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En un estil ràpid, fulminant, el nostre coHega "La Veu de
Catalunya" va donar, fa tres dies, la nova que s'havia dissolt
'a Federació Monàrquica Autonomista. La nova ha resultat i
no ha resultat exacta. Es cert que en una reunió dels directors
Je! dit grup s'acordà dissoldre'l; pele cal omplir encara els trämita legals que han de donar a la dissolució caràcter juridic i
definitiu. Sembla que, passat festes, aquests tràmits quedaran
mplerts, i aleshores seran adreçades al Govern civil i a S. M. el
Rei Anfós XIII unes comunicacions donant compte de la mort
de la F. M. A., i exposant segurament els motius que ha tingut
per al suïcidi.
Sempre hem cregut que la F. M. A. no era un veritable agrupament polític amb existencia real. Tenía directors, pele no tenia massa. Una quants homes, entre els quas n'hi ha alguns de
bona voluntat, posaren un rètol de luxe damunt d'un establiment
amb atractivols aparadors. Pesó la parròquia no hi acudia. Si fou
possible de sostenir durant tres o quatre anys l'establiment, va
,"ss.ser pel seu caràcter de sucursal dinàstica de la Lliga Regionalista. I havent vingut circumstàncies adverses que han estat
causa d'una minva en els cabals polítics de l'entitat matriu, s'ha
decidit de tancar la sucursal, que no tingué èxit popular. El luxós rètol està a punt de caure.
Ens mereixen tots els respectes els homes directors del grup
en liquidació. Fina direm que entre aquests bornes n'hi ha alguns
que. com el seu mateix president, el senyor Maluquer i Viladot,
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pot dir que l'orientació nascuda d'aquesta convergencia hagi
tingut gaire sort. Els partits del règim vell no van respondre gaire a les tendències de la F. M. A., amb tot i estar composta d'elementa que procedien deis partits dinàstica. Quedava l'esperança
del règim nou. Però les darreres paraules i els darrers actes del
Directori militar han establert una distinció completament clara
entre la descentralització i l'autonomia. Declarat oficialment ambigu el concepte autonòmic, la F. M. A. quedava en una situació
violenta. Sentint trencat el lligam que havia volgut establir entre
dos adjectius, la Federació es desfà.
Cal relacionar aquest determini amb l'editorial que ahir
publicava el "Diario de Barcelona". Insisteix el nostre collega a
trobar lloable el conjunt de la tasca del Directori militar. Pere
exceptua d'aquest judici allò que pertoca al problema de Catalunya. El final de l'article alludit és una explosió de gemecs i
de plors. La posició dificilíssima en que ha quedat la fórmula
monärquico-autonomista porta a reflexions pessimistes i amargues el degà de la premsa barcelonina. Resta, per?), al col.lega
una fluor d'esperança. "Encara s'és a temps—diu--d'alçar els
ànims i rectificar desviacions." Al seu entendre, és urgentíssima
la necessitat de l'esmena. "Els moments són preciosos—declara—. Un pas més que es dones en fals, podria produir un funestissim divorei espiritual que no es compensaria amb el predomini
es

de la força."
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La Política Full de dietari
L'1C.4DEMIA C.-ITOLICA
DE SABADELL, OBERT
Per disposicij governat ;,, .: ha cmat
. , berta l'Academia Catillka de Subadell, clausurada el vint-i-u del ves
rassat.
EL REGIONALISME

FRANCA
ELs regionabstes del Fritz: Cvntat
;:ein celebrat fina r:u7u3 de :m'Ye Be:anean.
Darrera d'una as:N:yes:a discu...Z.;,
,.acordis ola declaraciS, ofirinaV, el
final, la redoma:. dels 'bibltants del
bin
[ranc Comtat de:;:bVr nos
PLORALLES I GEMECS
EI "Diorio de Barcelona" publica,
d'ahir, un llar('
el sen
amb cl doble tito! de "La la,• del Directorio" i "Meditcnies".
EAL aquest Miele, el ven "Brusi" fa
done (judicant, naturalment, segons
a seta situació política) de la tasca
, racticada pel Director; militar, la qual
,malifica de "derri2m", afegint que
-de ahora co adelante es necesario re'uf icor y (a reedificación es cosa de
'Iyo mas dificil".
Rcfcriw-se a la qiirsti j catalana,
'la el següent:
"No solamente no estii resuella sinó
la ha agravado la falta de pro-asoció» ‚Suficiente para tratarla. Heaes de expresarn o s con ente7a leal-ad. La confusión de las ideas por
fluencia de conocimiento exacto de los
cosas; el no saber deslindar la aspraión patriMica a Un regionalismo que
no excluye, antes corrobora la unid td
nacional, d.- la utopia separatista, es
' ,usa de que ünicamente haya suf•ida
fuebranin el instrumento evolutivo que
bah: de enlazar para siempre la reo.
'dad netamcnte española del regiona;Isnto con la reconstitución del Estado.
Tal cual a tlbinta hora han derivada
los sucesos, mucho tememos que s2
desperdicie lainenlablemeale la providencial coyuntura del viaje de las R.,-es, cuya transcendencia había de COI,sistir en el definitivo consorcio de La
AegienloS regionalistas co': las ar,2ineid0s orientaciones de la pa:it:ea española, para formar esa España gronde que es la asPiratión suprmra de lo
¡uniestadistas dotadas de una
fica de conjunto. ¡No se habrii Comet ido un grave error al rechazar desabridamente a MI entidades feitMe•
ajenas a todo sectsvisago
tiro, qiie contrate:non can ne
eia a la brillantez de. Io ,graulawar recepción tribriosla a Sets 43Irkii4i.rsf
"odiad km, ir reprimo del Directa-

BARCELONA, DISSABTE, 22 DE DESEMBRE 1983 -

ANY XLV—NUM. 15,59b—PREU: 10 CENTIME

UNA PARELLA MASS.I
ELEGANT
Ile vist la fotografía dels reis de
Grecia; l'han tornat a publicar els
diaris i les illustracions amb motiu ee.ls
últims esdeveniments de la política
hellénica. Es una fotografia que coneix tothom. Es la iotografia mateixa
que va apar g xer aleshores de Pur
exaltació al tron.
La reial parella hi apareix dreta.
Ell mig p eluca els ulls. segurament
a causa d'un excés de claror. Duu
una jaqueta esport, uns pantalons
claro, que hom suposa dr frandia. Ella
duu un capell blanc, probablement de
feltre , enfonsat fins més avall de les
celles; un triple collar, que cal creure de parles legitimes, li volta la gorja; els solitaris les orelles són
enormes; el vestit clar i vaporós apareix entre les Mies notes greus d'un
abric-capa.
—"Tris chic" —un hom sent la

temptació d'exclamar. davant l'elegant
parella.—"Tr4 chic".

Perb cal reconéixer que Ilur elegäncia, sobretot la de la reina, té una
renta gosada. una certa impetuositat,
un cert indivkualime, que no s'adiu
amb el que imaginem que ha d'ésser
la dignitat reial.
Fin una prora. Posen aquesta fotografia al costat de les del§ reis
d'Anglaterra en qualsevol acte de la
seva vida. Copseu el contrast? La
reina Alexandra porta riques joies,
sumptuosos vestit s , carissimes plomes,
pern el conjunt dóna una rara sensació ev austeritat. Mai no podreu conforuke la reina Alexandra amb la dona d'un 'inyecta riehe, ni- amb una
cantant célebre, ni tan sois amb una
dona elegant de l'alta societat de Paris. Segueix les modus de lluny; la
seca silueta no arriba a desentonar
entre les altres, peris sempre ti un
aire distint. absolutament

En canvi, la reina Isabel de Grecia i el :tu marit, amb el sil] taranmoderníssim, han estat scrnpre en
condicions de passar uns dies a
St. Moritz o a Lucerna... Per això,
seguramcnt, ara caldrà que tti passin
una Ilarguissima temporada.

Garles lloldoelli
vio 103 que a todos se antieiparTn es
aclamar el golpe de Estado de u: de
seP t ie thbrc.' Y PO eariva'ilr,i 1111
lasssar en las frias...del separatismo, tor
I314eito irritoie 4c prete.:ta, o meches
gre por corzirekto profesaron eionpre
si repioncriissio compatibk. roa lo ami.
dad de fe Parlar

CARNET DE
LES ARTS
UNA EXPOSICIO D'EN
JOAQUIM MIR
En Mir actualment is un deis

nostres pintors que te la producció
mis so/licitada; això, naturalment,
l'excusa de preparar obra per exposicions particulars. D'altra banda, no
necessita comprovacions ulteriors ni
cerca cap mena de corroboració critica. Les seves exposicions, cotos
la que ha tingut 'oberta al Saló Pares, fan l'efecte que l'autor es deixa caure amablement entre el públic
per saludar les coneixenses i rebre
les encaixades i les felicitacions de
costum.
Aixi, no vol pas dir que En Mir
treballi amb desdenyosa indiferencia. Precisament estem convençuts
del contrari;' aquestes teles d'ara,
com altres d'anterior.% diuen ben
clar que el pintor s'ha encarat amb
el natural amb el mateix ardor dels
primers anys, amb la mateixa actitud dionisíaca de sempre. En Mir Iss
estat corn un solitari de la passió; ha
viscut constantment en una nsena de
desert roent, al marge de la riostra
pintura, desert visitat a tothora per
allucinacions del color.
Les revisions dels darrers anys no
l'han pertorbat poc ni molt; ha conviscut amb llur estrèpit i en prou
feines l'ha sentit. Ell ha cremas
sempre com una foguera inextingiMe en mig de l'atrafegament general. Ni s'ha encomanat gran cosa ni
ha encomanat res a ningú. La seva
llei ha estat el sea instint; la seca
retina ha absorvit l'element link de
la naturalesa i en aquest aspecte ha
trobat coses úniques en la nostra
pintura; la seva mà frenética ha
creat una técnica impulsiva una mica monstruosa. Quan tothom parla
de disciplina i de contenció, ell sistematitza sàviament el seu desordre
magnific. Els seus paisatges s'aguanten per la matexia força, que
projecta les llames enlaire; i en cantar la pell de la naturalesa, tot sovint desplega una paleta abassegadora amb la qual sap ter concertar
arib dissonincies personalissimes les
veus avellistades d'uns blaus i uns
morats dolcissims amb Vexabrupte
d'uns cadmiums roents.
AQUAREL.LES DE FRANCESC
BOUNIN
Al n'aleja Saló el senyor Emecese Bounin hi ha exposat una
rbundosa collecció d'aquarelles de
paisatges canariencs i gironins, executats amb notable nitidesa i distingida correcció.
C. C.

ELS POETES D'ARA
al. A. SALVA.
L'alta paraula de Miguel Costa digué en el pròleg de les
"Poesies", de Maria Antònia
ó. "La
Salva, la seva significaci
senzillesa discreta, la naturafilial sense vulgarisme, una corteccie sense esfore, un gust exquisit, un lona de bondat Ingenua i de sentiment &Wat sense exaltacions estranyes...".
Aquestes eren les virtuts que
l'illustre poeta ponderava. Senzillesa, discreció, bondat, or i
niel deis versos de Maria Antönt ti,
La 'lírica mallorquina
tat forjada en formes assenyttladament bellas. .foan
Miguel Costa i Llobera, Llorene
Riber 1 tots els 'metes de les
.ilivines illes, han fel reasonar
Ilur vers atnb una música feta
de cala i IFolivera. Maria Antónia Salva no defuig aquesta mena de llei que dieta la lírica
mallorquina. Ileu'said els poemes "De la pagesia", posem
per cas, Amb quina noble melangia, lela de jota madura, vibren, talment cristall i metan,
les itaraules!
alada Antònia Salvis, podessa alada, sent elegfacament la
natura. El present, sota el ecu
esguard Ilumines, s'inunda d'una rosada que es, aliada, bolrima Sembla lltinyà, i perdut.
El din', sls ql llaurador s'arrocega, Inefable, pel caen) sense
limito, en la frisia plagiaria.
Fas joes d'infant mimen, lisido de record, i el flabiol de
pastor "floreix en sitios d'enyorenca — i en notas de rossinyol".
Sentit elegiac propi de la 'Hebra nulo pura. L'elegia, per?),
no desuna de fe. Maria Antònia Salvà sera la beuttit del
reten, com un ale de la Divinitat. Traductora de Pasean - 1 de
Mistral, es al rengle deis postas creients ,1 .simples, dolis que
~hilen els versos per als pasten i gent del mas i escolien
aloricroament pura, l'ante . pal-

pitar -de la te4ra.

%Mi Ser.

U NIMIO DILFILUIY1

La moneda Que circula

ELS SOBRENOMS REIALS
•nnnn•n....

Sempre hi ha hagut una tendència afegir al nom dele monarques„ultra el nombre d'orneutro •riviat especial)
dre corresponent, algun sobretipos
corresEl
"goldenleihe"
nom que ens parli de certs treta
ItERLIN, desombrthpon al dólar. Ili ha després les de llar caräcter o de Ilur figuQuedareni en parlar deis al- fraccione. El "golderileihe" ea ra, o ens. recordi alguna de Ilurs
tres dos mitjane clb pagament el veritable paper de fum,
gestes. Pero no tots aquests
que hi ha a .Alernanya: el "gol- pura fantasia. No te garAntia, sobrenoms tenen una igual fordenleihe" el “schatzanwei- es una pura Mustie. La gent,
tuna. N'hi ha que amb prou
sung". Aquests dos papera no naturalment, fa circular el
eón recordats pele biseón pas una moneda pròpiament "goldenleihe" i el farà circular !cines
dita,perii, de fet, fan cono si ho mentre a les botigues e{ pren- toriadors N'hi ha d'altres
fossin, del moment 'que, COM guita però es una moneda que eón conservats gelosament pel
hem dit, san un mitjä acceptat no fa cap goig. Es el papar d'a- poble. EX nom de Jaume I de
Catalunya, per exemple, no es
per tothom (fe pagarnent.
quest país que us (lana mes la
. El -schatzanweizullg" es una sensació que es un tros ¡Te elia- compren gairebé sense el sobrenom de "el Conqueridor".
obligada del tres'. Es, per
Sobre tot si canvieu un Otant, un papar rpie ha donat tee, que As un tros d'or, i us El nom de Reme 11 d'Arage
sembla exigir la designada de
l'Estat a les persones que li han donen aquest paper, teniu
deixat dinero . Aquest paper pro- sensació que us donen gel, per "el Monja". En canvi, qui es
recorda, llevat En Pròsper de
duela interès i es va amortitzant. liebrede mica en mica, per sorteig.
Ben garbellat, la moneda ale- Bofarull, que Ferran 1 s'hagi
Existeix a tots els paisos. Les manya que encara te mes ga- de dir "I'Ilonest"?
Es curtes d'obsersar que tla
innovacions que aqUest pape: ranties es el mart. Les altres
ha sofert a Alemanya aún
coses seto, fins a cert punt. ex- fortuna del sobrenom no serva
següents: de fet, a Alemanya /ti perimente. fantasies, tambore- una prou intima retad() amb
el seu origen. Hi ha designaha dues elasses de "sehatzan- 'les en el buit,
sveisung", el que produeix int2fantasies mes considerables cions inventades pel poble que
res i el que no en produeix. Pra- san el "goldenteihe" i el "ren- solament han estat conservadueix interès l'obligada d'aten-noarc". El "goldenteihe" (a- des pels erudits. Ferran vII
questa desee superior a cent ra la fi que fan els barreta d'Espanya fou anomenat, per
mares or. El paper que passa vells. La eatastrofe del "ren- una gran part del seu poble,
d"aquesta quantitat es una yeti- len-mare" es .una rosa fan can"el Deseado".
fahle lamina. amb eta seus im- tada qtte no loo pot ésser mes. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
pone a punt de tallar cada tri- Molt sera que aquest papar ar
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
mestre. Al eostat d'això hi ha ribi fins a Carneetoltes sense
les Ilargues Instes
obligaeions petites. obliga- haver iniciat el sen cura de de- deRepassant
que un hom aprèn
dono que tenen la partieulari- predad& Els simptomes ro- en sobirans
la infantesa o en l'adoleslat tl eorrespondre amb les for- meneen d 'e s.s e r alarmante cencia,
es traben sobrenoms
mes del datar. El "schatzanwei- L'Estat. que ja ha exhaurit el
sung" tipus eorrespon al dólar eretlit d'un minar dos cento per a tots els gustos. N'hi ha
arnerica i val, per tant, guatee milions que hada de tocar de de veritablement sareasties,
mares or vint tenles. Despees la eanstitucia ttel Renten Banc, fine no sempre del sectarisme,
hi ha les fracciona de "echa:- srgons fine!~ (afasia d'ex- sind sovint de la baixa adulazanweisung" que corresponen a pinar. &mana compre mes d() cortisana. Felip 11 d'Espales fraccions del dólar. Hi ha.
"renten-mares". EI tienten nya fou aixf anomenat "el Pruper exernple, el • "sehatzan-; Boina o sigui reconomia ale- dent"; Felip IV, "el Gran", i
weisnng" de (ataranta dos te- manya, riega. Es passaran Felip V, "l'Animós". I, • efectinles, de mace or, de dos marcs uns emano dies en nones, tira ! vament, el primer va endinsar
or, etc. De manera que aquest aflnixa. DesprAs es farà la gran imprudentment Espanya en una
papar no es mes que tuna obli- comedia de la dimissid de les desastrosa política dinästicogad() del tresor portada fins a persona l itats MiP san al davant religiosa; el segon no es grß
le s ü llinl es cOnaeoldennies del d'anuest Harte. Es prenluiris una sin() perquè va servir de model
divisionisme. No eald. Aue aixb CTISi interior en anuest fuga- a Velazquez; . i el terç palia
slagi vist eneara 2s4ap altre nisme, i aixó hadrä d'Asser el d'una tristesa abúlica molt en
consonancia amb la imponent
pafs. En general. l' Unció del
raalenconia deis seus jardins
tresor es la forma quo pren eg ofninPettnirna' ra n diple lcalen''raetclisatrr"flae:mEol
eda. exarfament eom es va de-n d'Aranjuez. Poca monarques,
l'estalvi a cada pato. A Alemanya Ilaneat, certament, predar el mere, 1 miau s'arri- pera, han hagut de suportar un
anuest paper, per donar una bi a un punt de depredada su- sobrenom tan vexant cono Ensortida al neo estalvi que hi ha , fident. p a crearle el mere nú- de IV de Castella. No hi ha
pera lambe s'ha Ilaneat cono a ntPla1 freS, que se guir\ la toa- historiador ni estudiant que
.pagarnent i aquí lii ha tei xa sort — si les finances
mitjà
s'oblidi de proclamar-lo "l'hal'Estat no s'ordenen — que els potent".
la veritable innovada.
El "schatzanamisunz" té la seas comnanvs antrriers.
• **
ananstea fieannos (-testaran
confianca de la gent. Dóna el
a fer aquests
ha
portat
Ens
4 . 01a1Pnar Ea narra de dassis per eent. té Iota is garantia
comentarte relatius als
que pot donar l'E s tat alemanv, evoy, "en 1. andono f11/1,(1,,aeia Pneus
as rEstet ose rodnir le, des- sobrenoms dele monarques, un
i els premie. a l'hora ele l'aIseeó, niTó , ani bn fa? petit treball del senyor Ferra n.
mortitionrid, són resneetables.
Tot plenat ha 91 m'e aquest Onin alemanv te/ la rnä a'alls-Taberner, aparegut en el
t'arree número de la Revista
poner s'Itarri comeertit en la ro- prou torta per fer-hrt?
ca forta de la confiança inteJosep Pla deis Estudie Universitaris Catalans:, tan explica, documentalrior alemanya.
ment, els sobrenoms dels reis
El -goldanleihe" 4S una cosa
Antes Ii i Antes III de CataluUN COL.LECCIONADOR
molt pintoresca. Vett's aquf.
nya, El primer. cono As sabut,
breument explicat, el què As
ORIGINAL
fou anomenat "el Lliberal"
:unten paper. Es pot dir qtle
Fine
ara,
era
cosa
rnolt
cor"el Franc", i el segon, "el BeAlemansa va viure una pila de
rent,
els
entlercionadors
de
senigne".
Mesas CIA IPS divisas qua va en gens, de rap-i-enes, i d'arruiRelatiu a Antes II, aporta el
IIir u restranger• El3 eatalans.
suissns, ho t andesos, angleeoa. nes sie fantasia, lions transieeix senyor 'Valla, un capitel de les
americans i suees, 011i1 com pra- encara amb els eol•leceionarlors constitucions catalanes prosen mares, altea cosa no t'aren d'esrtiradenls Instarles. Per() anulgades pel dit monarca en
darrerarnent ha bahnt el record les corte celebrados a Montee
olla donar el seu or a canvi
dels trossos de papar nue els d'origintilitat en aquesta ma- en 1289. Per aquest capitol
teria,- Of. Bellinaliam. el anal veu que Antes U, all comemadrosh, en forma de mares,
es dedica a matar l'estopa rol- n'eni del seu regnat, no tenint
Alemanva. Amts acules:te, aisi_
leceinnant
aeeidents. Annest consellers útils a ell i a la seSP51 a non ti s s. l'Fstat m'a tisenyor MnsIra a los naves amts- va terna, i essent d'altra banra& una temnorada, ljavors tul,.
amh to-ofund i (110 n Aertt
d'onavn enef vine, a /arpa_
da rnolt 3ONC, va mostrar una
a f ame lid ate de re- excessva llibertat. De manera
uva; es qvia minai do frute. orean. un
/ar i 01151 1 TOIngratiPs (1 P 1S (11es Ireha l lavn, hi l t aviti pan i
. iCni l'error eomesa
que eDne L
teanauittitat Por?) arr ;1,1n no fa 111 1. 30S nre l dents nne M: De_ Ilasors ailienant una gran pata
une les d ly,a es s'aenhuren i Ili ,ie.hu m ha tinent l'honor de del seu pairimoni, i compresapir N'hi 11;1 ;ho tole mena.
Ilavn P s han Ir ,f, ” la vida sao!
mant la moldat dele consellers
es fAu tamoss fhle rafstat ,re_ rroonilat iii. lEatilomohilhsties, que li havien impulsat a fer
11) ; u, pPr Mar. por ferro i
,
;'119
4
.
termina ren e tir el Me aun ren
aquellos alientteions, aixf com
de, pelo PSOnIs, fin g i tot de rnve. la forma soviut fraudulenta i
a l'este:imana a
I I nps enonotoinato. Reo ner ara
pra
popir
ois E l sets ietent
bis mena eaterentarir l'infati- dolorosa en qua foren tetes,
CrVIS P S olla e t eeelnven A I' l nlerublo
rolleee ; onador i rninvar la ruana que lol sigui restituit
r l o e Per ner'har a annest
nrifila de colleecionar nona ac- eneontinent.
;o ni, do r- , 01( Pane.se
Aquesta exeessiva llarguesa,
ensnrisatil. El nanas. d'onno4 cidento,
Aennaellerirm a M. Be lline- que posa de mattifest l'esmenemnrestit As el "attldenlethe"
hant de passar una terermeado lada constituvita justifica a
Va resa'1ar. neró. uno Pope- ver les torres hi g nhniolies, i bastament el sobrenom d'Anració tirana non exit. Pansintser podrui !dec i r ol sen vo- les 11. Cal, perb, 110 oblidar que
t'aren tro ca p anafre tocantes, luminds ä'hum nombrose orno_
en el seto regnat hi ha un altre
els anafre ineantes de sonoro
estleveniment que pot lambe
encara
desconeix.
(me
atoas
Tot plegat, p er?). ro di-N I' rea.
t'a y er estat l'origen de les dePor?, VP1/ ' S nota olla l'Estot denominacions de "el Franc" i
RESUM TELEGRAFIC
eidit de tota manera a Pencar
"el Lliberal", amis lies quals
s
al papar. sense y-roncar-sal g..
La Gomleal6 de Reparaolona
I designa: la confirmaeie del
fa el segnent: arriba al d i n del ha examinat Ja la petició d'A- sP
"Frivilegi general de la Unta"
pariament dolo 31 . 11,1 0 1. 0105144 I lemanya sobre la prlorltat del teta als aragonesos, aquesta
per cometes de "mares" o II. credit que d'enana ale Estats excessiva concessió reial que ha
"renten-mares". els dóna UnIte por productos allmenti- esta!. qualiticada de "et mes
"eolderfleihe"» En un instalit ele, I on la resposta dooldelx
tremend poder que mai hagi
tota A lemanuet /t'etnia
traelladar la pellold als Go- estat concedit per cap sobirà
anest paner. 1.11 RPIII sol In 11'71- terne atleta porqué Informln I als
seus sotmesos".
va. el papar. amb un aire d'endemanar al Omite de Quanti*s
Mes' justificat resta encara
tranvesn, nitre retro aun a Ale- un infoeme sobre la eltuaoló
petu documente al sobranom
mama, &asta babitliat a lotes alimenticia d'alemanya.
d'Antes' 111 EI seu careeter
les exper teneireit. CO {amilane el
La altuael6 (»lomillos en- bondades 1 senzill va guatsyarnaner.amb_la mateixa faeilitat tro Anoiaterra I l'illfponletin
Ii qualificaele de "el lsenigrus boas hful un vas d'aluna.
embla q uo rapoula. XI Clo. ifb"; i el senyor Valls-Taber1 ja no sen va parlar mes ,
asen de Aloomm ea mostea ilion ;per aporta, una prova
De fet; dOnee, el "golden.
alarmat o* fa
;ya de com fi da escalent; les
leihe" es up lec. eense ooberta.
Invaold ~le«.
Instrucelons que el seu p re
Td extortorment ;oisereapcmdéu_ na~Unes*
; es ~anadee «mi:, '
a sume U el Just ti va d
cia amb el «dar túrierieb lit•
Nblevis a le¡tronters da 1•4~ 'isbans
de partir cap a la
:iba lambe • tota ele estemos
.questa de Sardenya. El ni ti
Imadinables del divIslonfome. X» 0016111»..
os

recomana que mudi la seva manera, "car — diu — tant Es
estat fine ací amor6s, que
ara servava semblant en Manera seria tot lo fet un gran
perill". 1 l'incita que es doni
autoritat, i que no es detxi
tractar per tothom com fine
ara, que "un vil hom de peu
lo pren a una part i eta-nona
amb ell aixf assossegadament
.
com si era un ric-horn".
Indubtablement el caräcter
d'Antes influia en aquesta ceva familiaritat arnb els humils,
perb lambe l'esperit democratic dele prfnceps del Casal de
Barcelona. Si Jaume II correzeix aquest natural del seu fan;
As principalment perquè va a
una Huila, i per-que la gent d'Italia el menysprearia si no
trobava en ell aquella altivesa que és acostumada a trobar
en els prineeps. De com Antes HL al costal de la seva benignitat tenia un sentit
crätie pregon, és bona prosa
la resposta que va donar a la
seva mullen Alionor de Casto'lla, quan aquesta. davant
fermesa amb qué protestata
Guillem de Vinatea de las donacions tetes ars fills d'aquest
matrimoni, Ii digué teta airada, plorant, en la seva Parla
castellana. que el seu g.ermä,
el rei de Castella, ja ele hauria
fer degollar tots. "Reina, reina — digné N'Anfds — el nostre poble es tratas i no és aixf
subjugat com es el noble de
Castella; car ells tenen a Nós
cono a senyor. i Nbs a ens e am
a boros vassalls e companyous".
Forran Soldevila

Rússia demana a Iugoslàvia d'establir relacions
normal&
•
Viena, 21. — Conninrritzen-de'
Belgrad que el ministeri d'Afers estrangers iugostau, ha rebut una nota del Govern sovietista, en la qual es demostra
desitjós d'establir relacione
normals amb Iugoslàvia. Rúasin, a aquest fi, desitja d'entrar
en relacions amb el plenipotenciari iugoslau. Rússia esta disposada a garantir l'abstemia
le qualsevol propaganda bolNevista a Iugoslàvia, reclamant.
perb, l'extradició de les tropos
ile Wrangell que encara es troben a Iugoslàvia. El govern jugoslau s'es reservat de respondre.

A Iugosliivia
Tres hores de furiosa batalla entre comitatji, ma-

cedosis i pagesos
Belgrad. 21. — Es diu que a
Slip (Macedònia lugoslavia,
l'altra nit dues bandos de camitalji macedonia, d'un l'entenar d'hornee assaltaren 1:lanze. Se sostingut una furiosa
¡Hulla entre bandits i pagesoe.
Mil peas Carrera, sostingute per
una colla de gendarmes, roáistiren coratjosament. Les dues
hundes de comitatji, visto»
llur s esforeos, intentaren d'incendiar el poble, i hasien ja calat Inc a algunes cases, quan els seus habita'
reprogueren coratge i referente per les dones quo hi havien fet cap azul) armes i municione, (Cree fugir ele assaltants, ello quals deixaren abatodermis eine tuerto i tres torito.
La Iluita dura tres hores.

Un cardenal contra el ball
París, I. — El cardenal Begin, cap de l'Esgksas católica
del Callada, ha publicat una.

enérgica pastoral en /a qua/ condemna els balls en tercies severissims i adverteix als fidele
que el confessor ronsiderara
les siolacions del seu deeret
coakan gran peeal.
La Pastoral condenina aspe-

rificament com a lascivas les
danses modernes, com el tango, el fox-trot, el pas de camell, el sbimmy, l'one-step
t'Uses Canses scmblants, Cuna
també la polca i els vals, que,
segons declara el cardeaal, stlas •
ballades avui d'una Ildilleea
massa lasciva.
La iletra pastoral del carde-

nal Beata, constderant

Quo

aquests baile ida ocas101111 41. ••

reetes do Wat, les PrtadINXI:
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Aullicis oficials
SOCIETAT GENERAL D'AlGUES DE BARCELONA
OblIgacions 3 per 100. - EmIsele de 15 de juny de 1537.
Pa,gament del cupe núm. 54

II de gene/. vinent
cupó núm. 54 de les dites
Obligacions. es fa avinent
llur, lonetfors que a parhr do
Ja .data esmentada eurrfarit
obert pf pagament de l'entressal cupr; tole els .dies friners,
dedyetyi flirt-lora dels impostos
l e attics p . los . oficines de la st3Venent

el

Mercats

Pcbrots morrons, a 2 pcssctes els
loo -quilos. •
Pomes, a 0 '40 el quilo.
Nespres, a 150 pcssetcs els
quilos.
Prunes cläudies seques primera, a

Preus dels articles següen> que
han regit darrerament en el Itercat
de Lleyda:
Blat blanc, a 43
/de m roig, a 46.
Ordi. a 28.
Civada, a 29.50
Partís, a 58.50
Veces, a 42.
Patates, a 21.1.

UNE

18 pectetes.
Idcm•idein id, segona, a to.
litem malieguet seques primera,

E. Raison.

Abligaelons 3 per 100. - Emissid . de 15 de juny de 1 397
En el ttrleig• r"1 . brat PI dia
d'abir_per al reemborsament
ile i'ent deu obligacions, de conformitat amb l'escriptura d'emiC414,' ha p orrPspost la sort
als sno lots de (1011 obligacions
rada itn'que a conlinuació s'exPrefse114:,.
Ntimrros 13.881 a 14.890
9.231 a 9.240
5.371 a li.380
• 10.111 a 10.120
11.721 a 11.730
•
6.5"'
6.580
521 a
530
3.1 0 1 a 4.'ta0
2.801 a 2.870
•
11.171 a 11.1140
•
401 a
..410

IIRQ11130 ChTli hll
‚4? -

• 498-11/191

liet condensada

El PIES

OPERACIONS IlfiV.WARWS DE TOTA MENA
NEGOCIAMS ELS CUPONS VENCIMENT 1 DE GENER
VINENT, L'IMPORT LIQUID DELS QUALS ENS SIGUI
CONEGUT
Execucions d'ordres de tersa en les prinolpals places.
Compra I venda de vators al comptat. Subscriperó, sense despeses, a totes les eraiss:ons. Negeciacie i cobrament de cupons navIcnals i estrangcre i títols amortitzats. Custòdia de va;o7s en dipòsit 1 en compte corrent. Prettecs 1 obertures de creclls amb garantía de
valors. Informactons flnancleres.

31133 I 3E133

' • e g•

SOlei i Torra germans
BitUets
FralletAUS, 39. 30 per 100.

Anglesos, 33 . 30 pessctes.
ltalians, 33 per io0.
Belgues, 34 60 Per l°°.
Suissos, 133 . 40 per loo.
Portuguesos, 0'28 pessetes.
Austríacs, 00525 per 100.
Holandesos, 2'85 pessetes.
Suecia, 190 pessetes.
Noruega. 1'05 pessetes.
Dinamarca, 120 pessetes.
Romania, 350 per too.
Turquia, 350 pessetes.
Estats Units, 762 pessetes.
Canadà. 745 pessetes.
Argentins, 235 pessetes.
Uruguais, 3'6a pessetes.
Nileis. 078 pessetes.
Brasilers, 0'65 pessetes.
Bolivians, l'80 pessetes.
Peruans, 28 pessetes.
Paraguais, 0 . 111 pessetes.
'•
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BANCA MARSANS

Cgons -Girs-Can y i- Colla -Viales

I 33B3

3arce ona-Rambla Canale as, 2 i 4

TORMO, GURCUI I MIRALLES
P1NERIA 1 ELRERIA
VENDES A L'ENGRÖS I AL DETALL le
Participen a Ilur apreciada dli p tifela el pròxim tras- llat dele seus magatzeni o de la Plaça de Santa Anna,
número 7 a la

VIA LAYETANA NÚM•
(Xamfrà Argentario

Queda o'ier:a la negociació dels

e
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j
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ANTIGA CASA !ACUT, 38, SANT PAr, 38

CaTALuei ya.

DIRECCIÓ TELEGRÁFICA
MAR_

ANSBANK

birla! fe Cerri p , litem
¡4530*.
Teten: números ( 4531 A.

Vaixells entrate
Vapor espanyol "Tintore", n I'Alacant, anlb arrega general i 67
passatgers. Amarrat mol' d'Espanya NE. Consignatari, Companyia
Transmediterränia.

Vapor espanyol "Reina Victòria
Eugettia", de Buenos Aires i escales,
arnb eärrega general i 145 passatpers. Arnarrat 01011 de la Bareel0neta. Consginatari, Ripol.
Vapor itali ä"Conte Verde", de
Buenos Aires i escales, arnb càrrega general i 64 passatgers. Amarrat moll de Barcelona Sud. Consignatari, Villavecchia.
Vapor espanyol "Cabo San Martin", de Bilbao i escales, atad, càrrega general. Amarrat mol' de Ifuralla. Consignatari, Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol "Andraka Siendi • , de Sagunto, amb càrrega general. Amarrat moll dc Ponent Est.
Consignatari, Mallol.
Vapor espanyol "Cunera". de Gattdia. amb càrrega general i 67 passatgers. Amarrat moll d'Espanya
NE. C0115112natari, Companyia Trans
inediterränia.
Vap or espanyol "Terra Nava". de
la mar, amb peto. Arnarrat moll de
Llevant. Consignatari. Marles.
Vapor espanyol "Primero", de
Nova York, amb càrrega general.

llast, cap a Valencia.
Vapor italia "Tiepolo " , amb cir
alza general i trànsit, cap a Génova
i escales.
Vapor italiä "Conte Verde", ami,
carrega general i tränsit, cap a Genoca i escales.
Vapor espanynl "Canalejas", ami,
llast. cap a Vakncia.
Vapor noruec "Granero", en Rae!.
cap a Valencia.
Vapor aletnany "Málaga'', aml,
càrrega genera .) i trànsit, cap a Valencia i Hamburg.
Vapor espanyol "Rey Jaime 1".
bma carrega general. cap a Pahm.
Vapor espanyol "Norte". en Bast.
cap a Gijon.
Vapor aleinany "Mosel", and,
càrrega general, cap a Cartagena.
Pailebot espanyol "San Antonio-.
amb càrrega general, ca pa Ciutadc

lla.
Vapor espanyol "Joven l'agilito"
amb cärrega general, cap a Pala
nuis.
Vapor trances "Cavalaire". am,
cärrega general. cap a Marsella.
Vapor franci., "Formosa'', ami.
cärrega genera) i tränsit. cap a Buenos Aires i escales.

Fils de F. Was Sarch
inca • fan! • falor3 • [119013

20, Rambla del Centro, 20

I

Telefon 1430 A.

ARA iMPERIN
MANS

neu colintriler g i a Ititki-142,...2.
ini t" GULA 1 NAS, a la RAMBLA 1./L
65. PRAL. Toilette 1214 U.

RAMBLA DEIS ESTUDIS, 13, I BONSUCCES, 1

VALORS CUPONS • GIRS - CAN VI

4632 A.

ORAN ASSORTIT

Ch PSES PER Ji TOR 04i5 mitin LIMITA»
irashidij

MOVIMENT MARITIM

Vaixells sortits
Vaparr holandes "Slot \Vena'', en

BANQUERS

ionesinnal neureennengenza

LE;.

OR
Anfós, 146 per nao.
Unces, 14550 per roo.
4 i 2 duros, -545 .50 per /o°.
1 duro, 145 . 50 per too.
548. 50 per uno.
Francs, 14550 per 10U.
Lliures, 36.90 pessetes.
Dòlars, 7'575 pessetes.
Cuità, 7525 pessetes.
Mexicà nou. 14850 per ion
Vencsuela, 14450 per 100.
Mares, 180'50 per too.

Amarrat mol! de Barcelona Sud.
Consignatari. Ibarra i Companyia.
Vapor francès "Formosa", de
Genova, ami) càrrega general i 3 passatgers. Amarrat mol! de Balears.
Consignatari. Ripol.
Vapor espanyol "Aragón", de Gijon, ami) càrrega general i 5 passatgers. Arnarrat moll d'Espanya NE
Consignatari, Companyia Transtnediterränia.

SOLER i TORRA G.

rl

. d
e

aponcsos, 3 pessetes.
.8n Igerins, 3870 per leo.
Egipte, 3340 pessetes.
Filipines, 3.40 pessetes.

genet

on troharan un extcns assorl it de YEST1TS, LiAllANYS,
CIIESTERS, .GA13.111DINES i PANTALDNS DE BEN

12.

,

IIAMC*. CAREE VIRARE
*tela del Centro; aten%

13AR n ['LONA

•

De conformitat amb la pri,.

mies IV S. en Cti•

e:es

AM111• • • •

risa e3er i ptura tremissuS. es l'a
asir-un-II als interessats rulo po-

drattercebre, des del die 1 de
gene!' vinent, els die feiners la
cruattltat de cine Lentes poseelos .per cada una 11,, 11.9
comprrces en els 02)20
lote -rmt s amunt indicats.
ducci6 faedora fe l'ire nnf sobro la prima d'amortitaciA,
El dit pa g arnimt tind r it lloc
a la ente, de la Sori p tat Anh.
!tima Ami/1734'1nel. Pacceig; de
firäcia. núm. 9. d'aquesta ein• at. milianeant el Ifluramonf
de1 tibie reemborsables amh
el rut0i número 55 i stPg,irnts.
Bareelona, 21 dr decomber
ðp 1923. - El Director, E.
Raition.

l'eres d'aigua, a 6o pessetes els
leo quilos.
Ratio, a olio pessetes el quilo.
Mongetes pato, a 98 pessetes eis
roo quilos.
Faces, a 2350 pessetes la quartcra
Favons, a 24 pcssetes la quartera.
Cacauets, a 48 pessetes els 5o quilos.

fghcies a (,11;0NA i MATARÓ
Delegacions a PaI g niós, La Bisbal i Banyo:es

D'Al-

avEs DE BARCELONA

°rellanes, a 212 pessetes els to quilos.
Llavor d'albis, a 18 pessetes els
lo quilos.
Idein de cànem, a So pessetes els
loo quilos.
Melons, a 15 pessetes dotzena.

Banquero

Ident idem segona, a 14.
Figues Fraga primera, a 12.

l'om citi soc - a': Pelav

...•

Idern ídem extra, a 15.
Idem ídem corrent, a 9.
Preus per ro quilos.
Idem negres primera, a 45 pessetes els loo
Tomätecs, a 2'56 pessetes els lo
quilos. •
Nous. a 8o pessetes els too quilos.
Avellanes, a 6o pessetes els 58
quilos.
Seies valencianes, a 1 .50 eis lo

a 20.

Capital 25.00.060 de pes

nerrrl .'t'igûeo de Barcelona.

SOCIETAT GENERAL

Garrotes. a 925 pessetes els 40
quilos.

Mercat de Lleyda

eilar:ft.nòninia Arntis-flari.
Paseie nParia núm. 9. d'am'asta e'utat.
Bareelona. 21 de rfecembee
do 1923. - Per la Soriorbi
el DireCtor,

Preus per pessetcs els loo quilos.

SUCURSAL A MADRID:

Avinguds del Conde de Pciitiver, núm. 18
smini=11111111~3~111111~111ffliilmm

Negociem tes e's cuto venement primer de ganar. d3 1924,

inievorm

EL BALTIC

situació de Fin-

dia entre les soltecions de Suba i deis estits
parats de Rüssia
Els diaris suecs han parlat
S'A durant aquests darrers
raes d'e la qüestió d'un canee
srientaed de la política sueca
de l'abatid) de la seva neutat mil...tonal. El -Daily Tegiatph". el julio 1 passat. has iraeat el pla i luna al iança
alo - escandinava que farra
fi r entment, de la Ballira una
a: anglesa. Per a Jacques de
::sange, al "Journal des Deels couservadors anees,
anglbtoba durad la guer:: epugnen actualment aquast
estament que completarla
a :anea finlandesa. Els libeis i els socialistas suecs. deitiasos de veure efectuar una

(Meció de les càrregues mili r, s'han oposat a aquesta
Pa i horn ha vist com el sever Hederstiern ha hilan( da.
adunar la cartera d'Afers ex-

riors despres rihaver parlat,
un disours públie jutjat in:Tecle. (Etnia alianea definiva de Sitécia i de Finlàndia. El
enyor Trygger. presiden t del
'ensell. ha assegurat reeaniient que Suecia no abandonaa el cansí que ha seguit fins
ma.

Finlàndia. per la seva part.
sellicilada per tots dos roste. per la Suècia. Porn acaben
fescriure. i pele Estats desTosos d.' Fstianla. Leataja. Lituania i Pedilnia. que
raen amh ella interesaos co-

muns: conferendes periódizuna. en les quilla no eoneórre
atuutn ja. regad a les seves reademe difícils anal) Prania. lea
enneixen per parlar de la
lefensa d'actuaste intareseos. Es
proniisit d'aleó q ue el Govern
'talanes ha natal interoallat
a por al Wksda g durant la cllsussid pressupost d'Afees
sfrangrrs. Els parida sociai s ta i euer li han roorolcat
arlrrer grans perills a la pan:
• ärthite el risa de guerra toa

ina g inari, seigons els
mlatidesos i els sor ialistes

rum i a el greu inennvan l a II t.
rienlant-se en aquesta d'ireeís sotmelre'e masa a -la
influenda francesa, 1, rfe

.

d'alltinvar-ea
alataraa. El senyor Veninel.a.

ministre d'Arrea astranzars,
r p snottett ., (V e lea eiratimstaneiaa ;trinaba no afavorrixen mis
loa alianra amb PnIhnia. ni
lampar a mh ala rstrits riberencs
de la rältien. que Fin'hndin no
es darantarh ni a l'Est ni a
i CtIlP per asar: mirar la
:ova segnrefat, li cal fiar - ce
,Icl ama propi Wreit cense esperar a int exterior.
'En afecte, una romissiel inte_
arada de cine civil: i el p anafre hit eslat tanroanatra
pe r elaborar un perderte de de_
fensa segona el onal el millo_
rament dc l'arman-lord rom ponencia el uatif nombre dais

fintandasos.
Degut a la seva posicid genarätica. Finlàndia astil lligada
:ils pateos bälties, dos dels
l'Estbnia l la Letbnia.
han conclòs una veritable al tan 'fett tue

Corre potser tnanys (111P
a.
"ll2 rl perill d'ésser alacat si

dia Rússia avançava cap a
l' Oest. La seva situad() econòmica minora eontinuamen.

El sis de desembre. en el qual
ilia celebrà Vaniversari de la

LA C. DE R. CONTESTA
MAYA SEBE EL

krmilk EL CONFLICTE SOR GIT A LES FROTE- La dental I de
ny*
RES' ENTRE
ENTRE L'INDIA 1 L'AFCINISTIN
I ripmär.
denoto al
RUPTURA? -:- EL GOVERN DEIS
acá 1 2.111 . am CAP A UNA
SOVIETS ALARMAT -:- INQUIETUD A LES ESFE- Veniales que toral'

LA PET;CI6 ALE

diputats

CR:11 ALS EE. UU.

LA PROXIMA REUNID DE LA COMISSIO INVESTIGADORA DE LES FINANCES ALEMANYES.
ELS CAPITALS ALEMANYS ALS EE. UU. -:- CRIS!
PARCIAL BAVERESA
Paris, 21.—La Comissió de Reparacions, després d'examinar la
tació que li va at - reçar el Coscan del
Reich demanant que es comedís prioritat sobre les obligacions que incuanbeixen a Alemanya en concepte de reparacions el reintegrarnent d'un cmpristit de ao milions de dòlars que
projecta realitzar amb l'objecte dc
comprar cereals i grasscs alimenticias.
ha clecidit per unanimitat:
Primer: Traslladar aquesta sollicitejé, als Cocearas aliats, per tal t a' te la
informin. e'aeord amb el dispasat a
lartiele 251 del Tractat de Versalles.
el qual preveu en assumptes d'aquella
mena la competencia particular deis
Governs.
Segon. — Demanar al Comité de garanties que remetí en el termini naes
brea passib:e a la Comissió de Reparacions un informe subte la situació
d'Aten/atas-a ea ço que es refereix a
cereals panificables i • grasses allanen-

tieies.—Havas.
LA COMISSIO DE REPARA-

CIONS I LA SITCACIO FINANCIERA D'ALEMANYA
LA INVITACIO ALS TECNICS
AMERICANS
París. 2L — La Comissió de Reparacions ha decida d'invitar als dos tècnics americana iesignats pel Comite
encarregat d'examinar la situació financiera d'Alemanya, a que es trobin
a Europa el dia S de ganar prOxim.
El general Dawes. será, invitat a
acceptat la Presidència de l'esmentat
Camita.
América cercas delegacions no han
donar a coneixer als tècnics designats
par tomar part del Comité macarragat da buscar ele capitals alemanys
que van ésser lambas a l'estranger.—
Havas.
DESIGNACIO DELS PERITS
BRITANICS
París, 21. — El delegat britanic senyor Bradbury ha proposat als scus
collegues do la Comissió de reparacions la designació de's senyors Montagu Norman, Governador del Banc
d'Anglaterra: Charca Stamp. ex-secretari adjunt de la Board of N'atad. i
al sensor Mackenna, ex-canceller de
l'Echiquier per formar part del Cemaa de perits que ha d'examinar les
mesures necessäries *per equilibrar rl
pressupost d'Alemanya i estala; itzar la
sera moneda.
La designació deis esmentats senyors
fou apresada oficiosament per la Comissió de reparacions. i dintre de brea
termini els sera tramesa a invitació
oficial.—Havas.
A LA

CAMBRA

• nn• nn••

NORDAMERICANA
MR , FISII PRESENTA UN PRO.
JECTE CONCEDINT UN CRF.DIT DE DEU MILIONS
DOLLARS A ALEMANYA.
Lendrcs, 21. — Comuniquen deWashington que mistar Floh. membre de
la Cambra de representante, ha orasentat un projecte concedint un erecta de

saya independencia. Finländia
pogue consid'erat' ami) satisfaceió els gratis progressos
realitents durant els ais anys
da Ilibertal recobrada.
REBELLIONS A RUSSIA
Riga. 21. — Segons un ((espata tle
Moscou, el Govern dels Soviets ha
trames tropas a les regions de Dokhara i Ferghana, per tal que sufaquín la rebajó contra les autori-

tats—Havas.

deu milione de dólar a Alemanya, per
tal que aquesta pugui invertir-los en la
compra de género alimenticis.—Havas.
S'EVALUEN EN 200 MILIONS
DE DOLLARS ELS CAPITALS
ALEMANYS ALS EE. UU.
Parle, at. — Diuen de Nova York
que un grup de banquera ha evaMat
co doscents milions ile M'ata 'a totalitat dels capitals alemanys collocats ale
Fetale Uni.s.-1favas.
EL MINISTRE D'AGRICULTURA

BAVERES DIMITEIX

Paris. 21. — Comuniquen de Munich
que el ministre d'Agricultura ha presentas la dimissió.—Havas.
A LA DIETA BAVERESA
ELS POPULISTES DEMANEN
LA DISSOLUCIO
Munie, 21. — Els populistas han
presentar davant la Dieta una moció en la qual solliciten que es procedeixi immediatament a la dissolucita de Tesmentada Cambra.,
Els socialistas i ele nacionalistas
es tnostren disposats a prestar llar
ajut als populistas sempre i guata sigui aixecat l'estat de setge i s'acordi la reducció del nombre de diputats que constitueixen la Dieta.
Aquesta ha adoptat la part relativa a la reducció del nombre de
diputats.—Havas.

Ib desipam111
Paria, al. — Telegrafien de Nova
York que les darreres noticies renda%
de Bogota anuncien que e s terratremo s a la regid de l'Equador han causat la mort a ,3000 persones i destruit
2,600 cases.
El Pac de Leo Granadas situat prcp
de Tutean ha desapare gut per complet.
—Hayas.

CONTINUEN ELS
TERRATREMOLS
Guayaquil, 21. — Els terratrèmols
confirmen produint-se a diverses regions.
A Tutean es compten uns cent cinquanta morts i a . guns centenars de ferits a con seqüència d'aquestes sotregades.— Hans.
MES TERRATREMOLS — ILLES

DF_STRUIDES. — NOMBROSES
VICTIMES

Douglas (Arizona). al. — Una sotragada sísmica va destruir ahir a 13
tarda 'es a l es mexicanas Granada,
Huasbas i Opoto. havent restatat nonabrasas morsa i ferits.—Havas.

EL REICH VOL REDUIR EL
NOMBRE DIPUTATS
Berlín. 21.—El Reich sotmetra al
Consell de l'Imperi un projecte de
hei reduint el nombre de diputats—
Hacas.
;.
EL GOVERN DE NfEELENBURG ORDENA L'EXPULSIO

DELS OBRERS ESTRANGERS

Schwerin, 21.—El Gavera ha ordenat que siguin expulaats tots els
obrers de nacionalitat estrangera.—
Hayas.
LA VISTA DE LA CAUSA PER
L'ASSASSINAT DE PLATEAU

DECLARACIONS DELS TESTIMONIS DE L'ACUSACIO
París, (Preces Berton). — El

redactor cap de "L'Action Française", senyor Pujo, conta al Tribunal
la visita que li van ter dos mesas
abatas del erina dos anarquistas, dels
quals un se suicida.
Mamas testimonia elogien la valentia de la víctima Marius Plateau
durant la guerra.
Després d'hacer declarat eta testimonis de l'acusació i de la part civil,
s'aixeca la sessió.—Havas.
POINCARE MANTINDRA AL
SENAT El. PROJECTE DE RE-

FORMA ELECTORAL. PLANTEJANT LA QUESTIO

CONFIANÇA

París, 21. — A la Comissit3 del Senat de la reforma electoral, el sensor
Poinearé ha declarat que mantindrà
el projecte de hei votat per la Cambra, i qu eplantejara al Senat la
qüestió de confianca.—Havas.

Roma, 21• — Sota la presidencia del senyor Mussolini,
han eelebrat reunió els delegats
de la Confederad.", general da
la industria, amb lea Corporadona sinclieala feixletes i delegata del L'abril!.
Es considera que aquesta sessió ha establert una veritable
collaboracid entre el capital i
el treball i ha produit ala Centres política la mes favorable
impresid. En Prat s e, da aquest
el primer .cop que es reintenten
en tan gran nombr, sota la
preaidencia del <aovar, ela representants dels Miar... idos de
la classe obrera amb els (telegata i rpresentacions dels interesaos de la claaße patronal.
figurant entre aquesta darrers
els noma més coneguts de indestria nacional.
La concilia c i ó en el brreny
de la produceld d'aguardas tinas
grana forres que semblavert
conatitueix una
dala histórica memorable i no
rlrixarä de preduir els mes favorables afectes en l'esfera do
la indeistrla del pafs i en el restabliment de l'economla nacional.
Sentida que aquest important reaultat es deis principalment al canvi
de psicologia experimentat per la
classe treballadora a conseqüència de
la influencia exercida pel feixisme,
la influenvia del qual al camp de l'economía ha aconseguit l'exit d'aquest resultat.
L'acoul portal a cap assegura a
Italia un llarg perfilada de pau social,
i tots els periódica, en dedicar a
aquest esdevenitnent graos columnas, se'n feliciten i proclamen que
d'aquesta manera queda inaugurada
una nova poca tu la histbria de la
itichistria nacional.—liavas.
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RES OFICIÁIS -:- UNA NOTA DE LA LEGACIO
a
AFGANA A PARE;
Londres, a g .—El "Daily Express"
crea saber que si l'Emir d'Alfganistan
no &eta planes satisfaccions pela assassinats de qué van estar victimes
alguns oficials britanics i Hura esposes, es procedirà a una ruptura de
relaciona diplomàtiques amb
tat ¡ais.
L'opinió mis estesa és que en aquest
assumpte será mis eficaç la presi6
diplernatica que enviar trapes angleses a l'Afganistan.—Havas.
INQUIETUD A LES ESFERES

OFICIALS

Londres, az.— Produeix carta inquicttx1 a les esferas oficiala el conlicte
de l'Afganistan.
La Gran Bretanya exigirá immediatament el càstig dels assassins deis
súbdits anglesos.
A l'Afganistan es critica vivament
Anglaterra pel fet que els avions britànics hagin bombardejat aquella ter-

ritoria.—Havas.
DESMENTIMENT

Londres 21. — L'Agencia Reaten
desment l'aiirmació teta per Txitxerin
que la Gran Bretanya ha trames a l'Afganistan un u tima:um demanant la
ruptura de relaciona diplonaitiquie entre l'Afganistan i la Rússia soviética.
Anglaterra no te projectada agressió
de cap mena contra l'Afganistan. —
ree
Havas.

D'ITALIA
L'ULTIMATUM D'ANGLATERA L'AFGANISTAN :: LA
La conciliació entre el ca- RA IMPRESSIO
A FIUSSIA
pital i el treball
Moscou, 21. — Ha produit
MUNIC
REBUTLA DIETA DF.
—
vivíssima impressiú a Rússia
JA UNA MOCIO DELS
dirigit per AnglaUna important reunió pre- Pultimälum
POPULISTES
larva a l'Afganistan, en el qual
Mutile, 21.—La Dieta ha rebutjat
sidida per Mussolini
s'exigeix una completa submis-

una meció presentada pele populistas en la qual s'invita al Govern a
qué prengui les Mesures financieras
que consideri necessario per arribar
a l'elaboració del pressupost.—Havas.

egutat

L'IMPERI BRITANIC

ALEMANYA 1 ELS ALlATS,

noguilaerl

sid d'aquest a les demandes angloses i la ruptura de l'AfgaMatan amb el Govern de Mostau, la qual constitueix la supressid do Venias estat tampoc
entro Rússia i la Gran Bretatiya.
El senyor Txitaterin ha fet
ressaltar l'enorme importància
i el gran abast politic d'aquest
tiltimätunt i ha afegit que en
l'actualitat es troben concenlrats a la frontera de l'Afganistan 71 avionse anglesos. Digné, (andaé que hada quedat
completament acabada la conatruccid de ea unja de ferrocarril fine a Poshavor, important
base militar anglesa.—Havas.
ELS INCIDENTS DE FRONTERA. — UNA NOTA DE LA LEGACIO AFGANA A PARIS
París, 2 1. La Lagariii de l'Af_
ganistan a Paris eomunica a la
prensa In aegüant nota:
"Una Informad.") publicada
reeentment i litt que el Govrn
d'Anglaterra es disposa a exercir represàlies contra l'Afganiatan a conseqüència de nombroses agresions eornea p s contra
súbdita britänice, deis guata alguns llameen eslat. segons
informaciones assassinats.
El Gaseen britanie, segons les mateixes infortnacions, hauria exigit la
recerca i el castig deis culpables. La
informació aiegebc que toses lee gestione tetes a Kabul havien estat en
va i que eta presencia d'aquesta simadi). les atitoritats coneulare britaniques havien invitat les dones angleses residente a la capital afgana
a surtir inimediatament de la ciu-

ta t .

Na essent aquestes noticies conformes a la realitat, atas afanyem a
alminar l'opinió pública europea donant les aegüents dadas:
Segons eta Tractats ciemos entre
Anglaterra i l'Aiganistan, una zona
exclusivament habitada per afgana i
situada a la frontera indo-afgana bu
anexionada a la Gran Bretanya.
La població d'aquesta zona, que
sita en tribus, es rebela de tant en
tant contra les autoritats britaniques.
A consequiiincia traixfi, les autoritata angleses solercia caatigar els
autors d'aquests disturbis i enviaren
avions per bombardejar els llocs sublevase. Pecó ele avícola atraveasaren
la frontera de l'Afganistan i Ilançaren bornbes que esclataren, matant
alguna nacionals afgano.
Contra armaos beta, el Govern de
l'Afganistan havia protestat energicarnean prop de les autoritats anglasea, les guata presentaren causes que
foren publicadas oficialment pata diaria anglesos an ala tres atacaos.
A mis • mis, el Govarn afga havia
reclamat una inderunització per a le o
familias de les víctimas, i Anglaterra
dona plena satiafaccid 1 aquesta demanda, deepres que una Comisen')
miaja conmosta d'autoritats anglesee
i afgancs llagué cvaluat els danys !aliada per le svictimes dels avions anglesos.
* Aqueas. 1ncident, publioat
eialmen t , es desenrolNä tal
conl a'ha explicat. Eis quant
la noticia publicada per la
Pronta*, cal notar quo l'atemptat contra els oficials anulosos
del qua' fa menctd el oomunlcal, ha Ungut Roe a lea regiono
de Land l Kotat, regions que as
tróben a la zona anexIonada por

rteponubilltat de
IfAtionistan no pot discutir-u, Ja

giutert
aquo sat ' ras, la
Anin

que els atemptatt foren cornetes en
territori anglas.
Pils limítrofe de la Gran Bretanya.
l'Afganistan ti gran interés en tenir
relacione amistases amb Anglaterra.
Cal otar lambe que a Kahni
no viuen mes que dues dones
angleses 1 que la noticia, data
da de Rombai, es tendenciosa
quan din que les autoritats britänlques han invitat les dones
angleses a abandonar el país.
Per tot aixti as qua la Legació de l'Afganistant &amen!,
oficialment les noticies publicadas sobre aquest assumpte." —
E.

La política interior

COMENTARIS RESPECTE EL
FUTUR GABINET
ELS ATACS DEIS CONSERVADORS
Londres. 21. — Mantee Macdonald s'es retirat a meditar

en la quietud d'una tarda de
camp, s'estä desenroellant a
Londres una Ilulta interessantissima per crear alguns fets
nous quo ofereixin tina solueid
de la erisi, diversa Ic la generalment indicada.
L'brgan conservador la " Morning Post", que semblava fina
ara quasi resignada a l'ineeitabla, ha sortit tot d'una combativa I escriu que els socialistes són cada dia mes dorsal nata per la cruel, nbacura 1 sanguinària secta tiAlft demudatass la qual predica la violencia i vol dur al noble a la ruina .
Aquest diari no te fe als nous

siatames elaclorals proposats,

això 45, la "segnna vOtacitr, el
"vot alterat" i la "representació proporcional".
Segons aquest diari. el partit conservador ha d'emprendre
una Ilulta a fons contra els
partits socialistas. Quins poden
dsser els afectes immediats
d'aquestaespdcie ele rebellid del
pensamed burgas, no es poaslble dir-los. Es cert, perd, que
els laboristas venen obligats
des d'ara a liudar 9mb totes les
armes possibles per conquistar el Poder.

ELECCIONS PARCIALS

LA MINORIA GOVERNAMENTAL COMPTA AMB UN VOT
MES
Derby, 21. — En l'elecció parcial
celebrada per substituir el diputat
!liberal per aquest circumscripció,
que ha mort, resulta elegit el candidat conservador, per 453 vota de
majoria.— Ha s-a s.

ANGLATERRA I EL CONTINENT
Londres, 21. — Les qüestions
de política continental Collitnuen situadas a primer pla en
les discussions polítiques. Belfa
aci el qua PaCCIII el "Manchester Guardan":
s tlavern do troba:lar conjuntament al Hindi': de la porta
o lerla per França, amb el fi
d'impedir que aquesta ternpti
de non d'aventurar-se. En particular, havem d'etteoratJar per
Iota els mitjans. el funcionament dele eomites d'anques ta,
aprofitant tumbó la partidnac ié ambricaria. Quan l'euquesta
coneixerä les fretures neonernt(pea reals d'Alemanya, la finança anglesa padre. sean-linar
el problema de la reconstrucció alemanya, (lamines dele projactes emprats per al restabli-

ment d'Austria-Hongria."
Es significatiu que sir JAI/
Bradburv !seré hiele Macdonald lt 1.1.)ssicinout1), segnns
afirma el "Daily News", eh qual
lia advertit, paró, que la notieta no vis oficial.
PARLA ASQUITH
Londrea. fl — Al National
Liberal Club es reuniren els dlpulats l liberals de nova aleeeió. Presida Mi'. AsqUilli. te-

senyor

pendre et poder

Atenes, 21 —L'oficialitat de 1 '44.
xereit grec ha decidit dernanar al
senyor Venizelos que vingui a Grecia, amb el fi d'assumir el Poder.
Les Lligues militars s'han compromes a dissoldre's despees de la
seva tornada, amb el fi de no mesclar-se en la política.
Nombrosos diputats lliberals. presidits pel senyor Conatos, han telegrafiat al senyor Venizelos pregant;
li que acceleri la seca tornada. ass
Navas.

de la situaetó es troba a les
nostres mans."
Mes endavant, alludint a les
temptatives d'afalac per part
de la premsa conservadora. Asquith recordà:
"Durant molla anys un 'MI"
!loes camitas de la retórica-reir
servadora, fou que jo :417C Un
volcä extingit, un antiquat i del.
acreditat, un borne amb un passat i cense esdevenidor. Ara
una experiencia joioaa el tros:
bar-Me aelamat per -aquestas
mateixa gent, eolia no virtudisi
redemplor de ea societat.•
vant d'un possible esdevente.;
ment laborista. De Hure,. ins- e rtices no vaig disser mai indegati

dament pertorbat, i puc -avtie
assegurar-vos que no m'entus,
siesma indegudamont l'exubee
rància qpasi penitencial de Slura
bones apreciacions tardanes."
Asquith aquí, interromput
pels aplaudiments, continuà
"Vosaltres no hayan estat en:
iaje a la Cambra dels nostresv
electora per recitar-vos la part
delta soldats de ventura; hl
anen enviats coas a dipositaris
d'una gran ran g a i de- grane

principis."
Referint-se desprea a certes
informacions donadas a propòsit de preteses temptatives entre Iliberala i consereadors per
a una eventual coaeició, Asquith
proclamà:
"No hi ha hagut con,Viree_e,
ni directas, ni indirectas. ni

oficials, ni confidencials, per
part nostra• ames -ele lidera de
cap dels dices dos partits."
Parlant derives de la Minacid parlamentària, Asqui1.1104
observat: "Si el proteccionisroe
d'una banda i_l'impoet sobre él
capital d'una filtra, fossin sotmareos en Bistre vot de la Carnbra d a la Comuna. l'un i I•altre
serien refusats amb una majada de mea de 200 vots."
ELS DELEOATS FERROVIARIS ANGLESOS ACCEPTEN LA.
SENTENCIA ARBITRAL
Londres, 21. — Els delegats
dels ferroviaria han acceptat la
sentancia arbitral dictada per

l'Ofieina d'arbitratgea.
Mitjançant aquest acord l'esmentada Oficina regula la solu-

cid del enntliete que hacia plan
tdat reIntin als salaria.— Has
vas.

INCENDI AL PORT DE NONA
(ALGERIA)
Bona (Algèria. declarat
unincendi al port que ha distriiit

per complet els docks de la Sorietat

Nordafricana, ocaaionant pèrdues de
conaideraeié.—Havas.
EL NOU GABINET POLONES
PRESENTA A LA DIETA LA
DECLARACIO MINISTERIAL
Varsòvia, 21.--E1 nou Gabinet ba
presentat a la Dieta la declaració
miaisterial, eu la qual es tracta especialment del sanejament financiar
de la nació.—Ilavas.
LES CAMBRES BELGUES
AJORNEN LES SESSIONS
Brusselles, al. — La Cambra
aprovat un projecte relatiu al confingent militar de 1924 i ha ajornat les
seres sessions Mis el dia ti del prétano uta% de ganar.
El Senat les ha ajornat has el Ma
del mateix nuca—liaras.

nint als costats Lloyd George
i el senyor Stmon. un advocat i
que contribuelx al partit amb l========la
una ronsideeable torea datart'ea acompanyada de Molla de
eonsläneia El grup lllberitI era PE1LETE1111 1106r. ES1
präctieaMent somplet, inelós
Consell de cent, ata, tersar sayona
(eantonsda a flaleesS
dues IVA. 00 diputades. La re.
un14, ronträriaMent al pres- lat,
Ja ha arribat!
esligué dedicada a una 11(11: nut1/18144.T8. INFA11111111, momias
rid d'unilat indublablo I a una
parque venem, indle birst que se
mandastaeld de principia enethai als.
1. 10UIDACIO
Asquith parlä ami) la neto • Vetee lee confesaban. I admite darme.
atestas
dat ï la arrena energia d'un
lampa, Foil mol( explica i exnosaltres que?
A
tremadament Coratjda:
la tundra raras sota jtentlreda. Molts sa.
costa I no en reratejarem eso.
"Alguns (ligue — telele', cusnuttern
Ilultaretn PerC1 1 16 no
semblen imaginar-se que un
gran partit parlamentar Cofia
el nootre, proa per da viciarla

guanyada, pugul esaor trac!nt

cura un escama de mercenaria
que Can do l'un campament •
l'altre, ara endaNant, ara endurara, amb una lamida do
comanamont, i comprendía bi
al neu t ro deure, al °Gui lla real
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MUSied
INTIMA DE CONCERTS
En el concert anunciat, er al diumenge dia 23, a dos quarts de sis de
la tarda a la Sala Mozart per l'As-.
sociacio Intima de Coticens fati la
ševa presentació a Barcelona Ventilarla violinista francès Julien-Viexecutant, en compänyia del
nietiegit pianista Alexandre Vilalta,
• segiient programa: Primera part:
Sonata número 3 en mi b, Beethoen. Segona- part: Sonata en la majar, de Cesar Frank. Tercera part:
-eavota (violi aoll, de Bach; Romansa de t'ataren Ballet de Resamunda,
(.as S. chubert-Kreislem Caprici, Mttuero 24, de Paganini-Auer.
IV CONCURS P.ATNOT
El poema coral a veus soles ''La
Chi-e& (Iel ven Cabras", sobre text
eiii•:a Ventura Gassol. que ha meresCurel premi del IV concurs Patxot,
laä'reaultat -ésser original de mossèn
Vieens E. Casajús, mestre de capeIla de Tesglésia de Nostra Dona de
la 13 -nanova.
-• ;-i..:°Orquestra Sindänica de Barcelona- obre Fabonament per a la seca
15 .Serie (le matines Friques populars,
quer standran lloc al teatre Elclorado,,alaqual fi s'llan introduit notables,millores a la sala d'espectacles
per oldenir el màxim resultas pel que
ass. i-elersix a l'acústica.
saa\quesata serie constará de cinc
couretts. figurant en els setas programes les obres cabdals (le la música- 7A! fònica.
TEATRE DEL LICEU. — "Un

LA

Municipi
- •.

Novit comisslo DE SUBSISTENCIES

Es Molt probable que des del dia
primer de gener comenci de funcio,
miar la noca Comissió de Subsistencies
ele l'Ajuntament. Será cl seil cap, es
diu, el comandant d'Estat Major aejor Josep Pérez Almeida, i la integraran quatre capitans. (tue s'assegura que
sena els senyora Joan Eertiánez Matamoros, d'infanteria; Rafel de las
Moreras, (le cavalleria: Bernal de la
Fuente d'artilleria, i Lluis Galduch,
d'enginyers.
LA QUESTIO DE L'ESCORXADOR
Sentida que tornará ocupar el arree de director de l'Escorxador, el
senyor Joan Ferres que eslava suspes ele son i emplea]. El regit or senyor Taylor que instrueix Fexpedient
que Fakalde Ita manar incoar contra
cl (lit senyor. ha dictaminat en acmest

La censura, probablement per
no dificultar les gestions t la
policia, no havia deixat publicar el resnitat d'un registre
efeet tia! liarrPrament en una
casa de la Torrassa ele CollMbsne. habitada per un individu conegut per "Arman", consideral cona un dele autors.
L'"Armair aeonsegui fugir
junt amb iin altre individu conegut per .. El Rubio". La polieia fén un registre a l'habitació del primer. apoderant-se
d'algunes bombes i 700 pesenles, resta de 'les 1.000 que devia cobrar per t,sser tul dels
sis que intervingueren en l'atracan-ama a la bObila 'le la vidua Oliveras, de Les Corts.
Sospitant que slaguessin
internal a la muntanya de
Monljuiell. la polieia fu un reeoneixemenl laques le lloes,
donant per resultat la detenció
dels dos sabjectes esmenlats,
que eslaven amagats en una
barraca, i els »oris deis quals
corresponen a Josep Arman
Rovira (a -El Franei.s" i Enrie Ripoll Lleonart.
flan estat posa; a a nIisposicid de l'autoritat militar i Iraslladats a !les presons deis Docks .
Es busquen nitres duripliees.

PUTXES

E' gemoral Losada va lar
, la r it.ttir la nota següent:
Pr evitar possible perjudicts. s'adverteix que, disposada
In di aaolueiä dels Pomells de
i
noticies
1111 . 111rib tot i abra. concorren
a .1 sg17.sits grups de ludes
por i ant les raptitxete.s i °sienfai etnblemes que constituein. 1 li s t inliu de - les; esinentaceasaria per al
1. (te e e a'siu la toleräneia tingtura
lfr' ..tra ¡lec a l'esmeptiola falta tI la qual re farit rrsponsao els que porten, els grupa
de 'es en tal fornta o els paree , l'aquest s."
!..f el governador que bona
prrt del que venia passant en
rfis itirit. segons resmentada entorila, de les caputxes,
te-teh rente capellans que
iaeTten l'esmentat adminicul
Ib le''' ' itti S ele van a l'església,

1

s:

fl

que no esta

disposat a

e 4 fet ei itspetelei, putz que

baiwš d'imposar san' sie)g--41O l egrreepOngui.

L'EMPRESA RESULTA QUE
NO ES RESPONSABLE DEL
REUMA QUE PUGUIN ATRAPAR ELS SEUS OBRERS
.almenys això esdedueix ara,
despres de la convers'a tinguda amb
el governador, perquè en preguntarli un repúrter si ja hacia posat una
segona multa a Fmnpresa del Gran
Metropolitit per no facilitar als
obrers sabates aaltet contra l'aigua,
ha respost que encara no hacia signat la primera multa, perque no sap
si te raa de posar-la.
Afegi que l'halda vi•itat l'encarregat de les obres. nianifestant-li
que (luan es reprengueren els tres
balls, després de la passada vaga,
l'empresa posa un avis dient que adIncuria obrers en les condicions acostumades a la ciutat. Per tant, quedaren sense efecte les amigues bases que signa l'arrendatari que rescindí el contracte de construcció de
les obres del Metropoli.A.
L'encarregat digué tul governador
que no hJ havM (1 ) a Barcelona sabates de goma per comprar i que
n'havia demanat (le fora. Al maula
temps Ii manifestà que estava j:eg r
que quan torni a donar sabates als
obrers succeirà el que sucaei abans,
o sigui que en quinze dies desapareixeran totes.
Segons digne cl governador, l'empresa compleix les condicions estipulades, o sigui que treballant amb
itigua • els °brees guanyen un so per
zoo trangtnent del jornal Sobre l'acomiadament d'obrera digné el gene-
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1. SITUACIO ATMOSPERICA GENERAL a. ESTAY DEL TEMPS A CATALUNYA A
A LES 1 DEL AUTI. (Obaervaeione d'Europa,
LES 8 DEL MATI. (Observado« de la 'Cama
Nord d'Afriea i l'Atläntk, rebudes per telegrafie ~, Meteorològica catalana, comunicades per teléle
fila):
Ion):
El centre de pertorbació atmosférica déla MediCel cobert, amb n evades a tot el Pireneu i seré a
terrania occidental es troba actualment a l'Adriàtic.
la resta de Catalunya. — Els volts forts sóti gairebé
A les Balears i golf de Lleó encara hi ha temporals
generals i les lemperatures molt baixes, les luíani forta maror. — Actualmenf neva a Austria, migdia
mes han estat d'II graus sota zero a Puigcerdà i 13
de França i regló pirenenca. El reina anticiclònic
graus sota zero al nac Estangento. — A Barcelona
troba a l'Atlàntic, produint bon temps al Sudest
la mínima ha estat de 2 graus. — El gruix de neu a
d'Espanya, mes anal) temperatures baixes.
la Cerdanya es (1 1 11115 20 centímetres,

Són

Les sardanes

vernador

Ettytt me.:434.9ftut.uwe utf. CATALUN Y A

DELS DARRERS ATEMPTATS

ballo in maschera"
..
.1-14Vien passat ja molas anys senSe- iMe:'"un hallo in maschera" es
1-Wesenfés al Liceu i un tal oblit
eiidia.Stant significatiu.
Atimiaen dia aquesta Opera de Verdi ha perdut l'interés truculent qu'e
desprres un altre temps. Unes
quintes melodies -més o menys agraalgunes escenes d'habilidós
draatiatisme operistic en les quals es
reeintélx la traça de l'inspiras mesare
itís/ift no poden reconciliar-nos amb
Festnadd argument de lobea.
Eta esforços dels cantants, cenamena considerables. són inútils per
doin r vida a aquests personatges de
carträ i 1mm no treu atare profit de
!h. :yeti:a:la que el gust de sentir els
PO ca.- fragments de :da-manca inspirad('...nue l'obra cotate dintre del seu
convancionalisme i superficialitat.
"U:a hallo in maschera" fou representat per un bon quadro de cantal:1s. Amb aquesta obra feien llur
mad& els celebrats artistes
r.>
anipmña i Josep Palea Tots dos
trehanaren amb fe. desitjosos de fer
revinte 'd bon record que el piiblic
sers'ava ()Mis i val a dir que Ito
ccti(.-guiren. La senyora Campiña
culifinä en el tercer i quart acres,
se kplaudir repetidament. El seyer Palet. el nostre paisà i notable
In: r. tingué moments molt brillants. La "barcarola - del segun acAL BOSC
re, s i Ire no fou expresada amb tota
A la grandiosa sala del Teatre del
Fu liamitlesa que l'artista hauria de- Bosc aquesta nit, a les deu en puna In
calgué una forta ()vació i hatea tara hallada de sardanes a ciorla 'saSiSfacció de repetir-la. En el rec de la Cobla Barcelona, executantrestaat de Tobra estigué molt afor- S
' e cl següant programa:
temaaa..
"El cant dcl mariner". Vicens; "La
TaMbe debutava en aquesta cer- mestressa", So :er; "Cecilia" (estrena),
nada ami, el paper (F"Ulrica", Blan- _tunca: "Lespigolera -. Bou; "Auraca'Stiena, distingida contrata de veu da de fusta", Obiols; "Capvesprada",
daav aenent qualitat, i que va obtenir Gratacós.
na 1: bona acollida en la seva curta
.1questa audició és patrocinada per la
"1:Maicena"_
Agrupació Sardanista de Barcelona.
Xi cal dir que el treball 4 1 notablessMeriton senyor Stracciari ion
AUDICIO
Ilubli-sint7 que canta i representâ
Denrä, a les deu de la nit. l'Agroamb la seva correcció acostuniaea, i pació Sardanista de Barcelona donará
que aIié arrencar >coba grans una audició de sardanes al carrer del
apIntaliments. especialment en la ro- Rec Comtal. 17 (estatge de la Violeta
inarrA del darrer acte. n plu el pú- de Carea a cartee de la Coba Cathablic hauria desitjat sentir-li per se- 1 ruja
gona cegada.
La . .enyoreta Giovanelli interpretá ji(Ailment el patge Oscar. Discrea emir sempre el senyor Torres
de Luna i parts restaras.
(El nrestre Falconi dirigí la partitura aiustadament; potser aquella
-bareartsla va anta massa depressa.

Un nota del Go-
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3. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondatges de l'atmnsfera lliure a les /2 del mati):
500: 1000, 2000, 3000, 4000.
Altitud, metres:
250,
Direcció:
1WNW. WNW. N. NNW. N. N.
Velocitat metres per segon:
3,
3,
16, 24, 25.
2,
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Mores d'observació: 7, 13 i 1 8 hores
Barnmetre a zero i al nivell (le la mar: 7663. 7649, 7657.— Termennetre sec: 3, (j6,. 6'9. — Termòmetre ta'o, 43, 22. — Ihnnitat icentessimes de saturació): 5 0 , 34, 34. — Direcció del vent:
NNW., SW., N. — Velocitat del vera en metres per segon: 6. 5, 4.— Estas del cel: quasi seré, nuvolós.
— Classe de núvols: fracto-cinnuls: strats-cfimuls; fracto-strats.
Temperatures extremes a l'ombra
Máxima: 117. — Mínima: 21. — Minima arran de terra: s'o. — ()sentad& termométrica: 9.6. —
Temperatura initja: — Precipitació aiguosa, (les de les 7 llores del dia anterior a les 7 llores del dia
de la (lata: reo milimetres. — Recorreeta del vea( en igual ter..psr 455 quilämetres.
ral Lascada que l'encarregat Ir huela
explicat que va acomiadar dos
obrers perque, guanyant nata pessetes de jornal buidaven un quart
more calda de terrt corrent
Aixis no és treballar--digue el governador—sinä passar el temps. Esta be que es protegeixi els obrers,
pero aquests tambe han de complir.
I cona sigui que diversos deis 1.sriodistes observaren (me per datuunt
dele preceptes legals hi hacia al careen moral de l'empresa en n's) fez- trehallar els aeus obrers en senahlants
condicions, respongue el general
Lossada que, efectivainent. aixi huna d'ésaer, perä que per la saya
pan no podia imposar I, multa iins
estudiar detingudament si temprasa
té o no conato-mis de facilitar sabates altes als setas obren; que trebaneta a Faigua.
vull exposar-une, digné, a qué
des (le Madrid cm rectifiquin per
una extralimitació nieva f eta a
consciencia.

PALAU DE

LA

GENERALITAT
COMISSIO PROVINCIAL
La Comissió provincial Ira despatxar
tus dictàmens proposant raprovacia i
finiquit dels culmines municipals de Da.
giu corresponent a 1 . 211y . 1 920-21. 1
Carme, Caste Ifollit riel Boix. Mamaren, Orpí, Sant Dei (le Llussanés, Sant
Vicens (le laava -neras, Santa Maria (la
Palautordera, Sora i Torre de Claramunt corresponents a Fa»y 1921-22.
També ha despatxat Filiforme al gacenador respecte (le la reclamació dedal:ida per En Dionís Conde Géanaz del
Olmo contra el procedinunt dapremi
que se Ii segueix per al cobran/eta de
l'arbitri sobre ús de voreres.
VISITA DEL PRESIDENT
El senyor Puig i Cadafalch va aliar
alair a la Capitania a comulimentar
d general Barrera.
PROXIMA SESSIO DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA
Gil:secada pel governaeor civil, el
rlia 2 gener a les quatre de la
tarda, la Diputaciú de Barcelona celebrará la primera beSSiÓ del segon pcriode (I, l'actual vxercici.
JA

CRONICA DE CULTURA
INSTITUT DE CULTURA DE
LA DONA
SECCIO PERMANEXT DE BIBLIOTECA CIRCULANT
PUBLICA
Llibres recentment adquirits
Les neerlandais en Bourgogne,
Alphonse Germai
Tratado de freticultura. D. Tamaro.
Histoire General de l'Art.—Flandre, Max Rooses.
I.ittle Women Goodwives, L Alcott.
San Francisco de Asis, J. iongetassen.
De l'agre de la terra, Costa i Llobera.
La comedia de Dant Allighicri,
N'Andreu Febrer.
La pimpinela escaria% Orczy.
Compendi d'educació civil, Rucabado.
La Iliada, Homer.

CRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL

VISTA DE CAUSES
A la aterió tercera han cmnparegut
Maria Gonzá'ez Sales i Merce Barba
Ruiz acusades d'un (l'elide contra rho.
nestedat. Després de les proves. el
fiscal va retirar l'acusació per a Merca Barba i la va sostenir contra Mercó
González, per a la qua' va demanar dos
mesos i una dia . d'arrest i multa de
250 pessetes.
Davant de la seceid quaria s'Ira p resentar Al:ton Boix acusar d'un
delicte de dispar i lesions, El fis,ral
li va demanar la pena de catorze anys.
vuit 'tiesos i un dia de reciussiú temporal i to.000 pessetes d'indeannitzaci&
a la fand'ia de la Vie1111111..

ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala priniera. Solsona. :Majar
quantia: J. Reig contra Ajuntament de.
Solsona.
Figur res.
Incident entre Joan Teixidó i Mercè Serra.
Sala segona.—Sud.—Major quantia:
Farnesi Fures centre Josep Gay.
Vendrell. — Accident (le treball.
Joan Llop contra Sacktat Pisas Germans.
IIDIEPdCIA PROVINCIat.

Secció primera. — No te assanyalamenta
Secci(3 segona. — Manresa. —
oral per Furt centra Roc Fernández.
Ilatará.—Un oral per estafa
Andreu Fernández.
1n••••

Institut d'orientació
professional
BABES PER A LA PROVISIO DE
PLACES WASSISTENTS ALS
1..AD('RAT0111:-+ 1)F. L • INSTITur
PROFESSIONAL
L'has I hl ut d'Orient
ase id Professional, en cumplir la missiö
que li esta encarregada, efeetua divirsos Irebalts efe labulallmi. Aquests trehalts timen
/11111 importancia molt tiotabb
en les servio/1s medico-antropantetriea i fisio-psicometrica_
de tal manera que aquells la1,orall1e1S 111/1)011 considerar-se
mana un seminari d'investigaMona rienlif iques.
L'Insidia cada semestre eon-voen un c,ineurs tioninel les
persones que, per afinilat professional ,o per afirida. desilgin
assist ir diariament a les sessions de tribal! dels hthoratoris. poden oldenir uhu Mol
S1S10111. (1110 1 , veril/Mi eintrilcrer Ilitiremenh a les loares que
priviantent es clesignin.
Avalutut el dia 31 del mes a y luid el lermini coneeilit als assistent quie -els conciirla Junta de l'esniental !astilla
fa pnblielt Fi (onvneati'iria se.
güent:
•
Bases
a) S'obre un toncurs per al
proveïment de qualm e places
d'assistents de laboratori 411
l'Institut d'Orientarid Profossimia', dues per al laboratori
in&liro-anfronomMric i ifues
per al psionaMric.
b) El cirro() Berta noma
per Me m esos i donara dret a

assislir diarianient a toles lea
Kiwi bolea i treballs que es
faena en els dits laboratoris:
a fer experiencies i servir-se
de l'instrumental clurant les
llores de funtionament, sola el
control dels tiwilics que nelualnient regenten els laboratoris
i a reino( toles les publieacionS
Ir l'Instilad.
Ea semestre d'assisteneia 0>
romptarit de primer de groom a
31 ele jutly. Acabat revereiei els
assistimts que liagin evereit bé el 0n1 1 1 1 00 i m'esteatita
zin rin i ri 'hall d'investigaciA
p e rsonal per a Inst it uI , malean
( )Manir 111 1 I • rt .; ifivat (010 110
/101 1 01/111. P1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1unei n", d'aluest
certifieal. (saldrá que eednet in
ona meminia • 011 111 1111111 doni
comide dele treballa ti:Milita',
per a l'Instilad que Magia 01100111/11.

Per optar a Fasaislimeia serata eandieiona preciara tenle
2 1 maya, saber parlar. Regir i
eserinre el catalit. (. sser mestre
O Ilierntriat en medicina o posseir nn !RIN! d',•strt i rj d'ens"_
Ivntroml superior relfteional
ami) l,.s lasques que realifzeit
els lalinral mis . 'Fa atto', poilran
presenlar-se a (1 0110111'S els estudiants de medicina, sempro
que lituzuin aprovals els quatre printers anys de la carrera.
Les inslancies llaman ti"('aaer adrovades a_ la Direecid i
preaent r-se al dronirili
(San/ 11016 real. 5,
Irr inri pul.) neompanyarles de
ls cerlificarions arred'ilatives
Guts al 31 ile gener del corrent
any.

NOVES RELIGIOSES
Quaranta Església de les Religioses Salesses: flores d'exposició:
1)e dos quarts de vuit ds:1 In:di, a dos
quarts de sis de la tarda.
— Cont de 'Maria: Avui es fa la
visita a Nostra Dona (lel Consol
Sant Agusta a de la Verge de la
Glera u Sant Just.
— Coniunió reparadora: Avui a resglesia dais Agonitzants.
— Adoraci6 nocturna : Torn
Sant Antoni de Pädua.
— S'entes ett sufragi de les ànimes
del Purgatori: Torn ile l'Esperit Sant.
BISBAT DE BARCELONA
Demit predicará l'Ilota/iba a la Seu,
el canonge magistral doctor Portolés.
— A la secretzaria de Cambra i
Govern d'aquest bisbat s'han relmt
50() pessetes per al diner (le Sant Pere i 250 per als famalencs re Poli,nia.
— Abans rIaluh prengué possessió
del benifet de Concordat vacant en
aquesta Seta per definía:6 de mossen
Joaquim Arnan. mossen Francesc Alegret i Rentada.
— Al Palatt Episcopal shan retan
de Na Canana Mulleres, vidria de Guarille. 1.1 quantitat (le 5oo pessetes destinats a contribuir les ( gres (le cotastrucciä del temple tinència parroquial
tul Guinardó.
LA MISSA DE SANT JORDI
Des del 23 d'abril d'suguany. ha
vingut celebrant-se aquesta Missa mensual amb més esplendor cada cegada.
Aquest mes, el dia 23 s'escau en diu muieruge ala& fa creme que seran
molts els que s'acolliran a la Seu de
Barcelona Cavant l'altar de Sant Jordi per oir la Santa Missa. Es fa avinent a tots cla devots barcelonins que
la Missa és a les vuit.

.,NOfeS . d'espot
BOXA

LA l'ETLLADA De DIJOUS
Tingué lloc al Teatre Espanya l'anunciada vetllada mixta, de lluita i
de boxa.
El primer combat, a quatrc rounds,
era entre James i Martí.
James aetuá be, pegata .ferms
swings i encaixant una serie et durissims crochets de Martí, que dominä
netament durant tot el segon, round,
al final del qual posà kd als seu adverari durant set segons.
En començar e) tercer assalt James. veient-se impotent davant el seo
contrincant abandona el combar, errennt declarat vencedor Martí.
Seguidazunt pujaren al ring els pesos plomes Fabregat i Robles.
Comença aquest quatre rounds en
monotonia excessiva per
mig
part dels combatents, pern un ferm i
ben coneeat uppercut de Robles en el
segan round, (tue posa Inc. per vuit
segons a Eabregat, tingué la virtut
d'afferissar la IMita , fent (inc aquest
darrer púgil ataques valentment de
durissim crochets i swings. que ir valgueren al final del combat una merescoda victiaria.
A2dERICANO - BARNILS
Substituint a Sergi Anderson sorti a luxar Barnils, el qual féu un
comba durissim, posma en perill diverses vegades el meterá Americano,
el qual no pagué evitar que el seu
contrari malgrat el scu defectuós essil, sortis vencedor d'aquest encontre,
que resulta el més renyit de la vello.
STEVENSON - MARCO
Comer/cal l'encuere. Marco ataca
durament al svu adversari, conocantli precisos crochets a la cara, i astahut abans del (lbs minuts de lluita,
la victúria decissiva damunt Stevens011.
ARACIL - URTASUN
Fu un vuit rounds, aquests dos boxadors airaren, en debacles , ver la cit..terria rápida i esclatant que posa ea
evidencia la bona forma dels atletas.
Ja en començar sortiren a tot tren,
pegata dur i amb gran violencia. Aracil semblä ItieS decidit a acabar prompte i s'apunta lleuger avantatge des
(l'un principi. tnalgrat ‚inc féu una actUació poc favorable a !a //obtusa d'amacas an, arribant, adhuc, a ésser
amonestas diverses vegades per l'arbitre.
Unasun com sempre, el veiérem
hIe i atent amb ei seu centran, potser
massa noble, can això fea, setas Milite, que la victitria es decantes facurablement cap Aracil, el qual. amb la
seva forma de boxar, aprofiti tots ele
moments., bons o 1/0, per atarear i
apuntar-se punts al seta favor.
Resulta, dones. vencedor Aracil.
ARDEVOI. - SOLE
Entrc el segun i -tercer combat de
boxa s'efectua, :unta grandiós ¿mit, una
exhibid& de lluita greco-romana entre
el campió (le Catalunya, Josep Ardevol i el ferm lluitador Ricard Solé.
Com a exhibició fou tnillor que
hem vist, resultant força atractivol i
interessant kt combinació de la licita
greco-romana C/1 1.11/ programa de boxa. Solé sabe portar-se nasas bé davant la varietat de preses que. amb
teta mestria, executá el canapiä Ardevol eta tot el combas, que dará deu

FUTBOL
• N'ASAS - BARCELONA
Aquesta tarda se celebrará al camp
de Les Corts el primer dels partits
Vasas-Barcelona.
Els jugadors (migares. s tenen una
gran confiança amb l'exit Ce la seva
actuaciä i oposaran al Barcelona el
:agüen onze:
Eutrnez. Zatyko tinta. Kuraly,
Kelheim. Rehner (Ma). Eomoesko
(Una, Kot ieler. Eakaes
Jelliuck
Szentmiklosi, Ilimnuer (int.).
Per la seca part, el Barcelona preactuará a
Plakko, Planas, Surroca, Torratba.
Sancho, Carulla, Piera, Martí, Alcántara i Sagi Barba..
La reaparició d'En Planas i la presentació dels jugadors Alean:ara Samitier. Sancho i Pirra, després de la
magnifica actuació jugant contra els
portugnesos darrerament a Sevilla,
oicreix un mes gran alicient a aquest
Primer partit (le la gran quinzena internacional que organitza el E. Club
Barcelona.
LA VENDA D'ENTRADES A
COISI PTAD R I A
Els ilustres lecters ja est.111 assabentaus del que ve succeint amb la venda
(le localitats, ol monopoli 'le la qual
ha estat conce(ida a un empresari que
fins asan no ha poeta posar-sa d'acera
ami, els dels teatres, arrullar/1,w la
venda a comptaduria.
El mal d'això está en qué sha volgut equiparar el futbol als restants
espectacles i els parjudicis que això
ocasionará als nostres cercles--que no
tener] res d'empresa contrariament al
aue tnolts es crenen—és incalculable
El E. C. Barcelona sla vist en la
nacessitat sradreear-se al sots-secretari de Governació, per iefensar-se contra la situad() de violencia que li han
originat les darreres disposicions dietades per la FErecciä d'Ordre púbic
en el que respecta la venda d'entrades.
Copien/ a Continuació el telegrama
(e referencia:
"Excellentissim senyor. subsecretari
de Governació. — Madrid. — Ordres
donades Direcció Ordre pith ic impossihilan] vende entrades locali ato a suplidas hahrtualment utilitzades ' on no
es percebeix solanpreu. Situaci6 especial camps nuuu a'acostumen celebrar espectacles esportius, al:tznyants del een-

tre població en - barriades mara"
ocasionen grandioses molesties i latan
iloe poasibles alteracions ordre patee
per aglomeracions impossibles d'evia„
Tenint-se consideració que impostos
nen satisfent a local social on ara e.,
priva la buida, preguem a V. E.
ritzi funcionament taqui les habilitase
a local socials, equiparant-les a compia.
duria altres espectacles per a venda
sense prima. Esperem tindrá V. E.,
cotinsideració que societats esponje,
que viuen orfes de :a protecció de l'Ea,
tat no lucren amb l'esport en Ixnetizi
de persones sinä que quan percetaae
es destina integrament
installarions socials amo benefici per,
les poWacions on radiquen i a sen
actuació es'imuladora d'exercicis si.
sics raids litneficis reporten al natb,
ramcnt de la raça. Tenint en nside.
yació que tenim contrets comp-nrnIma
amb els mes importants cubs del centre
'dEuropa. les exhibicions dels quals
niciaran el pròxim dia 22, ens pena,
tem preear a V. E que amb t n rta
géncia dicti disposicions opsrtunes
pirades principis fonamentals jus • íciaSa'udan a V. E. respectuosamsnt
hol Club Barcelona.—Cardona. prerdent.—Doctor Se gura. secretari
El Barcelona s 'In adeccat tarnbS
la Federad() a 'Madrid, recaban- el sas
concurs per donar una so :nci4 l iarmánica en aquesta qüestió.
NATIICIO
CAMPIONAT D'IlIVEPN
COPA DE NADAL
Per XVIII cegada celebrará cl (lee
dels ilustres cercles de matad() :ginesta
important prova dirnarts que ve. (liada
de Nadal, al matí. havent estat invats
tots cls átres cercles parque hi meagatita part.
La iesta, que tindrá lloc en aigite5
del port. davant del club organi.zador,
es comencará a dos quarts de dotze atta
les següents proves:
5 0 mataes nenfits, reservarla á Clua
Natació Barcelona. Premi d'una coya
al vencedor, medalla de plata als segn
i tercer i de cooperad& as que aeabin
la cursa.
6o mitres debutairs. laten-club. —
Prenti d'una copa al vencedor medallt:
de plata als segon i tercer i de cospe.
nació a la resta dels classificats.
Campionat (hivern (cuna Nada l. 2.00
metres e sti! !liare). — Ultra d'amasa
troten al vencedor, es concedirà una
copa al primer de cada categoria ate
no sigui la del guancador de' campintrat. Als segun i tercer, medalla dz
plata. quart i quint medalles de coure.
i de cooperaciä a 'a resta dels concursants.

ESPORTS DE NEU
A en nnsc uds in ,1 nombre de s.cre
del Centre Excursionista que es disposen trasladar-se a Luchan i Superbagnerrs des d'arta, dissabte. a la
tarda fins al 27. al mati. La Seca
d'Esports de Muntanya ha assolit d
primer èxit en reunir aquesta xifra tala
crescu(la d'expedicionaris. que supera lt
molt 'es an:criors en excursions d'as
(tuesta mena.
—Vist l'exit del primer Corcel (Fas
preneritatge (la Fan del ski. i Seccie
anuncia la édebració del segon Curset
que ti/adra l,rc igualment a la vall de
'a Molina. els dies 30 i 3m d'aquest mes
i primer de geper ands la mateixa reg'amentació que va ésser acordada per
al primer curse:. El nombre máxim
participants a aquest offset 5 el de 12,
i cal esperar itue rápidamcnt quedira
coherta la dita ouantitat d'alumne,.
s•
El Grua Excursionis'a Montean organitza per a demà, diumenge, dia
una exeursiä a les gires de Sant ittaten. sola el segiient itinerari: Masnota Alella. font de Cera, ermita de
Sant Maten, Vall Romanes. Montarnes i Montmeló. Sorida a les sea dell
mati per ,'estaci4 de St. Z. A.
A Fensems es complan en lea p¡iaaic
que l'ar secretaria ha quedat de ni
installada a' carro. de Sant llorera.
núm. 7, pral.

f) i F, OhPrEIPP
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ILOCALITATS - ENTRADES
El F. C. Barcelona, ara.»
tant les disposicions rebu-

des de la Direccló d'Ordre
Públfc, assabenta els senyors socis i els aficionats

que, a conseqüència del mo
nopoli concedit per a la
revenda de localitats d'espectacles, no ha estat autoritzada l'obertura de-taqui
lles al s 'loes usuals, malgrat no uobrar-se sobrepreu, i, per tant, avui podran adquirir-se entrados
i localitats al camp de Les
Corts, per als partits que
han de celebrar-se els dies
22 i 23 i que s'establirà un
servei adequat per als parUta del Sparta.

F. C. BARCELONA 1
contra
C. C. USAS, de Budapest
Días 22 i 23, a les 230
i contra
A. C. SPARTA, de Praga
Dia 25, a les II del mal',
i 26. a des 230
Arbitre, ab. loal %Bateó«
de la Football Association
Anglesa.

pimbto 22 degenere de 1923
ell=='!"=Or

Ca
LLEYDA

-I.zt Diputació provincial ha conredil perdó de contribucions als poIdea de: AltrOn. Sanahuja. h:stintarM, Vobleta de Bellvelii. Tosto Enviny i Llesuy, per la perdua de les
eellitea a causa de les pedregades i
d luges que hi llagué en aquells termes municipals.
Corren rumors que per Nadal el
I, . C. Lleyda intenta organitzar un
; atta amb el Pnble Nou, dc BarceAhir va fer un dia tot nuro-

-

- La temperatura continua

essent

-1.a Corporació en ple va ucearo'ar jubilar, a peticie, prapia. l'oficial
ile la Comissió Mixta de reclutament
tosco Caballo.
Al mateix temps acordi tantbe l a-

d'aquesta placa.

mort

A Eodarella ala verificat la inanguracie, de la linia teleft:wica installada per la Mancomunitat de Cata-

lanva.

A lacte de la inaugurad& al qual
tiva1 assistireu totes les autoritats
tocata. l'alcalde dirigí un afectuós
aleionema al prcsident de la Maneontunitat. saludant-lo i donant-li les
gracias en nona de tot el poble.
Ha quedat oberta al servei público la nora sucursal que la Caixa
de Pensions i de l'Estalvi ha estalo.; a Tremp.

BORGES BLANQUES

Nc..cs i zerenata per l'Orfeó
Presa de possessió :: Una reExtranyesa :: El temps
unió
El d :. a prinx-e da l'actual van efec.

les noces del fabrieant d'olis
nostra ciutat N'Ano
ten Piqué Canti. amb la simpática semen:u Teresa Segura Aixela.
Ahir rOried Borgenc. que dirigeix
el m,stre LIttis López. va obsequiar-lo
ami, una serenata. com a soci protector i fundador. cantant "Els ballaires
tlintre un sac". "La le:ja". "El parda ". "La mort de la núvia" ¡"La
sardana de les monges". La justesa i
fieaciö amb que ioren executades val-

.,c

aal baffle de :a

•ttertn aplaudirnents de part del pú1,lic nue slaria congregat per escolta:eue es calcula en unes 1.500 per-

-S ha possesinnat del carrec de de- .... a , governatiu el capita d'artileria
E-, 111i Mora•es Aixelä. Era la sera
fila de l'alinea i distingida
uó'ia otixelà i es casi ami, el cap de
re e,..rcit senyor Morató. Ea quedar
vingué a viure al costat dels a.•
e .rmans. essent encara molt jove
. l'e ateal delegat. inixit fa que a mes
de' seus familiar s cemmi amb
r
s,e rs-tia dels borgen*:. afegint-hi el
5” earacter franc en que sempre
cana tots els Aixelä.
- o Ahir viren éster cridats a reunió
a t'asa la Ciutat e's pronietaris
n e is sintats al carrer cid Dinutal
Cà.
(1112

a

endut la
----Una forta ventada
• eme feia uns dies s'havia esta-jat
nosaltres tornant a lluir un hon
•
VALLS

Diverses noticies
1 . 1 tintaritlill d'ara acaba de
le•• eire un acord que suscita
v.-- eomenlaris: lal Vaco, .•,;iment del foneionari :loan
Da'man, que fins fa poe harta
((xereit el eärree de complador
intuí.

El toas raquest senyor és el
seirüent: L'any 1918 tenia un
värree de "plantilla" a Se c' retar'a. .\loshore s morí el compla(ior i l'A, juntament Ii donä oriba( 11, suplir-la amb eariseler
Mentrestant. el lloc va eant de secretaria fou cobro
anli un non escrivent.

Fa cosa de tres notaos, arelhit PI compilador (d'odia, i ara
jave Joan Dalmau Id de voltee 'eran 'a sera (.1-menearla i abne g ada silo rocompensadrs ainh
sin • aromiadament injust_ I pen_
ssr (111P la nreposiria Liii pres a ( lada al r.onsistori poi rociare- senvor C.asanvas vell
t i'e, que ha fermat par! (l'A hmUr a snt e quo tant han fot parlar
; a., per rert per llu: exrés

(Tansteritat.
— Ha ores possessia del ehre . ' el dologat governalitt senyor
ihadal p jo, Manteare re '«"1 l'A jitntaiuteni en sessió ex1-(ordinfiria. oferint ls Sell9
compatibles arnb la se., mdliari(S. El re g idor s royo:*
li pre g unta (mina IlenConsistori,
coa tí. «emprar
t sanen res t a-n(2m l que baria
if-sar la eastellana.
E l Pro p i &leca' ha tramas fl
I n onerosa tina nota (In remiten
l aa vieitr a atto ha lintrut duran t
e l e dies 16. 17, IR i 19 d e l enrr , nl. No cal dir, és interes,

•
san!.
El ress i dersen yor Francos.'
*v^eis i nirrorra ha oresontat
‘!
inalament la terlfi rte'a ä're o rer, breaanl-ar en el seu deWat estat de salut.

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAli

etteeete . de k
preeenück pel .Hirecteri.
S'acordà deiendre xardorollitent
pernma'itat de Caten; i en nenest
sentit s'han tramis sises eeneltessions

— Diumenge, al earnp desal Direeteris
Ports del Cond ud Reboll, ju- La distingida esposa del gare\ el poletil equip F. C. e,EN EL DECRET DE REORGANITZACIO DEL DIRECTORI, ES DIU QUE ALLIBERAMENT - . DE versos
eisinpatried En Gabriel Morera diterrä, de Torredembarra, ansh
G0VÉkNAT1U5
ha iiimat a Huta una xamosa. el primer equip del E. C. 'MolerSEGUIRA CONSTITUIT COM ,FINS ARA, QUE LES SEVES DECISIONS SESaragossa.-Per ordre del general
nena.
blanquf.
SERÁN
ELS
DEPARTAMENTS
MINISTERIALS
RAN
RESERVADES
I
QUE
Sanjurjo, han estat alliberats sis
— El jore En Bcnet Clases
— Han estal enviades Lapresos governatius.
Dat matt. .ini menge passat dona
REGITS PER UN SOTS-SECRETARI
de
Liare(
oboratori
Munieipal
Una ceenissiii de dones, esposes
una vonterencia s 'obre r'nelna- lla. per al g en examen i anälide diversos detingut pels mateixes
cid i IleCeSSilat. de les Con Free_ si, les visiert» de la dona quo
'mido
gnoions Marianes". al
va etmnalzinar-se la setmana HA DESEMBARCAT AL PORT D'ALMERIA EL BATALLO D'ALCANTARA, delictes, ha visitas a En SaahrjO,
d'Esplaga de Franeoli.
per demanar-li ralliberament de
passada. Sembla que el inelge
Ilurs manita.
--Amb molla d'haver-se aca- enearregat ratitäpsia nO Va
DE GUARNICIO A BARCELONA
ba! les obres d'apariameal
VISITES AL DIRECTORI
podor
ai
latir
la turna do sabsla Menean (l'el Collegi de les 1111- tancia que emprit la interfecta
Han visitat el Directori:
C. de Mturia. diumenge per reasuma(' el set, fatal pro,.
excegut a la sera menUiria el record d'uEL CAP DEL DIRECTOR!
ordinaris i transferències que
El Comité Cotoner, del qual forpassat fou eantal un solenane pósit.
' A dos quarts de sis de la tarda deixin de 25,000 pessetes: els plana nes pagines enceses de patriotinne men part els senyors Canal; i %aofiet a la Cdolla olel
amor
a
la
— D'ordro del delegat goreri
varietat
comarcal
eso
militara
que
afecten
a
la
res lactan, per !liaras al presido.; el
ha arribat a la Presidencia el gene- polític s
VingUeren a asso,lar-se a la natiu i por tuitja (fe procA_
Primo de Rivera. manifestant als defensa nacional o a la nostra ac- panyola, sangrades, més que no pas resultat dels premia atorghts a Sefesta el Director-cereal de !a fel avinent a ' • lots els que ral
abnegats
qtte
els
nomenaments
escrites,
en
vis
clics
silla.
madi. al Marrar:
S. A. Ciment Artifieial "San- estignin o ti ileacObert ell PI P a - periodistes que no pori:a assistir a la d'alt personal, ziscensos en l'exercit van seguir a una de les terrible,
Els senyors marques d'Arrilucc
conferencia del general Vives ni a. la
son", senyor Joaquim Mol i1i
tattnicigament
drls
iniposlos
a
sofert
per
la
Mentabona
que
correspolam
hem
a
l'armada,
que
no
de Ibarra, comte de Zubiria i Navari
po
x
ie.
i s.ció de creas a la Legació
la senyoreta Roseta Eortuay. palo. 41110 • lenrn linapsc de pos- iin
l'antiguitat segons la legislad') vi- prensin centralista d'un Esta! que rete, en representace; de la Corsex-deixehle del Collegi. genero- sar-se al eorrent fins el 15 del
El mona és-ha dit--que ara haig gent; les reformes de carácter )rga- es creia omniscient i oinnipotent, tructora Naval, per parlar del ; consos donanls del ciment gastat
que
primer mos (le cenia, Als
reunir el Dii•ectori per despatxar nic; als tramita d'ordre internacio- quan la seva major debilitat Ii venta tracte que aquesta societat te; amb
en les obres.
no celan nettrbulats, que 1.`- de
mu:ts assumptes poderes, puix denla nal i comercial, i tots aquells Ares d'ofegar les llibertats de pdalea que l'Estat.
TERRASSA

Excursió

Concert

Abres

noticies.
Per la diada de Sant Esteve, a la
larda, l'Estola Caral esta preparant
en coticen cxtraordinari al teatre.
Principal.
Aquesta nova demostració artística que prepara la benemérita entitat
terrassenca tindrà una importancia
excepcional iota vegada que prentiran part a la festa, ultra el citat Orjet', abres entitats culturals.
- El delegat governathe Enric
Udaela Cardenas. nomenat per reial
ordre de 6 de novembre, ha pres possessió del seu càrrec. Amb tal monta
ha publicat un edicte posant en coecixement que tots els venus que (leaitgin visitar-lo poden - ter-ho cada
dia, d'onze a una del mati. a l'Ohcilla installada a la Casa Consistorial.
L'esmentat >mejor ha fet una detinguda risita a l'Escota trArts i
Oficia, quedant verament satisiet de
la tasca cultural que aquesta escota
ve realitzant a la nostra ciutat i que
es a la regada una gran obra social
en profit deis elements ° brees que
Id concorren, els guata, durant el t ha,
han d'acudir al seu treball.
El Centre Excursionista te
projectades les següents extorsiona:
Dies 22 al 27: Vich, collada de -rosa, Mont-Lluís, Les Bulloses i pie
dc Caria.
Dies 23 al 26: Setcases, UIt de Ter.
Nimia i Ribes.
Dies 22 al :z6: Serres del Cadi.
- Els priniers 'loes del concurs
local de tennis corresponen. ¡ser ara,
als jugadora que segueixen:
Primera categoria.-A. Seitun.
Segona categoria.-Roc Barata.

Tercera categoria.- . A. Garcia.
Quarta categoria.--J. Benet Vbach.
Senyoretes.-M aria Chevalier.

i bota diu que seis féu arMent

canviar el nom nrimitiu ile cariar Nau un es demani paree als pron'a 'aris d'edificis. i per tant per om.
• a quest requisit es procedí a votaci(3.
i ile16 votants varen sortir 2S imperere s d'En Macla i 8 per al primitiu cartee Note
- Ha causat molta est ranvesa i mal
efece entre els seins l'haver-se tret
ele la senyera del Sometent d'aquesta, i
gua apadrina e' ,envor Macla. la llamad a 111.1C va ofrenar-li el dia de la be-

nya

urt rnent del correr d'Aquild
amb la carretera sortint del
Portal de Boy e i canal de l'es-

eredits a 'la Casa de la Vila. per

a pre p are nota.
— S'esta troballant en ros-

naids tentrr Prineinal 3Iontper rolCauelif ti' r
1 n Is g randiosos artes
orcanilzat e por in Unió do ViCala!unra • veia !mnvaters
itran lloo primer diumenne.
din 23. La Fceloraehl Azrfenta
(le la Cintra (le Barbarit installada a 'Monttd.anrh e*.s la que

oinroo rorganitzarit) (le
a!
l'arte. al que hi a esistira el uns_
Ire Aiindatnent en enrporaela.
Arrait l'entusiasme da g ran per
a ssisl ir , lsi. rolas lin prnvon
molle a adhesions que es roben,
tant d'entitats vota parlien:4'17

lars.
— Hem linctit el aust de saludar Mis Josen liarla Revira.
el president del Sindical la
alarsit sPnvor Castellonta i el

sonyor Barreta de Cansanés.
Han rimen! por j(rendr, par,

netos prpnarwtnri:
miting lo diumenee. quo tindrit
Itne eom a coro a antaot de la
ei
rasmpans-a 01/0 e o l is nt
o
ut de l'aleaba'
al erija san( hn n ,l'e ha emnree la
Pnifi (le Vinyaters de Cataluen

Lel

eis

nya.

rasloe ,to
- Durant
erra tibor, Pi 1. :11,1-10:l in, 'e la
Jovinalut, re'rbrant-s'bi ball: i
rorresnntnnf -s'II; les ohrea ter,tenis "Ta for t i p-s bei;la" i
nao (sal: ronselts", obra
(-1 , 41 aetisalm e f el .. .sir: , Itnalea
por ron as_
P1"ela". 0 1 1
Inteenreta7t.i noma
l l •ennda.
a e it e r e! . de' grito dra rr ätir -Non
A g ria r ;trenes-vi-hl liar', aristr"( e no vores Ortega i pu-alunaos

OLOT

SABADELL

Diverses noticies

sw•danes -:- En Ferran de la
Torre -:- Assalt i robatori
Amics de la poesia'

L'As,sueiaehi ‚jr Músiea

va ce-

lebrar reunió general de socis

al saló (le sessioner Ile
taMeat, aprovant,:r la intuid-

rin sobre el realitzat duran' el
imer any de la sera aeleaci.l.
Vestal de comides i el reclamen', interior definiliu.
— Els carnissers, després
de moltes gesnions i de restringir la m'atentas i la -paca que
pas de ;iris
tejen amb bestial .
inera, han obtingul que sels
autotitses augmentar el prou

lii

en un ral per quilo.
— Han andina algunos par_
Hiles de MfbreSe

dels quals fa
xava sentir.

dies

que es dei-

— L'Orna'. Popular Olati
prepara per a les testes do Na dal unes representarions de Els
pastorets", que lindran !loe al
'l'entre Pr ipa I.
—

neta fins 1 It . d o l eomtanF
donar-so d'alta; i al s . ereditor.a
d e l Municipi que prrsentin

darrera sessid
eittre divers(is assump-

En In

les de pibe 'Meras, fou aprova lla una ronteslaehi sobre lo,
ubservaeions que el Tribunal (le
comptes (le l'Estat ha !el, en els
(Peques! municipi.
— Ila tires possessia del visienr,. de delega!. governalitt
mandant N'Antind .‘inadar Hadila.
'l'alabé ha sorlit cap a Linares. atta( igual eitlTer, cl linent
e id . onel n I'd11111 , Sia zona, senyor

-- El letnps segueix Variaperii intensanient fred.
- Avui al vespre danarä una
conferencia al Centre (direr el
conegut propagandista En Josap s'aria pon i Saltabas

Concert

d'Inertes. a les den do
la lid, la robla Barcelona donar). Vandici d de sardanes anunciada pel Foment (lela Sardana, (Paquesta rintat. al t(mlis.
• ntera... Després hatips
de no sentir itquesta fanaisa
1.,.1)1 n 1. tut desvidllal aquest tes.
inusitat entusiasme.
tival
--- El passat ditinamtre se
eelebrä al Sala do Sessions
l'Ajuntainen t una reeepeid con-

oiliete (Ii • I SallyOr
delegat cerio natiu, arriba' rescenlment a la nostrn eintat, senyor Ferran de la Torre, a la
qual assisliren gran nombre de
epresent aen lis iPassoriar u, ins
i ntuites personade la
litals de la vida sultadellentet.
En aguaste reeepeit'i, senytir
(le la Torro Fea un paillaiDellt,
en eastellit, oferint-se a La ciulat i presentant-se anib permites promelialures d'iltla gran
eotilialitid, El senyor Eerran de
la Toree. entre altrcs mota, digné (pie baria voluta venir a
Sabadell voluidarniment. perque ell aadia que a Sabadell hl
vingues 11I/ delegat t'al a la, i esper ¡sise( f'S trolnisent-ho
entremig deis eatalans de
Sabad e ll. por tal d'evitar que
vingués alga nitre que. no lio
vocada ,i'''

ble,

Los.

- Dijous al resina. l'Aj1/11taiw g it celebrit sessiO exItaordinitria sota la presidencia del

algunes inslitueitins 1s1111:1 n 0'.
Ilenqu y s i It arebut lit visita de
diverses persones i representaeions eititailanes, amb les quals
ha eunversat setnpre nn la nos•

delegat governa I in.

MONTBLANC
El

nou delegat

tIng

Pregie

1111Pora :: MIAltres noves

Dissabte a la oil va arribar,

41 . 0eodent
TalTa Viena. el (leap
envines'
11 . 4ml gioverni) I

de partit. el eornandant
Errnantanteria senyor
(les Simon• A restarle, 11(4u-fiero
a rebrel les autoritnts. Dinmonge al matt va reuteir - se
lt itintament en sessieS extradosprea de les solldaeinTIS de rúbrica va donar
a coné i xer el Sea praps ama.
— Han entrenen( ele treballs
per a la rololorataid (l'unes ¡155seres adoquinades en reitere-

El senyor lb . la Torro, (l'enea
de la sera arribada, ha visilal

Ira !lengua catalana.
— Din menge. u les rail del
vespre. fan assallada una casa
del earrer ile Cl1rorffilles,
J011;111:1 :1/111) el earrer (le Garei
per uns !ladres, enduentse'l, un centenar de duros.

pidanient els sontetenistes
quella barriada roltaren Pilla
trolm la rasa enl'II la itual
montada. i prestanient en send'alarma es contir els
grega al IIa e del sueces una ce,
neració (Peltres sornelenistes
de la ciutat. trigant molla festona a arribar -tu i cap mena de
forra o de policia.
Malgrat ele registres efeetuals i la vigilància observada,
no s'hatt trobat els autora; del
robatori.

se'n van diversos deis generals que el
formen per pastar fora aquests die,.
El presicent del Consell Suprem de
Guerra i Marina, general Aguilera, ha
visitat al presWent del Directori per
acomiadar-se'te puix (lema se'n va a
Ciudad Real, on pastara les vacances
de Nadal, les quals duren en l'esmentat Tribunal fina al dia 3
gener.

El Decret de reorganització
del Directori
A la Presidencia han facilitat

migdia ei Decret reorganitDirectori.
Diu aixi:
'Exposicití.
Senyur: lin tr'dnestre ditetuacid hä esta! prou al Directori, que per honrosa designaeid.
de V. M. presideixo, per cons
talar per manera indubtal$10
que l'opiniú pública, en forma
gairehé animen-le, aprova raetuació del régint provis:onal
unplantat ci dia 15 de setenitere.
aixö impulsa, excita i estimula en manteni•r-lo, prosseguint
la lasca fins ara tot Ast.
1:',ada, per() ja su fi cient in•Pnt
bosquejada prr coneixer el seu
earäcter i orienlaeid.
La mateixa premsa, örgtto en
conjunt tan genuinament expressiu (le la públira opitti(l,
al

letal el

encara que priva! de Iota Ilibertat per a. la eritii.a per raons
do mornent, perü per cap torea
ni es1 imul impulsada a relopi, Ito ha tributal d'una manera quasi general en toles o
gran parl de les mesures del

1)¡.Al Zel s°112; rauns, i la no menys poderosa de no frustrar l'efieäeia de

les mesures iniciades, amb la possibilitat (l'un prentatur cand d'elements o persones, cm decideix, senyor, en benefici exclusiu del pais,
qualsevol cine Itagués estat la :neta
¡cimera idezt, a proposar a V. M. lit
continuaciO de restat excepcional que
l'actual regint representa pe' temps
suficient per consolidar la tasca iniciada i proseguir-ho fina la resolució
de problemes de govern de la mes
gran urgencia i intlairtancia. sense
que de cap manera vulgui, senyor,
que V. M. vegi rea en aixti que
d j iictulli Ilurs facultats sobiranes de
cridar els conseller' de la Corona,
que millor cregui que pudria servir
l'interés público
Pera per nl cas en qué V. M. es
digni aprovar aquest Reial decret i
l'actuada', del Directori. i conformarse amb la sera preablencia. la qua l
porta en Si la continuaciO del re.gint
excepcional, senae rebutjar la possibilitat de la modificada parcialmeut
i, encara de soHicitar. en una forma
altra i en memela aporta, popiak,
del pais i iins la sera collabaraciO
general en l'obra de gorens can,
tran,it al total restabliment del re-

‘c" .o
t/ifirecctZitittluescitt.ffill
si
aviat nuilli e, l'experiencia aconsella
introduir algunes modificacions o millor (lit, fixar algunes normes del que
ha d'ésser el tiovern de la i el
sen funcionanient, monte afilien regio: excepcional existeiai.
1.a redacció meditada dele searticles del present projecte
de Reial decret, m'excusa d'ampliar
aquesta exposici(.
Madrid, 2 t de desembre de 1923.
que) Primo de Rivera i Orbaneja.

Reial tlecret.

A proposta del cap del Govern,
Directori militar. i
cp(rne.sitlent
I amuul, aquest, vine en decretar el

segAiirVielsl e. primer.-E1 Directori militar seguirá constituit en la niateixa
forma (iue ho esta en ractualitat i
llurs funcions serati iixatles als següents apartats d'aquest
a) La lasca del Directuri aera
proporcional i de conjunt, i per tant
cap dels que l'integren catara cucarregid coneretament departatuent
ministerial, ni de manera permanent
de cap assump te determinat.
1.es seres decisions seran reservades, i la responsabilitat correspon
per complet al conjunt, tant per les
seres pròpies resolucions etnia pel
que s'acordi pel Directori.
b) Es reunirá per convocatòria
del seu president u a petició de tres
dels seus mem bres.
c) Examinara i aprovarä o reMajara, per votad& computant-se
com decisiu el vot del president en
els casos d'empat, el programa general del Góvern, els projectes de decret que hagin dc tenir caracter de
Ilei, les conceosiont de crèdits extra-

assumptes que cl president del Gavera cregui convenient sotmetre a
judici del Directorio
d) El president del Directori podrá encomanar restudi o informe deis
assumptes (nie jutgi pertinent, per
separat, a un o alguna dels geneeds
del Directori. el qual, al seu 'mas,
podrà presentar davant d'aqueat els
que siguin de la seva iniciativa.
e) El president podrà delegar les
seres funcions en un departament
ministerial o les seres faeultats inspectores sobre qualsevol abre servei en un dels, vocals del direetori,
el qual, en tal cas, timba la ruta:Ova autoritat. podent resoldre i signar per delegacies.
Aquesta delegació es conceeirà per
Reial ordre.
ü En cas d'absencia, malaltia o
qualsevol abra circumstancia que privi al pres'elent del Govern i del Diro.‘ctis:i d'exercir les seves funciona, sera substituit pel vocal mes antic del,
que el computen, el qual exercira,
previ jurameat. el seu carrec amb les
tnateixes facultats i atribucions que
el propi president.
gl Cada general director dispasara
c'un sccretari i tres caps de resce7cit
o l' armada o categoria similar de l'adnunis • raciú civil.
Ami) part del personal ,l'aquesta secretaria es constituirà a la Presidencia el Consell del negociat d'iniertnacid i Premisa.
hl La secretaria del Directori es
compondrà d'un general de brigaja,
dos caps militars i tres capitana o
civils de eategoria similar.
ii El persenal pee tanyent a rantiga Presidencia de/ Conseil formara
la Secretaria de l'actual Presidenzia
del Censen, anda les facultats i serVe j a que li catan encomanars.
j) Per la Pres'Aencia del C,overn
es cetarzont les disposicions 11CCCS5ärice. marcant els emolaments que cot respon guin al lx.rsanal. en atenciú
les circumstancie, i forma de perer.
bre.Iz l s. Els geuerals del Directori gaudiran en els actes aficials de les pe,emalocies i cens'ile- pcions correspo'tea' ', al, inernbtes del florera.
Article sepan. - Cada departament
ministerial sera regit per un SAIS-Secroar; amb s'gnatura prtiMa en ces
assumptes de resoludii i trame
Els lempiras que exerceixin algun
carne piilPe exerciran les snts-secretar'es en entMssló.
En els abres assum p tes despatxarm
directament amb el president (el Director; o amh el vocal director que

aquest delegni.
Els dita sots-secretaris secan
taus, previament informats. pel director en aquella assumptes que es cremo] ; convenient.
Els sots-aecretaris podran assistir a
les reunions Wrectori quan el eres:rkeit eta autaritzi. per a donar comp.
te del, assuninfes que necessi tot l'amame : 4 d'aquella. i en els proiectes
ea are bagi sallicitat el seu informe

Directori.
Art'cle tercer. - El olthlic i els or_
gani sines oficiats es ririeiran. per als
P.a .:unir:t es a resoldre, als miMsteris
resta cents. tramitant-se aquests amh la
maxMia ran4le,a els que per llur índole ho perm..t in. o elevant-se a la
Pres,denria del Gavera els nue per la
seva imnortancia requereixin la rein-

cl

lux'''. (raques'.
deiemhre
Donat al Palau. a 21
1023.-Al ions.-E1 presidant del
tsdnta
. \tiquet Primo Ri1)irector l
dt ,

ve r-. 1 Orhaneja."

REDRGANryzAcit)
El "Diario (Hiela! .1,1 Minis-

ALTO.%

terio de la Guerra" ;m'Otea una
eiroular dient, que por tal (le
ter efeetill ' el arel l'He la Ile.al
ordre (le 27 dort ubre (hurgor
reeoneix als cape i eapilans no.
mentid:: delegats governatius i
per liii le no perjudiear les
aleneions del servei. es resol'.

que les vacareis produides
ola cossos .le linents pels eapitans designats per als Arrees esmenlat y., sigan' mamades en el nombre suCeient per
no per' orha r el sial hon curs
per nitres d'igual earree destina' s en enniissió, que durara
has al lermini del carnés civil
dels satis 1 itithirs, excepte les
corresponents als que no doselgin que ,te'ls reserri, lea quals
aovan coberles definitivament,
UN COMENTARI
"EL SOL"
1.1e6 de las Casas, comentara en
"El Sol" l'estilete de divisid regional
de Macias Picavea, diu:
"Jutgem d'actualitat i tribut de-

haurien cotnportat la uttitat :iohirania tenint- respecte a llur autor:maje desenrotllament.
EL PAP.TIT SOCIAL. POPULAR
OFEREIX AJUT AL

DIRECTOR!
La secretaria genetal del partit
social popular facilita twa n :M er
la qual manife.ta que rassanblea
del partit social popular, celebrada
poc, va acordar donar corabora0 6 al Directori sempre que porti a
cap les aspirae ions tamtingudcs en
el programa de resmentat mulle

NOMENAMENT
riF MAGISTRATS
estat nomenat magistrat de Suprem el president de l'Audiencia terri
tonal de Barselona. En Benet Solees i
Kvarez.
Per substituir-lo ha estat nomenat
president de l'Audi è ncia provincial de
Barce'ona. En Seseas Fernández Arentes.
Abres nomenaments. - President de
Ha

Sala de -Audiencia Territorial de Barcelmut a F., Rafael Pineda Mg. president de la Sala de la territorial de

Caceres,
President de l'Audi è ncia territorial a
N'Evarist Casado i Gaartaeiele
gistrat de l'esmentada Audiencia territorial.

President de l'Audi ència provincial
Pere Prendes i
president de 'a territorial de Pam-

da Barcelona a En

',treta.
EL SECRETAR' DEI. GOVERN
CIVIL DE
Ha estat nomenat secretan i del GaVern Civil de P•m'evedra e' que actualment lio es del de tienda. N'Eduard
Barroeta i Carrero.

LES JORNADES REIALS

El president de; Directnri Ita despatxat ami, e' rei a tres quanta de den.
A ans quarts d'onze el rei. acampanvat ile l'infant N'Anfós, el duc
Maceda i el marques de Viana, han
marxat cap Aranjuez, per tal d'aprontar e dia cacant.
LA TAsc,r COLONITZADORA

Sola la presithenent del res
altir vospr.- es va reunir. al Palita. la •Itinla de Les l'urdes,
assistint tots els merntres.
REGIUNI EXEQUATUH
SC'ha concedit el -regiuni
exequatur" a En Josep Moilleys
Sorra , eqnsol lamorari
cosita-hostia a Barcelona.
NOMENAMENT D'UN CATEDRATIC.
La - Gaceta - maldiva una retal
ordre nomenant eatedrätic nureerari de Psieologia superior
de la Facsultat do Filosofia i
Llei res de Bareelomt•
A LA LEGACIO
• CERI \IONIA
DE XILE
Avui ha tingue lloe a la Legaeid de, Xile, lacte d'imposar
la condecoració -Al NIOrit" a
diversos .caps de l'exéreit es1,anyol, entre .rlis eh gimierais
Weyler, Barrera i Sanjurjo.
En destapar el xampany el
Ministre de Xile ha brindat per
Espanya. pels rois i por Nile.
El general Primo de Re% era
ha estat representa! per 1111
aj udanl.
INTENT D'AGRESSIO
Aquost mal( tun individu que
havia estat seerelari
i

or de "In formaejopes7, ha

foreal l'entrada del domieAr
d'aduest, ami) el propäsit d'agrrdir-lo.
L'assumple ha passat al jutjai.

Repatriament del batalló
Alcintara
- Atuir embarcaren al vapor

CONCLUSIONS DE L'ASSEMBLEA DE MINAIRES Ha acabat d'assemblea- • d'ajudants de mines i-l ' ane: ques
metaklúrgiques d'Espanya. Les
conclusinas de rassemblea són:
Que eS dicti una drsposició
per tal que els amos de mines
i de führiques meralinegiquesi
puguin explotar-les •Iliarement.
Que en ell servei d'inspeccid
de policia minera se suprimeixin Irs Direccions de- Mines,
ategiat-ho a Pírtetkétt -Je: Re,
formes Social.
Que s'estudii el projacte de
Codi Miner per una ceinissió
d'enginyerS, ajudants, -patrons
i obrers, per parts:
que en el termine de. ap dies
Propo s i les moffifichciUn,s i reformes pertinente i qué arguin
presentad o s al
Que es deixi sense efecte l'amortitzarin de plantilles per a

titols, en virtut' del reduït nombre d'ajnetants' de mines al servei de l'Estai.
Que es- resolgni de finitivament el que es relacioni .amb
el pla d'estudis, dolarir les
escotes del material 'eépseyarrça que li calguflereant una
seceiú d'estudis de vigilants
ners.
Qtre se eStengui als ajudants
.le monts • el sistema de pensions retir a base dell que
ll'InstlInt Nacional de Previsid
en .diu regim normal, e sigui
cottaborant l'Esta', els patrons$
els ajudants.
Sofiecitar. que s'anuneii l'oposició p n r cobrir les varants
del cns d'atudants de monts.
ELS PR1NCEPS DE BAVIERA
CAP A BARCELONA
Han marxiti nap a Barcelona ,
on cataran alguns diés, la
infanta .donya Pae i el princep
Lluis l'erran.

aquesta

DETENCIONS DE GUARDAMOLLS DF. L'ESTACIÓI• DEL
NORD DE SARAGOSSA
Saragossa.-Feia temps que. es notaren robatoris als molls de
Companyia del Nord.
Ahir brea detingute els guardamolls Eugeni Serrano, Domenee
Santiago i »seta Lahuceta, que
shan declarat culpables.

TEMPORALS A L'ESTRET
1.a Linia.-A causa' del ternparal
slet registrat una tragetlia • •'a alta
mar.

Diversos vaixells pesquers es veje ren obligats a reittgiar-se . al port. A
l'entrada. el vela Isdlca-algunes barquea.
Han desaparegut 15 • pescador,
Motu, d'altres s'hait saltat nedant.
arribant alguns d'ell s ferits.
Al moll ho presenciaren, atub demostracions dc dolor. moha gent.

LA REDEMPCLO
DELS "FOROS"
La representacit', deFieristeilagr“ris de Tuy, ha redactar 1112(. 3 base,
per resoldre .el problema de la redempcbi de "bese....
Es declararen obligattiriament redimibles ele "foro› -, vende $ u d'altre,
drets de la mateixamatinlileA.
Se seguirá rl ntateix procedimen t
en les transierencies de compravenda d'aquests has.
I.es condicione es presentaran a
Ia Junta creada a l'efecte. 'en cada
•
cap de partit judicial.
IMBIlanattr"'""

:Vahea el comingent d'Isabel
'a Católica. compost d'un cap, vuit
cials i 351 individus de tropa. i en el
d'Almeria la primara expedició. d'A cantara, comndita d'un cap, vuit
cia's i 400 individus de tropa.
Alrneria. - En el vapor "Bellver"
han arribat procedents de Niebla les
forces repatriades del reginient d'A cantara menats mirl tincan coronel soayer Ba'tlomer Cifuentes.
Al mol han estat mott bou rebuts.
Han matara* al quarter, un se'ls ht servil un esmorzar.

corren de

La persona‘itat de Castell6
caeelló. - En e' saló de la Dime

tari4 provincia s'ha celehrat trj /nena Assemblea per tal de de manar al
Directori el reconeixement de la pes,
sonalitat de Castelló i Estudiar ras-

31-4
44

llo ch diee•
mondo
dalded
en su

El

mejor

*He Rife* sufaiiiicatea Irs !.}
El dia as.cirdlirè un 414 Ved que.'
sortint de •Mentierrat a les Wai fui •
vara a Barcelona:More a les veis.
,
Hatrcontret semi Bastan de la
Mercè N'Antimia Julià i López de Tort
i en _redil: Casanovas i Gonailez, beneint-los el doc or Mas de Xexart, el
qua va fer la plätica en catall.

AI UNYOR ALCALDE, ; bist dels ' eelebrals akisteit con- dos quarts de quatre, Lo -at
Ahir gisharen el senyor a'ca de: la t e4lPel ó 1 Pepeta Huertas, Gajo- dalla, El bueno do OttaInita,

iT

Salg a d'avis: Demetri i Honorat,
asertiva; tategh" verga'

de3ant)auire X;
fa avinent al nombres públic que l'a favoreix qie per tal d'evitar iant com
sigui posstle l'aglomeració als seus
establiments, a les darreres hores del
niel deis dies 23, 24 i 25 de desembre

(notada en anys anteriors), recomana
:a conveniencia de realitzar les compres
abans de les horca indicades.
Avui a la nit, a les deu, a La Violeta de C avé (Rec Com-al, 57) s'ha organitzat una vetllada uterina-musical.
En M. M. Vida .. pianista. i En Erancese Sala, violinista, omplen la primera part amb un hell programa.
En la segona part. breu parlament
sabre caneonística popu'ar: lectura dc
la glo a de -La rosa del Pol (5 - , comp" 'a intteda pel mateix autor, En
S-l ea •tor Perarnau.
Per finlbtaai. la massa coral cantara z..lganes obres.

ces, que no tren sevei; áls nincants.
Fott detinget.
• •

Sie.nis es rrstri., s a:es!..„tidas
j'atracador que. philava l geniest
• taus') una :e:da al c o l l , menea eis
altres Ii prenen cine poisetes, uh renote das-geist i unes iidviteS; e
‚Als crits
latracat,
df tot seguit el vieilant, peria els
zn acaders ja
iéu un recoacixement pe g sonatas
P. Colon*, 2 Telèfon RUSA
trobà tres huiaredes i les sabates que
Especialitat en ~lee de na- havien pres els atraeado.-4.
ta. Oran assortit de paneros I
catees per a torrons

3ooft8ria i Pastiistria

PERMANYER -

El . nen de tres any: leem Dorite.
González es leg sé una tuantMo (e
petroli. La seva intoxicació és de pronästic reservat.

TilIGESallE.SANT)0101
Per

Eleva i C.' en V.a.
Passeig de Gracia, 18
A la Casa de Socors de Gracia fou
auxiliat un borne divas cinquanta
anys que havien trobat estés a terra.
Pana una hemorragia cerebral. S'ignoren més detalls, car el pacient no
podia parlar.

TAB . CS HAVANS

Per •

presenta, les malora marques

ROMEU I JULIETA I FURIA GUERRERO
Demaneu-les a sotas loe •xpenoduries
ben aseortides

r

12

N

RUINTELlIG
NTS :
•

AVIS At.:?Fi..7NCIONARIS MUNICIPALS JUBILATS
prec dels interessats i un
ees • 'festes de Nada - . Cap
d Any
el senyor alcalde ha dis‚des del dia 26 del que sons
3
• fe-cionaris jubilats que cobren de
' podran rcbre les SCVI.'S
quanti Lts.

frazuers Pz,,k,U fr Cintures

n senats de l'hernia, a Preus de
1 .,
monea.
P RODUCTES TUB ELL
(S. A.)
Ronda Sant Pera, 12

DELEGACIO
!* •t•-aldia ha de'egat seva remeen el regidor senyor Frederic
s.
r des p-r a lacte de repartiment
pennet,lits per la Societat Eco•
d'Amice del País. que se celehr-r4 't-mà. diumenge. al Paranimf de
la Univeristat.
.tr te e VERITABLE 001810
re . --tes enlate de tetes olas.s .-Preu fix. Tetera, núm. 41
ALS MESTRES
1 .. . darcitate que reben mensualment
yors rofessors de rAjurcament
•
e -abonades a la Dipositaria mu.
els dies 22 i 24, de nona una.
carie,
1.ST4F25 petroll,
gas, etc. Lloreis Gertnans. Rbta. Flors, 30
NECROLOGIA
dissabte, tindrif lloc a l'rsgls i a-arroofila: de Nostra Dona del Yr
el s :trierals„an safrAi de l'anima d'En
Ma -rimon i Salvany, que mor!
• - ---el 54 del que sorn.
r
"te nra el nostre semi . coi:do - ala familia i amistats del fimo.
w .vine ifibmit7 cate LA GARZA.
--

A ^oesta.nit l'ara la s eva inatiguraci,3
Co'ornb. insiallat al carrer
l'Ar- del ?catre. ean • onada al d'Olm,
•

r er • golervdt'A.

cürt,„ ,

afor”,na

a

15 71,11

arie,sio.t. principal.

P : r a avui anuncia el Co'iseum les
ea41114cions de la tan discutida
• . 4. -e^ i 4 del Programa Ajuria E s ne• - f fhorne i 13 héstia". en la anal
Rart'sliirire" s'ha acreditat com
dr': actors.:tués:: perfectes de l'escota
am -irana.
A mes a mes, continua projectant-se
ro • •" , -st sumn‘uós cinema l'extra•
r ia egtag ira Gartmont "Ele her"' s del crrer.", penica'a de Nadal.
ititeresantis-im, que interr,- manisfratment tres cetebrades
eet-e'' e dein T'antara: ‘Vesles Barre.
e -4,ut eed -"ent de les piques", Marie
Pr • -rrd i Jan Muthall.
DI:o-nene:e. a 'a funció es pecial. AS1 ,•een T A "La presonera", preciosa rorf ram • Zel interoret,la ner Ei11-en Percy i Herbert Rawlinson.

A DE CUBA
JOIERIA, AROENTERIA, RELLOTOERIA. Plata Reial. 12:
Vidr-. 3; Tel. A. 403. Immens
a‘sorttt en joies, rellotges i
objectes d'argent propis per a
presente.

PREU FIX
Trehallant a l'Estació de Magbria,
Pere Velloso Anglès es produi una
fcr:da cont Ica a ta nia dreta.

rURE PERMANYER

;13or fe-10 ale Ensotes* filie i ele

•uardartu de reeerofulleme.
1;t1Aramia, al cure!' de Pelai. dowri gop »al Ronueresa Radaazidulat -li una contusió toràcica.
ijada» enes reeteeeldereet
ro•n••

Eriträtti d'enes tal-

Caletaccio idea;
ESTUFA J. M. B.
, alencia. 346 Velen:in 7)7 S J.

leguas setudetne ente LA WIREA.

• , Dimecres que se, diada de Sant Estes;c. tindrä lloc a/ casal • de l'Agrupació Excursionista Júpiter, a les cinc de
la tarda. una confi,réncia a càrrec d.!
presidido de l'Esbart Folk- ¿,ric de Catalunya, senyor Timoteu Colominas,
tractant sobre "L'excursionisme en e s
se-us diferents aspectes - , iHnstratit-la
amb nombrases i ce,corides projeccions.

▪ M AN T EGA

"PE A

LA MILLOR PER A •
ROSTIR EL GALL •"

II:

Suc. Garcerie
Fernando, 9 i 11

Exposioili d'articles per a
regalo 1 olstolles adornades
per a Nadal
Un gos mossega. a Rosa Bernardo

Pons, produint-li ferides punxants
la canta dreta.
•

ARRIBADA D'UN iMNEPAL
Ahir al mati arribà de Madrid el
general de brigada Godarrti . Nouv:las
.Ahlaz. secretari del Directori
i l qual es primoha passa- :es pri,ximes festes atub la seva que
resideix aquí.
AROMES DEL MONTSERRAT
Zis monjes -de Montserrat
la casa J. Fonollecla Serra re.
comanen el seu licor
ALLIBERATS
Han estat posats en 1:::).-diat Seta:-

Ordunya. Josep Oliveres Vila. Gabriel Valle:mí Sale:4 Jcinuen A:miran Poch. IsiCire Catata Ceue'le.i, Viceras Torres Torres, Ramon lansä,
Juan Cebollada, Josep Maria Espanya, Josep Félez Ay0Za, Emili García
Roldan, Ramal Pérez Clemente, Felipe Herträndez Malenes. Manuel Miró Viella i Félix Lardón Lledó. que
es trobaven a disposició de diversos
jutges militars.

"Maisol Mario

Posant en marxa un cm:6. Alexandre Boyé i Va lentí es trenca el cúbit i el radi drets.
RESTAutisie i ROYAL

Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a Pamericana, de 9 a H.
A cimseqiiéncia d'haver-lo mossegat
un gas. Teresa Llopis presenta una
ferida al peu dret.
-L'ESLLAVISSADA ENTRE LA
MOLINA I PUIGCERDA
Una brigada composta de cent obr e s
treballa activament en la repara&f,
la linia del ferrocarril transpirenenc
en cl tras eh La Molina, asseguram
se que acial podrá ésser represa .1a
circulació dels trens en tot el trajecte.

Fori df; Sta.

- II tic 74

PASTISSERIA
Paneres arranjades. - Turons t'intestina de patine, nata,
crema, lema, etc., etc. Aquesta
casa respon de la puresa I qualitat dote sosos artleles
REPATRIACIO DE SOLDATS
Denta al neta, prop de dos (marta
de dotze, arribaran per restacio
França els repatriats del quart regiment de sapadors-minadors de la lleva o: tp.sa, que ca truhaneo al Marroc.
Dilluns, a la mateixa hora, atr.bari
la primera expenició de repan,a a de:
regiment d'Olí anteria d'Al.eirda: a,
composta per 387 caporals i seldats,
ultra l'oficialitat corresponent.

Pie

CASA FRANCESA

Consell de Cent núm. 317
l entre Rambla de catatunvs

:0IESVILANJVAUN10.6
Josepa Pellicer deixà una escombra
enema al seu pis, segun de la casa
20 ccl carrer de Roig. i es produi un
petit incendi, que tot seguit fou apagat.

1

paasehr de Graela)

VENDA A PREUS ECO-

NOMICS, per fi do tenimira, l a. d'una colleccid de
capells. darrers models
de París, de tota mena de
novelats per a SellyOga,
d'articles per a toilette.
-.4111181111111111111111NIMMIIMM41•111118.11115.

L' p re r d 11 r mi'P
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ES DECLARI ..N CFSSANTS

DOTZE INDIVIDUS
L'AIcaldia, com a resultat de l'expedient instruit a relee e. ha decreta:
la cessantia de dos jardiners-encarregats i dc set individus de brigada de
recent nomenament, per no reunir les
dtgudes conilici-ns per ocupar !es dite5
places; la de dos individus que feie,
el servei d'escrivents. per abandó
cfrrree i la suspensió tremplen i SCHI
d'un escrivent i la instrucció de roportó expedien' .per manques erassistéricia a l'oficina.
dinar-rige. el gnnp esperan ;eta
Barcelona Sudo organi t zarà una visita
a la Universind industrid' (carrer
gel', 187), queelant invi'ats c's socia
altres esperan istes. Lloc de reunió:
a la porta de . a Ilniverei.at Industrial,
a les deu del matr.
D1.1115,

Torr ,... Crem e !
especlalltat de la casa

PlERMANYER,
Passelg do Colomb, 2
Telefon 2826 11

La cob'a Barcino donará denla, a les
onze del matí, una hallada de sardanes
a 1.1 plaça Reia organitzarla pal Foment de la Sardana de Barcelona.
A les den de a nit tinclrà roe, a la
sala d'ac'es de l'Orfeó Gracienc. ranunciat macen ile sardanes que caceotara la meritíssima cobla Bareelima.
E 5 que desitgin localit na pirdran adquirir-ne en la bailada de diana mati
o a la taqui la de rOrieó Gracienc.

Polvos de mg-

Queora agreda

MARYCEL

MIL

LA MISSA DEL GALL A
MONTSERRAT
UN ATRACAT
Per tal de t'ad liar rassieténcia a les
A la matinada del &Mu y vas:my,' funcions religiones que se ce.ehraralt
puls voltants del Pare L'aten,. Sán- la nit de Nadal al Monestir mIr Mons.
chez Vargas. es' 18 an', el qua l ft.0 serrat, la Companyia (t.d Ferrocarril
aturat per trcs sutecet..s, &la quals de Crema lera do Monistrol a Iba:'amenaci amb un garavet i ti densnä eerrat posarà en circulació el dia
41.40e grdit..n.
.del que soso un tren de combinació amb

TF TRE NOVET A Tg

Gran Teatre del Liceo

CINC IQ

Avui, 17 de propietat abonament, a les den. Fungid
de comiat en honor del mestre Albert Coates. Primer: ;ole
tere,er de la nava Opera La Kovantehlna; segon,
Le Cieno,
poenta coreogräfie musical:
tercer, concert orquestral a la
llotja eseeniea: a), Setena Simr•inia, Beellioven; Scherezaite; e), Obertura dels mestres
eantaire g ; d). Prei ludi i final de
"Trislan !solda; e), "Walkyria", cavalcada.
Detna, tarda, última de La
Boheme, pels celebres artistes
Conealo Picraluga. Ihr hi hiturit fun g ió. - Ditnarts,
fun g ió en honor de Ses Mieses
Itials la Infantessa dortya pau j
deis prineeps lIttle Ferran,
Adalbert i Pilar de Baviera. Es
posit t :1 en escena Löperit La Kovantchina.

gie Inlernaclona/ sern
ettOratro. eämlca I most

'toas immnan
Saltea.

.5

neeatnr Eh demore Sanea..

Avut. dissabtr. tanta a Ans quarts
(le e lit e . 1»1111M,e ,, nrelal. I Sil.

g

a
(aliara, le (11'11,
2 notables debuts, 2
ladatil de
la:111'1,1ra,
I de la tromm Leers
g
clegtranta dl Fin-

saStes.

The Rerodecni,
avene inr-

aerl,

dors, t els aplauclItS clowni

• omooll TAPA.

•

Ele

els popmars Nava i desarme,
Silva i Mischt.

mima, dinmenge. tarda, a Pis ima-

ne. i no. a do% filiaras
deu.
estupemles funeinns, prettont-Iii
parf tota la eonipanyia.-Intlans,
dimarts 1 dinnieres. tarda 1 mi:
Ure;utota it uunquadurta

1

•
kt allaIrfulti sal. PVIALNIR

Miss fflary Merino
Itepresentaciú e Xl l'ilon¡i 1-.
rin de la popular sarsuela
en dos actos. de J. Ramos
Martin, mtisiea del mestre
iliterrero,
LA MONTERIA
per rernineal ha!' t!, 01 Nicaed Fuste, Eva López, Felisa Herrero, Francesc Gallego i Carles Rufart N't t
103 den. El graciós sainet en
un acte, de Sebasliit Alomar
i Muñoz Seen, música dels
inestres Serrano i Paelteco,
EL CONTRABAN
El sainel ( . 11 iiii aele i iotaleo quadros, de Pararlas /
Gandnez, müsitm deis 111(.9Ire- Vela i Bra;
EL NIDO DEL PRINCIPAL
La sursuela en un :tele, i
cine quadros d'Arniches 1
(larda Alvarez, música del
mestre 1:leí,.
EL CUARTETO PONS

Noin.-Aquest tetare cala dolar
de ealeracele central.

------

Gran Teatre del Bese

e

aacobini.

_

nema, inumentre, la entosi go pel.
Jang a.
inrumles, La dama
da Monsorsau.
4444+•4444.41444.....»••••••

l'alare Cine

enarena Sindical Muelo&
tiran companyia de sarsuida
'Mateaste, 23, ti
dos quarts de qualm, tartle. De.
reformada.

-_
(1h1111011:2 n f.
I e/rdei,
1 Miss Mary • Illerino, El princide Ilusión i E t nido del

I Lh'Illit.

principal. Nil, Miss Mary
Merino, La nlita do los Insos : El cuarteto Pons.

I

...4444444+544444444,44444,
l'entre

Ilarrel,-.1

..444+04+14458.4.11144445114411Sea
+1114+141+85,444445~6.4.4,

I

Monumental - Peche

Walkyria
_
'

Atmi,
AXIt-, El
ter social, IX X. Carrera: Doblete ', i sinvons, irr Mary
El Sutil de SaInt-Marlen; La perla
Seque,.
1111arolana,, avaanl
a I
La torro

filibus-

I

ae Broadway; Tomaaet

irtt

Nit. estrenes:

- ELEce. 10

n•••.***ei•44.**444444•9447.
.44eior44~.44.44.64....

tcousEund
Corta Csulanes 695 al 599
Te ffon 5 5 54A

.

Actallitats Gaumont i m ovetets Unirse . . Imrrere, e‘truneion,,
gveranel'o
. a i rg. ntriai gupervengluerill
LNInme i la bestia, ereaei.5 (te John
liar ry mnre.
Ine,nnnaraide de
I,-5l r. orMna r. a ex e lm. ira qautnünt

herois
nallfrnla
gel l'ami., M'eharrY. "i 1 ' c d,' les pugnes".
PREUS:
Butaca preferencia. 1'50 pesaetee.
del
Nadal. InIcrldennla

Oeina_ dIumenro. a la 1'11111'16 f•ApP•

girar runem es desparten a g
I- ,
taquilla nwalitats mime ' a,les.
t
1444.1erre.,Pe-P-rearee-rreerPO44

comedia en tres actas, d'A-

i

del boneriei

d'IRENE .11.1)A

,-34
Gran Teatre del Bose

411444,1~1erre ~res'

Empresa Sindicat Musical
conipallyla 4.11 . ›arst101;1

Pepot Fernindez. Dintorts,
superbs programes. Tarda, a

Dir. na-A rgentina
Exceisior
\s ui.
isabel de
Tudor. E's tormen . s e bord,
El %datar.,
procedir, porta
mala fi, Partida de golf.
tuttres 1 nonti
i

Cinema Nou
-

dissalrid. Absent del
seu iloc, El ces de la senyora
Senda, La lleona, Atropellat per
amor, mala somnis 1 supersticions.
c mema

Princesa
I'S''
A

As \Al, tlISS11111,.

grane exits:

El miran de la vida, grandiós
filio dramitlie realis t a. essent
una do les iihre4 nu, s M'Ir:Mides
en la einematografia, oreaeid
de la edlebrd artista )1ary )1ne
La re!): La oontrasenya de bron-

.•-•~4.••••••••44,44444.41414.44444.4444~Perbr- •
ARISTOCRATIC
tp
s ni A t. TEMPLE DE LA
- SALO me.

CINENIATOGRAsta

I.F' set un.
IIIa
‘Viii. 411, aribte. Insuperable provranta. F'xit ... n 44,11 n ', de rob r a de le• I que ha
ei . jmno y ilt l
l Innn. 11/1 1 01, ihr 5 do El troomf le la done (f. trIncive frac ne•to
• f?

4

o! e

•

,•

i

t'insig ne traen. I %Ilustre eseroitur Srverlit
geminent 'tenla Tann helnytne e . mumpte munameht gommovedor, eumnletant
prograhla la
elata L'horra' dota teas pea.
magos, de molla brolna I Aotualltats 011antodt.
NOTA.-Mataral el Ilarg ni, traigo de le nehomia El ~en( oe M dona, per tal
que no per(II Inleri‘s Unattumple e 5 p r omelarft Netierra. 'tal -la, a Un [bah de
el% I ult 5 un ullatt (l'euro
t•• Pgreepernea
----- nisn rte.
Arin t11,AnIno. di. A na n l'Ud. I dotnn, dintnenno, a ti sessItl Inntd91 do 11 5 I,
e ". aniana/seran bulaull1Pe
Empresa), obra phenutta (te

1

eTui. iistrena de La velonera.
llerhert Itawlin,tat I E:1h,', Pera,.

seinjo i Torres del Alomo, i
Margarita la Tanagra
pas rlo coradillit ildis
mans (1111,11 'hit,
LA FLOR EN EL LIE010
1 un;,

comedia La partida de golf; rinteressato i extraordinaria st rima
per Marra Jaeolg ni , I Coiner«rieres, de la marea "Metro".

ge,

per la

Avui. (I issalat te, bene f i e i
i dirime Alba. Tarda. a Irin
quari do cid. La comedia
I'll ll'es actes. de Paso i
.\ ba 11,
EL INFIERNO
Nil, a un ipiati ironze La

1,teuunis, diunienge,

aVill, 1Wsab". a . tanta, I ntt. QUalre
gstreneA . La per/fruta cómica Mal
procedir porta mala fi; rormnsa

Entrada general, SO centón,.

'temporada de l'ardor
Limo companvta de COM641i
ALBA - BONAFE

nit, repetielii"

ORAN Sato OE NIDOS
a 54i_
Wi y,,,

Ir

cine. El riaii de comèdia de
Link Manzano,

completaran el prog rama los Os
araste, de la
a in45 a
Imid trIs emehres
8 Méndez, 8
marraiate, salta ramoss

Es

,f

tlli.zt
i nit.
,eran",,,, rolable, tabla
Cine Pan'anaa!
a. I.tuannes Mal evoca5 die porta mala fl I Partida de golf;
, la mtere,ant romMlia Temporal
a bord; 11 i lanera I nrmula le la
histOrien Isabel de Tudor,
1 la grandiosa El riatge,
ia:r atarla

'\ tti, dissable, tardo, a les

SU-RA-Dl
1 reto elästie

RohJmia .

Un)

Innovated

¿II

Teatre Comtal i

Gran

Gran Cinema

ELDOR A DO
Gran comnanyla de sarsuela
de »SIN VILA

vult Ileon* selvatges, ‚alt!

I

I\

VII

reeepffle,04,04....0444,0444.•

tripa A,Anador Franchi, ami) els

ExIt de

re4444444444
144/44.444.444444.044444444
L

tes.

>1,1121

Aviii, dissable, tarda, a les
cine. Einacid organitzada per e****114444111444.11+4114+1/444+1
l'Avademia Calasancia:
LA MARQUESETA QUE NO
SAU QUE TE
TEATRE COMIC
d'En Folcli TorreS. Nit, els dos
Companyia dramatice
éxits de la \''I leiht Selecta:
ROJAS - CAPARO
EL VIZIR DE LENKERAN
iditirddia 1 Urea 1 . 11 (10S
Aval. tt,,able. sil 1. a dos quarts
31agnifica presentació. Protade (hm, grandiAs eallig,ffinnag,
i el fortnigonista.
aan mnao.aa ang ane•Iggrallua
dalde Cxit ild Pirandello:
EL BANDIDO JUAN eai.oteo
EL BARRET DE CASCAVELLS
LOS SIETE NIÑOS DE ECIJA
tia,: artes. 'frionif d'En Montero. Deuda, a dos quarts do
thalut • tuee, Unala 1 till: El
bandido Juan Palomo o Los siete
Ire. Les
Les famoses obres La venestrena
Citen .1 e Rrija.-- 11"1
tafocs. Preu popular. A dos
Na e u‘ i
Pastily-Films.
quarls de sis. El mes joiós i
lonmwntre, Ala
manual
BOXA
emocionant i mes atraient
•
de tots els espeetaeles: Els pas- 4414.454. 4445.
torete o l'advenlment de l'InTPatre Català Romea
fant Jesús. Entusiasma els petits, detecta els gritas. A cada
un dels petits espectinlors li seFustes Nadal. Formidables
ra Ilinrat en aquestes ilues seit-' • pi agrames. ¡ti., 25, a les eine. i
númer,,
per
sorteig
si, ‚ii5 110
cl
nil. a les den. El meravellós esIm' joguines que timba !loe el
/embude en Cilio artes i 18 qua_
dio deis Reis. Nit: El vizir de
dros
Lenkeran i El barret de cascaELS
PASTORETS
vells. Llegiu 0 . 1s programes de
les festes die Nadal.
L'advenlment de l'Infant Jesús
144.6•44.4•1444444•4444444A-* l'oil/ion o ritmo. Caplets In'!'
,
presentaeid estupen' TEA TR E TIVOLI
da. - Dia 26, Sant Estevis.
quarts de quatre: Els pasEmpresa Francesc Delgado
torets; lt dos quarts the sis, -la
. Gran companyia cómicocomdella en ("naire ael
lirica
gr
hrialut:
La margueseta
AMADEU VIVES
quo no sap que te. NO. L'auca
del senyor Esteve.
t
DOÑA
Aviii.Ilis'''tIt)
m', lar".
FRANCISQUITA
,-s-oree.44444444.4444444.
, Pol. la senyoreta Hidalgo,
/
TEATRE NOU
senyores Martin Lazaro, )
Cerrillo i senyors Güell, 1
Gran companvie de serenePortee. Ilernanez, Frontera,
la nopreta 1 revistes ds
eleMera. Nil, Doña FranOFIS %/fiable
chiquita, per la senyi
ira Hie .1a ! go. senyores Ciara Raga,
Avu
i.
tlIssaht e, t ardo.
Lazare, i Cerrillo 1 senyors
grandids ver/mili) popular.
t Güell, CilSPIlat.'0, Palacios,
Nil. a dos litiasis de dou l'II
Froldeeti, ele.
punt. Presontoriii i le Penar- .
-,
. --.044.e440444044,64.5444
nent bnix cantant
PAVET GORGE
~44.44444444444446$444-•
Grau programa: 1
. Gran Teatre Eananyol 1
EL BARBERO DE SEVILLA
----IVENIE•
l debutan l la tiosell tiple tírica Roseta Ros,
.
Aa al, alas-Mate, lar
a alas guaral
2, L' Ò pera en tres ocies, del
4 41s ente, esen . en ga,
v ermut p a pear. .
.
mestre Penelln.
ENTRADA I III Ti . 'S I NS PESSETA
Itl'ES 1111.›TIIIINFA
EL OATO MONTES
L'emplentltd VodeVII all trae afea .,
.Lr e '5(5 '55 n. ----.
1 1.5 revista rtl
iAgrierrrt
iir,..de Montero , • presenta/II-se Pauet Copad
'. i debutiint el eelelire tenor
. P.+ r• N tn fit8TES
Josep Tasas
. NTORINZ'Lli/ZÍRRA A LA NO1111
;
1
044441444seelsertreelleue414444
L'AVENTURA °DEL PINAOOR

TORNA L'HONRA A LA NOIA!

Teldfon 3500
5 i 17 gener
Phadre,
Racine; La (mese
du Flambeaux, ditervienv:: Sapho, d'Alplions Daude l . Po!,
tvninentes art ist es Madeleine
Roch et Jean Yonnel. Societaires de la Gruneitie Frammice,
secundals per notabilissims atlistes dels prirners tenlres de
París. Fins al 28 els seran reservades les localitats als senyors qtte les posseïren en l'Ultima actuació Robinne-Atexandre. Detalls per cartells i !lis-

extritordritarts programes.

catre Latala ttoinea
Telefon 3500 A

Tema L'Heme A La NOIAl
LES 1109811 111117111

1

lid.

•41 4 1 44 1+441 4444414+1 444-'

T

;

1 Foro de Santa Rosa

•

niX

E. Matacàs

DE BARCELONA

Durant el passat més de novembre
slan rehut els següents donadas: de
Na Regina Rosillo, vidua de Vidal Solares, lo8o pessetes per al soveniment
d'un 1 it; de N'Assumpeió Vidal
Roldós, toíto pessetes destinades al mateix fi; del nostre venerab e prelat, 5iro
pessetes e de N'Anfós Piferrer. tocan
pessetcs: d'En Francesc Espriu. 500
pessetes; d'En Josep Espinal, 500 pessetes. i a mies a més suscripcions per
valor de 5.1a pessetes anuals. Total,
5.26o pessetes.

1LARDINAi ELS TEATRES
1 .1 1 1
1

A l'Asil Municipal del Parc ha
mort Isabel Martínez Sierra& de
seixanta anys.
LA TROBALLA D'UNA CAIXA
DE DINAMITA
La censura, ignorem per quites motius. no ens deixà publicar la nota en
la qual donàvem compte de la trohalla ¿una caixa de dinamita a restació de Sans i que en els primers
moments es creia eslava adreçada
un individu perillós.
Ara tot ha quedat aclarit, perqué el
que havia . de rebre la dinamita ha
presmtat la corresponent gula
vist que eslava autoritzat per rebre
aquest explosiu.

Per dificultats sorgides a darrera
hora, l'Agrupació Excursionista Catalunya ajorna la inauguració de la seva
III Exposició de Fotografies, a qual
s'havia fixat per a avui, a les deu de
td vetlla.
El dia, hora i l'oc es donaran a conèixer oportunament.
HOSPITAL DE NENS POBRES

trassanés,- tenor: Alosati, dogaresa. Nit. a Ires quarts
bata.: 'Iterando ;Pa5'er i Manuel I tau, Prtnoadeirm I Coniganyla,..;
! Prädits. Direeeió: Pepet Fer-, La viejecita, El pajero azul.. -_,.:'
;Mudez. Grandiós proa 1 . 2 n Ina, _La . ?Mame y es, 26, a des quarts
'ostra del ministró, e Marco (n ' aire. Los guapos, Lote musas
azul, La canelón dol olvido. latinas, Bohemios, La Viejeek .
tiva de Primera ensenyanca de la prota; notables reparliments: ConCUllt i notable (irguesvincia. senyor Rafe! Vidal, i les senyo.' ,trii del Sindical, Musical.
impelí) i Pepeta Huerta, Bofia
res presidenta, tresorera i secretäria de ..Romero, Pepet Eernandez,
la Junta'directiva de l'Hopital de Nos- teli..i»11•44•441444*
.•••••••es sanes, Rosal ti, M'atas, • Paren', •
tra Senyora del Sagrat Cor de Jesús.
Menaed; nombrós cae,
notable orquesta del Sindica/
TEATRE POL 10RA M A
MULTES
Musical.
L'A l caldia ha imposat diverses mulCompanyia de Comédi•s
tes a industrial, i a propietaris de cases
o a logaters per no vendre els pro'
dueles en boiles condicions o ami., el
Avui, dissabte, tarda, a les
sen pes, per no hacer realitzat les micinc, matitule. popular
nores higièniques a les seves case, ir
LA BARONESA
per criar anima l s o tenir estables ami)
Nil, a les deu, popular: Re
les condicione que calla.
Saló Catalunya
posiciA
de la comedia en
També ha decreta r la suspensió (in
..
tres actos
Vetada a tres venedors del mercat cenOftAN CI>E3121 DE BODA
Que no lo sepa Fernanda
tral per haver premngut eseändo's.
1.5.14"."44~~1~.+"
Piotsbles s extet t ele
I
e" Di u luengo, tarda, a Mis
.5,11, di,,able, g ratuliús Axil, Amor
que l'ene, sa g aanrIonag I emnrinnaut
quarls de quatre, La baroas , lunttle: Afinitat., nremoNI,slum
. neese. A les cine, seeeiö esef ,n1Mlia: Un casament emb sor•
presa, Ilf. D'011a 1 n ,,, ,l,a: novilla
/ pecial. i nit, a les den, gran
BRUCH, 74
- Patfit.-i1 . 111ä.
n ,trena: La dumoda:
. q Ueatta Itirteri, i,,-, arsperia I
Doleos exquisite, Pastes
1 Cill':. r iani.--Mmart, un./ aura P g Que no iu sepa Frie:landa
seques per al fe. Vins, li, trena: Ricardo% rtportor, pel gran
'ç
saltador IllrherA Talmadge,
cors, caries i surre.
5' Ar/Zit. li.xit trutrullal do finalel la
;4444564/4•444444.4,6~44.•
4.
Meiler, %motete* imperial..
Casa de °oriflama
i
.
t
Teatre Català Romea

äfútua de • Veins Cle la loada de Sant 'Antoni,
ressar,li que eurganitzi el 11* . GGIINP,
pel Pes de :a Palla: la Junta Protectora de la barriada' madama de Pob'e
Non: el cap de la Secció administra-

sublInt ertmeld 41.

l nulnerelles part a la 'a r g alia especiar de les SIC *
' lard•
t11111Ilelt1e.
allluns, gran rsileve li arrent: 4-slrena de dura magistral' negrera... resetustneis
trattu . ela Empresa): PreerFreu.'prr le gema) arome oto% Palee-ame, 1 El Red
es Primer, per, reaniman adtrIll Mes libaban.

bte 22 desembre de 1023
urri, eine_d„m„.eran\ent

interpretat poi gran
raneis
Dushan; La
F
in
grandiosa comieia dra
ue gran interès, inter-ada pel gran artista 13 ert
II: Absent del seu Roo, diles
s de broma; 3 de Ele araobritanies, iginal chita

e

Os,

nietiva. - Dilluns, grans
nos. entre elles La perla
Woallway, Dl . r 3Iargarida
: L'escarbat moral., BOa de joventut, i d'altres.

▪
a•-n ' l.a.':

twas•anee•arsianumemearalialaimasseugle1naerariailM11111t

1

B A S T'I
D

CASA

armumadmin
PASSEIG
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Prepartnt-nos per efectuar unes grans reformes, ens cal liquidar loteo les nostres existencies a qualsevol preu

L'ORFEO GRACIENC
m' e res audieions. Obres de
raeu, Perez Moya,
Morera,
leer,
Mendelssolin,
u. Vives, Grieg.
Ru.

u

Els nostres VESTITS 1 ABRICS són cela
deis mes distingits modela de Paris i Londres, i els oferim a p reus tan modestos que
sor% impossible, sense que per nixa deixin
de rivalitzar amb els dels sastres mes cars
i millors.
VESTITS I ABRICS confeccionats com els
de mida tall ang l es i teles de Gran Chic. a
25. 40. 50, 60 i 75 pessetes els més superiors.
Tenim una partida d'ABRICS que
dem a 15 pessetes; VESTITS i ABRICS per
confeccionar a mida des de quatre hores de
termini, a 50, 75 i 100 pessetes els mes superiors.
100,000 PANTALONS des de 7'95 pessetes.
Regint eis mateixos preus confeccionem tota mena de peces, tant d'Etiqueta com d'Esport. Cambra. Fantasia i Casa.
En les diferentes seccione de la casa. com
són Corbateria. Camiseria. Canelleria, Guanteria. Generes de Punt. Mocadors, Bastons
Paraieües, Bisuteria, Perfumeria i Carteres,
garantim sempre el preu més baix que el que
vengui més barat. La modicitat de preus no
ens priva d'obsequiar els nostres compradors
segons la importancia de la compra, tenint a
aquest efecte un gran estoc de presents: maquines, d'afaitar, perfums, bitlteters, carteres. bisuteria, etc., etc.
Els nostres impulsos de competencia ens
produeixen cada dia una xifra mes gran de
negocis, i a l'ensems cooperem a l'ona de baila que ha de menar-nos a una millor situació

u

SchintlIcr i Preits:

es, 7'50 pessetes. Sillons
1 pesseta: eireulars. 0'60
tes; entrada ge neral, 0'40
tes. El timbre a citriee del

In
a

•

C.

a
il/13Cii In fra de COlielfli
IWozart, l'anuda. 3

Dmmenge. 23 de desembre. a

- quarts de sis M e la tarda.
sentad .", de l'ominnt
f•
vio'a Julien Villain. Pianista,
andre Vilalta, Inseripeions:

Sala Mozart

a

u

FsT LIPA NIT
FI

u
te

II
•
a

El balo mes hiotemic de
Barcelona

Concert nit

del

Jazz-band VILA
CalefacoI6

3
El

an CUL1ERETES

o•Intena.

1
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u
•
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a
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o
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Telefon 230 A

ASAMENT3
OINARS DE CASA

de desembre. a

2'30 tarda. Partit
menalge al jugador

GORRES. des de

0

VIES URINARIES

VERITABLE ()CASI()
SOLARS

SANS

rumie de

setes, al rognimo. 1 1.1.42 pe?Setes
t.-monis. pe g ant 200 pessetes
d'entrarte u mensualltat de 17'22
.pessetes durant guatee anys. 1.1ne
sa I pintoresc. No compren terreny
sense elsItar aban s aquesIs Solars.
I Informaran. tle Intne,
!q, a l'In!.
pedalee.
a

1:alop de

PETITS
kERTES DE TREBALL

11'111dr'

.atl n 8,6
inN e ,a11.3. Lacruire a 1-A

t.iletiAl, 11. T.

IlelleAliti i Inelns I

Especialitat en el Neu-CordCabla
.

PU-

PER DUES

MINERVISTA,

T.

INADERA

a " ad".
de "
es
necessita.
)-.. a u' PI BLICITAC, B. T. _

; .
(ir/
E ,n 1:tprt ,6‘.e,ann,),,,,,site,or, anocac,osisni t('art. /1.1r
a La BUBLICITAT, H. T.
neee•slte.
"cal".
PRENENT
a LA Pilarr
Esc itirees
'T

demand e vi-uncir. franealse poni.

N la modo rehapealls). Prer^reIl,e
,st
b e. Nelson Germalne. 6, Portante-

MESTR E

saboner, per a Tors
lis Cr31,00 "o IIOCCS5IIO. :Usü-

CrIlirm a 1.A PlitLICITAT. E.

T,

rosal, (l'Una ireitla dos anys.
CRIAT icatitarid rail( a 1 Viga floruJ
si nie5, ea Escriure a LA PU'

',LICITA'''. I r . T.

APRENENT '',,ettrerkr;;;;,;.:

III lITAr. I1. T.

,w„,:ii 2.rolvz,

e:

jr2

RECADERS d„eet2g4,4e„3,5Egaga,;.ge:

lampi s ta. e! neeeSnIta. EsCrinre •

Tr , "1;i2iicn er;;;1 4n3

Calmant nervIds,
OROSAL cener
t mAdle. cense binar, DIrei ttli: Farmacia Celan. PrInceTernero 7.
bo-tort,
perpa eserl
ENYORETA
nt
flete'. conelee
Mailion
tament l'Idioma trances.
re
Si. Portaferrülita, 6.
i

RREDOlt mr..`"""-

niutuarrat...111. T.

no,. 13.916. del s ereoe 1 111 1. ltnrira lloe
nema, die 2Ln Itt yile •mill la Sial Ion
f . Xleaa per la cesa Filaul'orla i la -soto,
O A., a rotor d'arreeleta Aliteulch. es fa
Irem".. per al ras de ‘orlie pr e ined que
lto ee tara ,1.01!It el ,eli 15,1,1,0 roantabl-tp la signatura tb . la Interessada.

1.,-netle per a la
Sena de 'perruna.
r• pe.es-ita. Escriure a LA PUBLICI'f.
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EN AQUESTES FESTES DE NADAL VOL FER PATENT ALS SEUS ASSOCIATS D'ALGUNS ENTRE ELS MOLTS AVANTATGES QUE r

a

EIS OFEREIX
T.:.
SECCIO DE CARNS.-Podem afirmar cense que se'ns pugui contradir, que expe- • nem la millor carn de Barcelona.-SECCIO DE PORC, amb la seva elaboració este.;
&al d'embotits.-SECCIO DE FRUITS. ben proveïda.- SECCIO DE VERDURES,
•
sortda i fresca del dia.--SECCIO PESCATERIA, amb diversitat de classcs.- SECCIO
BACALLA, classe Llibre primera, le g ítim.-SEUCIO FIAMBRES, assortidissime:T••

ALGUNS PREUS

DE LA

SECCIO DE COLMADOP-z1

XAMPANYS

Ptes. amp.
Ptes. amp.

Per

• .-.
7'50 •

Kummel Bardinet..
• • • .• • .
12'25
"
Danoff N. Brizard.. ...
10'25 Anís "Mono", ampolla gran
6'75
" Mallorca, ampolla gran
10'- VINS GENEROSOS
9-75 Porto imperator P. da Silva • • .
5'50 Madeira de A. Bandeira..
_._..
Pedro Ximénez E. Grand 14'"
Valdespino
....
tt
6'50
"
Marques Mérito . • .;
6'25 Pajarete Gonzä'ez Byass
6'70 Malaga N. D. C. Va/despino ...
8'25 Malvasia de Sitges C. i Batlle...

Moet-Chandon White Star.. ...
tt
I1
blanca.. ...
Pedro Domecq sec i dole...
Codorniu N. P. U... ... .. •
"
Extra
... • • .
"
Escumós..
.. • ...
L/CORS
Conyac Marte! XXX ...
Domecq XXX...
Rhum Negrita.. ...
...
Crema Moka Bardinet... ... • • .
" 31. Brizard.
...

.6'30 »

R

•

•
•

4'60
3'95 1,1;
4'50
4'-6'- •
4'60 •
4'90 „

u

25 pessetes

LOT UNIC ESPECIAL DE LA CASA, CONTENINT

a
,M,
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c
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a
a
•
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I.A PI itdicITAT. B. 'f.

LA PUBLICITAT, II, T.

CAMBRERA,
TAT. II T.

es
re naecrit Ill; cEirgC.1;

DISPESES

,

,

a Ce on ne 2-

•
Pponerles.
' 4"°`` es
en "e
ne.
FUSTER v"
" ic.de""
hana
r e s tila

E.erliint a

APRENENT
U

le rubliritat. U. T.

per a :alter de mutes
te °eremita.. tunca*

La PtiaLlehtT. II. 7.
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rollialormilli

Imillimmin

liimonifulim""m"--

EI preparat d'efectos más ráPids 1 seg ura 1 o m63
económIc. Venda: 'Farmacia Poch, Princesa, 38, I .a
Can Seaalä, Rambla de les Flors, : $.

umonionnianniiiiimiminimillimmoommuniummen

aticrele.
e E500itire
ti. T.

de Llobregat. Casa
construida ra poe,
eral, dos pisos. rtues bollPfles. P er a I16gel-. Sol des de que sur( ale a la tiesta;
al gva; elertrimati salareis, etc. Conotruceld ntorterna. Huta: Case 'roer, Rambla del Centre, 22.

ESPLUGUES

caree/. d'Hornee, 31, prop
TORRE Irlo Josepets. resseles 223
loca. liad: Ballestee, 46.

JOVE it11.,tilrandodresivrix,,cle'raij,,.':rasthoo.

CASA borrarla arnb ntobles o •sense,

Ai •••3 a LA PLBLILII • AT, II. T.

AUutestissunes pretenblons. Eberture

a LA PI BLICITAT, número 117.
toleren.

OFICIAL abcder.
E"Ildre
LA PLBLICITAT,
B. T.
per a 101, de 15 a 22
allyä. Cl )ne t r o sstta. Preterida catalana. Escrlure a LA rt 131.1 -

VIATJANT -

ion - Travessera. IlOns informes. ESerilife
a 1.6 PUllI ICITAT, 115111. 123.

LLOGUERS

in redel ebenIsta, s'oterelx. Escrlure

t.A

CITAT,13. T.

cocerirued,:e,aa'oferepluz.BELsi-

IPM A NPFS DE MERMA

NECESSITO

VENDES

us'gezil.::

teilte

CONFITER

orrrels. EgerfUre
PUBLICITAT. B. T.
profesan, d'ene,.

COMPTABLE • nvernent pelotari.
s'eritema Escrito, I.A » 1411.1CITAT B. T.

ESTUDIANTelida,
1.2Zer.?b5.,37,,,1.°°';‘

[sentina a LA
meta. en poble o
PUDUcITAT. manero 146.

11,-ro

MAGNETOS
16 "o una
play. muncre . "‘"--t::t,e. ita do Iteres.

d!

,indd.e9e'"e-

III. 1(111, 111:. i1 ,05 br 3 111'1 ar.'

DI VERSES

liesetes. Mallorca, nu-

CASA RENE

125. Interior.

COPIES

ii.aquina Cireillar g. tea-

H:tedTRASPASSONr7.2

dUceinliS del freneed 1 an.
Illes Moal 510. 15 bleton 4525

ARIatid.aftetroensierr çorm3osa Mica.

ro 1 diu.,•.1t
iaps. Manuel Egea. Princesa, 1.1110140 10.

de,paig completa. VIlatIoncit. 110111. 15bt.

LLEYDA .

_ --

de 1 ento, verte toles granda.

de
plato. Viladornal. 136, botito.
- Q ui.3 sc Pagana bon g rapar en
ries I iliodelS, 110110. Melial

cis).

una sala gran I clara

per a ile , patx, antb
tenle mutiles, per ocupar•la une llord
Escriure a LA PL BLICITAT, 131.

GRAMOFONS Id 2
CF.

den ate 43

PREMSES

• (*arre,* m'Inri , : indiquen
'arree al 8082. Rambla Flor s, 16 (Anun•

Mulas. 5. Aninima.

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

ala, retractarte,
beraCAIXA itd 'sjuar be. Mal/orce.' 125. lidie

Jove llogeriem habilecló sola:nena
A dormir. Cerote, numero 19, primer.

MINYONA deE„.,,4 13tireanstre.

Ile rompanvia, de vint1-set anya, .'orerelx. Esa LA PliBLICITAT. B. T.

w . ralissun. Fabricarla pedida.
And)rieall 5151. valmerón. 27.

LLITS

13. T.

SENYORA

REl z Capetes Impermeable, preus ba-

perla o pm,: bate ben soletals,
pels vollants de Barcelona n a 12 do,
barretees, inrietrututt. Ofertes a E. H.

CITAT. D. T.

U. T.

1 1:EM
PI*IPP
I Seinael
;

CAIXISTA rie. •
fuer))) de pi . ..tes, s '

tnIr, a • Illarertel b e , pral., corona.

DORPAITORI

u.ereia.

¡ acudiste. molt orarep per a la cor•

MINYONA

I

BOROSALtürielie
v.romuri
-

Guareix la Tos, Bronquitis, Tuberculosi, Atacs griPals, Ofec, Constipats, etc., etc.

pta.

lt

LUXOSAtraI,ltael,i Ir isovnt,znar

RECADER .te 16311taa Ercr mur: 1 jAs
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dolor.

Evento, a LA PUBLICITAT. lt. T.
electricista, a'orerelx.
LAMPISTA Escriure a LA PLIILILrfAl'• IL T.
A j u DANT e inecanIcs electrIcletes,
Escriure
g
i ciTAT oB . T.

sa. 0 011110

)te

IG

4.

,

.

UNC1S CLASS1FICATS

. brillants I eselecterceta, ben pea,.
ACULLA "" pit. i11a. •5114
tic. es necessiLL E•pe rdn1 l oda
iant nerviA;. an it•
BoRos A CHI lt
raer,- Maleas.. Rambla Peat i aline.no.
n 1 a PI BLICITAT. B. T.
aeaSe
1)..)•
/1/.•
deto/11c16.
Ansias
Mitren, 20,
farinatia eielart, Prise'
rrnetrimorat) ar re Ja 110
primer.
liagfl e5131. rs nerrSsr-

*1.01% f en .e medirament 111

ElaMen ;dan Malee L.. 10
›alvare. an 00n 1 - 911 . .
15 Anatet lt. aang . . . . 25
s o °MI. limitar.,
'ii me
PUL 'CUMULA
Rondo de la Unreersitat, 5
(Loop del Calcos Pelito
D'u a 1 lIlo S a e.

Comen, 26 - BARCELONA

NIPISTA

Escriure a LA PUBLICITAT,

"I' f

,,,
i 4
,t.„,d.,i,-4.

Peal-Millis-Proetata-Impotanoia
non .* memez alemanes tle Ira-ti'
CREUS ECU:Veden:S

VULCANITZACIO

De Zi per 1 7 • 7 uds., a 0 33 • 60 pes-

AVERe DE L'ESPORT

ORTERS

2, , 9., ,,/r
e , ,,, ,,, ,,, ,

,

NEUL

BENET ROCA
:itre ds primers
DE

o
/; 4
/ ;7 '' 2'

DEL VINENT GENER PODRÁN PRESENTAR LES LLIBRETES DE •:,'
CUPONS DE CONSUM PER AL COBRAMENT DEL REPARTIMENT
:II
DE BENEFICIS u
RECORDEM TAM BE A LES MINYONFS QUE EL DIA 8 DEL VINENT !
GENER, A LES SIS DE LA TARDA, TINDRA LLOC EL SORTEIG
D'OB- i
ed
SEQUIS
m r
1.
tínommummumenamin1suamennumimmeamm..............»..2 s••••••••••••••••••••••••••••bm••••••• n•••••••••••••••••••••

FUTBOL

UVIO ESPORTIVA
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TORRONS

Generes de gran partida

1'45 pessetes
=) BARRETS, des de
4'95 pessetes
CORBATES, des de
0'95 pessetes
PIJA31ES, des de
10 pessetes
CAMISES, des de
4'95 pessetes
•
MITJONS, des de
a
0'50 pessetes
a
.,
ELASTICS, des de
.-.
..,a0'95
pessetes
a
=11) LLIGAC-4MES. des de
u
0'50 pessetes
u
a TIMO IMPERMEABLES, des de
o
39 pgssetes
u

BATEIGS

Dia 23

l se
ee
/ Z e

1 barra de torrons Xixona
( 1 " "
' gema
1
" "
" Alacant
1 ampolla moscatel' H. L
1
"
Xeree H. 31. Pareja
/ "
Conyac B. Domecq XXX
1 "
Xampany D. d'Avetse
( 25 neules.
Xixona primera, a 4'50 el quilo; Xixona extra, a 5'25 el quilo;
Xixona especial de la casa, únic a Barcelona, a Ptes. 6 el quilo:
Alacant, a 5'25 el quilo; Massapà, tres gustos, taronja i-piiiya,
ES a 4'50; Cadie, Maduixa, Crocan, gema, a 5 Ptes.; Mantega, Guirlache, a 6 Ptes.
Classe extra, a 2'50 Ptes. el 100; especials de la casa, a 3 Ptes.
(•
•
Pou'ardes de la Bresse, a 11'50 ptes. e/ qui/o.
Secció Ponerla Polles i gallsdindi,
a 7'50 ptes. el quilo.
•
}TM AVINENT ALS NOSTRES ASSOCIATS QUE A PARTIR DE L'.1"

econòmica.
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GRAN BASAR DE SASTRERIA :: SISTEMA NORDAMERICA :

CONCERTS

Sala

DE GRACIA,

AI

• -31
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Egertne segur cantee

PESSEBRES.

7474:

VIES URINAR
- IES.

tit'irt'Sirartt•itV
la Impotencia. An tillsi
sane. ortos
MIS Beoda .Corterittel, A. rollclIrtieü
Bruch, 34.
DR. MASSOT coll, orelles. Cure
>UpinaCtons 1 sOrdereS er011iques. 00_e17.e10115 a 1 . reliS 111Ad1ea. Teler. 1171 13 S.

BOROSAL Nerelo tt lInitt, Insoninls,

DENTISTA. P,1,°01•1`nr,"„ rerr:.7",.,,z,;;

a la Vla La y etaTRASPASSO , na.
abans Bilbao,

SPORTSMEN•• orgarlidne preneut

Sfirrant

Espasnies, Dit svarls, cte.

entre placa 1 rimo/lona I pliti;a 11111(111ere .l , Una timan perla. P 35 hit nomas el,
prestatges. Red) LA PITLICITAT, ISO

Viffüritaeli vede.

FITo s il. niedteacId vegetal. semi I
remetes.

COSTIPATS
FITOSIL

guereli radirahnent la
BOROSAL Neurastenia I Meterla.
Ine
r unte bromur.

:ren- ituinia° attul731 47:en
•

ANEMICS. ,cerrelterea me
t es ilfintit:.
VII, utedlrectra vegetal

PERIT T'A" np'ur int'ArAe!;`,. Ir."4.ture a ROTLLES P43 "la,"
pessetes.Mae""di.
Corte Catas
de la arto,
TAPISSOS Pini'll.
l'a d'Envine%
casa M6a
linnorlard
CONVALESCENTS 'Manea 'la
lenes, 575, poderla.
A uxILIAR
d'eseriptort,
6.‘pectali t at en tanteen/ reli g ioso. Eenn
-_
(oree perdida prenent FITOS1L. malealaqut•In_e_
ra.,
ore a LA PleiLICITAT.
T.
Eserl
lergitrele Eacrlure

CAMBRER
BOROSAL

LA

Pi t ist.trITAT. B. T
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refine dea nena.

aempre la bu

cointallocat »Maui de

,or16 permanent

BICICLETES (7"0,:.cUZ:e
'e
ner`479
p e r floraron).
d'011elna, manee nou,
MOBILIARI ea y en per tensar en
el pelma nowl: pilaste de Coloide. flamero 8,
(, nunida

de (padrea a 1TM. tra
Sta. eherrall ea. e1r Febrieneiti le aun.,
mamar.. - No ondeen nenne sudam'esta re-a.
Moultalcon. Bolera.
g itnal 1ton:d'Arriase,

PIANO

ereuat, Terltable gang a . VI narrad. 6e. oral.. regona.

(16 vegete!
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'RAMBLA DE CANALETES i
TELEFON
ON A 2766.

CARRER DE MALLORCA 307 i 309:

;

•

TELÜFON.G.51(

•
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Torrons i neules
de qualitat superior
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•lauuta

ondulada de
120 per 75 em.
tes. 750 m2

meme•••••••••.....m.......m.•••••••••••••••••••••••••••e!

Plagues da 40 z de en.
Ptas. 5 005 m.

•
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PER A TEULADES

asa Werner

Materials armats ab amiant excIrsivament

Durant el mes de desembre, amb moda de Festes i per donar «asió al
púbic de visitar el nostre nou local
de la

JOSEP ESTEVA Ola.
Portal de l'Ange l, I i 3 pral.:: Telefon 3344-A
iibrica a Sarrià

Marra Apana.

El Medicamento Mas
Maravilloso Del Mando
Para Uso Externo.

l tes. pare!

a

Dolores en el Costado.
s, A & ocie los alivian
Los Empla.d
pronto, y al momo tiempo lorlalecen
el costado y dan enerva.

taima Garree Dornultori Sant

su

poluciones nadares*, espermatorrea (perdidas seminalPs), cansancio mental, perdida de
orientarla, dolor de cabeza, rerhgos, fatigo
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Scarastenia o agotamiento nervioso, por

vegetal.

(Fund.en 17f 2.)
Palma. Beemamentse. tralpe gatsa, sea

rl 130 WIT/CA, DEL MUNDO 0N1RE
Eepaha—J. URIACH & CA., Barcelona.

ir VEN rk

r

SPUR

SRI

1
G at ora les grane corres naturale «Miel
I I eri
Ill epa do Franooli. - Colmados 1 Droguen-hm Ne
o

Pianos creuats tres redals marca WERNER. . a 1.700
Atopianos de 88 notes, Ilur banqueta 115 miles. a 3.900
• jazz-Bands complbis (tipo especial per a tollos) des de 150
Itlerry

•
•
•

171
▪

•

Avul,

dissabte, a les sis de la tarda, audlold pel Trio Jazz-Band

Boys

Selecte programa d'obres i ballables d'actualitat

•

ENTRADA LLIURE

• •moommoozoozom000mozoomoommoomenomemozoommaini
.._nn•••

Vivita

Muda

Unica casa per a
bo 1 !wat. Tapineria. -

Fábrica de Proeung Ceràrcs
Bajeles de VeIdncia 1 adj.
ches de construccic

Guam, Rambla Pla Bormerta.
ata. S, **e (entre Hospital a 9101
0411erl 12000100c18,
PN).
s per el fusil
& puse» %recluida
NI Dr.

SZOIELLII DE DOMA

Casimir Neo

Grageas potenciales del Dr. hiena

Mantee de pedres per a elabo-

Flbrloa: Darrer Donares/
prop de la Travessera do

Indicadas especialmente a los agotado* en la
juventud por toda clase de excesos (viejos la
a(os). V para conservar huta la extrema vejes,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propis de la edad.
Vasta. me. friese: hule. Rambla de taa
Flores. 14; Ihreleds Mart. Princesa 7 f encomio
farmacias de espesa. Portugal y Aaserleao

rar Menta a 1» ptet. »tina

BARC £LoivA.

opmenenneeemumenneeenemem

e

EEEEE TES

anilla de totes meses en metalla a fustes RePineu l en ela en etrreca Corta Catalanes. 1103 (entre arded 1 Llore). Tel. 79 9. P.

crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto,
radicalmente ii,on las

C In t

hem posat a la venda, com a reclam,

••

( DE 6111 DA D-SEXUAL

íldora Brandreth

IR, A

uuauauuas

Franca»).

RONDA DE LA UNIVERSITAT, 31
"%arca Regtstrada,

IMPOTENCIA

t4
antexIe

VENDES AL DETALL

111 Correr ANSELM CLAVÉ, 9 (Final da le; Rielit)

El Emplasto Anca* es el primitivo y legitimo. Este Emplasto
es el remedio universal y se vende en todas 17.-; Boticas del
mundo civilizado. Aplicadlo donde quiera qub se sienta dolor.

Agentes en

II 11 II MIII •

i
."
"
Ti p os de luxe a preus barrtissims. Es p ardenysie amb se.
la de goma, die do roo pessetes paren.

•

TOMAD
UNA P
Pm Estrseeesente. PM. Mar Se

1111 II

3
higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcali,
angles, doble plantilla de cuiro

•

(Fundada CO tse.

Cuando medien una Mora

••

:CALCAT
• 14 15

licoc
Dolores en la Espalda.
1.os Emplomo, Alkocie
llenen igual.
Fesulecee los &palde, Deban
de remara ierreepesble. '

a II 11 11 II II

lbII II 11

Emplastos

"4

BARCELONA

•

eses repte Be Neo atalantes secretee
CesSalmo pell tutela. Vena l&eme.
Palla: 00 e se se $ a 1
BU pu e empiema 1 eme.

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
12
ESPARTERIA,
Telefon 1378 A.

I

Despidan Tallara, 72

Toleren A. sao

Antoni Puaté
Trastada de Sanimort, 10, 3.'
111110211111 01 IN o fo so. ama

Sane/

Salid 'LA OCA'
QUALITAT

Fearfoant: J. 111411111. BATA»

