.LEGIALS!
CAPES

*asna.

Hom diu que han estat recobrats
els ohjectes robase, pepa oficialrnent

LA INSPECCIO D'HISENDA
A propiasit de Ins diligencio que ins-

ABR 1GUETS CASA

5`95 e_)!1

sois per pocs dies els trobareu a la °ASA REXACHS,
que és on es fabriquen.'
Central: Portaferrissa, 18 ,
Sucursal; Consell de Cent,
339 (entre P. de Gräcra
R. de Catalunya)

ROSICH

Ronda de Sant Pero, 7
Plaga de Sta. Anna, O
TapInerla, 33

Pude el jadee especial senynr Lluis
Enteche de Oraren, sobre expedients
contra diversos emp l eats tic la De egació d'Ilisenda. es deia ahir que maltearan un gran nombre de processaments, entre ello el d'un a:t empleas.
Ala centre; oficiala fs absnluta
reserva «obre el cura de les (Eligen.
(1/12S
cits efeetuades, el restitat de les
hnm espera saber-les d'un moment a
l'altre.

Hules e Impermeables

Roda, S. A.
BARCELONA

adenes

leen ele Badalona.
A les non de la nit, gran vetllada fa.
miliar a l Teatre-Escola de Declamad,",
(Consell de Cent; 264 \ finalitzant
aenesta amh un Iluit ball de societat.

no sala confirmas la noticia.

des de

mentar nont
A dos quarts de tres de la tard.1,
fraternal banquet al Restattrant Mo'

Un tramvia topä amb un carro. el
qual bolea, No hi tragué desgracies:

El carro solri diveran g desperfectes.
El fet esdevingué al carrer ee Guadiana, encrettament amh el de Sans.

per a Camisas

Cadenes per a Camions
Cadenes per a Camions

I maquinaria . Oolslatte de
bolea I»
BONA QUALITÄT. - BON
PREU. - BON ASSORTIT.
Caespollte I Oorladelly
~nave, 84. - Oloseelosur

UN HOME NEGAT
A lea deu del mait C , ahir ins carrabiner va treure de Eaigna el cadáver d'un home mort. d'una terma cinc
anys. No ha negus Esser
Duia una camisa blanca. mocador negrea armilla negra. pantalons foscos,
nutjons blanca i espardenyes blanquea.
Era Inés aviat alt: eslava ben alertat.
Tenia els t'Es Mata i el pel castany.
Se'l traslladà al dipäait judicial ce
l'Hospital Clinic.

Caleta coló i d ea l
ESTUFA J . SI B.
a% 'a
Valencia. 3 te. 'rells fon 7
Berude sitrudamei cae LA UNZA.
Joana Flores Morales, de disset
oye caigue casualment i es trenca
la closca del cap.
Ahir, un carro va atropellar a
Elorenci Trieas Sistao, de vint aires,
Li trencä el peroné esquerre i Ii ocasiona traumatisme a la mateixa cama.

Confiteria Manan

Foro de Santa Rosa

11 11111148 00, 14

BRUOK 74
Doleos exquIsits. Pastes
arquee' per al te. Vine, llore, caras 1 suero.

' flan9a
0444 de son

*timo pootide, INROALII
BADAL, dele tan anomenate
torrente 11.1eo de Is uso
I

MASSA TOMATECS
Miguel Bonnin Miró, de 16 anys, i
Felip Tomes Caninez, de 15, portaven
un cistell IMI) 23 quilos de toma.
teca.
Com q ue van coniesaar que ele has
Vi, n roble del Mercat de Sant Josep,
toree porta» a la Deleetei6.

nades pel comissari cap de la tinada
eipecial, sla pacte eshrin:c que Fa.
mon Boiles Soler hada enmprat a
Maree • i Rosé: Rc,ig• tina arma semIslam, que ha resultat ésser la que
hlvia desapareguts
El Reisea ha declaras que. eiectivamena rl ata nVantes viatjava en aquel%
tren. i Que s'havia rondas l'arma aue
eatava junt mili la sera, eempletament
distret.
Fen aneas a Japnaició
del; at”eau lent 5 qm. hi In d'aquest sub)(Tte. e" domen que el 7 (Eoctuhre
per
(le 1921. ja havia estat denunciat
i
uIt robamri cnme a Vals,

BENS RECLAMATS
Davant del Jutjat du les Drassanes
han comparegut Antoni Vicario 'Marques ¡ una germana seca. ree'amant
As has que diuett els pertanyen, com
a útiles herein de Dolors Vicaria mar.
cites. II q ua!, junt amb el seu marit
Ramon Sebmtian S.Ier, foren assas s inats el dia 25 de juny de lora en
mobles del cartee de
una tenda

Sant Ramos, per Neus Domtneo
Vil ir

"La Blanca". que es toba

comente «indemne a Alca'3 de llenare<
El jut g e de les Drassanes, Ea 'Marista Camama, ha manat desarxivar
l'executòria de resmentada causa, per
reseildre en corlee/ende, co que en la
dita causa resulii sobre la reclamada)
d'herencia st bine ode intareasat
pele germans d'una de les víctimes da-

qual crien.

amh nrojeccions. sobre Londres, ar.int
a eZurec d'En Manuel Gansa.

L'Acadèmia i Labaratori de Ciersirs
tsladiques de Cataluma. celebran •••,siil, eientlfica avié. dimeeres. I
le , In (le la ni . . en le s gusto ela dee•,rs
Fisdrimier Arias i A. Pirh fis, Cara., '1
comunicació, ja anunciada. sobre "Se"
tractarnent rarliolcnnit de les raiEZUiitis. Primera serie de casos".
Derni, dijous. dia 13, a les set de
tarda. l' Agrupament Escolar de la
relehrarä junta general. a!'
a l'elecció deis arrees que queden racants cn la junta de gocen.
- -La Cosida Oficial d'Indústria ha
rehut del Con s ciat espanyel a 1.340
una comunicaei4 invitant els produzters
a exportar 'a Portugal, aprolitant 'es
manillas als quals es subjecten
mercaderies de precedéac ia ireeco
en entrar a aquel! r RepAbl!ca.

List condensada
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FUTBOL

d'aquests, i volens molt probable que
una o mea partiees Ii sigui,/ desfavorables, amb la consegüent merma en
la elassificaeió.
Queden, dones. «pm a aspiramos
titol de campió els cercles que d
menge tenen assenyalat el match a

ft.IBADA DELS EQUIPIERS
DEL F. C. BARCELONA
pillo s al vespre arribaren. primeu de Bilbao. els individus de la
¡ y e i els jugadors del Bareexcepte Sancho, Alcäntara i Pleque hacken seguit el ciatge
gadrid. reclaniats pels delegats del
emite espanyol.
S.imiiier, que també hacia d'aa Madrid, vingué directament ä
ecele na . pretextant una lesió que.
tot cas, no deu pas ésser gaire
• oer quant anit ti mi a sor¡ad, l'exprés cap a aquella capital.
Aqua anada i vinguda sembla
en part, els rumors
a propòsit d'actes
ha :1 comes alguns jugadors dc
equip que ens abstenint de recollir
que considerem que no temen pas
cre,portices.
• ••
Ta ir r ha anat a Madrid el preside la F. C. C. F.. senyor Josep
;ch. -I qual seguirà probablement
ejatu a Sevilla. per tal de prear el partit entre els mulos seore' s per les Federacions espa-

Matar&

La partida promet ésser .renyidissima. ja que l'onze granolleri es presentarà complet i a les files de IIlitro hi reapareixen el sen porter, En
Llätzer Florensa, que tants bells records deixà darrerament en els encontres Gràcia -lluro, la qual cosa dóna
a l'equip campió de la passaea temporada un reforç moral tan considerable, que 'fins en; fa preveure Muro
roen el m'amador d'aquest encontre.
Els fets ens im
DEL COMITE
PROVINCIAL DE BARCELONA
Anit passada ha tingut lloc l'anunciada Assemblea de Clubs de Futbol
que constitueixen el Comité Provincial de Barcelona. per tal d'elegir-ne
Presides»; amb escàs nombre de delegats i amb relativa mmtualitat, el
senyor Giralt declarà oberta la reunió
a un quart d'onze. Uns quants delegats proposaren que fos elegit, per
aclamació el F. C. Santfeliuene. però
el delegas <ei Català S. C. s'In oposà,
aconseguint, si més no, que els assistenis triguessin un xic més en anar
a dormir; realitzada la votaciä secreta. obtingué el Santfeliuenc 57 coto.
per r l'Avene i un alt:e "un dels 64",
essent. per tant , proclamas president
del Comité de Barcelona el primer.
Seguidament Ion aixecada la sessie,
quan encara no eren les it. Ja era
hora que una Assemblea de clubs de
futbol coniencts puntnaltnent i acabes
rapidatnent i sense eiscussions.

ta

ELS PARTITS DE DIUMENGE
corseqüencia d'hacer estas selects per la Federació Nacional els
dee AlcAntara. Piera. Samitier i
rh o . del Barcelona. i Zamora, de
panyol, hart estat suspesos els par
-Barcelona i llartittenc--Sabdel
corresponent jugar només
partir del Grup A Unió Esnortivaepa.
De: crup Be
Badalona-Avene.
Japter- Atlètic.
Gräria-Terrassa.
es jugaran respectivament als
dels cercles anomenats en pri-

ESPORTS DE NEU

Secció d'Esports de Muntanya
cle' l Centre Excursionista de Catalunya ens necea ee ter palie a totes
les persones interessades en participar
a l'excursió collectica a Luchon. organitzada per als vinents dies 22 al
27 del corrent. i que tinguin actualment algun obstacle per aconseguir el
corresponent passaport. que passM avtti
mateix, dimecres. de set a vuit del
vespre. per l'estatge socas!, carrer del
Paradis, en. pral.. seas falta, per trusa,- de facilitar l'obtenció del (lit passaport.
Pa

Fv molt possible que els segons
eels clubs Sabadell-Barcelona
ilsrinenc-Espanyol celebrin els pardiumenge a la tarda.
Rimr.RA DIVLSIO DE SEGONA
CATF.GORIA
Tamhe es jugaran diumenge, a la
rda.. els següents partits d'aquesta
ra:
Rae'ne C. de Catalunya-Andreuene,
talen vell del Barcelona.
Folie .Nou.-Llevant Catalunya.
Dure-Granollers.
faenen • igualadi-Sanfelincric.
Turó.
sptalenc-Maliresa.
paillis es. jugaran al camp
e 'eles nomenats en primer lloc.
LE-tqueS/S partits. el que més inteha despertat es el que ha de ju-se en terreny ilurenc entre eis que
Irriten la supremäcia (ei Valles i
!j'oral els eterns rivals: Ilmo1,11eN. D'apuesta darrera pablaes traslladarä a Mataró un gran
bre d'aficionats. desitjosos fiC can& d' ..11 match de Porta emoció.
Dernuè hom purtil fer-se arree del
toe detrt, cal detallar la dassificacie
es ce:n-1es que composen aquest grun,
dt quals es troben amb la puntuació

DE FORA
COLONIA GUELL

Va jugar-se un partit entre el F.
C. Giiell i Ràpid, vencent aquell. per
6 a t, i resulta forca interessant,
amb tot i l'avantatge que des deis
primero moments hom pugné veme
en el F. C. Güell.
El joc, si bi 'quelcom dur, no degenerä tamp p c en bruleta. l.a prime part ja fou favorable als del
Güell per 3 a 1, els quals augmentaren el marcador amb altres tres.
El Rapid va estar desgraciat en el
xut. puix altrament hauria fet un
millor paper.
Dels vencedors es distingiren el
mig-centre, l'interior esquerre i el
porter. que es guanyä molts aplaudiments.
An , ,nenc. 6 punts.
Dels locals, tots molt be. sobretot
6.
els initjos. Eren els equips:
• ::ers,
F. C. Güell: Bernal II, Rosendo,
Pr ','• Non. n
Porqueras, Moreno. Ramis II, Cal•
Catalunya.
IM, Cartanera, Vandellós.
E. C. Rapid: Ilonxet, Cal-casona,
Rae' Club, O.
de
ditimenize
en
depini.
Picart, !tuerca 1, Nona, e:Mal:in.
De 1 • . 'nutre
que un d'aquests dos cer- Guillemany, Escriclie. loca, Huercap de la puntuació, ja va II i Polls.
ci
•
!rcurnt. encara que va daMANLLEU
te , 6 punts com l'Ilmo. es IraA les brillants victeries que Cl
:Tandieap que ha de jugar
Manlleu sima apuntat en la pree e .. -ntres eonsecutius amb li cm- C.
sent temporada, cal afegir les &alacamp
Non
i
Granollers.
al
P

gudes dissabte i diutnenge sobre el
Penya Ràpid 'Unió. del C. 1:). - Europa.
El primer Ceeultat fou de a
fato,- del F. C. Marinen, entrat9 3
per En Curós. i 1 per En Ros. Els
gols forasters el marea En Miravet.
Diumenge l'entusiasta de la Penrt
Räpid Unió, N'Amoni Sala, donà
inne caltiosa copa per essec disputada
anib el F. C. Manlleu, que fou guatis alia per 3 a 2 Eis tres gols
Maulleu e13 Marraren En Tió; Ros
i Cures:- Eis dos deis Forasters- En
Castillo, de penal . y.
Els equips s'arrengleraren
Penya Rariti Noriega. Cleiran, Soler. González, Forran, Termo,
Vda, Ballestee, Miravet, PatIlés.
S" astillo.
E. C. Maullen: Serracanta, Sanglas, Cervera, Espolia, Albern.
casalves, Tor, Tió, Curós, Ros, Parlamió.
1.3rbitre,. senyor Castanyer, insparcialissim.
OLOT
Per als dies 8 i q estaven anunciats dos partits amistosos entre els
primers del F. C. Andreüenc i rolot F. C.
El primer encolare litigué lloc
temps fred; peris davant de molta
concurrencia.
Els dos equips van emprar un inc
bonic i particularment net, pm') sense combinacions d'aquelles que donen una mes eficàcia i una tècnica
mis dominant per un o altre i ,que
entusiasma a la concurrencia. Les
forces resultaren, dones, molt equilibrades, sense que en cap moment
ii llagué; fort domini sobre del contrari.
L'equip foraster estaca format per
Ginestet, Nin,Balagner, Cisco,
Sarnsó, Pérez I, 'Coma, Carnee, Saldoni, Pla, Pérez II; i el local per
Capdevila, Freixas. Oró, Güell, Girolla, Roca. Pages, Prun6s, Domenech, Roma, Trayter.
Dels forastero ens plagueren molt
el portee, defenses i mig-centre, i
deis nostres En Capdevila. Freixas,
Girona i Pagès. Tots els altres compiteen.
L'arbitre, senyor Capdevila, va estar be, però altres vegades l'havem
vist mes encertat.
El partit de diume»ge llagué de
suspendre's, a causa de la pluja.
TORTOSA
Va tenir lloc al café Espanyol una
reunió dels redactors esportius del;
diaris locals i corresponsals dels períe:Mies de fora. L'objecte principal
va ésser rorganitzacid de! S i ndicas i
l'elecció de arrees. S'acorda mientenar l'associaeió Sindicas de Periodistes Esportius de Tortosa, aprovar
con/ a oficial la !lengua catalana i
elegint els segitems senyors per als
careces directius:
President: En Josep Andreu Balcells, de "Gol", de Reus.
Secretan: En Josep Trinidad, de
"I. s. Jornada Deportiva".
Tresorer: En Frederic Mayor Domingo, del "Diario de Tortosa"
Vocals: En Lluis Montagut,
"El Pueblo". i Pere Abella,
"Mundo Deportivo" "Tarragona".
Assistiren onze senyors i tres retaresentants.
Felicitem els esmentats senyors
per llur designació , esperant que la
seca designació sigui profitosa a
l'esport local.
— Dissabte tingui Use el partit
entre el S. C. Castalia-Ateneu,
camp del darrer.
Surten els de Castelló, felit un
avene räpid. remas:tus fora.
Salvas acanea, passant a En Salvade, off-side al nostre judici i el
qual escapa. centrant des de la unja
tle kick, aprofitant Costa per marcar

angle magnifie.•
' Reptil; el inc. es vetee u . canvis a
les linies tortosines. passant. Salvat
a l'interior dreta i Campos al Iloc
de mig-centre, dominant bona estosta els locals. fina que en una
avançada. d'un bon xut, els del CasUlla desfan l'en/pat.
Retirada d'Amaré, substituint-lo
Mitjavila 11. Nova eacapida de Bennat, que aconsegueix un n'oil gol per
al Castilia, d'Un preas angle.
Un ave« de Salvat es aprofitat
per marcar el segon gol de l'Ateneu
i amb aquest resultat de a 2 (lima
fi el partit.

Els equips eren:
S. C. Castilla: Serree, Conde, Sitnchiz, Mont, Torrent, Serrano. Bernat, Vicent, Sos , Varella, Rubio.
F. Ateneu: Subirats 1, Borräs,
Arciar. Subirats 11, Salvat, Mitjavila Salvadó, Pla II, Costa, Campos, Bosques.
Arbitra Andreu, voluntariös, pece)
tirant un xic per caaa.
Per la poca facilitat donada pels
directius de l'Iberia no ens ha estat
possible presenciar el partit entre
aquests i el Castalia.
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Preparant-nos per efectuar unes grane reformes, ens eal liquidar totes les nostres existin•
•
cies a qualsevol preu
•
Els nostres VESTITS I ABRICS són chis •
'deis més distingits models de París i Londres, i els oferim a preus tan modestos que
sembla impossible, sense que per això deixin
de rivalitzar amb els dels sastres mes cara
i millors.
111
VESTITS I ABRICS confeccionats com eh ;
de mida tan angles i teles de Gran Chic, a a
25, 40, 50, 60 i 75 pessetes els més supertors.
Tenim una partida d'ABRICS que liquidem a 15 pessetes; VESTITS i ABRICS per
confeccionar a mida des de quatre hores de
termini, a 50, 75 i 100 pessetes ele més su- a

a

BORGES BLANQUEE.

Dissabte jugaren. per primera cegada, els dos equips d'aquesta cMtat. Grans eren els comentaris que
es feien a l'entorn d'aquest partit,
puix els partidaris de cada bändol
veien assegurat el triomf per al sets
favorit. El partit tingui !loe al camp
d'esports del F. C. Borges, tenint
moments de veritable enlodó,. podent-se admirar una infinitas de beIles jugades , que el "respectable"
correspongué ami; forts aplaudiments.
El primer en marcar fou el Borges, d'un angle imparable d'En
Bosch; pocs mornents ,tardà el joventut N. en aconseguir l'empat,
d'un cop de cap d'En Serafi. A
partir d'aquest moment l'equip propidani del camp s'imposa i assoleix
dominar la major part del primer
temps, aconseguint el segon gol, per
mitjà del diminut Cornudella. Amb
aquest resultat es denla fi a la primera part.
Contenga. la següent aillb un gran
tren per part del Borges, limitantse els contrariS a aguantar la defensiva, no podent impedir, per& que
els foradessin tres vegades mis la
porta, per obra d'En Bosch, Parajes
i Minguella, respectivament. Un penalty ambsquè foren castigats es tirå, intencionadament, a fora.
Acaba,l'encontr e amb el resultat
de cinc a un a favor del F. C. Borges, el qual donä proves . d'ésser un
equip superior -que -cl . del Joventut
N., el qual, però, no deixa d'ésser
temible, ja que posseeix uns equipiers posseits d'un gran entusiasme,
i que no decauen per mis que la sort
els sigui adversa.
Integraven requip guanyador:
Cortada, Pämies, Martí, Clivillé,
Lla sguIM. Galtis, Camats, Sech,
Bosch, Cornudella i Minguella.
L'àrbitre, N'Angel Cami, just i
imparcial.

GRACIA, IS

1
a

Peri°17.
100 00 PANTALONS des de 7'95 penes.
d
Regint els mateixos preus confeccionem tota mena de peces, tant d'Etiqueta com d'Es- is
e
port, Cambra, Fantasia i Casa.
En les diferentes seccions de la casa, con;
sän Corbateria, Camiseria, CaPelleria, Guanteria, Generes de Punt, Mocadors, &atoes
Paraigiles, Bisuteria, Perfumeria i Carteres,
garantim sempre el preu mes baix que el que 2
vengui més barat. La modicitat de preus no
ens priva d'obsequiar els nostres compradora
segons la importància de la compra, tenint a
aquest efecte un gran estoc de presenta: màquines, d'afaitar, perfums, bitlfeters, carie- 1
etc.,
, so
res,Ebisuntoesriaes
•
Eis nostres impulsos de competència ens ;
produeixen cada dia una xifra mes gran de •
negocis, i a l'ensems cooperem a l'ona de baixa que ha de menar-nos a.una millor situació E
econämica.
•

a

i

o

•

Generes de gran partida
a

GORRES, des de
1'45 pessetes
BARRETS, des5 de
4 95 pessetes
CORBATES, des de
095 pessetes
PIJAMES, des de
10 pessetes
CAMISES, des5 de
4 95 pessetes
MITJONS, des de
0'50 pessetes
ELASTICS, des de
0'95 pessetes
LLIGACAMES, des de
0'50 pessetes
IMPERMEABLES, des de
pessetes

a

•

MONTBLANCH
Va jugar-se un partit entre el Barcanoa i cl Montblanqui, arrenglerant-se els equips de la següent manera:
F. C. Barcanona: Sagarra, López,
Lizcano, Valls I, Purgante, Torrue11a, Fäbregas, Cupons, Pata i
López J.
E. C. Nfontblanqui: Queralt, Torrellas, Maseras M., Huguet, Palau,
Pata, Roca, Rosell, Fernäpdcr, Bales, Gómez i Maseras J.
D'un córner contra els furasters,
que motiyä una grosse melée, va ésser el primer gol.
A poc els visitants aconseguiren
l'empat, per mitjä d'En Fàbregas.

••
••
••
••
•
•
•
••
••
•

•

•
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A la segona part i despees de ny&
els forasters, per set contra els lo.
calS.

Els millors ¡oren, pels locals. Querail, Bales, Huguet, Palau i Fernanlee; els altres complireit.
•

Van tirar-se dotze córners contra
belles jugades, Gómez, burlant miljos i defenses, va obtenir el segon;
dos penaltys contra el Barcanona
¡oren molt ben deturats. El tercer
i quart gols els entra Bald.

AQUEST NUMERO HA

PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

PETITS ANUNCIS CLASSIFICATS

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

511eCei50R5 DE
Medalla d'honor a rExpObleid Internada:tal del Moble
I TALLERS 1 SALONS DE VENDA:

ORAN EXPOIU010 AIUTAUSONS Dt Ter*

Caer« de $ ama, 114
BARCELONA - 3ANS.

PREU 'FIX

fU itoODELS QUE u

riumsauga

L'ENGROS I DETALL
LA NOVA ORGANITZACIÓ DE FABRICA MA PRODUIT UNA ORAN BAIXA EN ELS PREUS

Telefon H 475,

VENDES A

NO tenIM cap *noma' en Roe dentrlo de la clutitt, per kneflalar all n'otros compradora, oar el que
estalviem, acompanyat del que permet Imponencia ge la elles, fa que poguem vendre amb un $S per
100 d'soonomia

SUCURSAL
Parodiada, nm. 19
Vilafranca del Penedde
Teiefon 225

EL gran dock obtIngut en l'Exposiel6 del Moble ene priva de poder feo . d'enemistes durant el mes corroen;
obstant, por a eionaervar la tradiolb, eoneedIM, tOla I IleOluslraMent, 10 dios de grane regables,
algtil del 10 al 20 del mes corrent, ço que tenim el guet de participar a la riostra distingida parrbqula
I al públlo en general

•

1

de
la

Pr

Al

d'I

/ ""1". . . ue, KURSAA•L cr,..."`T......r.
°`
4444.......~4.4,44.•••••••~«

ELS ESPECTACLES
-TEATRES1 TEATRE NOVETATS

Gran- Teatre del Liceo
Avui, it de propielat i abo_
rtarnent, 3 les nou. reitera en
(matra actes, de Puceini, La
Beheme, pels céjebres artistes
Augusta Coneato, Nino Piceal i ga. senyoreta Rebonato. tnestre Falconi. - Demà. funció PI)
honor de la diva Elvira de Hidalgo. Debut del novell tenor
Jaume Planas. Actes 1, 2 i 4 de
'La Traviata", prenent-hi par t .
el celebre artista Riceardo
Straecittrl, romances per le senyora de Hidalgo . Dia 19. estrena de la grandiosa ;mera La
Kovantohlna lt Aviat, La Dolores,

Teatre Català Romea
Telbton 3500 A
Avui, dimeeres, tarda, a les
eine. La célebre obra de Piran-

dello
El. BARRET DE CASCAVELLS
El truc del senyor Banyuls
Preu popular. Nit, Joventut Jor_
(Italia, La famosa pelltcula parlada en miatre actes 1 12 quatiros. de grandiós
EL MILIO DE L'ORFKNETA

d'interprolaciii i pre▪
sentació. - Denla, tarda. Espeetaeles pe'r a infants. Tothom
tradicional Vi:1 lipenSasrr lir
Romea a veure i aplaudir el
tradicional especlaide Els pastarets o Padveniment de l'In_
fant Jesús. 5 actos i 18 quatiros, d'En Folch i Torres. En
totes les representacions d'aqtlest espectacle serà 'lima( a
cada petit espectador un número per al sorteig de joguities,
que tindrä 'loe el dia dele Reis.
NO. Tertiiha Catalanista: El
milla de l'orfeneta. - Dimarts,
19, Primera Velllada Selecta
organitzada per distingides damas de la nostra bona socie_
lat. El barret de cascavell,
Pirandello, i estrena de la (' iiièdia turca El visir de Lankaran. Es despatxa a coniptadu_
c ia.
1144.1~~444444.444

TEATRE TIVOLI
Empresa Francesc Delgado
GIRA ARTISTICA D'INTERCARVI HISPANO-AMERICA
Gran Companyia

cbmIco.lelca-espanyola
AMADEU VIVES
Debut, avul,. dlmeores, 12

1

Estrena de la comedia lírica de F. Romero i Guillem
F. Shaw, música del mes-

tre Amadeu Vivee,
DOÑA FRANCISQUITA

4444444444441114444411441144.4

•

CRIC EQUES11111
eran aompondia antersterousl arregallea, egtleentb °Mea 1 Miel•
• btrecteti W. Venture tires»,
Sutil. lieber.''. mi. 3 do,

q

u a rla

de

CM d. le neva companyle
14 botable g atrarelons, tr. novel
• harrelona, entre elles:
La 'reune Romero

tres seit y oreues 1 un senyor

ei

Maroot

puse aenyoreles gimnasio!
Admira Armandi
due g Selly oretes eanilibristel
EN dual comediante
del relebre domador Rally.
El, sepultes clowns:
Emij
Pernpeff, l'hada
thjons, extraordintaries Canelo°,
Dila notables debuts, (leal
Tarda, a dos quaris de cine, matinée InfroltIl. 1 titt. a dos quarts

•

(len, gran moda.

lieliul

Mies Strohschnsidrova
ettraordinaria III (bernia.
lobo* de
Mlee Adelfa
anib la seta e i ollerriii ole cacalues
en slitls
Ilissable, un anee notable debut.
NrITA. - Atioet leal re esta dotat
rio calefarció central.
Es despalsa a CompladUrla.

tefe4444444444444444444414.
0444.4444,4444~04.414444
Gran Teatre Espanyol
NNNNN ERE.RVICEE
•

dimeeres, larda, a les cine.
pesseta

Entrada i birlan UN.u,

CONA EN COMANDITA
Nit, 4 les cien. exit inimens de la
ilegenda d'amor i ir t'ilesa, en II
eplamlls, d'E. Lionlies.
UNA

MARIONETTES
dijous, tanta. roh.? rena
BEN CROSISES... I BEN CALENTAR
•
l lotes les out, el gran eta:
Dorna.

MARIONETTES

P44401/4414,44

100. 60 professora d'orquestra,
GO, del Sindical Musical de Catalunya. Mestre Arnadeu Cristia. En l'intermedi del primer al segon arte l'orquestra
execulara una Fanlasia
motins de la famosa sarstiela
La verbena de la Paloma. Del
segon al tereer la renlimenada
robla -Barcelona" exeeutark la
inspirada sardana de la famosa Opera Garin, (lel mestre BITIO/1, A dos quarts de deu

punt.

1•04~~4~4.64•44»e»

TEATRE POLIORAMA
Companyla francesa
GRAN GUIGNOL DE PARIS
Director: Alisad Levy

4 CRIQUE* FUNCIONS
D'ABONAMENT
ele dles 13, 14, 11 i 46 de
desembre de 1923, nit:
4 ESPECTACLES
DISTINTS, 4
Teatre de l'espant i de la
broma
Vegeu canalla 1 Mates de

companyla
Queda obert l'abonantent a
la coniptaduria

es1444+114104•44444444444444

Teatre Català Romea
Itimarts.' 111 , Primera VrtIliida Selecta iirganitzaila per dislingides (lames' de la noslra bona sdeielat. El barret de casos.
valla, de Plrandello, ti adln•pi..,
d'En J. M, le Sagarra, i la o.i.
media turca El visir de Lankaran, )1irsti-Veth-.11i-.\liliculd,
arranjaitiont d'En J. Pons i Pa-

ges.

.•••••••••n•••••••••••444-

Teatre Barcelona
Gran companyia de comedia

TE ATRE COMIC
Companyla dramàtica

ALBA RONAFE

ROJAS - CAPARO

Aviii, ditneeres, tarda , a un
quart (le sis,raplatolida ro_
média en tres actos El due-

Per donar floc ale aseutigis
del grandiös melodrama
EL SALTO DE LA MUERTE
que
'estrenarà dissable,
a la nit, resten atispesea les
funcions de dintecres, di-

jous i divendres
F.444.666.4.66.4.44.4.444
444444446144.444«44444"

TEATRE NOU

~~~111~~~~~11~11~
~

OROCRIITRIN4 51 , 511 ..! Sal n he IlidPni0 y e ankli.sin DISTINCIIDES
Mul, (Ilmeeres, insuperable prolgrama. Esit colossal le la superproducch)
•• Metro" El ~cado r de parles ietelnalvell, sdperb poema eitiedialOgräfle,
lasiompte er i ettbeht •lnorihrunit, Interprelat per namon Navarro, arouipanVat
de la IneomParable estrella, conelluda roln l'artista mea formosa, Allee TPlitii
fOlnpienin ej prjncronna la preciosa comedia, de gran elit, Un Mente de falha,
d'Original argainteot, 1 lleo divertides chites Eait pernio," 1 Istroaall per sesee.
Dema, chon g o estrella II.' la ~olla M'amativa Camina desconeguts, per
111 genial artista be,..sle loaren:eme
Acial, la ~tila Mea d'emitida de la temporada: El te j an'? de la done, per
l'insigne traste Severin Mars 1 la emment artrin Tenia I.eloyme.

.......~.1r~4.10114444444~11~1111,,~...-,..411.41444.

Cinema Princesa

Salé Catalunya
ORAN CINEMA De 144114
NeDiblre
I ello
evo', dimeeres, liii randl4s;
Mirar X, pel n11 ,3 gran saltador
del Indo, hlehard Talnlarlite, el
company i admirador ne
bouglas rairbank s . Na deicen de
t'odre aqurata tol.M111 m441(. 1118, si
valen pasrar tina bona .•storia.
Ptas. p..r 51a,cul.
1.11 Hulla gler l'enletandle, It.' hobl•
la broma, 11 0055. Ire 4 estrenes:
Contra caparais..., grandiosa tulIteula Stebskat 11.411 Minan d'Un
pintor; Revista Patné.
loluMeloge, lntI LOIa Mantee, segoce la faMosa 1 popular obra.

.4**4444.••••••••••••1•••••
Gran Teatre Comtal
Gran Cinema

flohbmia

Aval. aduerme, tarda 1 nit, pro'
gramea colosaalsi la fortboaa coIllódia Flor de neu; la peine/ola
e t anica tan policlact el forMós
eitiedrarna dublim «rana; el preelO g Min _Atropen par amor; tul
creicent de la grandiosa pollIculs
El paesatger eco» bitlIst.
IleMS. (kilo., Cine estrene:. Aviat,
. La Sima de Aten NNNNN u.

1144~44~4494•49•4441.
"4/444~444.41444444441"
Cine
Polare
......,
/ ....--...
almo sato
.

encetbl

De MORA

g&•

PI.8

r r ie

.1,111, 111,10 nur' 1 ,errla I ni/. la (gri p osa ...media be, de n ' u ; le,
reell lruln% etanlque ll Pamplinas gres
menta i Bit !ahelee; el prerbta
nini Atrepell per amor, I V I dinIII» ~nada de la e tn i a ba'ai ln Ni
l'obra mamola! de /Innsinne EHfrenl 51,1 , Ele Mistela de Parla.

Don., 11)511 1, proKrra/na llou alul,
ii . 1 1 elle-. Mini o ellos Camino cona-

Temporada de Tardor

444.1119".11444.11+1/4444.04'

"c
._

GENIO I FIGURA

Demä, dijous. larda. La
pluma verde. Nil, Genio I

el b

mor, Interpretada eme r o res er.
lirio' halla AM/Iranio, . Mansito! I
Andrés liaba].

Monumental • Pedró

Walkyria
nIltnerre , , Cl fllibuster social, lii n IV episoili g : 111 mes do

AN ii I,

allonel; Melerotit eentädie, per la
NapierkObiska; II 110p negra; Bu.cana casa. L'honro, eStrelleS: El
boalar social, V 1 VI; Rogarla ele
leventut; Phtmo t l Jornada : El ca
p •niematle u delires.
-sila

1.11441144441.41+1144114444414441+041
•08011000444444444444.1144+

Companyia de Comedia.

PEP VIÑAS
-mamansadmanfflammarrommammamd

14444.114+000tt

COL ISEUM
AH II 1105

Avul, dimecres, tarda, a les
cinc, matinAe popular:

.trui, tarda, gran Nernint
Nrritable esdevrniment
presentad.; de l'en' irterit

EL ARDID

Nu, a los den, popular:
LOO GALEOTES

Priíxiniament:
LA BARONESA

4444444444444.0004•00444t

Teatre Catan) Romea
Dissabte, 15 1 diurnenge, 16
de desembre do 1923, nit,

en

LOS MOSQUETEROS DEL
REY
Nota,- Per a major comoditat del públic aquesta empresa tO iin despatx a la
Placa de Calalitnya, nume.
rot)

Duce (migues representacions a Espanya de

s44.441444444~4•4444*

VIDOCQ

Gran Teatre del Bote

interpretant els respecl luS
papera de "Vidocq" i "Ma
non La Blonde", les eles
celebres "vedettes" cinematogräfiques franceses

atta PlAVAMB i [LABRA
VAUTIElt
amb el concurs d'altres notablee artistas deis millors
teatros de Parla. Es des mata

Corninaduria.

,

firan funció per a ()emú, din 13.
lo III membria de l'insigne 1 11511 '.
metre Trimits Drelon
t. La grandiosa ópera en tres
fletes La Dolores, prenent -bu
part els eininents arlisles Do-.
kienyora Darelle; ("aspara,
cenyora Oil; baza r°, senyor

iltOsal; NIeleltor, sertyr,r 11404fie.
Py; Rojas, senyor ou Rey; Celen/in, senyor Uses; Patricio,
senyor SeitII'l 110 eantaire de
jota, senior Dontüneela; parella de ball, banda de guitarra 1 banderion. 10 coristas,

Avtii, dimeeres, larda, N,4eit
cine. 1.'0x1ramdinariaritee.
aplaudida sarsuela en:trei
netos, d'Antrial l aso .1 . Rica P.1 Drinzirlill, 'l'oro, noislea del mea« Pau Luna,
La MOZA
CAMPANILLAS
arreció dels notabiltss1MS
a II lela l'osar Leonle, Pollea Herrero, Rasar Ferrer,
Francseo Gallego, Rioard
Fuete, ~Ion Olieres, Oar.
lea Rufa". Dsoorat nota
deis reputals eacenbarafe
Ballens I 011tal
, GRANDIOS EXITAS

Demä. diJotts, 1 tole ala
dies, La Meiga de Campanillas

Nit, no hl ha tunee, per
donar !loe ras assaigs del
onntr Infantil en dos erice

1

Norbtets Uni
ame; evtivina de la preelciall romema dramática Amaom eme torre, per Eran! %layo, suma pa l ia-

Cap a MARSELLA i

GENOVA
Mapitie valga amb el Rumio trandelle

BOLOGNA
que sortlrä de BARCELONA el 19 de desembre
PREDS NOTABLEMENT REBAIXATS

Marsella: 1.•classe 99 pta. Chova: 1.• s'use 189 pts.
„

PRIMA:

MIMM.,
Entrada venerar, C111141111111741 asa.
NENS, mlred el prograrna
del DIJOUS INFANTIL.

Dlani•Argentina
Escaldar
Avui, dimecres, fi jornada ale
La eletet eagfule. El Peuegar
tenle 111111N, ()arme de Klohdl.
ke, MIS polIciaL Atregell ger
amar,

Teatrett Telöttlf 1 Manita
I Cinema Non

Mestre Granados,

dimecres, L'InereIble, 'tabla #1,1314411* L4 Mulla U.
grada, einque episodi; IrelleRat
Sil

2.• „
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Per a informes dirigiu•vos a ITALIA-AMERICA
BARCELONA: Rbla. Sta. Mónica, 1 i 3; tolden 3291 A.
MADRID: Alealb 47; hielen 6128 M.

35, PAS II LIO DE ORACI ll, 35
pireriarrie. t 1 de de g embre, 8 (loa
aunlieló)
ItECITAI.
de vio/meollo 1 de piano, per la

IBBABBII•1111•11BINBAB•111110BIBBBBBIll•BBIB•1111

15 3 7

CALCATS SIMON

senvnr,la

MIURA votaba 'Montaos.

JANOS NNNNN VI
Obre!, de g lotonrello, Campagnele. Maydin, •aint-Seena, Poseer, Codard, Couperin-ltreisler, _
Nuble.

W

RESTAURANTS

pati alau
El sale más higlinic de
Barcelona

E

Cali:raen:16

PREUS DE SALDO

: Fürica di cal çat:

LLULL, 21
(darrera

al Paro)

B ABBINBUBBBBABBBBIIIBUrnamoomma
nummumuszeinnumess NNNNN
ti

SOCIETE GENERALE

Concert nit

Jazz-band VILA

Liquido a la fabrica mateix les mostres
calçats amb tares que no poden
lliurar als comerciants

644.1144.4444.04.044.4144.14,

•

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

•
•

Sucursal de Barcelona

.004444411014401s

Plaça de Catalunya, 20
FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
£SPARTERIA, IS-VIDRIERIA, 12
Telefon 1378 A.

•

Tolo ma loperacions di Banca dl 9irii

OA!XES DE L LOGUER

imlineimmidmilntimmor

Deudo,

.44•4•••••n••••n••••••44

2.• „ 76

(Wats trembarcamest 1 mantfiencia Ingleses)

FILL DE PAUL IZABAL

ettraordlnari de El tartarout, per
Charles

Butaca p p elettnala, UNA

BARCELONA

e
misireommummumwimuninummusemert

on, divertida chota rimara. Eta

1 tres quadros, de ,iosep
Frreihndez del Villar i Manuel de A6ngorn, tunera del
SIL P111110IPII ILUS108
que s'estrenara diVehdree

Ramblaal e Catatuny a, 4 1
T588
A.
daron 4

SALA ZOLIAN

quart
quitil

EtIPIRE
I; Piratea el'algua

I PLANA

SECCIÓ B

-

Grandiós èxit del

(1 1 1 4 1t
a un
de cine de la l ama 5 un
(le den de la Hit:

CAMPS

Diumenge, 1 6, a les 5 de la tarda
Coneert per
l'emlnent violinista
FRANCESC COSTA
Pianista: ANTONI FARRARONS
Programes i localitats: :Uagat?mil do música de la Unió
Musical Espanyola. Portal de
l'Angel, 1 i 3. - Condicions
especials per als senyor soeis
sie l'Orfeó Català,

visaren AM A

artista

ANTONI SALUDAS

---

toda d'ufano.

EIDORADO
la

a

el

Palau Música Catalana

Schumann i

se 444.414444444.4444444•044,

Gran Companyia de
de JOAN VILA

a

Al plano, Noratal Chogin.
eosturn .
InvIlactori s ruin

Oran oompanyla de eleallellie
la, opereta 1 revisto* de

TEATRE POLIORAMA

•
•
•
•

CONCERTS

^444444.44.044444444•41114+

figura

64.644.1~44444444.444.44

Tellifem 1371 A.
Avui. (hm/Tres. selectiselm
programa: La olutat sagrada,
projeelant-se la cinquena jornada d'aquesta preetoea supercOrle: El jurament, sensacional
'Irania do gran etnoció. Interpretar per la gran artista Lina
Caballee', del seleole programa
Ajuria: Flora mística, sentiMental cine-drama, de gran cegitaient: KI club dels célibes,
grandiosa comedia do gran pro_
contaeló i de veritable èxit,
PfAlll'iö de la no•ablr artista
Ilelld Moja: Maurieri de dormir
ele serenos, assumple de gran
brotna.-Demä, tI ij r tus, tot estienes. entre elles IndomnIs
superstIcions, per l'as de la
panlalla Douglas Fairbanks;
L'home dolent, interpretat per
la millo! . arlista franeesa Retó, Lorayne: La ciutat sagrada,
sisona jornada, 1 d'all res.

este. t la ',d'Inda extraordinaria.
(le forinAs aroulp ent. Sonlni d'a-

c44,044014444,0•04

lo Peras-Gómez, (dita Mis.
tunia ibil hiera/ Huís An
ton del (Hotel.
Nil, a un
quart (Fonze, la celebrada
emnialia en tres arios,
(Mute (ha -'la Akarez i
Antoni Paso,

iiessunesmeneevemmensersenssmenssm•mea

Nido de Productos Ceriuslcs
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litäjoles de Velincla 1 ale.
des de conat rueda

e

Casimir

Vicens

IM140• 111*--

aupaba: Tallare, Ti

Telefon A. 5020
Pkbrleat Carear lenavent

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal 'número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,

eta de la Travessera do
Sane)

BARCELONA

NONELL GERMANS
.
1

caree g »Loas 1 CUPONS
_IIMMII 114t osee _ie_

BANC DE BARCELONA

l

' Renovacions, Conversions, Canvis, Agregació de Fulles de cupons i Revisió de -Ilisi
tes (Paro ort itzocions.
Admeten dipbsits i teta mena de valora

11

