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PARIS I BARCELONA

llem assenyalat des d'aquest lloc la posició provinciana
/ una gran part de la Premsa de Barcelona davant els comenw.js i els fets polítics i no polítics de Madrid. Per a ésser juse, ens cal assenyalar també un altre provincianisme perio,tsje, que en podriem dir francesista. En la informació de Pa6 que publiquen els diaris de Barcelona, hi ha una evident
seanea de proporció i d'adequació. Més que una informació
etrangcra o europea, les agencies de París ens trameten infor_
asció predominantment francesa, i sovint localment francesa.
L 'u'uituari parisenc és comunicat a Barcelona com si la nostra
test conegués, per exemple, el vice-president de l'Associació de

szriedist es parlamentaris de París. Les noticies polítiques, ju/jets i literàries de París ens són servides amb una abundor
ue no sempre estit justificada per llur vàlua ni per Ilur inte,¡.. Es ben clar que la central parisenca d'aquestes agències
consid( ra la nostra ciutat i algunes altres com suburbis espirimis de la gran capital de França.
Si assenyalem aquest fet, no és pas per fer-ne un motiu
d'acusac i ó. Ens sembla que es mes un malentès que un abús:
francesos, en general, són localistes. Les coses de fora de
Franca no els interessen gaire. No els interessen perquè no les
neixen, o no les coneixen perquè no els interessen? Tant-se11. La Premsa francesa esté mancada de la sostinguda curio4tat mundial que trobem a la Premsa d'Itàlia, de Suïssa, d'Ande:lene, d'Alemanya. I aquesta psicología arriba fins al punt

suposar que els estrangers s'interessen igual que ella per
toles les coses de Franca i de París. Sovint veiem que les crisis

mlitiques, els fets socials i adhuc els fets diversos de la capital
ancesa són llargament relatats per les alludides agencies,
aentre que prescindeixen d'informacions importants d'altres
..9C3 d'Europa

i del món. Els homes i les coses franceses tenen

ini una preferencia accentuadissima. En part, la preferencia
:ex p lica per la situació superior que en certs catres ha assolit
Franca. Pele:, en les informacions que vénen de París, aquesa preferencia és excessiva.
A les ciutats on existeix un públie d'esperit cultivat, no
6 possible de donar a la informació estrangera aquest prefeTendal sentit parisenc i francès. Quan, durant anys i anys, els
earis d'una ciutat i Ilurs corresponents lectors, no troben res
a dir a una tal orientació informativa, senyal que estan manmate de l'esperit internacional. Al localisme indígena s'afegeix
aleshores un provincianisme exterior. Per això volem dir que
una gran part de culpa de l'anomalia informativa que comenten'. no la té París; la té Barcelona.
Tanmateix, aquest mal vell tendeix a minvar. Avui existeix ja a la nostra terra una part de públic que s'interessa noralment pel cura de la vida internacional, i no sois pel cura de
vida francesa. Aquesta part de públic creu que els fets imeants dignes d'ésser tramesos ràpidament ho aún de la maixa manera si passen a París que si passen a Roma, o a
ga, a Brusselles o a Varsevia. El nostre públic selecte va
agmentant. I potser és hora de servir - li una informació europea i mundial que no estigui tasada de provincianisme frau..
teista. Els qui a Barcelona intervenen en el servei d'informae6 . que eón persones intelligentíssimes, s'adonen perfectament
d'aeuesta necessitat. Mentre no s'ha demanat a les agències
tes més del que fina ara ens han servit, tenien raó per servir
els plata de costum. Però des del moment que apareixen un
grup considerable de lectora, la necessitat d'una informaci5
més ampla-i mes ampla no vol dir més xtensa-é5,' lògic que
'iglú servida a Barcelona una informació exterior verarnent
europea, i no pas una informació de caritcter colonial. Els nostres amics francesos no poden sentir-se molestats per aquesta
susceptibilitat nostra, que és ben legítima i que ha d'ésser compresa i aprovada, un cop desfet el malentès, per totes les por-

ones intelligents.
El canvi de mètodes en les informacions periodístiques que
des de Madrid i des de París vénen a Barcelona, és un dels
punta essentcials per al millorament i la plena europeitzaci6
de la nostra Premsa.
GRAN BRETANYA

-MYC.DONALD SES

VA A

CEILAN

DE RUSSIA
L'ANTAGONISME TROTSKI
ZINOVIEV AL CONGRES
COMUNISTA

21. - El líder laborisarimer ministre, ata RampMacdamald. ha sorti: cap a

Ifoseou, 21.-S'espera amb curiositat el Congrés comunista de Moscou en el qual es creu que es preaa embarcar amb direccb; senciara un gran debat entre Trotski i Zinoeiev, coto a representants,
resptctivament, de la tendencia moMORT D'UN ESCULTOR
derada i de la radical dels Soviets.
1,Gndres, a y. - iii mort a I edat
Els partidario de Zinoviev, que
75 anys l'escultor angles sir Haes diuen representants de la doctri- ne rnycroft. - liaras
na de Lenin, dernanen la derogació
de tots els decrets publicrats per
DE LA XINA
Trotski, especialment sobre el comera privat. Els trotkistes, per alSOLDATS JAPt)NESOS tra ¡tara volen fer noves concessions
A MANTXL;RIA
al contera interior i d'exportació, limitant l'acció de Govern solament
con'ingcnt
,sta4-Haira,
a l'exportaciti de productes agricomil seldats japoneses ha sortit les. Dentaren també que tot comas
taft-,,,s, les guarnicions de la zona nistra illetrat sigui separat de la di't'Ida . de Mantxúria.-Havas.
recen", dernprase s industrials i cot:E -SUNG-LING I TXANG-SOmercials. Es creu que Trotki, que
esta ajudat per la txeca, triomfarit
LIN ES RETIREN
faig 21.-1:exércit de }fue- sobre el sea contrincant.--Ifavas.
, i les tropel de Txang-Sote+11+64144414444.44+1.44+4+ 1
aleguen per Mantxdria.
comunicacions telegratipues
PUBLICITAT"
n Tsin /tan estat tallades.
1 5 airaba per tala, isolada en aquest
',r epte. aquesta capital.-!lavas.
d'aquesta tarda

l'iris, des d'on continuará el sen
Plage cap a Marsella, al qual port

O

"LA

1.X.‘ PETITA VICTORIA DE

FEN'
Pva li n. 21.-El general Feng-Yulat ha atacat les troves dc
i ha aconseguit progressar,
aria ment. ae rh, i a canvi de grano
41"
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Una qllestie filológica
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Qüestions re Post-Guerra

Les formes popu- La majoria de Cambres de Comerç s'ad- Ei Govern turc fixa
hereixen a la proposició dels
la seva actitud en
lars i la forma nouindustrials
el problema de
centista del verb
Les propos!cions presentades sem quitre Declaracions del president de la
Mosui
raure
Conüssid senatorial de Negocis Estrangers L'opimci de M. Briand Eis soLa nota publicada

cia/is/es demanen que s'accepti ràpidament
Vactilud deis americans

dissabte passat

per Pompeu Fabra a propäsit del

mot "rau"-mot que des del lloc
frontal del nostre diari vaig atacar
dies enrera-m'obliga a insistir sobre aquest tema filolisic, per tal
de precisar el mea pensament.
En el dit artide jo admetia els
dos sentits vius i populars del verb
"raure": retimoleigic o primitiu, i
el figurat, que és degut a un eslla-

vissament lingüístic, com tants
ha en tots els idionies. Al costa':
del "raure", verb transitiu, que significa-en les seves diverses accepcMos i aplicacions-rascar, rosegar,
afaitar, tallar a ran, tenia] el 'ratre " de les frases fetes "altar a rasre" i "no saber on rau", que voten
dir, respectivament, "anar a parar"
i "no saber on para". (He de declarar, tot passant, qtte a les comarques que jo conec la segona frase,
amb el "tata" present d'indicada, si
111 es usada, ho és molt menys que
:a primera, amb el "ratire”
tina

l'orn feiem notar en l'alludit artiale, el verb "nutre". en el sentit que
te en les frases fetes, pren un earacter despectiu o commiseratiu mes
o menys accentuat. Es un mol
nl liar. Serveix per indicar una situacift definitiva, o be sISuplernent
t. tiporal. Generalment, "anar a mute" a un Roe equival a anar-hi sense
sanes, o per desgracia, o per (orea
o per no tenir altre remei. La 5¿. rutta d'aquest matís especial treu tot
regust expressiu al dit verb.
A mis d'aquests dos sentits del
terb "raure", en tenim ara un tercer
tate podriem anomenar noucentista,
i que és el que jo he combatid. El
tercer "rail" pren el =teja sentit
figurat i immaterial que prenen tan
sovint els verbs "radicar" i "resi-

dir".. Per culpa d'aquesta accepció,
el "raure" familiar, popular, pintorcsc, més o Tocuyo despectiu o commiseratiu, cha estes amenaçadorament, amb un to solemne, i tot.
en frases com 1 rsegi'tenIs: "La felicitat ran en la practica de la virtra". ''En Den rau la font de tota
perfecció." "La qiiestió rau a saber
com contestaran." L'As traqueo
"can . ' és modernissim. i tina .motins
per creure que ve dina falsa interpretaciO de la significanea vera tlel
mot, en el qual vist equivocadarnent una forma popular de "radicar". Es per a aquest "rate.---no

pas per al de les frases fetes-que he
demanat pena de mort. Encara que
tic hi llagues raons filolägiques per

carnhatre'l, rhauriem de cornhatre,
cm sentida, per raons literàries i estetiques. En els exemples citats
molt mes elegant de dita "La felicitat radica en la practica de la
virtut. " "En Dé y lti ha la font
tota perfecció." "La qüestió consisteix a saber com contestaran."
Encara hem d'assenyalar un altre
gros inconvenient a l'its del verb
"cauce" en el sentit immaterial.
"radicar". Aquest inconvenient
e'. de la conjugació. En les frases
(eles que he alludit, el verb "raure"
esdevé practicament un verb defectiu, emprat munes en i
en el meseta d'indicatita Si acceptem el seu bis noucentista, haurein
els altres temps ver. tremprar-lo en
bals. Si diem en temps present:
"lat causa del seu èxit rau en la
seva cloqüencia", quito posma a
verb en pfetérit barren, de dir: "La
causa del seu èxit raia en la seva
eloqüencia." No cree que cap escriptor s'arrisqui a escriure acate«
' caja", que, d'altra banda, nO seria
entes pels lectors, diferentment del
que passa amb el "rau", intelligible per l'exist è ncia de les frases
fetes on figura.
El "rau" que he envestit es, al
nteu paren utt vulgarisme mal aplicat, poc graciós, no gaire euidnia
i a mis a mes innecessari. Pompeta
l abra ja fa constar, per la seca part,
que no defensa el tal "rail" i que
ittai no li ha fet gaire goig.
En els t'atizas 'tiesos he constatat
tala torta rebrotada raquest "no"
r/t el llenguatge Merad i periudistie.
Trola, ;olinissible que, en el sentit
o ;t: i popular, cl verb "raure" apatrgui en una prosa o en un vers
Immoristies de Josep , Lamer, .t en
mia deliciosa sàtira de Guerau de
Liosa Però no trobo desitjable que
el "rau" en sentit »inmaterial s'estengui en els escrits periodística cienti-

fics, filosdíics i teolägicst

Els qui l'han usat en el sentit que

jo considero equivocat, hit hall fel
crque
pensaven que és un nmt
irreprotxable, i sobretot percate ei
vtien einprat per abres escriptors i
periodisees. No es pot exigir que tots

INDUSTRIA I POLITICA
París, 19 desembre.
A hores d'ara els telegrames
de les agències ja deuen haver
donat amples informacions del
irasbale finanrier, favorable al
fraile, que en la nutrxei deis canvis ha determinat l'oferiment
dele imlustrials de la regid (lel
Nord, al presiden' (le la República i al Govern. Es D'arta d'un
oropel e grandins. tan grandiós.
que tenim la impressiú que
n'han parla t massa de presea.
massa precipitad:une:11, sense
alurar-se a meditar les censeqühneies que la :ova mateixa
magnitud imposaria.
Per?) es vi-nov.7 . h. En ii loar
de deserientarid política i teo-

A mes a més, els industrials
del Nord, sobre tot els de la co-

marca de Roubaix-Tourcoing,
lene» planle,jal un alire proble-

ma greu. Un problema de me
(l'obra, :ten(' it ext raordinitsienten!, ami" la depreciarid del
fraile francès en releen', antb el
franc belga. Segens una estadfstira recent sobre els obrers del
Consorci Textil d'aquella coreselta que sobre 85.000
(obrero toser"' s, 30.000 eón hslpies. Aquests obrers nato Venir
a treballar a les fabriques franceses on 41.10 PI Trato'
belga valia 0'90 en releen', ami,
el friumi. s. Perh ara resulta (Ille

nien en que naveguen les finanres franceses, una elaror que PS
besilin»i en l'borilzd reprosente

l'esperanra salvael6 del niotfrag. Però cal ésser diserel, eal
tenir thelien. nn s'Iran de bastir
eatells d'illitsions massa pesants sobre bases ¡asegures en-

c:-.Ta. Val la pena d'estridier tina
mira

Ireis generals

I a M'Aria 0 • 111111,

duques-

ele la n'ibis-

tria franresa al Govern del senyor Oferta que si hi; no
ha es tal encara eonfirmada oficialment, pot assegurar-se que
ha esta i feta, produrnt una sensacid enorme en i decantant la balanca del 'ami fa norablement tI fraile,
Es traria de dernanar un non
tanpr;telil al s Esta' s 1171lit s d'un
in in imuni tIC deu
Hipes les flipcesesindustria.ls
franeeses. produele l'eniprestit, ettherl en (balara o
res , aniria a una ta. 1 ixa
mort ii zaeit'e,
s f. 01,
ma

II ones. (lavan! d'una Iransferi.n
ela del er;d1l1 dele partirtilars al
(-redil de rEst al. D'una nperaeid

'Unen i l'omplrxa que si no arriliAs reeivir, rosa moll possible. multiplicarla les dificulta!,
financieros, erimenyont l'Estal 1
els parlienlars a la fallida.

La itultistria franresa htpotet _
la sera prodttet'i' eti garan-

ra

lin dc l'emprAstit. Manquen saber les erindirions d'aqueet
prn• el it, i manea saber si la po-•
ISneia estrangera a 1:1

goal es

proposi s'hi avindre. Le xifra
en qui' es valora aproximada-

ni -li la producen', franeesa As
de reto' miliars. La regid del

Nord solament, representa 1111:1
einquena part de la produecid
franeesa; amit la SeVil produeeid, dones, n'II' l'alivia prou per
garantir Un pmprbslil de dril

miliars. Per& abans que In/ i ro
el ras que s'arrib. t s a ronelonre l'emprist it : As que ami'
aquesta quanlitat en la eaLea
aul on amor' it rimen s'a ronsegniria d'equilibrar el pressliposl? Fins a quin limil arribaran les responsabilils
miquis lelo industrials garantidnrs? Respondran tots -els industrials francesos a. aquesta

( . 011aborarid amb l'Este! ',reposada per algnns industrial. del
Nord?
Els industrials han decida
d'intentar, per ells mateixos, la

salvaeiú del frene. La vida eco-

m'ondea en aquests darers temps
no podia ésser ineC grell. Les
brusques fluctuacions del frene
ele impedia de realitzar la xifra
de negoris indispensable per

anal tiran!. Les oseillaciuns con
t'Ames Jets canvis els produlen
perjudicis enoenies, perquie sobre tol a la regid del Nord, on la

lèxlil te una gran vilalital, havent de comprar les
!esmeres matarles en dòlars o
lliures, es trobaven mesos desprds al moment de vendre ein
toixils que, o havirit d'augmenlar

enormement id 101.11 (i

s'efec.
aquest ras el negori
tuavel, n bu linden d'' Tdir la
1110111 , 10

elitters_

els escriptors siguin filòlegs i que
lacia un estudi de cada mot i de ca-

da sir. Si el resultat d'aquesta ofensiva es la desapaticid rt almenys
rainva del "rail' . en setitit
rial i en to endatic, lianrethl aconse•
guit una atte., minora cousidershk
etc cl luastre llenguatge escrit. Jo
no em proposava pas res més.
A. Rovira i Virgill

tris privada que representa un
eapital determinat, sitió que de
tOdS (heil encara: la inddstria
privada, amb el seu capital determina', pel compte que li té,
truca a les portes de l'Estat,
entra, es treu' el barret, i
una reverencia Mal solemne ii
ofereix en un plat llampant el
eredit del s o n eapital!
Dornénee de Bellmunt

fraile belga val 1'25 e» releen', amb el fraile, franelas, i

anienimen els flibrieants de tornar-se'n al seu país. No fa gelre !entes Vine eS parlava. a conseqii;mcia d'aquest pv01)14,4118, de
sollieitar del gavera el quo 05
liP1. 010tAS pagar •ele smentals

,,brers en Panes. Itelgues, proposiciö que aixeeh• grans prote . tes. Cl nialeix ' role Mut
solltleStt dRrotil 1;1
geovet al de la situaeie. propo
sant tot inslittieb5 del satirri or,
As a pagaments tic jornals
sobre .1 valor del frene en re-

Ineid amb l'or.
Tetes aquestes qiiestinno 1 el
desgavell financies que no te
aneara traeos de soldeintiar-se,
han impulsal els industrial,: del
Nord a la gettercisa oferta ga
rantir :in/11,111m producen;
de den miliars. La inieiativa ha esto!, Hl general, laPlt
ue01111141. Na u '411, 1 .1. 1 q, . prePipi
111T- SP a vomentaris ell aqueste

epoca de ennvis magirO i (l'inestahilitat política. La siluaeid

perinet fer-se gairee
Dintre . de , poe assistivern,
per exemple, a puta formidable
batalla pm:lamentarla mitre els
sorialistes. units amb una roano

joria del -Cartel - tresquerrPo, i
ei senyor Donner, sueeessor
ministeri th n Finonces del senyor
limeller. En acinesia batalla ens

inclinem a remire que. si 1..s, Merumsliincirs no eallVien, 1 oearit
el perdre ii senyor Donmer,

aquest, amb els . settS nOtts pro •
jeetes plaborals d'acord amb el
Govern, passa per alt la 1:0Tniasit't (le Finances i se'n va (le dre i.
a dernanar la veteen', al Parla ment.

Esperem non.% ixer • ele: 'enjertes (le l'actual ministre de Fii esperem coneixen lambe els que, segons ea din, pro posaran elm soeialistes i el "Cartel". No coneixem els del senyor
Doumer, però estem SegUIS que
ni per mirarle coincidir a n amb

els projectes dels sociNalistes.
socialistes (lavan l
l'esmentat oferirnent deis indos_
1 t'ioilo' 11.1 estat fins al momsnt
L'actitud (Iris

erinal molt reservada, no coneixent. enm no es coneixen, els
delalls (raques'. afer. Pero tenim la impressió que no solament no .desoirion l'oferimenl
d'uno quants indu s I Hala del
Nord, sind que cercenen la collaboraeiö l'ajut tots els industrials del pele. La Prensa de
dreta dedueix d'aquest projecte

collaboracili dele particulars
amb l'Estat unes conseqüències
solfsliques: SI el Ctovern accepla aquesta olerla--dala unir "Le
dournal des' Ilt bats"-es renoneix dintre l'Instad el respecte a
de

i eixb significa. per lant, una raptura

la iniciativa privada,

amb les dortrines socialistes.
Però, en ca.nvi, el inateix diari
crit id l'el
de dreta posa
degeix.:
'Els polities d'extrema 1 . 5 •
mierra no esperen pan a saber
ex tracia. Nono'', esperen E0elisiii qtle sala pol pea-.
sentar (le eel•laborar niel, la in destina privada, per d ' anillar la."

Ningd no neurtt que el fet
que l'Estut accepti el erts tlit que
ofereix la indfistria privada,

b e r servir-se'n en inements que
cal salves finaneler
do la nací..., reprosenti una Fui,-

311111 1 les doelrines simia
listes. Si, preeisanned, p is so.

1ura

cialieles s ' In ele que han predi

Angora.

ru 50111111 • 0 que els iliners
d'amnr a eercar alta en són! I
en i i i1111 . Sit 1U114 110 (15 l'Estat quo
va a eeroar Valut de la indas-

pública,

turca no es deixaran portar de
reso:ucione precipitades.

A tots els reveles politice hi
ha e/ conveneiment que la decisi,') 'de la Societat de les Naelonis que tots qualifiquen a
IStrquia d'injusticia mundial.
deixa g. l . eamp ubert a totes les

Nord , selacionada amb el sane-

compilicacions, pece) sembla
eert q114. liet • ara 'furquia s'acorde:itera amb cercar, sense
recerrer a lalorea armada, una
soluciú equitativa i acceptable.

lee

proposicions prementades i sobre les quals s'estudia actual-

ment. Una d'aquestes preve la

(l'una etiiNit d'amor-

titzacid, dotada 10.0011 minutas de fi unes, proeedents d'un
empreeiii exterior, geranio pie
la deeima part ds la altea de
iripe ,gpose.in de les indústries Iraniii.";,\Iu datli tur0:11. gjeir,o1 1 1 ossa(wli am eninnismtii

vada, la quid ernetth ohligneions
gnrantides pel capital de la infraneesa, i d'aquest a
manera es i.eembm oaran els
II ns d ” la Defensa i els tito!, a
..
crol fermini.
1. 15 tereera proposiciú süggereix una eontrihneid voluntaria
ea-miden' a la instituida a
1 fui.
lot

(plana prepuse donar les
neeessäries 31 Ortsignalin
o el01, aquesi tisan ale
l' ,.lats 1 nils el repita" a peessan per sanejar Li Ilnatiea.
francesa.
Ele presidenlo de la n'ajes
part de Cembres de Com p re del
cenit e i ud tatlia han essa',ente' el 4iovern que les in_

dilstries de Hiles vespertino pais.os s'adltei incas a la proposieid
definitiva que s'acordAs. A(1111.5-

1 .! iselilhla que no sera coneguda
fine aguesta nit Ii demit.- Ha-

E QUE DIU M. HUBERT
U.11 el - Pviit PaVi s ,
risien • el Presiden' de l a Comis-

en, sanatenal d'Aries estranqualitlea la
gers. M.
inieiativa dele indlistriale del
nord de Fra n ea d'adrn irable
Ile 0(didaritat.

Es preets ara 'Naire
i ja han es0 . 11(1110Si
tst estudiats amb aquest objeto( " diversos mètodes.
E x a en inant, especialment
asuell segens el qual la indfistrla podria emetre obligarions
m ' alegues a les obligacions dels
ferrocarril, alemans i tal vegada negociar-les als Estafe Unit s,
fa enastar que les llego_

ciacions a l'altre costal de l'AtIiirdie actualment podrien esser
molt pel fel que el 60-

.s-re (le Washington s'oposa
la concessid d'un ajut financies
a les nacions que eneara no hagin consolidat Ilurs denles. Pero en tot ras aixe no seria mes
que un obstaele passalger que
desapareixeria en acaba' feliement les negociacions que Berengor va a continuar, i per
aquesta causa hm de &s'Ijar
indo que mai que tes dites 110gociarions aenhin d'una manera favorable.
sigui ' son sigui, el gest deis
industi iale del nos(' tindrit per

al de Vranrit i sobretot
per al fraile efeetes n'off bous,
i .si littgeun s per efeete el pro-

Nucas un movintent seinblant
en toles les (desees ele la stutitt--

,ignillcaria el renaixement
EV11/tva • - 11(1,1 00,
linanc'er
tal

L'OPINIO DE M. BRIAND SOBRE EL PROJEOTE
1111.1'1.051t1 per
l'ari›. 21.
111' Veditel . o . del "New York He -

president del Consell
seriyor Briand ha fet les seatletas doelaracions respecte
raid - , el

i • eferimelit fot pels industrias
del N otall Es

impor-

En un

No obstant, es creu saber (pie
els dirigente de la República

Paris, 21. - Continua coneetlint - se gran imponencia a lit
iniciativa dels industrials

jament tinancier.
En realital quaiie s.to

21. -

tant Guisen glo ministres. el sabine' lure ha establert la Unta
de eenduela que es propuse s e
respecte a la qüestió de-guir
mirara
131lootist.thl.a :lf eqttleps l

neeesaari veure en 11q1teSI

1.101111 voluntal que
tenen Itds els fratteesos d'arribar a un p etriote equilibri en la

hisenda. Sera englobat
eI projecte cii tin plit de cont'ostra

•n ,te est P ro t ecte trohn reun!neent
sinthleitt i htt5ilis
importants. RI que poi thr - se
Os que aquest projeete, (Menea que no sigui mes que per la

forra del seu exemple, ha creat

..etailir
u
i eto11n
Ruk
pho'rit' art eta
Sil'e i bei‘ i'«; °
certs eleinents que taran pot
ser que la qiiestiri de Mosul entri ten una tiova frase nato s optimistn. - Itadin.

TXITXERIN CONFERENCIA
AMB STRESENIANN
2l. Txiixerm ha
eonfereneial amb el ministre
ele Negocis estrangers, senyor

9dresemann.-Railio.

EL REI DE L'HEDJAZ ABDICA
Por! -saldan, 21. - El rei Ali

he abdieal el n'en de Illedjaz.
Com t'ts salad, fa it t lguns dies
Init-Sand - en amo de tot el territori. exeepte TrjorldRb i Jamba.
--- /In va
ama.

tiru important movI2
ntent dopinid--Raditt.
ELS SOCIALISTES DEMANEN
QUE S'ACCEP T I LA PROPOSI-

en el país

C10

,Paris. 21. -- El gol

dipositat a la Gambra
una preposiete • de Resoineie,
invitan' el novern a Receptar
eltpithfloen! l'oferimmul fet ja
fa uns quanie . dies per ti o grup
WM(111 .4 rials franeeses, i
citar el inaleix estere d'alises
pessentors de fortuna, sota el
ismtrol de le Cake anthnoma
d'am t'Id za e id.
ELg BANQUERS ANIERIOANS
NO ESTAN PER PRESTECS

Nova York, si,

El "New

roprodueix lee de' ,terminas d'alguns banquera
els (piale que els Estats

York Herald"

Units no eonsentiran segura-

meni un prtt slee de 10.000 mi_

hons frenes. als indust rial
tic NON1 110 re:1111:11. i rec-orden

1 , 1 prinoipi segons ei quid NordAmAriea no t'ara cap prdstec
la naei,', ene no hagi arranjat
els sous den I es-Hayas,

LA QÜESTIÓ DELS DEUTES
ALS ESTATS UNITS
DECLARACIONS
DE L'EX-MINISTRE M. LEBON
l'aris, 21.-En el banquet anual de

Vederació d'Industrials Francesos, el president de la Cambra de
Comerç nordamericana a Paris ha
tractat de la qüestió de la seguretat
de Frattea i dels seas deutes amb els
Estats
Berry ha protestat contra la improcedencia de reclamar a França
quantitats tan considerables quan la
seca capacitat de producció es troba
la

esgotada per les devastacions del
Nord i per la pèrdua dels seus homes.
1.'ex - ministre Andre Lebou ha

contestat a Henry i lhaa elicitat per
la seca franquesa i Ileialtato despees
hIc examinat la qüestiö del s deutes
i ha declarat que aquesta qiiestió cal
que sigui separada de la

politica i

portada al dotnini dels negocis. L'exministre ha fet constar alguns teta

interessants.

•

Durant la gtterra, ha dit, els Es-

tats tnits fracassaren en la fabricario de calamos i bou Franca qui el;
proporciona la seva artilleria
campanya. Despres de la guerra

aquesta artilleria Ana als Estats

junt d flilt ICS trepes nordame
leanes.
En segon llee donireni als nordamericaus la fórmula de la Melinita,
i luto els >loas que ells fabricaren
cus el. varen facturar o 11 franca

quilogratn, quan els explosius 110
PUS COstaven mes Iille tres tratas a
Franca. Les qUalltitatS vebrades
mar I arti(tuesta manera. sellSe o
lleria, ungen 01011 , milers de milions.
Radio.

RIGOULOT BAT UN ALTRE
RECORD
• latos. 2i -L•I l eta hit !uno els reemds mundial, d ' aiici4mata i
m o iessionak. aixc e ant i Ilenfiant :out>
ambciós braços ite quilos
vas.
(Contie+4.1 a la

LA. PUBLICITAT

Dmiarts, 22 d esembre d,.
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COTITZACIONS DEL
BORSL MATI

DESEMBRE DE 1925

21

BORSI,

BORSA, MADRID

Ate

Noz4
Mocant
orcuse
Andante . .
Calonial. . •
4
O. Manen. . 00 •: 5
Baruca . . . 1335

Obra

Ta(en

9235 8215
723 0 72'4«
Ifean

BORSA,

"

Alacant .......
Anulas r.
Orense,.
Grau Matraz).
.

It 2 (0

Macan; ...„..
O reases..........

Bala

Alt

8235
7255
18'60

.• F.
• 0.10

COM

n....1.1n•n••n•n•11,

Lana

.4444:011UNITAT
IMITES DE L'IMITA,'
OS
7020
&apresta 1014. • 70'00 mimar 4 "% A.
n1090
•
•
1920 . . 69'75*
119.90
C.
C C. comunal . . 71'00.
0070
DIPIJTACIO DE RARCEL01111
" E.
nu'65

71'3,5

72'30

Tanca

AJU
DI BARCELONA

Interlors
Amortitzable 4
Amortitzable O %Exterior 4

82'35
72'50
13'60

Emissfil semestre
1900 B.
"

195.6 C.
• 3907 D.
"1910 D.

Une d'Espanya
Pase Esp. Ello Plata

05'S5
Base Ilispano-Amer
1/2%
02 75 ea'25 49'75
Tabac3
Sucres P
15'35
Sucres O
Cedillas
bord
Alacant
Frenes
Linares
TARDA
72' R1
03'30
13'30
Gs'30
0900

IS
00'00

7e'ou

8910
72'55.
6550
/3 33
63'75
7000

7000

Corrt.
10075 &Wat, Sevilla 1923 .
135'00 Clm. A. "Sanson" . .
S5'00 Comp. Telefanira Nac. d'E..
.
Da'50 D. II. d'Uruguai.
. .
05'00 A. ;le Badalona.
04'75 C. d'El. t ti. Leben .
6750 C. Tr..4311,0lltlea 5 1/2%
8600 Od. Tramiaes Pret. 7 %
07'MY oblar. Tran y les 1525 6%
90•55 Deute Ferrovlarl . . .
9350 F. O. I Consume. 1925.

Traca 7 %•• pret.
.
Esp. de Colonizo. 6 %
Sial. Gallega d'Ele:. 4 %
G. T. Barna. 6 %. .
ti. Ti. de Llenan . .
Farrea maulas 6 % 1928

O IV. Poros 6 %,
01 001. vaienna 6 % .
Unió Saimera 6% . .
A. Sevilla 1920 . . .

1917 B.
"1918 O.
10t9 B.
•
"
1920 B.
"1921 6 %
" 1922 8 % Esp

9.1'75
121S-00

49 . " 50
itt " 50
53 a Si
50 " 51
51
.50
45 a 40

t mes Ealretn. o And,
lobas Id. Id. .
eces baturra . .
te, ea angula . .
Vacas Audalu.sla .
tacas ealraugeres.
aces cle cutena.
Escanda Andanini
...

BLATS

47 a 48
50 " 51
50 " 51
19 " 50
49 " 50
38 " 39
27 " 38

Negra Vinaroq.
Nula Caste110.
Negra Mar gar..
Negra roja . .
•
90 " SI
Ehissa.
44 " 44 6/2 Mallorca . . .
11105 . . ...
43 • 44
Mallorca (6:011er)
.
Caves estrangeres.
46 " 47
(Preus en rals els 42 quilos, sense tat.
favons estt aligera.
• 7 " 15
damunt carro Barcelona)
3
100
Fora.
(Preus en pessetes els 100 quilos, amb
Exila local
1/2
sac, damunt carro Ea raciona)
Correal local . . •
Alrala primera •
Extra-blanca Colea& .
•
7 1/2 a 8
Blanca corrent Cau/lla.
1/2
Alfals segona .
" 7 1/2
• Palla l/argueta.
Bzux a. . . . . . .
.1 1/2 "
tl'ieus ea pesseles sac
Pallo
curta
102 Unt104
4 " 4 1/3
ERRO!'
Uarnunt carro barcelonto
Pulla envera .
Bomba Calisparra.
Tr
'•
• cis 40 quilos, daBotaba. . . .
1J6 a 135
(Preus en pessetes
2clecte . . •
73 ",74
mula carro Barcelona)
Mansat . ..
7'3
"
73
SI
U a
N.A:1, g a 3 ....
Bell-lloc base O
69" 70
" 29
Pitancre 4 . . . .
Polpa remolatxa asir.
1 renca& . . •
00 "
.23 "
begu n eS.
....
Palpa remolatxa pata. •
Fuina d'arras .
00 a 3 1
64 " 65
•
23
Ter eres .....
C11. d arnOs (faratusa)
Turna de coco . . . •
39 "
34 "
Fuina de Mima . . •
40 " 41
Estrattger (seg. da.)
" 25
(Preur, en pessetes els 100 quilos, amb
rnoNGETES
nac, dainunz carro barcelona)
(Prclia en pesseles els (-0 qui105 amb
eastella
sao Uannint carro mandona)
Mallorca
81 a os
OFERTES DIRECTES
Prat
DE PROCEDENCIA
Urgen
a
20
. 39
Meaut (PrdisS)
Civada Ex. o Man. . .
Vaiencia . .
39 a 39 1/2
" 19
Sesonet ......
Clubs Extr. o Maa. • ,
41 " 42
Lstranger segons ciaste
1: "
Segó
‘J
;fagot. . • . .
" 39
•tPreu3 en rals la duarlera de 70 hires,
.
. .
semi: sar. dau..int carro Barcelona)
CIGRON41
Eles
Saue
135 a 180
Blanca art. al , 44/48
148 " 150
Blanca Sr. alt. 40/50
140 " 145
35 a 36 1/2 Llanas sr. al. 18 /54
135 • 188
Morase Plata . . .
O
blancs
alf.
58/60
a 47
Oral Mitren,. 1 315:115
120 " 122
ESTACO at 8. A.
Blanca Sr. alt. 60/65
unti estraoger. . .
.3"
110 " 115
Pelona. . . . • .
Ordi Lrge.11 1 comarca
46 " 47
Os 65- wat; .; Cl) larma:
00 • 100
(rotni
Lles hei
Civada Ext(madura .
17 " 40
as " 90
Cava_la .esiransera. .
".41
MORO
(Preus en pessetes els 100 quilos, amb
Clvatta rala. . . .
dr . blati. 1a de latIl,a :3 (Forra
su, damunt carro Barcelona)
45 ,,47
fr ia.
.

FERRATGES

LLEGUMS

DESPULLES

VAGONS ARRIBATS

CENTRE COTONER DE BARCELONA

Tallen
Alca
• Sana

1877

84b

1583

1855

/831

1800

1779

13'7

/853

1321 _1701

177;

Francs

10',•57
1:111'Grl
:1220
211'60

o

Londrea .
Nova York
beigica
l'opanya
110/10
Dinamarca
Holanda
Noruega
Suecia
Praga
Rumania
Austria
Portugal
Argentina

Mara
0alte1lar.1 Cpper

1300

DISPONIBLE EN PLAG.A.
G6oit 7ltctillIng (stanaarcl linlvereal)

1

-- 3- 1 3 i -73 1 32 1--3-275
I
de l'Id'agost
arras. slm EE. UU, desun
.110 1 00
ea. . .
Anab. als EE. UU. en
Vendes a Li7erP001 • . . • . 6.036,000

ello

190

159

5/1. contra
.

5
. •

07675

517

7910
121a

635

BORSA DE LONDRES

B/a.l'acy aol.

32000
5,900.000 4

12079 1:firOn
20: t
28m
1212.11 1215u
17650
179
10700 /06'25
516

Grneta
Alelnanya

Teles
(••••-•-n
193

Orleans

Any Port

,alcrar
e

7'.37

S ORSA DE PARIS

7:4

..74;

2400 2430;

•

Reis .

Gemir
Sakellar.
1 Upper
/320
17,06

41,1 0 del Ola

I,

10

laU

1850

Tanca anterlOr
Obertura . • ....
segun tele grama . . •
Tanca
Alca
gima

A5amOunt 1

1855

1330

EG!PTE (Liverpool)

Alexar.dria 1

1824 1779-

o

nov ORLEANS
l'anea anterior ..
taberna a . . ......
Peg o] telegrazna
Tanta
Alci
13a12a

SONSA BE BARCELONA

Belgues
Ltres. .
Linees .
Dalars .
Mares.
Peso argentf
Peso •urugual

O

o;
issul

• 1910

Obeztürs • .
tie irOn . teidrama.

o
1, 15 150116

I
1159
t7t;

.9.1i5SOS.

0600 8 001016
Tarara a.loartor

962
938

059
35

ASO
031

DIVISES

O

O

0,40.
LIVERPC:7:.
Tan , r, un, liar
Obertura
•
egr'.6.
o
Sein le/
. .....
'rabea .
. .
Alz a .....
• • •
omea

P

Nova York
Holanda
Franca

ta5
120705
12939
/0700
19015
2512

nenrica

Fransferenctai 4,S 3/4

Ilulta

suas sa .
Espanya

3(30

'00111 001

DADES FACILITADES PER LA CASA
TANotrEs

36E508

l

D'Uta

Precedent

Balsa

Alee

.253
1053
2396
1300
2037
1636o

111nantain.
N0/11ügn

Alenianya
Plaga
Au4lrla
Argen atia
Montevideo
Xtle
Illivin1S Aires
Valparaltio
Illo Jadelr0

JOAQUIM SITJES PADROSA

7111100

11(50
511811
3930

211

700

CARVI DE L'OR

8
2

I 7.

Setembre.

Alfons
Isabel
Ultras I 1/2 'Alees
Pelitos
Franca .
Lauree
fletara
Qua° de plata .
Quilo de platt

SUCRE: NOVA YORK

2,52

Mare
Ming

(uno'. ....

2.7

setembre . •

SUCRE: LOIn DRES
Mara
Mala'
aros"
',tambre

tia
11.6
15.0

1/1
3/1
3/1 .

141
11.0
I 3,f)
15

1/2
3/1

..

13400
1115'00
/34'00
134'00
00.12:
34'00

700
14509
29.000

1
¡

3,'4

METALLS

n••••n••••nn••••

BLAT: XICAGO
1

MaJO

I

TINCA nr I ONORU
it 1/2
2 1/4

2

Juliol.

MORESC: XUAGO

-

COure Standard (calamar) ja.
Cutre Standard (atirantar) O.
entlfe standard (3 moSos) P.
(mufa :n'adata (3 nulos) O.
Come Elartr011tie
1)
i.(11.1te ElKstr01111e

« ;:' I,:

1

a -'0

I

BLA1 • LIVERPOOL
dar(' . . . .

Malit.

l

2

12.1
n.o

1/4

?Alce 1:10 (1 Seterted • . .
coure 0051 :alert e (' . . O.
E.-tam a l en d a rd ‘ r amPlat) 11.
£02503 atandard . an mptati O.
F.stan y Standard (3 meso., 1-1,
astany Standard ( 3 170. 2(0 .-, O.
Plom estran ge r (complot) .
non..
(1(erninl)
spelter marinara t ro mPrat) . .
Sieller mentar' (tullan» • •

• -he •

03'05
8320
30'30
01'65
01•50
01'00
9160
01'25

"10
"

r.

ne.so •

O. Tres 0. 1829 A toro°
13 torso
• ^
P.1927 A tatuo
• • P. "
101.30
" "e
"

A.109.8 A 10165
A. • II 101'25
N. 1928 B
A. 10090

• • N "

O•LIOACAONS
I FERROCARRILS
Nord a, blp, 3 %. t's'00
2•
10
64'65
06`15.
•
65'50•
a .. •
A.5'75
Pamplona. • • . 86'15
PricrItat
"0'50
Ámales
.
66'25
1100
"
6497
Lleyda a Reo.. . 69'00"

Idem ídem b %
Trama. B.E.G. 5 %
Trata. B.E.G. 5 %
" 51. Andreu 4 %

60'25
6037
At'20

ea'ar,

ite•On

M'AA

togo
53000
lt '5,10
27'025
3 1'n

3 t'al
37'13

hi ha aquest perill addicional
paper dentitats privades dóna mis interés que cl de les corporacions
p rrt palillo. I perque en aquest perill
olla de discriminar el perill de les
obligacions i un peral més gran de
les acciono, aquestes
fiXCli a Borsa
Ulla tipus de capitalització mis ales
que les obligacions. .Ara es presenta la
,cgtient qüestiá: acceptcm ca el Cas
de les accions els perdis gencrals d'un
impost sobre el capital. aceeptcm els
ltsrIlls particulars que deriven de la
connintura dr la indt 'istria particular
a qué mis dediquen': acceptem do que
deriven fullitic de la incapacitat dels
directors n de la desgracia que puseguei xi la nostra empresa dintre del rata
de la Ilustra indústria. Per bits aquests
Perdis es cobra una prima crasseguranga en forma d'un interés tnés ah.
Peró ili ha quelcom mes greu que
aixit i es el següent: bi 10 a
no a.
a. com a toto eis 110415 cratla finanCa
quelcsm elesenredllada, uria oligarquia
reonómica que domina l es pran • ,joque

preso;, mis raips perquè ra mpa' amb
la majeria efectiva de les aceions, altres parque compta amb la passivitat
d'una part de la veritable majoria.
el senyor Malons nitl: el perill esta
eit que essent la situacici de la link/s.

Irla brillant. es meremlegi baixament
•

Cont. 1" Pavi6m
5 .5%e

OBLIGACIONS INSERID
Prodt. Plica! o %
COlönla (3111.(11 O % I 9500
Pollo Simia 7 % 11)551'
Regala. Ebre 5 % at'00
,. Llevan: 6 % 9620
" Baso 6 w 9150
llegan/. S. G. 6 % 87'00'
Tallarla Mocl. 7 % I 9450
Alta P. d'AnCl. O % j 83'00'
Situara Esp. o %1100'05.

C. B. d'E. 1913 5 Si 8700
" " " 1520 6 % 97'uo
Unid Electora 6 % 9750
AlgOsa 115150. it % 87'25'
6 % 9725
e. valencia O % 93'00
cataia.., E 4 1/5% 76'25
75'uti
la Ras ,
•
1 Liec. lt Bous O % 90.25
Energla 5 % • . 84'50.
"%
•95'00
.,
Bone 6 7. 99'75
S. P. P. Mol 8 % 67.75
" " Otans 7 % 80'50
B. A. Elee1. 5 %
25
6 % t20'00•
C. Flan Eict. 6 so 41.0.)
Elct. 8 %

NAvIGACIO
Trans. 4 % . . .1

ACCIONIS
Baue d'Espanya . 58000
Credlt I Docks
19000
Orense Vigo .
10•58
Andalusos •
0 3• in
Canal Ebre .
31•51
Catalana O •
0 100

CIMENTS

r(3'nu

"

1. yr. o % :750
Alienes Barna. O.
113013
..
dita 80•00•
11, A. Eleet. A. 36300
C. (B. Tabacs
1! a; en
2." 2111110
"
e Trasatlatitlea
c.
O. ..h•uo•

00'
" 0% 2890 V, 99*23
" e % 1922 n. pola
Esp. COn. ;t. 6 % I siosr,
Esp. Coas. ba. O % soso83

P.

nanln •

Espanya Industrial. t 010a
Metallúrgtea P. 60 00.
AntimnIbus S. A. . 54'00
Ilispano-Sulssa . . 14000
Salat O . . • . MIMO'
Bulleres . . . • %retaso
SI. 1 Sondeigs P.. amo•
Industries /Júrales 1,2'00
Mos e_ a t ro p a . . 50 00.

1 CARIIIONS

astana 6 % .

97,'00
"
7%
. .i101'75
C. I C. Frelaa . .1
Hall. Eapan. 6 110100,25

OBSER VER
El nostre arnic August Matons ens
fa alguna observació als nostres articks anteriors, que creiem interessant
de reproduir i comentar.
El nostre amic ens diu cl següent:
es innegable que cl, perills de les accions en cas de baixa de moneda són
inieriors als deis valors de renda tixa.
l'ere., en canvi, leo acciono en aquest
pato comporten una serie d'altres perdis que han fet desconfiar el pUblic
fins a fugir de les acciono malgrat que
te idees clares sobre el perill de les
obligacions.
L'observació del nostre amic és justa. Si coMparern els penos ijar: comporten C/S diversos valoro ¡eta abstracció de la baixa de moneda, ens Orobarein anib els següents iets: el paper
del Govcrn no té altre perill que la
fallida del Gavera, la seca incapaCitat de pagar. Si el Govern no pot pagar el deute que ha contret, la solució del problema és ('impost sobre el
capital fet en alguna de les ducs ¡Orines que CO pot (er. aixtit és: antillant
una part de les seres obligacions en
capital, pcl mitjù dminfie i senzill de
segcllar do titols donant-los un salir
inferior .r, o be pel mitja de recluir
rinteres MIC CS ta definitiva pels casos
n at no hi ha amortització, pràcticament
igual que l'impost sobre cl capital.
Si un Govern vol recluir el seu denle al 3`,c en un 20:e pot ter dues
coses: o declarar que tots els titols
en circulació han de valer _too pestetes en lloc de sos o declarar que ni,teri3 que donara aquella renda scrä
d'un 4'.a en llne d 'un 5. Si aueä darrer
cs fa posant un impost dc _a:K,'e sobre
la renda, sempre hi ha l'esperança que
lIlI dia es tregui i en tot cas hi ha raavantatge que si un dia cl Govern vol
amortitzar, les lämincs indiquen un
valor de oso. Però a la práctica ve a
resultar el mateix. probarä de
passada que l'impost sobre el capital
no és pas cap cosa tan nora ni tan
extraordinäria com sembla.
Ara bé: seise volcr dir que Inri actitud conträria sin impossible, es inclubtable que la justicia exigeix que
si els tenerlors de rendes de l'Estat sacrifiquen una part del seu capital, eh
tenedors d'abre paper i en general tota mena de capitalistes també slaucien
de sacrificar. Peró, això, per raons 1éctaquea molts cops no succceix i resulta com resultà en la reforma financiera de tgoo. on els tenedors dc denle de l'Estat foren els mis i mes ineludiblenlent sacrificats.
l'edil de les recicles de l'Estat es,
dones, la fallida ele rEstat.
En el cas de les cmpreses privades,
ultra la possibilitat (que en elehnitiva
significa la mes elemental justicia) qut
a elles s 'estragal l ' impost sobre el
capital més o inenys dissimuiat que
pugui posar l'Estas. hi ha la possibilitat que per Cateen particulars de l 'em-
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NEGOC I EM ELS CUPONS

venciment primer de gener de 1926

teixes mans, els desavantatges són puramcnt per l'accionista obscur i mai

pel grup tinancier dominant. Aixée explicarla, diu cl senyor Matons. el fet
que malgrat la indubtable poca ie que
públic té en oblig'acions i valoro de
l'Estat, desconfd encara mes de les ac-

Obs. M'erres
ACCIOTIS :nora

• 211,
* ";;7.1.

COMER(

1

BANJQLER

amb els interessos de robscur accionista, tela anar malament una empresa
ptr a¡arcrir - ne una altra o malvenentse-la ouan podria resultar avantatjós de
conservar-la o be possible de vendrehi millor. Com qtte l'empresa competidora o compradora está en les ma-

»ASA os PAR%
mtertor esp.
Erterlor 4 %
Banc E nmaro'
Ar. A la e artt •
An. Anulosos

CAMBRA CUIRASSADA CAIXES DE LLOGUER
p er a custòdia de va:ors, documents, joies i altres objecies de valor.- Compartiments des de 22 pessetes anuak

ciona.

Es una explicaci6 probahlement justa d'un j et indubtable.
Al meu entendre, aquesta afirtnació
cm contradiu la mera tesi. Es evident
tjtIt III ita perills en l'adquisició d'ac-

ciono. :talle aquests perills addicionals
deis quals parla el senyor Matons. Peró de perills n'hi ha per tot. ärlhue en

el posar els diners sota una rajola.
Per això, perque de risc ha per
tot arreo, es un principi de prildilria
repartir-lo en es que sil possible.
Amh aquest procediment és .possible
que 1:14ttietit pérclues parcials. però evilama, ci/ tot all,) que do possible ht,_
manament d'evitar, les perrillas tedals

definitives

Aquest número ha passat
per la censura governativa

NOTICIARI
Ilem robot el "Butlleti de l'Assodudó de Filats i Teixits del Pla
Barcelona" correoponent als mesas
d'octubre-novembre, que porta el segaelit sumad:
Panorama social.-Noticies de rmsociació: Comité Paritari per a ¡'eleficht directiu de les iilatures.-Els
contramestres i la tributació per utilitats. - Entorn de les vuit llores, per
.1. Ruiz Casatnitjana.-El salari mínim, per R. Batlle Matabosch.-L'Asseguranea dr maternitat per a les treballatlres. - Congrés Internacional de
l'Organització Científica del Treball.Informació referent al projecte de
creaeió del Banc de Credit al Comerç
Exterior.-Informe sobre el projecte
de creació de l'Agencia Oficial del Dipósit Fraile de Barcelona.-Borsa del
treball dexeixir "a mans".-Noves paluid; crinvenció i crintroducció.

BANCA s,MARSANS

ANUNC1S OFICIALS
COMPANYIA ESPANYOLA
D'ELFCTRICITAT I GAS LEVA
-Obligacions 6 per 100

Pagament del cupe/ n. 3
En vencer el 31 de desemly.
corrent el clip() número :3 dele,
diles obligacions, es partielpe
als tenedors de les 111210110
gut'. a partir del primer dr pBer prnxim, es verificara ol
gament (le l'expressal ,,Iipd,
sis dios feiners. feta &d'In"
dels impostos legals. a BarcAlona, en els eslabliments 00güents: Sociotat Anónima atnús-Gari. Bhnea Munís, Ralle
3farsaiii4, Bain . Friplijo Calais
i Sindicat de Banquers do Ba:celona, i a Valencia. en la (157
11 Pel ma Pnjoi
«Toser) Ribera Pb.
número 7.
Barcelona. 2:2 de deormby
de 1 925.-Por la Companyia
panvola d'Electricitat i Con, Lebon. el director general. E. Niik
son.

A.

Valors-Cupons-Girs-Canvi-Viatges

Barcelona- Rambla Canaletes, 2 i 4
QUEDA OBERTA LA NEGOCIACIO DELS CUPONS CORRESPONENTS ALS VALORS SEGUENTS
(montee el sea liquid import ens sogui conegut)

Interior, Exterior i Amortitzable 4 - Obligacions del
Tresor 5 " II. - Deute Ferroviari Amortitzable de l'Estat o ' r . Frances a z/4. -- F. C. Madrid, Saragossa, Alacant. - Camins
de Ferro del Nord d'Espanya. - Ajuntament de Barcelona. Diputació de Barcelona. - Mancomunitat d e Catalunya. Caixa de Credit Comunal 4 12. -- Cia. F. C. Andalusos. -- F. C.
de Medina a Zamora i d'Orense a Vigo. -- Societat General
d'Aigües de Barcelona. - Carbons de Berga 4 1 / 2. Cornpanyia Barcelonina d'Electricitat. - Companyia Transatlántica.
---- F. C. Cáceres a Portugal. - - Cia. F. C. Basco-Asturiana 6
per roo. • Cia. eis Tramvn es de Barcelona. - • Fomerit d'Obres i
Conl.truccions,
Unió Vidr;era Espanyola 5
. •-- F. C Olot
a Girona. -- Cia. de Cotxes i Autornedails 5 "„. - Port de Tar.
ragona 5 per
F. C. Secundaris 4 • ; . -- Port de Gijón
5 „.
Paviments 6
Energia Eléctrica de Catalunya.
F. C. de Catalunya. - - Cia. Auxiliar de F. C. 6
. - Canal
Societat Productora de Forces Motrius.
Ebre 5 ...
Caix3
d'Emissions 5 "„. -- Port de Barcelona 4
2.
Cia. Grzl.
Societat Gral. de Reos 6
d'Electricitat 6 "„.
- Cia. Esnanyola de Colonització 6 '
- Construccions Elèctriques 6
F. C. Catalans. -- Hotel Ritz 7
Societat Espanyola de
Construcció Naval. -- Cia. Hispano - Americana d'Electricitat.
- Reial Cia. de Recs de Llevant
-- Grans Molino Banco 6
6 1 i. - Catalana de Gas i Electricitat.
Canal d'Urgell. -Espanyola ele Mines del Rif 6 ';-. - F. C. Madrid a Aragd
6 . - Mines de Potassa de Súria 7
Cia. Franco Espanyola del F. C. de Tánger a Fez 6 • - Cia. Sevillana d'ElectriciGran Metropolità de Barcelona 6 ''.,. -- Cia. Trans.
tat 6 .
Tramvies de Sevilla 6 ",..
mediterrània6
Fabricació
Nacional de Colorants i Explcsius 6
Ajuntament de Sevilla. -- Productes Pirelli.
Cremallera de Monistrol a Montan - Unió Eléctrica de Catalunya 6
rat.
. - - Societat Gral. Gallega d'Electricitat 6 ",.. - Deute Municipal de Mälar. 6
-Unió Salinera Dmanyola 6 ".. - - Un:6 Naval de Llcvant 6
Societat Gral. d'Aighes Potables i Millores de Valencia 6
.
F. C. Metropolità de Barcelona 6
Ajuntament de Valenc:a 6 "„. - Manufactures de Suro 6
•- Ajuntamcnt de Badalona 6 ",,. --- Cia. Espanyola d'Electricitat i Gas Lebon 6 "„. Tramvies grace j es de Granada 6
Obligacions Provincials
"„. - IllurMitació de Poblacions 5 ',.

SOCIETAT GENERAL D'A I Clu
DE BARCELONA

Obligacions 6 per 100- Serle
En iencer el primer do geur
prOxim el eumi número 3 de let
diles ebligacions, es partieip.:
als tenedors de les matataes
q ue. a partir de la dita MI
qu e dara obre' el pagamont de
l'expressal enpó tole el- dies
frillers, reta deducciö dels la a
legal s. ..n les oficines de-p.esto
la Srwiel al Aubnima ArntbGari. Paseig de firlicia, núm.),
(Fautiesta
Bare o l o na. 11:2 de deren
do 1925.- Per la' Socielat 65080.1.• Bareelona.
l'al
. • E. Raison.
e•OCIETST GENERAL 1) AlGuES
DE BARCELONA
Otligacions 3 per 100
Emissió 15 juay 1897
Pagament del eufsj. 1,('
En vi, lteer ef primer d e 7
el Imp." m'otero
II' .. dile, ofdigaeions. 0 fa
13 01' 1P11.,dor 0.• tualeitr,

glte, a part ir de la data exPl.'"
sada. quednril obert el 1Iag3
111PIII 410 rositiPnlat
e13 die> feiners. lelilIIMMIT!'
del S 1111p101 os legal , . dt leo (")fl
II P

la

S.wietat

nülltort 9. d'aque-la
do desead,'
1i'irev1"1`,`• 22
1:1 Sorieial (mll%
"" 1925.
17 :11 41 • .1igiies.llarrelona.
dir ecto r. E. Raison.

I ALTRES COPONS
VENCIMENT 1 DE CENEN DE 1926

CAMBRA CUIRASSADA

amb cOmpar1iments de lloguer des de 22 pies. anuals

DIreoel6 telegräflea:

MARSANSBANK

Apartat de Correus núm. 1
TELEFONS
sums.

4630 A.
4531 A.
4532 A.

BE LUXE
CAPSES
casaments
per a

1 batelgi

1tAiga tla3 B ARGUe
u - sant 9•1+
.44.4+4•

7Ter
Dffliarls, 22 desenere de 1925

CRONICA BARCELONINA1 SERVEI
sant d avw. Queremon, bisbe i
rairt ir ; Zen6, Flavià, Demetri, Hofloro i Iaquirion, manir.
a: ata Silena, verga.

NOTA NECROLOGICA
JOSEP JULINES I ROIG
. se celebraran, a l'església de
,Sest ra p ana del Carme, funerals
fflls'ai de l'anima del senyor Josep
pites i Roig, que fina el dia 25
¿a d.:salubre de l'any passat.
'En escaure's l'aniversari de la sela distingida familia se senso
, aaiment aconortada amb el
•ai del condol de tots els qua
: el finat.
•-i en pau.
ENRIQUETA ROVIRA I

VALLHON RAT
A

.S2Itt _losen, de Gräcia, se ce-

iba. an avui els funerals per a
Ittern rapes de l'anima de la virraca dama Enriqueta Rovira i Vall .
nrat, de Puigpique.
La piadosa cerimònia sera per a
ratlelo rit espós la proa, de com
car: n'ida la sera aflicció.
entarem rexpressió del nostre
(Intimen t.

)ENTERRAMENTS PER A AVUI
MATI

• Concepció Sebastià, de ais mesos,
nnt Hipedit. 46, al cementiri de
,Sant Andreu. A les vuit.

• Dolors Mercader, de 54 anys, Carletera de Coll-Blanch, al cementri
e Les Corts. A les vuit.
Joan Dalmau, de 45 anys, EscitMicas
Blanchs, 6, al cementiri Non.
'
ili, dos quarts d'onze.
Antoni Rodríguez, de 38 anys,
tressoli, 1 , al cementiri Nou. A les
Joana Piguillern, de 58 anys, Ron..fa de Sant Pere, 13, al cementiri
71Sntl. A les nota
: Mariana Carreras, de 82 anys,
Calais, 16, al cementiri de Sant Gervas:i. A les ruja
Joan Pujol, de ti anys, Ronda de
Saat Antami, 24, al cementiri Non.
A dAs quarts de dotze.
Antònia Aparicio, de 17 anys,
ibr•aierrissa, 7 i 9, al cementiri
Esas. A dos quarts d'onza.
Concepció Gil, de 17 anys, Hospitri, 140, al cernentiri de Les Corts. A
(os quarts de deu.
Ramon Andreu, de 82 anys, hospital Clinic, al cementiri de Les
Ceets. A les deu.
,Jacinta Roca, de quatre inesoa,
Progrés, 4. al cementiri de Les
toas. A. les deu. •
josep Picó, de 82 anys, Valancia,
ha'rtaCa, al cernentiri Nou. A les
nula
Prudencia Arribas, de' 32 allys.

8

LA FDRI,ICITAT

DIA 31

•

II PER NIDAL I ANY NOV : -: Bk.BEDOR8 DE XAMPANY

DE DESEMBRE DE /gas

z. SITI/ACIO GENERAL ATMOSFERICA
D'EUROPA A LES 7 MORES:

Provenea, 369, al cementiri Nota
A les vuit.
TARDA
Rosa Padr6s, de 54 anys, PlaSa
la Ig ualtat, al cementiri de Sant
Gervasi. A les tres,
Francesc Meseguer, de 19 anys,
hoapital Clínic. al cementiri de Les
Corts. A les tres.
Pere Llunas, de 49 anys, plaça de
la Virreina, 2, al cementiri Nou. A
les tres.
Francesc Cantd, de 66 anys, Rull,
4. al cernentiri de Sans. A les tres.
Joan Prats, de 66 anys, Martínez
ee la Rosa, a, al cemeetiti Non. A
les dues.
Macla. Urdi, de 67 anys, Ter, 35,
cernentiri de Sant Andreu.
Daniel Sales, de 30 anys, hospital
(lisie, al cementiri Nou. A dos
euarts de quatre.
Teresa Blanch, de 88 anys, Avinguda de la Repblira Argentina, 54,
a, cementiri Vell. A les quatre.

/••11

ME-TEOROLOGIC DE CATALUNYA

Tot l'occident europeu es troba sota la influencia
d'una imi)ortant depressió barométrica, el centre
de la qual radica a les Illes Britàniques.
El temps as molt variable i insegur. Es registren
vents forts i algunas pluses i nevadas isolades a
Anglaterra, Noruega, Dinamarca i Alemanya.

PROBEU EL

ESTAT DEL TEMPS A CATAIUNTA A
LES 8 HORES:
A Catalunya continua el regini de temps variable,
paria les temperaturas hau augmentat lleugerament.
El cel esté mig tapat i eis yents bufen insistentrnent a tota la regió.
Ha plogut abundosament al Pireneu, convertintse en nevadas als cims elevats.
La temperatura maxima ha estat de 17 graus a
Figneres, i la mínima de 4 graus sota zero al llac
Estangento.

Vi NATURA:La_ ESCUIVIOS

conduits a la Delegació, ora se% prengué declaraci6, i s'instrueixen les eneresponents diligències pel jutjat de
guardia. El Serra ingressà a l'Hospital Clínic, sala del doctor Bartrina,
on está vigilat per una parella de Seguretat. Diu que qui el ferí as un individu conegut pel "Xato", el qual no
ha estat hagut. Es donä compte a la
brigada per a la captura de l'autor."

bre de 1924. Avui, mtsses a Sant
Eeliu de Llobregat i a la canalla
de l'Ajuda de Barcelona. Les de
neu a dotze seran d'ofertori.
Merca Pla Pubill, vidua de Francese Ellas Morera. Morí el dia 26
de desernbre de 1924. Avui, de deu
a dotze, misses a la C. M. de la
Casa de Caritat.
Josep Casas Avinyó. Morí el dia
a/ de desembre de 1924. Avui,
dcu a dotze, mistes a Sant Cugat.

Direcció:
:Velocitat en metres per segon:

MORT NATURAL
Ahir a la tarda morí de mort natural Adelaida Guasch, de cinquanta anys,
habitant a la casa 462 del carrer de
Valencia, cm morí.

TORRO DE CREMA

13

14

sal; Successor de J oaquim Pagès,
Transports Internacional; i Duanes;
Impremta Elzeviriana i Llibreria Camí, S. A.; Radiadors Coromines; Calendari Monumental de l'Editorial Barcino; J. M. Golobart, neumätics i Ilurs
reparacions.

Creació de
COICeria "La omena"
Plaga de l'An g el, 12
Salmeron, 15 Plaça Sta. Anna, 18

'PAÑOS RAMOS

Aperitiu "Jerez-Quina" Valdespino

Veleu exposioló 1 consulteu prima,

CALENDARIS REBUTS
Hem rebut calendaris, que agraim,
de les següents cases:
Fills de Gerard Bertran, Arts arafiques sobre metan; Busquets Germans,
olis i tintes; Casa Segalä, Centre d'Específics ; Rosend Oriach. agent de Duanes; Banc Vitalici d'Espanya; H. Mar.

_Adimmorku

5.)

La seva vídua Francisca Doménech, germans i germana polítics, nebots, cosins i parents tots, en recordar als seus amics tan dolorosa pèrdua, els agrairan
que assisteixin a alguna de les misses que en sufragi de l'anima del difunt se
celebraran demà, dimecres, dia 23, de deu a dotze del matí, a la capella del
Santíssim Sagrament de la parròquia de la Puríssima Concepció.

,-;
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18

Espiaste;

PARTICULARMENT
dies

n'indulgencia pea

POMPES
FÜNEBBES

Färic ESCithD011S

AGRESSIO I DISPARS
Abans d'ahir al vespre se sentí el
soroll d'unes detonacions que sortiren
d'un caía que hi ha al número it del
carrer del Consell de Cent; sembla que
alguns subjectes mataven l'estona jugant "a la cartela" i que dos d'ells remiren per si era o no era lícita una
jugada. A conseqüència del dispar, va
éster ferit Joan Sacra Sanromä, de 20
am s. obrar del rann de l'aigua i que
sin al carrer de Valladolid, 34, baixos,
Reconegut pel metge se li apreciaren
ferides de bala a l'esquena, pronòstic
gran i fou traslladat al Clinic.
Amb referncia a aquest fet, va
ésser facilitada la següent nota:
"La Secció de Policia del districte
.de l'Oest comunica a la primera hora
d'atan •que sobre les 20 horas d'anit,
al cala Nou, propietat de Simó Serapi Pedro, del carrer de Consell
Cent, número II, un jove d'uns vint
anys, anomenat Jora Serra Samotana,
del ram de l'aigua, natural de Barcelona i amb dninicili al carrer de Valladolid, número 34, baixos (Sans),
entra al café i es dirigí a una de les
tantas on jugasen al "burro" i volvía
apoderar-se d'una patita quantitat de

XEREQ I CONYAC VALDESPINO

200

De venda aTes principals
llibreries
Dipòsit: Sala Paria, Petritsol,
números 3 i 5
Amontillat "Inocente" Vaidespino
EL VICE-PRESIDENT DE LA
JUNTA DE SANITAT HA DIMITIT
El doctor Rafel Roig Ortenbach,
vice-president de la Junta de Sanitat
ha presentat la renuncia del càrrec amb
caràcter kevocable fonamentant-la

EL TEATRE COMIC MULTAT
Per haver acabat mis tard de l'hora
autoritzada i haver venut Mé5 entradas
de les que corresponen , ha estat multada amb 250 pessetes l'empresa del
teatre Cómic.

BOMBONS THOOS

Toa, ronquera, asma. Caixa, 6o cts.
CASA SERRA Pelay0, núm. 9

Oti Fetge Bacallà
Legitim de Noruega
La Comissió de Cultura de l'Ajuntament ha fet un donatiu a l'Escota
Conferència de la Barceloneta, per a
contribuir al repartiment de robes d'abric a les nenes d'aquella barriada.
A l'Alcaldia s'han rebut 3 50 pessetes amb destinació a la Germandat del

LA NEOTAFIA
FUNDADA L'ANY 188b

Ribas 84 Esperanzl. València, 522
Diumenge, a la carretera de Ribes,
un pal de l'electricitat estava conectat.
Un cavall el toca. una mica i queda
mort. Fou avisada la Companyia.

Fabrica fundada l'uy 1850

Altars

3 00 planes de text i més de
gravats

dinar que hi havia. En aquell moment
un dels que estaven asseguts Ii féu alguns dispars d'arma de foc, causantli dues ferides de pronòstic reservat a
l'espatlla dreta, produint-se Ilavors un
gran avalot i sortint diversos individus al carrer. En aquell moment
funcionari de vigilancia d'aquella Secció encarta a passar per allí, conduint
el ferit a l'Hospital Clínic, i ordenant
que no sortís ningn al carrer, essent

Pelayo, 10

Barcelona

Inuumentarla Litúrgica

Temperaturas extremes a rombra

ocorreguda el dia 24 de desembre de 1924, despr4s d'haver rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Els Eartn5. 1 lUms. senvera IllsbPs de Barcelona 1 ','hell eones diren
pu-tat apileats en sutil! del fiat.

2VSW. WSW. WSW. W.

Máxima: 18'6. — Mínima: loo. — Mínima arras de terra: 96. — Oscillaciä termotnetrica: 8'6. —
Temperatura mitja: 143. — Precipitació aiguosa, los de les 7 horas del dia anterior a les 7 hores del
dia de la data en milimetres d'espessor, o sigui, litres per matra quadrat: o'o. — Recorregut del vent en
igual temps: 207 quilómetres.

APOTECARI

artes de

Hules e 'i mpe rm ea b les Hos i ch, S,

L'Anuari dels
Amics de l'Art
Litúrgic .

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observació: 7, 13 1 te, horas
Baròmetre a zero i al nivel l de la mar: 7471, 7499 7524 milímetres; 996'1, 999'8, 1,003't milibara. —
Termòmetre a l'ornbra (sec): 1 34, 180, 1 3 2. - Termòmetre a l'ombra (humit): 120, 140, 116. —
Humitat (centassimes de saturació): 84, 62, 62. — Direcció del vent: SW., SW., W. — Velocitat del
vent en metres per segon: 4, 5, 6. — Estat del ce!: quasi tapat, nuvolós, quasi sera. — Clame de mivols: stratus-ciimulas, alts-stratus; dimulus-nimbus, cirrus-stratus; cirrus.

En (loan Duran i Espana

NO ES CONVIDA

419

HA SORTIT
3. VENTS SUPEXIORS A BAlítet.LONA. S ondatges de ratrnos,.era llame a les 13 horca:
Altitud en metres:
500
1000 2000
250

CAP D'ANY DE LA MORT DE

C.

Ronda de Sant Pare, 7 - Placa de
Santa Anna, 9 - Tapinerla, 33 I

s'obtd adquirint les obres de les
edicions IBERIA MUSICAL,
.
Canuda, 45, Música i Pianos.

tiwatexammieriniallainmiallafflier

(A.

CASA ROMO

El MILLOR PRESENT per a
estudiaul o i artistes música

ANIVERSARIS

Lluís Sans 1 Vidal, vidu d'Isabel
Pladevall. Morí el dia 22 de desem-

Imnermeab'es1
per a neus

PRESENTS

J. Ramon de Bofarull i de la Barata. Avui, a les den, a la Concepció.
Francesa Rabascoll Pujadas. Morí
el dia 3 del corrent. Avui, a les den.
a Sant Josep Oriol.
Josep Pedeanonte Marte./ ell. Mori
el dia 14 del corrent. Dimecres, 3
dos quarts d'onze, a la parròquia
de Calella.
Manuel Millat i Pujol. Morí el dia
15 del corrent....ni, a la canalla
Santissim Sagrament de la Con .
cepó.

Ramon Costajussä i Deu. Morí el
lis de Nadal de 1923. Avui, mimes
a Sant Feliu de Sabadell, de dos
quarts de set a dos quarts de non.

Capes

GORERS- Rbla. Plors, 30

ritat.

Jaume.

•.lw..IIN•nelm*onombo”.n

NADAL

Enric de Llanas i de Clariana, vidu de Dolors Bas i Fontanals. Morí
el dia 15 del corrent. Avui, a dos
quarts d'onza, a Pompeia.
Frederic Ciervo Sinclair. Avui, a
dos quarts d'onze, a la Casa de Ca-

Francesc Espinäs Malananch. líoti el dia 20 de desembre de 1924.
Avui, a dos quarts d'onze, a Sant

en motins d'alta delicadesa i per a
evitar dificultats respecte la trilerpretació de l'article 8 del R. D. de reorganització de serveis.
Aixi ho din una nota facilitada
passada al Govern cicil.

vestits i

FUNERALS

Josep Julinés i Roig. Morí el dia
25 de desembre de 1924. Avui, a les
deu, al Calme.

"VIVERT ESPtCIAL

Telèfon 2480

- CENTRAL: Plaça Santa Anna, 24, pral.

1 111111111 11111 1 11111 1

1 111111

1

11

Teléfon 3916 A
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Francesc Casals i Frallsof
ha mort en la Pau del Senyor, a l'edat de 71 anys, despré3 nave:
rebut els Sants Sagraments 1 la Benedicció Apostólica

(A. C. S.)

Els seus, i la casa Casals Hermanos, en assabentar
de la seva mort tols els qui el coneixien i estimaven,
els preguen la caritat d'encomanar la seva ánima a Déu.
Ripoll, 21 de desembre de 1925

EN LA PAU DEL SENYOR FINA AHIR, A LES TRES DE LA MATINADA

EN MANUEL
vidu

RIBOT I SERRA

de Silvia

Sampere Tort

Fundador de la Revista de Sabadell, Cronista de /a clutat, Corresponent de I' Acaddmia de Bones Lletres
Presiden/ Honorar de l'Assocmció de /a Premsa, Secretari de la Cauca d'Estaivis Bibliotecari del Circo/ de Barcelona,
Sabadelies, a
l'edat de 66 anys, havent rebut eis Sants Sagraments i /a Benedicció Apostólica

(A. C. S.)
El seu germà han, cunyats Engràcia Casablancas, Magdalena Colomer (vídua de Q. Sampere), Margarida Romeu (vídua de Sampere) i Joaquim Baciana, nebots Joan
i Dolors Ribot i Casablancas, tia, els altres nebots, cosins i familia tota, la senyoreta Elissa Molina, els marmessors testamentaria mossèn Josep Cardona, Dr.
Lluís Carreres i
En Juli Puncernaa, la "Revista de Sabadell", Caixa d'Estalvis, Associació de la Prernsa, Cercle Sabadellenc i la raó social "Arañó I Companyia"
fan saber la seva mort a tots ele , que el coneixien i estimaven, i el* de manen la caritat de pregar per la seva anima i
¡asistir a l'enterra•• ment, que serà avui, dimarts, a les tres de la tarda, per acompanyar leg *aves despulles a la parroquial
església de Sabe Feliu i d'allí al
lloc del sant rapó'. Casa morturia: Creueta, 63.
EL

DOL ES DONA PER ACOMIADAT

Sabadell, 22 desembre 1925

'Emm. i Rdm. Sr. Cardenal Primat Arquebisbe de Tarragona 1 els Exma. 'Srs. Biaba de Barcelona, Lleyda, Girona, Seu d'Urgell, Vich i Sol sona, han concedit indulgäncies
en la forma acostumada

-ter
Dinnetrts, 22 desembre . de

LA PUBLICITAT
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n'e.cO'n n • de difereta manera 14.
Casas: a Assumpció Capdevila FonEncoles Pies (Diputació, 227). Horca
tanal, diploma i aoo pessetes.
d'exposició: De les vuit del mati a les
•
liLs ':::esr'.'n
i alludida editorial
. elYecr
Arana: a Isabel Martínez Aguilar,
sis de la tarda.
ngnolTerrh g iaanTillr
va planyer-se que siguin molts
Cort de Maria.—Nostra Dona del
diploma i 500 pessetes.
!
t
ji 1 1
i
:
grano que reuen menys que els bitet
La Riva: a Victorina López Luís,
Consol, a Sant Agusti, privilegiada.
•
•
LES COSES AL SEU LLOC
Adoració nocturna.—Torn de Sant diploma i 500 pessetes; Julia Sucrana,
: Immens assortit d'elegants models en camusses, maclaSr.
Director:
tuai'
Doulcess belese
joi- erees de/eje wam
ixpe; no es a.
diploma i 500 pessetes; Angela Rovira
Pasqual Bailan (a resgiesia parroquial
apolams, llanetes, sher es faritasia, etc., a preus suma- gi
Permeteu-rne un curt aelariment„ exaite; mesasen que són pors
Mesure, diploma i 500 pessetes; Pilar
de Sant Josep de Gracia).
al
a
a
una
nota
anónima,
intencionadaMent ezanümics a ELS ROBATORIS RE BICICLE- Vetlles en sufragi de les animes del Mariol Font, diploma i 50o pessete3; rnent confusa, publicada en aquesta gemas que no saben comprendre uat;u.,.
s
a
que el camp t6 de ho i encisador;
Carme Brocos Herrera, diploma i soo
Purgatori.—Torn de 1 Esperit Sant, a
TES
a
VISITEU LA IN'ITHESSANT EXPOSICIO
a La policia Ita recuperat
secció. Amb motiu d'una demanda bem que la terna és prou agraida; fe.
a
una ultra de l'església de l'Escorial, 155, Gracia.
pessetes; Dolors Tió Roca, diploma I
del
Sr.
R.
M.
solare
la
plantació
de
lacm . la tranquillitat amb que s'hi vit
500 pessetes.
." EXACI—IS aut les bicicletes que comprara Ende Mar- EN SUFRAGI D'EN RAMON
•a CASA H
pins, un comunicant que firma cuan
feenineels cgaume pfirnmansaeres
ietna
COSTAJUSSA
Fabra: a Josep M. Martínez Natínez, i que se suposa eren procedents
tisidee
que passi
professor,
Ii
recomana
•a (entm!: Portafcr:7 1 , i9.-Sums ql: Consell de ç ent, 339
gaudi
varro, diploma i 550 pessetes.
de robatori.
Avui, de les sis a les nou del mati,
per
la
"benemérita"
Escota
d'Agriel nostre gust artistic, i encara medra
Imana IIEZIECQEEW;771.:7-!E:Mk.,ää211119111iiIMMISIIII•aaami4
Borrell: a Manuel Mateos i P. LóTambe la policia de Valencia ha coes diran misses a la parròquia de Sant
cultura, on l'aconsellaran degudames de coses s'abona, que són pros .10.
municat que a Alcira s'han trobat al- Filia de Sabadell, d'aniversari de la
pez, dip/mna i 250 pessetes.
Cos de Bombers. Iliuracles par la Ge- hasta de la parada núm. 18, destinala
segona
vegada
que
ja
ment
Es
tres
bicicletes
de
la
mateixa
procedenne; per tense el pagès content io¡tk..
Pelfort, a Enriqueta Sala, diploma
mort del que fou obrer d'aquella parda a la venda de fruites i verdures a
rencia de la Companyia Anónima Esveus mes interessades que espontàfet de la vida, perd tambe en saben,
ròquia i benemèrit sabaddlenc Ramon i l000 pessetes.
l'engrós, al alercat Central, sota el cia.
panyola dAssegueances i Reassegurannies sorgeixen en aquestes colum- rrdtes al; ten rnie ens degusten taje ;
!oreu: a Montserrat Planella, diCostajussä Deu.
ces "Lux", en agraiment als bons ser- tipus de r,000 pessetes, i d'acord al
nes, obertes al lector, enmarará fi- sant eue sésil elles les que detenninrt
HOME MORT
ploma i 400 pessetes; Maria Murcia,
pire de condicions que esta de manifest
veis prestats per l'esmentat Cos.
LLIGA ESPIRITUAL DE LA MAralitats equivoques amb el bon reca ilup sioi ns.
enIlul
e rsim
e n Ineds
arz,a
d3eitxar
Ahir a la tarda al xofer Francesc RE DE DEU DE MONTSERRAT diploma i 400 pessetes; Manuela Blasa la Direcció de l'esmentat Lenire de
-cord que deixi en la ncstra gene el len hrria
Sabater. de trana anys, en una magatco Pascual, diploma i 400 pessetes;
Proveiments.
Lluís Torres ha denunciat ame li
Canla
"Schola
Els
organitzadors
de
roble
esforc
dels
professors
i
teczem de fusta del carece de Rosselló,
atee3, i el disgusten encara mis es
Concepció Domenech, diploma i 250
aeshan pres joies evaluadas Cil
tal-tira" d'aquesta Lliga, preguen
Lics de l'enyorada Secció d'Agri- vean que troltes d'elles es poirien re.
pessetes.
188 i I90, Ii caigueren uns taulons
setes del seu domicili dU CL7':,.7
la Missa del
que
desitgin
oir
socis
cultura
de
la
Mancomunitat.
No
al damunt. Fou dut al dispensari de
arriar i no hi ha ajara& peró ranga, aje
Caixa d'Estalvis: a Dolors Bertran,
Padua.
Gall que se celebrarä solemnement a la
podem deixar d'aclarir aquesta peGracia, on morí al cap de poc.
diploma i 250 pessetes.
se:p preacupi, nomes altea que el pa.
mitja nit de Nadal a l'església de Sant
tita
maniobra,
espiritualrnent
poc
ho"v".
pdn
Senyoreta Isabel: a Ramon Bilveny,
Conyac Vss i deseino "7. L. C."
Just,
vulguin
assistir
a
l'assaig
dels
nesta.
Preguern
al
Sr.
R.
M.
que
Alguns
es nqsueeiNtsataljarconeixen
Eis models més Interessants en
diploma i sima pessetes; Emilia VanEls torrons d'aquesta casa
a demà, dimecres, a
cants,
que
es
fas...
trameti
una
nota
detallada
solare
la
n S.,• nn•
ve, diploma i 500 pessetes.
canny: per haver-hi passat una tem.
sOn tols, dintre de la sa ya elasse
dos quarts de vuit del vespre, a l'estatqüestió que consulta, al mateix rada (l'estiueig, escanyant-hi pollzsuets,
Va Infles i Cristalleries
AmatIler: a Teresa Andreu, diploma
extra, dels Ines fins.
serà transmesa ii qUi
presentats en l'Exposició d'Arts ge de l'Acadèmia de la Joventut Caniari,
i
A CORRE EM
al voltant d'alguna font fresca i nra.
i 505) pessetes; Dolors Illa Vinyas, tliespecinls de CREMA
Decoratives de París. els troba- tälica, Baix de Sant Pere, 1, princontestar-la, entre aquello als quals brivola. peró de segur que no tui han
ploma i 250 peSsetes; Maria Vila
per elaborar bu i vendre
I NATA, i exquisil
que la sets suat anai can camisa ni lampee rabel
semilla
cipal.
reo a la Central dels
referia.
Em
TOECNS
es
Guardia, diploma i 250 pessetes.
:"-i)
TORRO DE PINYA.
Estobliments
intenció anava aini orientada. I
LA CARITAT CRISTIANA
el gust que dóna pernre la collita den;
Borrell: a Emili Gimenez, diploma i
superior ansia eapaea
Carlea Pi Sunyer
La Junta directiva de la Congregació
eres d'harer-la ben afanyada. NO:8158
250 pessetes; Rafaela Pros Lerda, dimetärliques per a la
FErtRAN, 36.
de la Caritat Cristiana celebrara el 75 ploma i 500 pessetes.
nr,Saltre% sabem el que costa de fe
bona
conserNEU LES seva
"L.4 DIVINA COMEDIA"
Sempre novetats i els millars aniversari de la seca fundació, a l'esuna plantada i de fer-la pujar: sals per
Saforcada: a Angel Fortacin, diplovació
preus
D'EN VERD.4GUER I CALLIS
fer-ho, el pares, pel molt que graglesia parroquial de Sant Jaume, el
ma i 300 pessetes.
C:2-ljevfl
ica. Dolços
perla ;torrons prepadiumenge, dia 27 del corrent, en lloc del
ne-1x contemplant la seca suor comer.
Mora: a M. Castellä i J. Sampera,
Sr.
Director:
rats per trametre a
Treballant al carrer del Dile de la dia 26, com acostumava en aisys anti,7n ett arbrers, que van creixent uía.
diploma i 350 pessetes.
Em permeto remarcar que l'obra ds1
C. FLISSIDEN, 52 CUSK provincies i estrato- Vicläria, Joan Rigat Monés, de divuit teriors.
Borren: a Antoni Gilabert, diploma malaguanyat Verdaguer i Callis, la tra- nasos, prometent-'ui recompensar els
facturant-les
pel
ger,
n. entre c. Princesa i P.
anys, caigué i es trenca el braç esqueri 300 pessetes.
ducció de "La Divina Comedia" no forran cnrporals i materials que ha lunostre compte
re i probablement la cama del matcix
arut de fer. per donar-los vida, i curarCastells: a Josepa Llusä Gelabert.
es vegi acabada per qui m'ab bastants
PrEus guiad s:A
Grua ASSORTIT DE PANERES, costat.
diploma i 5 00 pessetes; Andreu Amigó mèrits—encar a que no siguin tants com lo> arel, laatenció que tota cosa petita
catases
de
centres de
retnereix, perio és Ilacors que venta
Cdlllp3
Nils, diploma i 500 pessetes.
els de l'iniciador—pugui fer-ho.
luxe, etc., propis per a presents
Els Monjas de Montserrat I
les des-ilhosions i les restes en Ilse de
Puig C./ny,: a Josep Cerdans, diAixí podriem veure completa a les
.....ta
ll51
dnMIBIBBRIllaaliä5311;=&
espl bit di sl s
la casa J. Fonolleda Serra, reploma i 250 pessetes; Francesc Casanostres modestes biblioteques i en la Ice Sumes.
Pelayo, 38. :-: Telèfon 2973 A
comanen el seu licor "AROMAS
La vinya ha crescut amb uns ceps
novas, diploma i 250 pessetes.
nostra llengua (principalment els que
Vicents Montes Caballero, de trenDEL MONTSERRAT",
ben drets i arrenalerats parqué en ala.
Econamica: a doctor Anicet Cresa.
tenim els dos volums ja publicats)
ta anys, compra sardines a la Placa del
El F. C. BARCELONA dismitar-/eS 3a varem tenir el bon gust del
Prats Raquee: a Jaume Recasens, inaquesta important producció.
Mercas dflostafránchs. Se les mtaaja i
tacä, els dies 25 i 27 del corrent.
Assenyalaments per a avui välid del treball, 5oo pessetes; EmeteJ. Valles i Sitges qual u, parlava, ben sana. pelara a
s'intoxica.
contra el FIRST DE 'VIENA, la
pmaes fia vigilat sempre que cap tratari Ibäiíez, invàlid del treball. 00 pesAUDIENCIA TERRITORIAL
"--- LLIBRERIA SUBIRANA
Copa d'Argent DOMECQ, ofensetes ; Daniel Camarasa, invàlid del
Portaferrissa, 14
LA RESIDENCI A AS- ra no les patir aquells arbrers que :VI
d a per la casa Pere Domeeq,
Sala primera. — Universitat. — InAIGUA MAS CUIMBAU
li han costal, ni disminueixin aluells
treball, 250 pessetes; Francesc MontTUDIANTS A PARIS
Necee de la Frontera. Aquesta
cident. — J. Sans contra Detouche.
Per eneirs-rees: Tel. :393 H.
raims que són el Sea tot per pasar
treball, 200 pesSeserrat.
invalid
del
Manuel Blanco. clavä diversos cops
copa està exposada en els apaSala segona. — Sabadell. — Major
Sr. Director:
tot això ho ha aconsenet a
teç: Gabriel Fonollosa, invàlid del trepuny
a
Gregori
Moran
Remen,
de
radors
de
l'acredi¡at
estahlide
En les próximos restes comquantia. — Ricard Soler contra Jaume ball, 200 pessetes: Joan Bonvehy, inRealment el senyor Domenee de Bellcies'a malt de treball í despesa. la35 anys. Li trena la cama esquerra.
pren tots els ritia, aainpanys i ment dels senyors Vicents FerDecena.
snalant tot Pany perquè no y-lag& cap
vilid riel treball, 125 pessetes; Tomàs munt té tota la raó en queixar-se en
licors en ampola i a sloíss, a rer i C.', de la Plaça de CalalúAUDIENCIA PROVINCIAL
(I seu adiete del poc ressò que entre tila/ ternos i puguin arribar al bell
Fluyó, invàlid del trehall, 125 pessetes;
Vi MARCA C.l..ARiZéiA
Bettet Alom Corney, de cinquanta
nya.
Secció primera. — No te assenyalaternas de la cercena: aleshores. sat nsfett
Antoni Romä, invàlid del treball, roo la classe escolar ha trobat la seva
Rbla. Catalunya, 95. Tel. 3257 A
dos, es begué arsenic. La sera intoda en pro de la "Ciutat catalana d'Es- ile veure els ceps plens de ramas grasa
ments.
pessetes.
xicació és de pronóstie greu.
MORT PER UN TREN
pet15,
no
sas i rossos, sans i polits Igual tan
Secció segona. — Universitat. — Un
Un automòbil atropella a Ricard PeTorrents: a Rafael Gil, invàlid del tascliants", a París. La Culpa,
Un tren de la Companyia del Nord
és tosa nostra, i espetera que el se:uvor
aquelles criatures rosses, grasses ; bes
ña España. de vint-i-quatre anys, i
treball, 3 00 pessetes.
SIm celebrat la subhasta relativa a oral, per expendició de bitllets falsos,
ascendent de Barcelona, al pis a nivell
justament
la
nosBellmunt interpretar a
reMinac:e5. que tant de goig fan, ; tecontra Miguel Mas i altres dos.
Una cegada acabat el repartiment de
causa una ferida incisa a Full dret
l'arrendament, pel termini de deu anys.
de la carretera de Ribas agafa un hotra excusa.
Arenys. — Dos incidents, per adulpremir, s'aixecaren a parlar el doctor
bretm als setas pares; però sa`,eu
crosions i contusions a '.:as parts
del guiase destinat a la venda de hamo d'uns 45 anys. Al cap de poc morí.
Si forganització escolar subsistís "in que pa asa : que no tenen cap pren
representant del senyor Bisbe
del cos.
gudes, installat a la plaça dlarquinao- teri, contra Enric Lladó.
Secció tercera. — No té assenyalaCoadjutor, i el senyor Rialp, per a activo" a Barcelona, o a altres ciusass
roes el paces. posant-hi mis trebat
Al carrer de les Corts Catalanes,
na. Es adjudicas provisionahnent al
de Catalunya. es podria nomenar
mea ¿espesa. els converteix en vi; 1
ments.
elogiar la tasca de l'Associació i a la
senyor Lluis Duran per la quantitat
Rosa Fose Segur, de 69 anys, caique
C;.23TES,
comise
d'estudiants
que
es
captingués
Pertamoneces,
raig Ile cap, no li valen a cap acera
cegada el discurs del mestre Millet.
344316 pessetes mensttals. El tipos de
dun tramvia i es trenca el braç dret.
de
treballar
en
pro
de
la
realitzacie
cerca botes i va despeaant, i siguas
maletes, sacs de viatge. Casa
Clogué lacte el senyor Vicents
subhasta era de 1,000 pessetes menResidència
d'Estudiants
catalans
Perelló, Pi, 7 bis; Petrstxol, 17.
(le la
Moragues, que presidia, ami) un parlacurós per polen leEr lana bona eta,
suals. L'acte fou autoritzat pel notari
Pujant a un tren a l'estació de Mar
a París. Però ara és molt dificil :ligar se. cerqué al cap i a la fi he. hasn
Fabrica. Vendes al deíall.
ment cledicat a enaltir rexetnplaritat
torell. Marceli Ballester Oriol caigui
senyor Alfons Grande.
caps. Si el senyor Bellmunt vingués a
dels premiats.
...... lar per cap diner... Infelic'... Fell
es trenca la cama esquerra.
sen tat ja
Ha estat detingut Ereli Bertitez,
se Chic no /10 Sabi .,`, c.ut
la Universitat amb nosaltres
inu (s
Interessa a tots els lAreelos
perfecte cärree i potser la sera tristesa per fer vi na calen ceps ni t •
acusat d'haver pres aoo ozaautes a un
on han d'anar
Irnos
saber
que.
cómic del Teatre Nota Se li ocuparen ! OBJECTES D'ART I CISaugmentaria.
ahans de Nadal a comprar tot
TELLS ADORNATS, PER A
La idea és excellent i el pro tete
15 pessetea.
Aixä i molt mea es el que pauso
precisin dr vaixella es a
un
pres
Ha
fugit
el
que
PRESENTS DE NADAL
snagnifie.
Tots ho reconeixem. perb attnnetenen vinycs, la majar par!
Ha esta detingut Josep Anguera
INglada,
Unís
cristalleries
les
Gran exposició i venda
ningú no es posa al davant i tothom té suya.
Ferré, el qual esaava reclamat pel jutA la matinada d'abans d'altir, fugi
La Societat Económica d'Amics del
Rambla de les Flors, 8, i Ronda
VICENTS FERRER i C.`
jat de Tarragona, acusas d'Izare: are;
oni.
., celebré., diumenge passat, al Saló (le la presó el pres N'Ende Creas Inne de la fatiga. Potser seria miller'
1 si eI pacea tracia de plan,. •
Ir Sant
País
Placa de Catalunya 12 i 13
Lao° pessetes a Dolors Garcia.
Ribe, que complia condemna per TO- que els estudiants interessats en aquent llaners. velsest frait tan car i quia un;
de Cent, la testa anual de repartiment
Telefon 112 A
projecte, que és d'interès general per
de re . at 'auent cernida qtic hagi da dede premis a la virtut, que anualment
hatori. Dins de la presó feia de forner
,
Catalunya. liS diguessin la sera, en una nae? Si p a us canso us explicar!! aue
i sembla que gaudia de confiança.
organitza l'esmentada entitat.
PARAIGUES Ferran, mira. 14
reunió o en aquesta seceió.
cl que passa.
A la Ronda de Sant Antoni, un
Se suposa (me ha saltat per una 1.e
Mea ., re'
Entre la nombrosa concurrencia que
MONEDERS Casa
Joan M. Miró
aellaner. despees de plantas. triat
trataría atropella a Francesc Ramos
cmplenava el saló, hi havien distingides
les parets sense ésser vist per les sens-eu . snit attys a produir. in un arte
personalitats i represcntants de moltes
t
JOIES, VERIT.e.E!_r: Or.13:0, Treix, de setanta anys. Li causa una
RETOLS Innit delicat per la manca <raicita i
ferida contusa a la regid occipital dreL'ENTERRAMENT
Creus se n'ha endut un revólver, un
entitats.
I objectes usats de otcs olasSr. Director:
ta amb hematoma frontal. erosions
unan el paces vea el fruit dalt de farComenca l'acte amh un parlament carnet del Somatent i una cartera d'un
ses. Preu eix. Tallzars, núm. 41.
DEL DR. MANUEL MESTRES
L'any passat. per aquest toles, ja no hre. prnmutent-l i un lana any, ve la eroan-ro/y, la qual contenia 200 pespatital dret i commoció cerebral.
d'En Lluis Millet, elogiant amb beils
d'aque taré
nocui seguir l'acostumada frenada
cadti i perd el fruit. i l'arbre
setes.
Diumenge, al mati, se celehrä l'en- paràgrafs, les virtuts cristianes, fentART DE REN ren;IN
liar entrant a les botigues on hi hacia
Il ha castra de fer-lo fer gres. soase
Baixant d'un tramvia en marxa, Jo- tema:mesa del que en vida fou l'actiu
ne
comparances
amb
l'ambient
nadaEl miller 11i5:-e de enhila
el bon intent d'anunciar en catalä, per gute oinvi no es preccupi portar-1i
sep Renyé Sztral, de 64 anys, i VI- Ecimom de la parró quia de Nostra Do- lene les vinentes diades.
tal de corregir errades que hom hi vela.
novela signa que a ell li fa fata ter
cents Renyé Coll. de yint-i-un anys, na dels Angels, el doctor Manuel MesDesprés d'abres hrillants paràgrafs,
Enguany, tanmateix, ha augmentat pm-Ser Manjar i restar con/ un borne
AIGUA INIPEIVAL VIGA' caigueren i es causaren ferides d'im- tres i Giralt.
En Millet dona per acabat el sen distalment el nombre dels botiguers que (le be.
port à ncia.
cute, enmig de grane aplaudiments.
Des de molt alsans de comenzar Folivalen anunciar llurs mercaderies en ia
1 el mateix prelriem anar diem de les
PARA1GCE3 Cesf:17.4.13
El senyor Josep Maria López Picó,
e; de "Corpore Insepulto”. l'esglésja
!lengua que tras parlen que hbm
altres entibes.
Pontafeer:zsz., 1
en qttalitat de secretad general de l'enfr4
parroquial,
era
completament
plena
L
h
SA
REGAL
Si v aleu tenir el panes al camp. fea;
podria. per mona Ema voluntat qnse
p ETRITXOL, 6
titat, Ilegi la memòria reglamentaria.
crarnics i fidels, i feligresos, que fins
Pintura
telefons. per poder-se come
prova ciill Ora i han emat.
J. BAIXAS.
X
LA CARITAT ( . !i
tineni i per esfore que hi esmerc,,s,
Despees, hom féu remesa dels preels darrers moments s'associaren a la
F.
GIMENO.
LUBRERIA SUBIRANA
acudir a ten arreu on caldría per tal Mear. car té les mateixes necessital,
De l'Asscciació de
mis. que consistien dl títols honorif
J. MIR.
manifestació
de
dol.
Portaf el rissa, 14
fino. al 26 ajtual.
que no estiguin malament tants i tants vl 11 5 litre8 lenes.
na" hem rebut 5 heu.
diplomes i quantitats per valor d'unes
Començà l'ofici a les deu, el qual el
N. el deixen ahandonat a les falles
ció del 70 aniverctri d2
de retols.
25.000 pessetes.
CarliZ, rector
digne
el
doctor
Joaquim
LES PATENTS PER A LA REael temas, prepereinneu-li elerne nts per
LAYETANES
I
ES
Es per ainó que em permeto de pre.
R
E.
tan.GUI
dació. flan estas Ilittraus
BENEFICENCIA
de la parròquia del Canne.
VENDA DE LOCALITATS
CORTS CATALANES, 613
gar-vos la publicació de la nota ae- de'mtsar-se. vom es raigua, ja eue <61,
tes persones necessitades.
L'ofertori comenca ja des (Iel comenDeu alumnes de les Encoles DomiPintura
A. DE CABANYES.
Segons una nota facilitada al Go•
güent, per tal que els botiguers que ja meten les comarques que si sen
çament de rofici i fin% a acabar-lo. Era nicals, diploma i ro pessetes.
VILA-FIJIG
Afaiteuvos amb crema PAVORIT.R vern civil, ha estat prorrogada fins
Ainunforts
tinguessin intent de fer-los en can,li acaraa.-ain tina mira la secada na faca
R. ESTRANY.
tanta la gestada que hi havia que molalbergas
Casa
de
Caritat,
diDotze
Vidres ~anal!'
próxim dia 31, del mes que sena la
O. (GIL.
els estralls que ara mateix es tala Fa'
no llaman (le tenir la temença que no
la gent no pogué entrar.
111,11nrin nit
ploma i ro pessetes.
estignin be. puix que en copiar els vosEl dia 4 del pra,arn ma e de ganar. duració de les patents de revenda que
Acabat l'ofici, hora es dírigi a la
Casa
de
MaterniQuatre
alhergats
actilten el 26.
Eva-las -hl vies transport Cetries.
a les onze 'del
tres ja estaran segurs del que fan;
casa mortuäria per a cercar el cadaESTLID II A IKIEJVY IES
tat. diploma i lo pessetes.
pot presentar-se Bita-caten a
aquells altres—legiól —que no ho fan
Saló de Cent de laAjantzanana Ja ;utaea sNatls. :01111e ah-ies): no pertne ueu que
CORTS CATALANES, 670
ver.
Vint-i-cinc alumnes Junta de Damas,
Pintura
es
amen
que
no
en
hagi de passar per mis camins velada
M. GARCES.
esa catalä perquè
S'orgrnitzui la comitiva. al davant de
C. GUADALUPE.
diploma, 26 de 5 pessetcs i 2 de to
111444+:>;->WalleelK ez.»,se et4++4-aeo+.4.4..444+4
saben, perdran aquella por, i lambe els i encara roes. mal construits j pitice
P. PFRUCHO
la qual hi hacia el clero parroquial,
pessetes.
t snnrtinarzid ,i s is
J. M. 1 X1RO.
lii posaran.
oficiant l'esmentat üoetor CafiiI.
primer de gener
Dotze alumnes Sales Asil de Barsi
e transport
Nenles (tienta. neules): de llimó,
lloreervaitatt
m t j Ps '71selgane
Seguien els asilats de les Cases de echona, diploma i lo pessetes.
bastent més els seus fruits i 1: soril
de canyella. etc.; exquisiüe,z,
Caritas i de Misericòrdia.
pINACOTICA vainilla,
Sis alumnes Escola M. de Cecs i
reeollir-ne. També
escollides, excellents, immillorables. etc. rnolt Inés facil
el cotxe mortuori, hi anava
Darrera
CATALANES,
644
CORTS
Sords-muts, diploma i 12 . 50 pessetes.
17
P,.1t8 Agríenles per poder'
Torrons (torró, torronsl: d'AgraQUADROS
ANTICS.
una presidéncia amb membres del
Tres albergats Asil Naval, diploma
rins al 26 actual.
munt, d'Alacant, de Xixona, de massa- se neansar i no hacer de malvendre
---775
Collegi de Rectal-3.
i lo pessetes.
pa, de neu, de crocant. de crema, de
les cellites.
la formada pels individus de
Seguia
Sales
Asil
Gräcia,
Quatre alumnes
i'vanceszi.
(revÀiac
DAILMINU
gema d'ou, etc.; excellents, exquisits,
1 sial erm li falten tantes de coge.
la Junta d'Obra de la parròquia se- diploma i deu pessetes.
PASSEIG DE GRACIA, 62
li sobren comerciants. ja que amb una
escollits. immillorables.
nyors Josep Sala Bonfill, Joan Espasa,
Eaoultura
J. DUNVACH.
Dos alumnes Centre Moral Instrucze :, e ?a tzts:.
, qt ZuaeCi 5O,, omceanlclr
ec arniltga
Vins i licors de les marques més
Pintura
J. JUNVER.
Lluis Espoy, i Santiago Subirana.
tiu de Gracia, c:iploma i ro pessetes.
l'InS a nulms d'aquest niel.
a 1,7,0 Ptes.
acreditades.
—
A continuació hi anaven els famiQuatre albergats Asil Duran, diploXampanys ile len millors marques
‘t iavtvidea l. que culi . thaint-se ells més boro
liars i marmessors, els quals eren prema i to pessetes.
1 111 MA 1
GAIM1
ue cl pobre pagas que iba afaque
catalanes i estrangeres.
sidits pel canonge doctor Josep Maria
Dos
albergats
Asil
Amics
dels
PoDE
GRACIA,
65
PASSEIG
en NI enea a la
Bunyols de l'Empordà: Coques ;le
Pintura
BONET.
Llovera.
qels
ge
bres,
diploma
i
to
pessetes.
ar
de, fensar
per
rins al 31 actual.
Reus; Galls; Pollastres; Capons; Per1 cl ea etet lz,ndse
Er:11faauol
,In
Unes pm persones formaren l'acomd'ineli
dius;
Tòfones
(frujos);
Gallo
cap
d
FUNDACIONS
panyament. N'hi Imanen de toses les
ent-11
qui;ssem
ae i0ir i s.fohtie
taus
drent,
helo qe,sTteiet vici
(AMARAN
f a rc it s ; Boti f arra ; Llonennissa; OliBaixeras: a Escola Dominical Nosclasses socials. Tatehe hi era represen(sei
CORRIBIA, 7
ves
farcides.
tea
Dona
de
la
Soledat,
diploma
i
Lona
clerecia.
tada dignament la
Pintura
DURAN CAMPS.
17
Vicente A. Ballester i,inad2
o sigui, la
Plcça d'es Catalunya,
17
clriaa11hqtcteamvop.saltres dien.al
FIns al 30 ar11181.
La comitiva seguí pels carrers d'Eli- pessetes
Teresa
Armut,
diGari:
Rda.
Marc
p
ode
la
Creu
i
Angeln,
Peu
sabets,
54ßen 5.'
"W,'Y.44,4444$4,444)+4+4,
Un ragiG
LA TORNADA AL CAMP
ploma i 1.0 00 pessetes ; Josepa Ramos,
'wat; al xamfrà d'aquest carrer amb
GAIIERIES ÑA
1 de la Ronda 'le Sant Antoni, s'aco- diploma i llibreta de la Caixa d'EsSr. Director:
SALIIIERON, 6
•
talvis.
MOBLES D'ART
iadä el dol, que durà !larga estona.
Fa temes que alguns escriptors donen
DECORACIO D'INTERIORS
MarquZs: Ende Ribelles, diploma i
Moltes persones que ocupaven un
el crit d'alerta volent aguantar ele paAquest número ha passa t
Roo pessetes; Manuel Serentill,
sane fi de colare i automóbils, acougesos al camp i fm3, si pogués ésser,
URALITA. S. A.
ma i Roo pessetes.
prnyaren el caa.ver fin g el cementiri
per la censura governativa
tornar-1/i als que n'han marnat 5 pera
PASSEIG DE GRACIA, SO
Pelfort: a l'autor del treball "RaSant Geuvasi, cm rebau cristiana seRainatirnente artiatica "DEKOR".
sobretot
minvar
la
tendencia
que
fa
alBANYERE9 LAVABOS 1 i,.
mon Arp onen, mestre imaginen catalä,
uhltura, ea a l paiitcó de la familia.
PLATERIA JENSEN.
e
gun temps es va notant, que molts de
Exposleló permanent.
UCALFADORS
diploma i 1.500 pesseses.
El Rano!. doctor Cama Reig, r - t1r
treballadors camp deinen Ilur paWATERS •.
Toribi Duran: a Manuel Fontana
BIDETS
d'Hostafranes. dona le, graeea Je
lde i adule Ilur casa pairal per anarPapiol, diploma i 5.000 pessetes.
CAMBRES DE BANY
a ° intento en ron de la familia i feo
C ASA COMAS I C.'
se'n a la ciutat.
PASSEIG DE GRACIA, 2
Prats Raquel. : a Josep Valles Salte'cgi de ies vittuts del final. Acaba
En el vostre, o, mes bes dit, en el
TURQUES, INDIES
LIQU/DACIO D'OBJECTES WART.
demanant lineo oracions per al be de la va, diploma i 5 00 pessetes; Josepa VaFIns a Reta.
nostre niari sorti on editorial que mala
IrncortaJos dfreetarnera
lles Sola, diploma i 500 Pessetes5
sera anima.
molla traga tractava aquest assumpte
Grane stocks ambate ara
Francesc Estany i Concepció jUnyent,
Descansi en pan el model de sacerPece dies després va publicar lambe
diploma i 500 pessetes ; Josepa M iquel
Arias, S• A.
Cesa
hon
amic.
dots i
un article, si mal na record°, signat per
li
Cardus, diploma i son pessetes; Joa7 • PELAY0 • 7
1 ðe Cent,
['Cae
249-351,
En
Ferran
Soldevila,
que
es
referia
al
QUALITAT SUPERIOR
CULTES PER A AVUI
quima Mas Taule, di ploma 1 500 P us (Tocant,a1 Paleen; de GAIK iK)
Fabricant: J. ALERM, »TARO mateix cas; però jo, Cota a pages que
seto.
Quaranta hores.--A l'església de las
• II II
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v a lut Ts :

sollicitar la concessió de les dites patenta mitjançant la Urna de dues mil
pessetes que han de consignar-se a la
Caixa del Comise Benéfico-Social i les
quals s'aplicarien després a pagar les
quotes corresponents a la conceasió obtinguda.
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LA PUBLICITAT

bre el nomenament d'alta; ar-

El GOVERN CIVIL DE PRIMO DE RIVERA

rees. El ministre ha dit que aixa
ho tractarà en el pròxim Consell.
LA PRORROGA DEL DECRET

ESPA N Y A 1 PORTUGAL S OTMETRAN AL TRIBUNAL DE LA HAYA LES
QUESTIONS QUE TINGUIN FENDENTS

Madrid, 21.—El propyinent
dimecres es publicarä a la "Gaceta" el deeret prorrogant el deeret de lloguers.

EL GOVERN HA INSISTIT EN QUE L'ASSOCIACIO DE LA PREMSA IN¡ORMI LA SEVA PRoPOSICIO REFERENT AL DESCANS DOMINICAL DE
LA PREMSA

ASSENIBLEA DELS MAURINS

DE LLOGU ER8

»IR MOTIU DEL BANQUET D'HOMENATGE A L'ESCULTOR MIQUEL
Un', EL COMTE DE ROMANONES HA PRONUNCIAT UN DISCURS MOLT
CURIOS
NOTES OFICIOSES
LA QUESTIO DE LA PESCA
AL GUADALQUIVIR
:drid, 21. — Una nota oficiosa
acatada aquesta tarda du:
El ministre erEstat, amb les patau hs a ire Pronuncia a l'Acadèmia
dt larisprudencia, després de la conferéacia del doctor Rhighsen, secretari de la Unió crAsociacions per a

la unaganda de la Lliga de les Naciera va dir que desitjosos Portugal
Eaianya no ja sola de resoldre juria a i ment tot litigi que afectes eta
des pobles germana, sine. d'enfortir
aataaritat de la Lliga de les Nacions,
etadiava la possibilitat de sotmctre una determinada qüestió pendent
a la decisió del Tribunal de Justicia
Internacional de La Haya.
Una altra nota diu:
Per dificultats en rorganitzacia
ha estat suspès el funeral que en
staragi de ränima de N'Antoni Man Ta, costejat pel Govern, salada
celebrar demà a resglesia de Sant
Francesc el Gran.
Se celebrará el dia 14 del pròxim
gener de 1926.
Puntualitzat mitjançant les converses verbals que han celebrar
aquests dies els senyors Meto Barreto, representant de Portugal, i
l'anguas Messias, ministre d'Estat,
racord relatiu a la qüestiö de la
pesca al Guadiana, oportunament es
redactara per iota dos Governs !a
nata sollicitant rarbitratge del president del Tribunal de Justicia Internacional, monsieur Max Hubeet.
EL DESCANS DOMINICAL DE
LA PREMSA
Una altra nota oficiosa diu:
Cópia de la comunicació que el
cap del Govern ha dirigit a l'Assaciada) de la Premsa:
"Excm. Sr.: Consideracions fonamentals que no per haver estat
ja repetidament plantejats i que pel
seu ciar criteri no han d'alterar fara
aciós exposar, mouen el Govern a
creure convenient per al bé públic
,ercar el maja de satisfer l'opinió en
el seta desig que no s'interrompi la
ouotirliana comunicació de la Premsa, propósit que pot, indubtablement. ésser aconseguit amb la pualicació d'un periòdic, baldament es
reduís a les dimensions precises per
c mplir el buit que existeix avui durant les atores en qua tal comunicaca queda tallada.
A tal fi i tenint en compte que
daga millar que aqueixa Associada de la seva digna presidencia interessada en rassumpte i que n'as
cuneixedor esta en condiciona de donar forma i redactar el projecte, desaja el Govern que per la dita Assaciació i ama' la urgencia que la
precisó de resoldre'l sense premura
sarnposa, per procedir a l'estudi del
desig del Govern i a propasar la
ferma per aconseguir la realització
¿el dit assumpte, recomanant a V.
L. es digni remetre aquesta conte a l a aquesta Presidancia del Consta, abans del dia 5 del vinent gene:
r , é11 guardi a V. E. rimas anye.
.!adrid, 20 de desernbre de 1925.
--• Miguel Primo de Rivera."
EL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA Viala- A EL MINISTRE DE LA
GOVERNACIO
.14rid , 21. — Aquest matí viel general Martínez Anido
ciar de la Universitat de Baria' na, doctor Martínez Vargas, i
el . atedrätic de la dita Universitat
taSar Algarra.
UNA ALTRA VISITA
ministre d'Instrucci a , senyor
a. ha rebut aquest mar; el rec.. la Universitat Central, senyar
,
• a . -mec Carracido.
BANQUET
A

HONOR

DE

Madrid, 2 1.

MIQUEL BLAY

talaranitzat pel

Casal Catalä Madrid. ahir se
re lehrä a l'hotel) Nacional un
hanquet d'homenatge a honor
de aeseultar senyor Miguel
Itlay. amh motiu d'haver estat
arunettat director de l'Acadèmia
Espanyola de Brilles Aras, de
Roma.
Els assistents eren trds
ira s i caraeteritzats adietes i
hornee de eianeia, aterí com acaderhies i literata.
Laaairla presidenrial circular
eslava ocupada per Phrtmena t
-jatsenyorMiqulB:ay,comte
4 Romannnes, president del
Casal Catalä, manyar Lluís
senyor Rafe! Merquina i els
" 11,,v o rs Magallón, talara, Adiä,
%lama Francas. Blay (ME,
López, Aldaz, Benlliure, Prats,
Puig Aaprer, Cierva, Recasens,
Carraeido i comte cte les Infantes,
Als pastres, el prP5.4411.111 11011
Casal Català, senyor Mute Civi l, en breus paraules, fati un
lardorós elogi de la figura arlletica del senyor Blay, oterint-

Ij

ll'homenalge i
donant lectura a melles adhesions, la mejor de les quals
ere,n de Barcelona i Roma. Figuren entre els adherits personalitats tan distingides com Sorolla i Zubiarre.
El senyor Adiä, en represenlactó poble nadie (tel senyor Blay, féu amb gran encert el bosqueig de Phomenatjat, d'ena que Blay era un nen
i ernmottlava imatges en mig de
l'admirada) deis seus condeixebles, nos que grades al seo geni creador, ha arribat a escalar,
amb mereixement, l'alt llon per
al qual ha estat designat.
S'alçà despras a parlar el
colaste de Romationes, president
de l'Aeadernia de Bolles Arte
de San Fernando.
—Aquí ens havarn reunit —
amena dient — Hornos de distintes tendlencies, per a retre
aquest just homenatge a un 1/ame insigne. l'Hay arriba a la direcetó de l'Acadèmia de Belles
Arts de Roma pele sena grane
mèrits d'artista universal i per
la seva exectició meravellosa en
l'escultura.
Blay — eegueix dient el conste' de Romanones és bona
persona, i ho dic perquä es pot
ésser bon artista i no ésser bona persona; Blay no té enemics.
Blay té Iles condicions de mejor
eneomi.
Blay és catalä, pera un eatalä
de cap a peus. que posa per esséllela de totes les seves adralracione el sen amor a Espanya.
Jo no sé, senyors, si m'equivoco — proseguí el comte (le
Romanones — si no és alie a
aquest acte en honor de Blay,
aquell altre homenatge que ha
de tributar-se a la terra catalana. Jo cree que tots hem de
sentir una sincera simpatia i
una positiva admiració per Catalunya..J0 soc dels que creuen
i han cregut sempre que s'U
de laborar per trotase la fórmula Q u e permeti que els
nobles i legítims anhele de Catalunya s'endeguin per un eami de normalitat que porta a
una solució d'harmonia.
Tinc fe, s e nyors, en que
aquest ami es trobarà, i tate
aquesta fe perquè canee bestant il'ànima catelana i sa que
s'hi troba un gran fons de romanticisme, romanticisme que
es causa que • el poble catalä
estimi, per damunt de tot, les
seves tradicions. El primer que
s'ha de fer, dones, as respectar

aquestes tradicions i -no airetendre sollar-les... (Grans aplau
diments ofeguen la 1:P11 dr l'orador i itnpideixen oir el final
d'aquest paràgraf.)
Madrid — segueix dient el
senyor Romanones—estä obert
sempre als triomfs dels artistes d'Espanya seneera, sense
preguntar-los d'on véneti. Blay
és de tota Espanya , i si en la
seva Huila ha pogut assolir un
deis més alts limes de l'escultura, ara vencerà a la ciutat
eterna, i la seva tasca serà profitosa, deixant una memòria inesborrable.
Una gran ovaciú acolli aquestes paraules del conste de Romaltones, sentint-se visques a
Catalunya, a Espanya i a Blay.
El director de Belles Arts,
comte de les Infantes, en non
del Govern, s'associa a l'homenatge i felicita l'Acadèmia de
Sant Fernando per la proposta
que féu a favor de D'ay.
Clogué els discursos el propi senyor Blay, dient que era
per a ell elemental &tire donar
les gràcies al Casal Català, organitzador de l'homenatge, i a
Adiä, aue tant emotivament
havia recordat l'Areädia ferie
del seu Olot. al qual profesanva l'amor d'un fill envere la
mare.
A emilinuaeiö tingue frases
de gratitud per a Madrid, "el
qual M'oprí les seves portes—
digne ---N.sense jo trucar-hi".
Lie g f despras unes (martilles
amb les següents sentides permites:
"Si la fusta en que està tallada toseament la meya modesta personalitat artfslica no
fos de torta fibra, de torta contextura, 1 no estigués del tot
guarida, la voslra demostrad()
Infecte. d'estimaci ó i (per qua
110 dir-ho) d'arindraciá taniba.
oue reputgen els estalas Ihnli
deis melle escaseas moretee_
mente faria possible que la
vanitat es N'II ?AS epls
mena poros produint en el wat
asser moral I al ituflanient, que
quedarla desfigurat el que aviii
festegeu amb el vostre heme'tal ge,
Cree, no (-distan!. enneixe'm
prou per poder afirmar que no
rorro serp hlant perita per trame y a «hit i exbar-me per
Cribrie de la infecciosa malaltia que fa Pindividu
insuportahlea encara que sigui
ilatauells — iliitty de mi — que
la providaneia ha comblat de
talaentsh.
m ptle ronveneiment pire
assegurar-' 05 que PI Blay del
demà PI trobaren igual que el
13lay d'avisa que es el mateia

que el d'aliir, rom poden testimoniar-ho ataimns dels vels
arnies que m'escolten, i és premia instintivament se molt he
que el primer que . compta en la
vida deis bornes es ço que haurau pogut ter de bell, de rede,
bo. durant, el breu espai que
va entre la petició horitzontal
Otte obre la noslra existancia i
la una mica mejor que la tanta, deixant insatisfetes les p ostres anales d'ideal i de perfeca
ció.
Es per això que del reele
compliment del deure n'he fet
un culte.
Deixo la Direceiö de l'Eserda
de Bailes Arts, a la qual tenia
oferte lote els meus amors, Lotes les meves energies i tots
els D1P11.5 afanys. e rara moment
en que l'aconseguiment dels
meus ambiciosos desigs de millora i reforma anaven lent ament prenent el calo) de la reaWat. I ho deixo perque. Dones,
perque el deure em crida a un
altre Ilota per Pauguela voluntat de S. 31., per la del sen Govern i pel maudat moral (le la
Reial Academia de Belles Arts
de Sant Fernando.
Vaig de director de la /los.'
tra Academia de Roma, i allí,
are ací, no tindre altre ideal ni
altre programa que compile
dignament. com espanyol i com
a f art ista.
La lectura d'aquestes (martilles fon acollida amb farmidable ovació. Tots ele nee, etenles felicitaren el senyor Blay
1 signaren en un pergorna rum
reeard de la festa.
A MADRID S'hA ENFONSAT

UN PIS :-: UN MORT 1 TRES
FERITS
Madrid, 21. — A la casa número
18 del carrer de Sant Marea su a registrat un succés que alarma Inda cl
veinat.
Pels volts de les deu del mata s'enionsä arnla gran estrèpit el trespal ¿el
pis segon, en el qual es trobaven en
aquell moment Víctor Pariente i
seca filla Guadalupe, de divuit atirs.
Víctor i Guadalupe han caigut entro les runes al pis inferior, cm el
qual - ea trobaven arahquillament
inquilins Júria Anta i Felip Saber
la minyona Estefania Plaza.

Davant del soroll de l'esiondrament
i éls crits de les persones aliad:des,
acudiren nombrosos seins, les autonitats E una secció de bombers, els quals
procedircn immediatament a extreure
les persones sepultades, cosa que s'aconseguí després de molts treballs.
Júlia hada mort a conseqüència de
l'aixafament de la base del crani. i
Víctor, Guadalupe i Felip, solden lerides greus.
La minyona Estefania sols hat la
sofert lesions de pro/tisana reservat.
Els bombera, una vegada extretes
les persanes esmentades, procedirm a
apuntalar la casa.
Els arquitectes senyors Monasterio
i Arrigada han practicar per ordre del
jutjat una inspecció a la finca número té del carrer de Sant Maten.
Han dictaminat, segons infama s,
que resfondrament ha sobreviagut a
conseqüencia de les filtracioas a'aigua
d'un dipòsit que allí hi havia, i que
en el transcurs dels anys—car la casa
és molt vella—ha anat consamint el
fustam corresponent al pis de !a rala,
on ha esdevingut l'esfondrament.
A batid dela técnica no cal demflutjar la finca, que es troba ea lean estat
de conservació.
El jutge cha adreçat al Collcei
d'Arquitectes perquè designi dos ti-enics que reconeixin la finr.a. Han es al precintadas pel jutja: les
cuines dels pisos segon i priaaati, atad
com el menjadar.
El mestre d'obres de la fiaca derriatia, fa tres setmanes pertnis a l'Ajentament per fer-hi obres. •
Aquesta tarda sita celchiat rentarrament de la dona morta a c ausa de
les ['tni rammt.
LA REORGANITZACi0 DEL MINISTERI DE FOMENT
Madrid, 21.—El ministre de

Foment ha manifestat avui gnu.,
d'acord anula el presideist, sala
aprovat la reorganització del
ministeri, creant-se la Direcció
General de Ferrocarrils.
Igualment—hit afegit—, de la
Direceid General d'Agricultura,
Mines i Monis, es destilan la segona, que funcionarà amb independencia, i un cap arabais
els treballs d'organització es
creará. la Direeci6 General de

Mines.
Un periodista li ha preguntat
si podía dir quelcom sobre el Ma
(le construcció de carretones, a
la qual pregunta ha eontestat

ministre:
—He pensat construir un eircuit que passi per les elidida
mes importante i artístiques
d'Espanya, a fi (le millorar - les i
facilitar el turisnte, per a la
qual cosa m'as:temen:airee del
Reial Patronat de Turisnie,
Retal Autornaltil Club i (Peltres
enlataba
Tanita) se li ha preguntat so-

Madrid, 21 —Dissabte i diumenge, a la tarda, es reuniren
els ex-parlamentaris i Juntes
directives de les Societats mauristea, al Centre del partit.
Acordaren donar un vot lie
confiar/ea al senyor Goicoechea,
director de l'agrupada, porque
eonvoqui una assernblea de torees mauristes, en la qual es resoldrà la sota definitiva del
grup.
AFUSELLAMENT D'UN
CARRABINER
Caste116.—Amb molla del fusellammt
cid carrabiner Marta/ea Aguilar, alar
se suapengue el festival anunciat a la
playa de Toros, a bendici del mutilat
d'A f rica.
Per igual /mala taren suspesos tots
els espaciarles. El neu entró en eapella a les cine del mati, prodigant - li
des d'aquesta hora els auxilis de consuctud els Gcrmans de la Pau i Caritat.
La sentència fou executada a dos
quarta de vuit del mati per ott piquet
de carrabiners, al comandament d'un
tincnt, en el bloc anomenat Riu Sec,
situat prop de la capital.
Formaren el quadro torees del regiment de Tetuan.
El reta en un principi Ca negó a ser
tapat datas i a qua sial colloqués d'esquena.
Moments abans del mnment fatal.
suplich amb passió pelo seus fills.
Camplerta la sentar/da, totes les forCCN desfilaren datara el cadavcr.
INCENDI A UN COL..LEGI
DE PARES SALESIANS
Ronda.—Al Collegi que els Pares Sa.
lesians tenen en aquesta població, alta
declarat un formidable incencli, el goal,
tot •seguit, ha ares gran increment a
causa del fort vent regnant.
Al bloc del succés hi han acuda totes les autoritats.
La planta alta de Tediiici ha quedat
completament destruida, perra a fortu•
nadament no han ocorregut desgracies
personals.
Les llames ha:/ assolit una cansa:arable altura i els danys materials són
consideració.
El loe ha començat per la xemeneia
de la cuina, on al mati l'ha denunciat
la gran quantitat de film que per allí
sortia. Després de grana esforilos
pogut ésser extingit, pena mis tard
reproduit.
La importancia ame ha ares el ina
ha estat riegan al fort vent que feia, la
manca de servei d'incendi;, per la qual
cnsa ropinió es troba justament indignada.
Forero de l'exèrcit han facilitat 1 a
operacions d'extinció, abrí com el salvament dels alumnes.
S'assegura que redifici estava assegurat en 15o.000 pessetes. Queden patito focas que es tem es reprodueixi el
sinistre, per la qual cosa són objecte
d'una c:ctiva vigilancia.
Es molt elogiat el gest del director
del Collegi, doctor N'Ignasi Pérez,
el qual ha evitat una catàstrofe, puix
guau tingué noticia de fincendi s'estava
projectant una paliada, abans de l'hora
de sopar. Sense perdre la serenitat, cl
director s'ahstingné de comunicar-ho
als alumnes i formant-los els féu ripidament Sarria del local.

NOMENAMENTS
DE MAGISTRATS
Entre els decrets de Gräcia i JUStícia signats avui hi ha els següents:
Nomenant el senyor Joaquim Delgado magistrat de l'Audiencia de Palma de Mallorca.
Nomenant el senyor Bonaventura
Sänchez Cafiete advocat fiscal de Barcelana.

ARA CANTEN LES "CANTICAS
DE ALFONSO EL SABIO"
S'inaugura el cuas a l'Acadamia
Selles Arts.
Presidí el «ante de Romanones.
Es féu lliurament de premis i diplomes, i després el novel-lista Josep Francés dissertà sobre pintura.
Parla despres racadamic senyor Fonlanillas.
Per altim, un cor de seminaristes
entona diverses composicions, entre
elles les "Cánticas de Alfonso el Sabio".
EL PROBLEMA
DE LES VIVENDES
La Federació d'Entitats Ciutadanes
ha elevat a Govern en sollicitud que
es dicti una hei de lloguers inspirada
C11 les estrangeres, que resolgui delinitivament el problema de la vivenda.
Aquesta Federació emprendrà una
campanya per tot Espanya, amb el fi
d'aconseguir la consecució dels seus
propasas, que satisfarà eis desigs de
tots els espanyols, segons afirma acinesia entitat.
TEMPORALS A LA PENINSULA :-: CRESCUDA DEL GUADALQUIVIR : INONDACIONS

Sevilla. — Co es temia, ha descarregat el temporal d'aigiies.
El riu ha crcscut d'una manera
gran i ha fea pujar el nivell deis
molls tan rapidament que salan hagut de retirar la rnajor part de les
mercader les.
A la rampa de Triana el corrent
arrosaega gran quaintitat de fustes.
El vapor "Danguintong" ha sortit
armest matí del port amb carregarient de mineral.

A Sant Joan d'Aznaliarache ha
estat arrossegat pel correa. Sagnota on para.
Les pèrdues sofertes a les mercadcries es calculen en nies d'un milita
ae pessetes.
Segons comunicat de la Comandancia de Marina, a dos quarts de
deu del mata, a Pefiaflor, les aigima
del riu esta!' deu metres més altes
aue ordinariamcnt.
A Sevilla Taigua ha pujat al moll
alt de port i l'ha inondat.
Al mati el corrent era tan gros
eme ha trencat les amarres el vapor
anglis "Lewton a que estava atracad
at moll del mineral. El vaixell, arrossegat, perra la tripuacita sala salvat; per fi també sala pogut salvar
el vaixell, el qual, després de dilicils
maniobres, ha ancorat prop de San
J11211 de Aznalfarache
Les aigües han inondat la barriada de Juncal.
Al barri de las Cerillas el veí Mantel López, que intentava salvar de
les aigües aigues coses, ha caigut
a una fondala anomenada -El clac
ac la mort - i allí batirla mort si ao
bugues estat vist per la guardia ci5i1 del lloc de Triana.
Les carreteres de Satt Juan de
Atanalfarache estan Mondarles i
poden circular els tramvies. Sols are
ritten tina al contenga/neta del barra de Colon.
Les barraques de Triada tan/be
catan inondades i els seus habitants
han hagut de sortir aquesta nit cuita
corrents de les seres cases, valent-se
de cavalleries i barqueo per no morir ofegats. Els paraments de llurs
cases han desaparegut.
A l'Escorxador slian refugiat 40
famílies que habiten les barraques
ael Juncal.
Per la part de Tablada raigua
fins a la carretera i la camtmicació atnh la Devesa i l'Aeradrom es fal rima dificilment.
La barriada de la Huella del Fraile esta quasi Mondada i ha entrar
gran quantitat d'aigua a les clavegueres de la fábrica del gas.
Ea 'ton que l'aigua pugi fina mas
atnunt de les defenses del barra
Es deia que a Triana badea mart
otegats una dona i un nen; pero
1a. noticia na ala confirmat als centres oficial,.
Les hamaques de Villalatas presenten aspecte desolador.

'Villa del Rica 21. _ La cre s
cuda del Guadalquivir és enorme.
Tota l'hiela es troba inundada, amb una alatiria de dos
a tres metres.
L'aigua lambe Ita invadit el
passeig deis Lirios. Les vivendes presenten un aspeete fantastic.
La fäbriea de Marmolejo ha
quedat inundada i la maquinaria ha quedat inutilitzada.
Bailan, 21. — llegue un furiós temporal d'aigua i vent.
Els rius porten grane quanWats d'olives.
Cädiz, 21. — Regna un gran
ternpoi al d'aigua i vent.
Ha tirat per terra els arta es
Les talles telegráfiques i telefbaiquea han quedat destruides! . Els tren no circulen. Els
rius han sortit de mara.
El comandant de Marina ha
ordenat que sigui taneat el port
a la navegació. Han arribat
tres vaixells arnb avaries danipol Rancia.
Es perillosa la navegada) pia.
l'estret.
Cirdova. — El temporal de plugas
ha causat gratis perjudicis al camp
i a ahorra, especialment a la ribera
del Guadalquivir, on ahau inondat
diverses cases. El vent, fort, ha praduit rimares destroces a rarbrar.
Els barris nous dels atores estan
incomunicat amb la ciutat, per estar intransitables els camina
Dels pobles del camp arriben noticies donant compte deis grans perjudicis que ha produit el temporal.
El Guadalquivir continua creixent.
Almeria. — Al mati d'ahir es
desencadena. 11I1 Vielient temporal
ti aigua i ve»t.
A dos quarts de tres ha cometida
a dernanar auxai el transatlantic
"Reina Victoria", que tornava del
sud-América.
Malgrat l'imponent estat de la
mar, el pràctic del port, Antoni Ronais, ha sortit en una petita embarcació de quatre rems a donar entrarla al vapor.
El fort onatge regnant ha posat
CII perill d'anar a fons el vaixell.
El "Reina Victoria", en vista del
perill que les ones el llensessin contra la costa, se Maná mar endin6
córner el temporal, entrant per fi al
part a les nou del mata
Altrcs vaixells han intentat refugiar-se al port en la impossibilitat d'assolir-ho han ancorat a los
proximitats.
El vapor suec "Hohnia", que portasa carregament de fosfats, fou arrossegat per les ones fins prop de
de la platja, corre:U l'edil de nata
frfagar.
A causa del vent huracattat ha
aterrat violentan/e:0 raeropla del
servei corrett francas. L'aviador, lilas.
El temporal continua.
Pamplona. — Ahir a la tarda es
pradni un fort temporal, que el/sorra un mur del Frontó.
La paret mati quatre persones i
cit ferí greument tres mes.
Vitoria.—Aquesta nit alta deseticadenat un violent temporal que ha causal grans destroces.
L'hurad ha arrencat el rellotge de
la torra de resglésia de Sant
tle ia
el unid a anat a catire al tau

Vtè. bé,

Senyora,

quan es pentina, en el primer
que deu cridar sa atenció; en
aqueixos cabells solts enredats en la pinta?
No menyspreï vost l'avis!
En quant els vegi a diari, recorri al mitjä més eficac per
combatre la caiguda del cabell. A l'ús- del Petroli Ga I.
Decideixi's. Compri avui mateix un flascó de Petroli Gal
en la primera perfumeria, farmacia o drogueria que trobi
i usi'l amb constancia:
És una loció antisèptica de
tocador, de perfum fresc i
a g radable. Detura la caiguda
del cabell, fomenta Ilur creixenca i Ii dóna vigoria i flexibilitat, suavitat brillantor

PETROLI GA1
Flascó 2,50 a tota Espanya
rc.7apost deri7nitrc a ce.77 da; cómprad.Z.:

VOLEU COMPRAR BE

SI

iq siteu ahans ei

ECONOMAT DE B.RCELQNA
Rambla de Cataluaya, 80 :-: Terefen 1557

G.

oil a niés nitres artc!es, trahreu:
Conyae Domecq 3 cepas...

Martel

Conyac

O....

•••

...............

6.15 bot. gran
5,60
5,35 "
12.40 "

11,35
Anís del Mono... ...
le

el

le
I,

.. ..................

/I

7,40 " 1 litre.

6.60 " 3/4 litre.
4.10 " 1/2 !Urea
7.t55 " gran
4,10 " petita.
5,70 " gran

te

3) "
XANT ANTS:
..„
Ilosivet - Ladubay carta d'ora
......... .........
"Gladiateur"

Ponunery Greno. sec extra seo. .
Veuve-Cliequot carta

pelita:

6.85
12.60
9.80
12.—
13.05.
13,55

TORRONS: classe extra pues:
Nixona. Alacant i Guirlatxa...
...
7.25 quia..
aaaa
„. „,
Massapà, Cädiz i lema.... ...
NEULES, classe extra: . 250 el cela
ASSORTIDA SECCIO CE XARCUTERIA
NOTA.— El timbre mabil t'arree del peana

Correria sense que, afortunadatuela
causes desgracies.
Vigo.—A la mar tegua un fortissan
temporal. Toquen aquest port vaixeils
d'arribada. l'entinen fonaejats en
aquest pina els vapors "Castilla - , "Navarra" i "Escolano", que porten reclutes a l'Africa.
En el barri de pescadora hi ha eral
inquietut per ignorar-se en pot asser
el vapor "Neira", que se suposa refugiat a algún litt de la costa.
remas—S*11a desencadenat una violenta tempesta.
LA

PRESIDENCIA DE L'ACADEMIA ESPANYOLA

A la sessió celebrada per la. Reill
Acailainia Espanyola de la Llengua,
s'ha tractat de la necessitat de namenar un President amb caràcter accidtatal per a suhstituir al senyor Maura en
tant que s'efectul releed() aefinitha.

Per unailimitat, ha estat proposat
president de! Centre d'Estudis
ríes senyor Menélide. Pidal, que ha
acceptat el carrec, expressant en brea/a
filiases de gratitud.
L'eleecia definiiva se celebrara el ao
de racual.
Encara que es crea será ratiiieat e',
nomenament del senyor Menéndez Pidal, no falten partidaris tic que 'rt.
presidencia de l'Acadantia sia ocultad.;
per una figura política o militar,, havent-se arribat a dir els noms del Tale
d'Alba, del general Cano i
altres.

NONELL GERM A Ñ G
CANYi VALORS CUPOraa
rambla del Cantee, 16

1

LA

QUESTIO ii-k

Dimana, 22 dftembre de 1 tlit

SIRIA

El debat a la Cambra «francesa • Útl zran

triomf del (Joven,

Declaracions de MM. Painleve i M. Briand : La Yo/cc/ej.: . ä00:4913 cimea 29
i 420 contra 35 a favor del Govern
París, a t.--Aliir celebró sessió la UN SUBMARI AMERICA BAIXA
Cambra deis diputats i es va conti-.
A 70 METRES DE FONS
k.:
.. .f
nuar la interpetlació sobre la qüesNova York, 21.—Durant una prova
- tió de Siria. M. Girod parla !larga- de submarins efectuada a Nova Lon'
meet, tractant de defensar el general don, el submarí "S-19" ',ha - pogut baiSL-rl.il i especialment el coronel Mi- xr sense dificultat a un -profunditat de
1 chr,ud.
ao metres amb una tripulació de 30
M. Desjardins, pel contrari, atacó homes.
Yio "..mtarnegt el general Sarrail, al
Es trobaven a bord nombrosos tecnics
qual acusó especialment per no haper tal destuc:tiar els efectes de la prever infonnat el Gover:1 sobre la vesió de l'aigua en el case del vaixell.
ritabIe situaciet de Siria. Tambe
.
cembate el coronel Michand, el qual
DE FRANÇA
-Ion defensat, amb interrupciems, per
1.-7 M. Painlevé.
(Conlinnacij de la página 1)
El dipmat comunista M. Doriot
cornbat la intervenció francesa a SiELS ELOGIS
ria i al Marroc, i demana l'ahandó
DE LA PREMSA ANGLESA
cratribdós paisos.
Londres, 21.—Diversos diaris coLes paraules gruixudes del diputat
comunista obliguen al prsident, se- ntenten amb elogi el gest dels industrials francesos en presentar al
nyor Herriot, a protestar-ne i a erisen Govern un projecte de solució
dar a i'ordre l'orador.
M. Painlevé din que mentre fou de la crisi financiera. Un d'aquests
diaris fa notar que el mes intportant
president del Consell de Ministres
no tractà mai - la qüestió de Siria en aquest . fet és el desig de sostraucont una qiiesti6 política. L'anarquia re el problema financier a la influencia de la politica.—Havas.
en aquest país era tan gran i les
UN MONOPOLI AMERICA DE
. Iluites religioses tan e nverinades que
TABACS A FRANCA?
i França no podia menys que interveNora York, 2r. — La American
nir-hi. :Nt. Painleyé qualifica de IleTobacco Company declara que no La
geoda el bombardeig de Damasc i
afegeix que només .foren disparats
rebut cap oferta referein al monopoli
de la venda de tabacs a Franca i JLIC
alguns °husos damunt d'una barriada allsnyacla, el qual acte bou aprono ha fet cap negociació sobre aquest
vat pel Govern.
afer a Paris.
Intervé M. Briand. el qual, conEs creu saber, no obstant, que les
testant a M. Doriot, din que Franmés importante oompanyies de tabac
ca realitza a Siria i al Marroc una dele Estats Units han estat convocaobra de civilització i •le solidaritat
des a una conferencia amb bbjecte de
de nobles, respectant llar veritable discutir la reanelació eventual amb el
Ilibertat. De cap manera pot França (j oven/ francès de les negociaciem,.inpensar Cabanddrar aquests territoterrompudes a darrers de jutty.—Radio.
ris, ni cap governant amb seny s'aUN PLA SISTEMA DAWES
treviria a proposar-ho al país.
PER A FRANÇA?
(Arplaudiments de teta la Cambra,
París, ;21. — Circula rl rumor ;,ls
menys de les extremes esquerres).—
passadissos de la Cambra que. aviat
Hayas.
es procedirà a una consulta ex t raparParís, 21.—A dos quarts de dues
lamentada de perits financiers per irrde la matinada araba la sessió de la
plantar a Franca una mena de pla
Cambra, sessió dedicada a les interDawes.—Havas.
pel/acione FO!. :re la situació a Siria.
TROBARAN RESISTENCIA
Es vota una oree del dia de conELS PROJECTES DE
fianea en la política de pacificació
M. DOUMER?
del Govern i aprofitant les instrucParís, 21. — Sembla que respecte
cions donde; pel Goverp a l'Alt
als projectes finaaciers del nou minisComissari, M. De Jouvenel.
La part de Fordre del dia relativa
tre d'Hisenda, senyor Doutner, en eis
al ved de ce:llanca en el Gavera fou cercles politics s'assegura que han trobat resistencia per part d'alguns miaprovada per 3en vote contra 29, i
nistres radicals, sobretot luan Dourner
la relativa a les instruccions donades - a M. De Jouvenel fou aprovada
ha demanat augmentar ceras impostes
per 420 vols contra 33. —Hayas.
indirectes i especialment l'impost sobre la xifra dels negocie que tractava
UN At-Ti'"E DF.r11-17.7•1TIMENT
d'elevar el doble.
DE T.". 25. JOVUENEL,
Els ministres pertanyents al Cartel
Madrid. 21. — L'ah. eoeissari
de la República francesa a Siria han fet valer que el seu programa eleces veu de nou en l'obligació de toral comprenia precisament la supressió de l'impost sobre la :lira dels nedesmentir terminantment la no1 eta publicada en un comunicat gocie i que els seria molt difícil apro(le prensan a Nauen. per fil anvar la mesura propoeta per Doumer.
glès. selTons la gura noticia els
S'ha tractat tambè de Taugment Taleteebtatep'; , -ala carretes dr Matres impostos indirectes distints del de
mase, esMn ara sola la fiscala xifra dels negocie. però s'ha comlització deis franeesros. car els
provat que cap impost indirecte pot
sohlats han aixecat petits binrendir tau ni tan fàcilment com el
raus des dels quals Poden obde la xifra dels negocie.
servar en tules direetdons.
El Corleen de ministres ha acceptat
.tatteste n e tfria íts falsa en en principi l'augment del pren del taabsolut. La calma ro ana a Dabae, de les tarifes postals i dc certs
mace. i els liabBants es dedidrets de Duana, pece) la discussió .s'ha
quen a llurs te • biluals OrI103reanimat quan sIm tractat de demanar
rions. — Signat, D . .Fouvenel.
una part dele recursos suplementaris a
EL clovznrtueort Er'.. YEriFL
l'impost directe.
CUNEE ARR:BA A MARSELLA
A la reunió de demà. dimarts, DotiMars • d'a. I.---Pr••••ede.nts
oler dura al Consell els projectes esSiria i Egiple htt arribe! el jatalle, inspirant-se en aquestes conside' General Itfetzinger
racions.—Radio.
tonduint a bord et eapilh
LA REORGANITZACIO
gedruenntior del `febril Dense
DE L'EXERCIT
(luan eaalath la rebellid contra
París, 21—El Consell' Superior de
les tr.-q.es franceses.
Guerra es reunirá dimecres que ve
ímritá Carbillet
negat
ß conerdir taja interviu a la per examinar el projecte de hei sobre
la reor ganització general de repremsa--Havas.
xercit; aquest .projecte ha d'éss'er
-1118E000IACIONS PER A LA PAU presentat a l'oficina Ce la 'Camb'ra
durant la primera. quinzena.'de
th p 12a .
vi:dares renIllzala per l'Emir AzIan. co p alAquest projecte de Ilei hi :estat
11Prot. rem a cap sie tots els dra estahlert en estreta collaboració pels
i le nambrosea pe rsonanserveis d'Ossola i els del mariscal
tate que maritnn p n estretes re1arionS afflls eis nacionaliste 3. al Petain i tenint en ' eompte les consideracions exposades pel Consell -de
Djahel Druso són comentats ;ter
Guerra en el seu informe.
la prertna de Danmscon ci g entil nins es t roban en ames nogoEl projecte sera aprovat seguraciaeirms de pan nmb ela rebele. ment per la Cambra i la discussió
111, nacion c tistes sembla que
no será més que per discutir algunes
estan diannsals a aeonsellar
qüestions secan dar; es.—Ra d io.
rebels duetos de Damasc que M. DOUMERGUE ASSISTEIX
cessin entes hnstilitaf b:.
fu_
AL LLIURAMENT DEL BIRRET A MONS. CERETTI
•IntrxELLe oF. nle r97 F".1, ITAParis, 21.—El cardenal D111)0i3 ha
.
unes A Fr.I3:?,..9T
Ilittrat, a l'Elissi, al Nunci de S. S.
Per', 21
ep,e
!i a París, monsenyor Ceretti, el birentranierren dr Tleirat, d efont
ret cardenalici.
:
nogles p. M1r . st,n ys
A l'acte, que ha revestit upa cena
ep
noo alt ra nie a
rrfo,,*r i (masolemnitat, hi ha assistit el President
1•
Oratorredlners italians.— d •• la Repüldira francesa, M. Donlía s, as.
nergue, el cap del Coeety, Monstnir Briancl, filtres ilittetr es 6ers6nalitats, entre les / guate hi havia
•
UNA ORG !,N1:" ("tri :VOLT DIS- nornbrosos prelats—Havas.
TISCIDA
ROBATORI DE QUATRE MI)".iEDERS
SrtS
LlONS EN JOIES, •
Haya, at.—Els tres sítIelit% han.
París, 21. — "Le Petit Parisien"
SIIMI0811 detingues ara!) rnotin d'haver clima compte d'haver eStat.robada
Intentar posar an eb•cula&tí
residència de lord IncefOrtb. Han
francesos de 'mil franes en nombre de desapa'regut joies per valor dc . quaa familiea hon- tre indions de franc s.—Haval... , .
,
deu n'"Unms• Den aren
garesee mole distingitiel.
DE PINEDO AL SOLDAT
Un e' s ex-nficial supitrk,r, l'altre al DESCONEGUT
•
1 oarioala i al tercer un important industrial ie Buclapes'a
París, 21.--Ahir, al metí, l'aviador
ate las eevese declarzeione resulta
Pala tinent coronel De Pincelo, acornQue tots atittrits Ignien provenen
ear.yat del seu mennic Camparelli, diBudapest i que cenit etartliniee en
lesna damunt la tomba itél soldat desusquest emzekd rterannalitAts tolt emiconegut, a l'Arc del Triomf, Una Coblesna.
cornplot toa tranrat rer una
ea de roses, liles i pensaments. 1-fi'liaehartnitutei6 internacional.—Havas
via presente els directora de l'Ale-

44

náutica

i

vge
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CINC NENS FERITS

Meta,. 21. — Una violenta exPlOsió
ala prodult aquist ' rnati ' en una fabrica
d'oxigen liquid de ' Meilebach.
Malauradament 'el 'bel ocorregué en
el moment precie (Me passaven junt a
Tedifici 'alguns
de. ncns (Me es
dirigien a l'escola. •
Han restiltat. feriisCetre 'd'elle;
El änys materials són de consideració.Hava's. • •••
RIOET

DE

DEL OONEELL fll.

ME!"

París, 21.—Ha mort • l'ex-president
del Coneell senvor Jules •Meline.—Havas.
Filia- Jales tfelitle.--•Natsqué a Restiremonbrarty te8. E.rercist la professió d'adrocat cS París, Ihrant el setge a apesta ciiitat .. (187o-71) fon adhuir de prinier districte i
en les elections*dr1:1872 •en el nies d'octubre obtingué un live e» l'A.esemblea
Nacional, rn el oral s'adherí a l'Associació Republican.a..*. 7
'
La Sen1 chitar ntal¡na !elegí dipiast
en i81'i6 i tos.ernyalä role o un deis
:
principois,caps deLpgrtit proteccionista.
Ferry el nomesä l'any 1883, Inini,Ctra
d'Aoricallsra. eä+rec une exercí fins
cainucla
L'abr3

1888 4c-Spa , la presidé.nria
de la Caenbea de dietats, agite.« ¡(oc
l'ocupa substilnint a Floquet, filis
1889 que querfil.disa(ta la Cambra.
Pos col' del partit . proteccionista i
presiden, de la Contissió .4ranzelarin.
Des de l'abril de-1896 tfiat al .inny de
z898 Prer'dent del .Consell i ministre (l'Agricultura. 143 seva resiAlncia
contra /a revisió del pries Preyflts,
fon causa d'ho ye r de dimitir el Poder.
..
Quo', la mor! -de, 1,..Faare, els asti.isionistes
rez
: ajudaren- la seua can didatura a la l Presncia
kU de la RepAblieu,
l'any 1899. °brisqué , nomiu 279 vols.
Reefryit diputat . per Remires:o pa es
retoz, fon senador rany segKent i pren.
gui part en iolpOrli1111s debuts.
1904 de frass) al Senat el projecte
de Llei destinat a arctittar els
dula llei ,de 190-0 +dativa a la
redseck; de la durariú. del treball ée
les dones i sois. Es /900 protesta, contra la llei:de seParaaiti, i
de ¡'Esta, 'i pretonitra la neeessilat
,
d'un roneo:rdat.
Ha esiat director- del peri3die "La
Repúblique Franeáise".',i:ha escrit: "Le
retottr-ä:la terre, et' la. ,surProduct ion
industrielle (19051 i - "Cuide Electoral"
en collaborneid ontlrio±on.-

La campanya del
Marro
• LA PULLA OFICIAL
Madrid, 21. — Segons la infla oficial dele dilluns, han fei ame de
submissió al Majzen quatre poblats
de la cabila de Benimessuar.
EL GENERAL JORDANA A
MADRID
El general Aguirre da Cateen Cll3
ha dit aquesta nit que Jordana . arribara dentó a Madrid i demó passat
li donan possessió de la sots-dicesció de la secció del M'arme
NOTES DE TETUAN
Tetuan. — El telegrama del Rei •
felicitant el tinent Eladi Rodrizeez
ha estat publicat en l'ordre genera'
tsr elaea.
El tinent Rodríguez set.ó'proposat
Icen a la llorejada.
Estan concentrats. els bataIlóris de GravelinaS, Alba - de • 'Tmrnee, León i Rey, que trarxaran
C cana per embarcar tan a , iat. aran
1.trineti el temporal. Açues: cm,
muta molt fort.
tampoc arribó se-4.7cl'. 1 Algeairas. Aquesta incomunicacV1 S il stal causa gratis danys al e i
ale particulars.
— Aviat s'establia
Aixilir
hespital Militar Gómez rdla. E atar- ria: s'espera d'un monten'. a I a:tre.
— Ha tornat a Ceuta el vapor
"Vicente Ferrer", sense hacer pagut efectuar treballs d'iimbareament.
LA VISITA DEL GENERAL
SANJURJO A MELILLA
Teman. — Ha terral Sanjurjo
n'A satisfet de la sera' visita d'in:,
perdió al territori de Melilla.
Cridat pel ell, - s'ha presentat el
linera Eladi Rodriguez. L'ha felicitat en nom del Rei i del Govern, segons telegrama de Primo de Rivera,
pel seu hernie comportament en
apréssar un carabo amb 21 rebels.
A causa del fortissim temporal
la quatre dies que /10 Iti • ha correu
amb la Peninsula.
LA SITUACIO A LA ZONA
FRANCESA
Rabat, 21. — El grill, de Fez i les
forres supletòries de Tabuda bao
destallotját ýais diesidelets del lloc
avanfiat de Dualier.
Les tropes franceses han tientejet les trinxeres recentrnent obertes
al Djebel Drap. Els rifenys han evacual les dites trinxeres,
él grup de Taza ha estat realitzat
tu cop de inft per les forces supletones vers Sidi Ah i Bu Habda.
Ele contingente d'Amar Amidu
tornat a ocupar El Seraber.
L'aviació ha bombardejat els Beni Khaug dissidents.
Continuen les negociacionS amb
les fraccions del •costat esquerre' de
halt Uerga. — Radio.

DE L'AJUNTAMF,Iill

D'ITALIA

Mussolini

eš

proposa de

convertir
..
en ineen

Londres 21. — Et"Siinday Times"
crea saber que Mussóliiii» de complet
acord amb el rei d'Italia, te la intenció de donar al regia d'Italia un estatut d'Imperi l'an)' propvinent.
Aquesta intenció no seria favorablement acollida en els cercles del Vatia.—Redie.
LA REBEL.L10 DELS
SOMALIS
MOREN UN CORONEL I' UN
CAPITA ITALIANS I 'AQUESTS
ARRASEN UN POBLAT REBEL
Londres, 2 1.—"Siár" . ptIblica un telegrama de . Roma donant' detalls dels
successos ocorreguts al territori dele
En una emboscada' deis Somalis amb
les tropes Italianes. forcamorts el co‘
ronel Splendorelli el capita, Caroli.
Davain d'aquest resultat, el cap dele
rebele, solda Ofritam:Mganitzó - rápidament els 'sets contingente' i atan' novament els italians els pausa baixes,
entre aquestes les de tres sots-oficiale.
La canonera italiana "COmpania" ha
obert el loe sobre' la ciittat de Bargal, i l'ha arMssacia;
Tota lar costa • dels Sdmalis és bloquejada per una divisió italiana al
comandament de l'alinirall'Gonz, i totes les ciutats de la costa importante
han estat , Ocupades pie- les tropesitalianes.-Havas. •
• '
'
NO HI HA' ACI4 IVITAT CONtRÁ.ELS TURCS
Roma, 21.—L'Agè:ncia • Stefani des5
ment els • rumors; une han:eirculat :sabre una <Imanada activitat • militar . que,
segons es diu, deeenrotIla el Goyern
;talló a la. Meditértenia oriental eqn:
Ira els turcs.Navas.: •• .
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PALMA DE MALLORCA
Mort tun compositor :: Vaga tèxtil
Palma, 21, a les 202 5
. Ha mort el compositor -Miquel Binitnelis, als setanta non anys d'edat.
El final era el primer mallorqui que
composä el popular "Voti, ven, vou",
"Festa Sant Joan", "No 'm'estimes",
"l'esta Sant Patri)", "La Iluna, la
bruna", i d'altres.
— Segueix sense resoldre el plet
entre patrons i Obren del ram tez.til. Atan s han tancat alguties nbriqUeS.

tal telegrafiar al Govern i a
sociació de la Prernsa de Madrid
protestant contra l'intent de p
ublicar periódics en diumenge.
DETENCIO DE L'AGRESSOR
DEL POLICIA DE VITORIA
Cádiz, 21. — A La Linea de la
Concepción, polde que pertaa 3. al
Camp de Bibraltar, la benemerita
detingut a Eausti F.srcia, co-autca
de l'atracament a irá armada i mort
de Tagent de policia de Vitoria.
Será traslladat a aquesta capital
per posar-lo a la disposició del jet.
ge militar.

..'

EVITAR

L'a Ltalnis!ra Aniall Imano
iIflScion:a la liMersitat
baYreiGH, especiaSent
la Famitat

AIX(5...

No elsavia pensat, film ara, en
presentar un producte capil-lar donant-I1 la forma de comprima, que
evita el cost d'un t'aseó, avui car,
I que és de práctica preparació.
EI cornprimít Sanibe1 al "bar
rfium", disolt en un xic d'aigua
calenta,
producía una loció c oncentradissima, es
prepaia instantaniament i no está exposat a que s'esbravi. El comprimit Sanibel
al "bay-rhum"
te la propietat de dilatar
suaument eis porus i de penetrar
co el Cubo cabellut, que l'absorvcia àvidament. Si 'I bulb
capil-lar cstä ja atrofiat i produeix
no mes cabells grisos
1 pel-licoks,
el nodreix amb cxcelent sava natural i determina la sortida de cabells vigorosos i flexibles.
Fa denpareiarcr les pel-licoles que son les destructores deis cabells, aixi com les picors tan desagradables
i que obliguen
a geats poc urbans. Dernis, higienitza
massa grasosos o oliosos. El Sanibel,i saneja 'Is cabells
empleat a temps,
evita la sortida de cabells grisos.

. Madrid, 21. — El general
Primo de Rivera- ha. ínidat
acuesta /lit al seu despat l'ex/u:Matra senyor Amalio Gimelen, i tila nomenat perquä faci
una visita d'irtspeeció a la Univeesilat de Bereelona, especialment a la Eacultat de MerPorina.
L'ASSOCIACIO DE LA PREFESA
ïìSiTj rilAN'TTM''.H EL DESc ro., z; GtiMinllOÄL
Madrid. 21. — Agite:da nit,
InPremaa ha celebrel t • Ptinieí general mxt eaordiltürin p e r a tractar de l'assump-te del descans dominical dels
periodistes, ßota la presidencia
del senvor 111111 Bhinco.
Klut ntmovat l'acta- de la sessió anterior.
Batel Marquina ha exposai !a
tasca desenrotllada de la CO111iSSid quo es nomonit en l'assernblea de divendres.
Ha afegil que ancesta tarda
s'In( riel) l'ounit a Ignits el i reclors
de periädies, al local d' "A 13 C"
i en aquesta reunió el senyor
Luca de Tona hada rnanifes!al que si -lat susteritava el -erileri conteari al - descans dominical. no volia (sí-set' una exeepstil i que si els periodistes chastiluien tinanimilat, no seria ell
qui discrept3s.
Els directors han mantin;:ut
la intangibilitat del descarta.
La Directiva de l'Associació
.10e!ineä el seu ct , i 1 eri abstenintse en aquest assumpte.
Han pres part en la eliseuSs
Oil_, diversos socia que sustentaren la intangibilitat, però no
,,pNoviíreo l'abstenciú de la DIreetiva.
S'Ita aeordat per unanimitat
que la Directiva de l'Associació
amb la comissió nomenada en
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DIpOsIt g eneral a Enana:
lastabilmanta DALMAU OLIVERES, S. A.
PASSEIG DE L'INDUSTRIA. 14 . BARCELONA
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NYIA TRASATLÁNTICA
SERVEIS DIRECTES
LIMA A CUBA I MEXIC
El vapor CRISTOBAL COLON sortirà de
Bilbao el dia 16 de desembre, de Santander el ro,
de Gijón el 20 i de Corunya el 21, cap a l'Havana,
Veracruz i Tampico.

LIMA A CUBA, VENEZUEL N, COLOM• BIA, PACIFIC I PUERTu RICO
El vapor MANUEL ARNUS surtirá de Barcelona el día lo de gener, dc Valencia l'u, de Málaga el 13 i de Cadiz el 15,, cap a Las Palmas, Santa
Cruz de Tenerifef, Santa Cruz de la Palma, Havana, Santiago de Cuba, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Pueito Coloinbia, Colon i ?el
Canal de Panamá a Guayaquil, Callaó, Moliendo,
Arica, Latirme, Antofagasta i Vzilparaiso.
NOTA. — A causa de la Llei Volstead (Llei
seca), ha casal suspesa l'escala de Puerto Rico
tst els viatges tinada.

LlNIA A FILIPINAS I PORTS DE XINA
1 1J1'.f. JAPO

Obsequi de
la Societat

El vapor ISLA DE PANAY sortirà de La
Coronyt; el dia 21 de geiler, de Vigo el 22, de Lisboa (facultativa) el 23, de Cádiz el 25, de Cartagena el 26, de I'alencia el 27, de Tarragona (fanaltativa) el 28 i de Barcelona el 31, cap a Pon.
Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, HongKong, Yokuhaina, Kohé, Nagasaki (facultativa) i
Xang-Hai.

"Nestir

LINL L A L'ARGENTINA
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA
sortirà de 'Barcelona el dia 4 de genero , de Málaga
el 5, i de Cádiz el 7; cap a Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo i Buenos Aires.
Coincidint amb la sortida del dit vapor arriba
a Cádiz el SAN CARLOS, que surt de Bilbao i
Santander el dia darrer de cada mes, de Villagarcia el 2, i de Vigo el 3, arnb carnea i paesatge
cap a l'Argentina.
A CUBA, MEXIC 1 NOVA YORK
El vapor MONTEVIDEO sortin de Barcelona el dia 25 de desembre, de Valencia el 26, de
Málaga el 28, de Cádiz el 35, cap a i
Veracruz.
NOTA. — A causa de la Llie Volstead (Llei
seca) ha estat suenen l'escala de Nava York ce
els viatges d'anada, efectuant-se el recorregut directe des de (L'acije t. "Havana.
LINIA A FERNANDO 1'00
El vapor ALICANTE sortirà de Barcelona el
27 de desembre, cap a Valencia, Alacant i
• Cádiz, d'on sortiri l't de gener de 1926 cap a Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Palma, altres escales intermedies i Fernando Pito.
El dit vapor enllaçarà a Cädie amb un ahí:
de la Compaa i 'a qua adnictra "iärregi, 1
ge dels porte del Nord i Nord-oest d'Espanya per a
tots els d'escala dziouesta latía.
LINIA

1

SERVEI ESPECIAL. — El vapor REINA MARIA CRISTINA sortirà de Barcelona el dia
3 de novembre, de Valéneia el 4, de Málaga el 6 i de Cádiz el clia 8, directe cap a Sal/ Juan de Puerta
Rico i Nova York, admetent passatge 1 càrrega.
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Contra (Iliurament de 24
etiquetes blanques ein tete
que van elige:mides al put'
de la Ferina Lacteada "Nest.
ga » , que porten la noara
marca de fabrica "El nido",
es farà el present d'una
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Establimanta DALNIAl) O L I VERES, 5. A. •- Barcelona
PRODUCTES HORLINE:
MODA ,THORLINe (tinture progressIva per als cabells
hielen) . I DEPILATORI (actin 5 notens,u): e. - rioLvcs reion
e:tt eccorbin:s5:1- 6:050. .
CREMA (evite les arrugues): 2'ne. AIGUA DEN lihRICA
(en comprmms
•rmescents): S. - BA MOL MONTRY
(salo ~erais per als ban)S O? P
Fan
ea *
(comprItoUs al bay-rhum per a rege2n rar
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DE MADRID

L'alcalde ee'n torna
Avui l'alcalde marsarä a Stilsea, on passarà les restes de Nadal. Cap d'any i Reis al cosita
de la seva filla. No-se sap quan
tornará.
El senyor Ponsä, rnentreslant,
s'enearregarà de l'Alcaldia.
AVUI SE CELEBRA UN ALTRE
PLE
Aquesta tarda, a l'Ajuntament, se
celebrara una sessió plenärizt extraordinaria. Es tractarà de declarar exceptuada de la necessitat de. subliasta i
concurs l'obra de la reforma del emrer de Marina; se sotmetrà l'aprenacid del pressupost extraordinari de 1iquidació amb la seva Memòria i regles
d'aplicació; i es tractarà de la Interposició d'un recurs contencioscadealnistratiu contra les resolucions dietades pel Tribunal Econòmic Administratiu d'aquesta delegació d'Hisenda.
tules en reclamacions subscrites pele senyors Josep Elías de Molins i Salvador Corbella Alvarez, contra les
quotes de l'arbitri d'inquilinat.

Les etiquetes poden pro
sentar-se a lee oficines
l a 800IETAT NESTLE,
Granvia Layetana, 41, liar.
cellona.
Aquest obsequi anirft
acompanyat d'un Butlletf
del nostre Concurs per a
l'adJudicacid d'una fina de
gran tamal)'.
lioTA.—QueCa beo matee, que les
*Maui' elinuetes valemmeo por
o la permuta sen leo blanquea,
Igie Yen IMIIIUUilltanleül
Sede i si por, anin eseluel0
Pala eta altres prospectes u envoltorio que reempanven.

l'Assemblea de divendres visiti
el president del Consell per exposar-li respectuosament la
contestació al comunicat que li
trameté i fent-li veure l'Associació. de la Premsa que mente
el seu desig-que no etrvulneri el
descans dominicial.
Diversos oradora advocaren
perque s'ampliï la fulla oficial
i en contra del periòdic Unte.
Ha regnat gran entusiasme.
La sessidlia durat dues hores
Sarapes* — La Directiva de
l'Associació de la Premsa ha acor-

AVISOS IMPORTANTS. — Rebaixes a t amilies i en passatges Cariada i tornada — Preus
convencionals per cambrots especial . — Els va pors unen instaF.tda la 3elegrafia sense fils i aparells
Is er a senyals &Amarilis, estan uotats dels mes moderas averços, tant per a la seguretat dels passatgers cont per al seu c onfort i gust. -- Tots el s vapors tenen metge i capelila
Les comoditats i tracte erre gaudeix el pas satge de tercera es g uante a l'altura tradicional de :a
Companyia,
Rebalses en rablits d'exportatió. — La Co mpanyia fa rebalses de m ;ter ¡co en els :Mea de
detennivets arttcles, d'accird amb les vigente lisposicions del Servei de Comunicaciors maritimea
sEnvEts COMBINATS. — Aquesta 1;orn panyia té estabierta una xarxa de servezs conematä
per tas ptireipale porte, servits per línies reg la re, que li permettm dadmetre càrrega i passatgers
Cap e:
Liverpool i porte de la Mar Báltica i Mar d el Nord. — Zanzibaz ., Moçambic i Capetown. —
Ports di. l'Asia Menor, Ce;elf Persie, India, Suma tra, Java i Cosinsina, Australia i ma ya Zelatu:ia. —
'lo Ilo, Cebú, Port-Areur i Wladivostock. — N ova Orleans, Savannah, Charleston, Geergetrwn,
BalMqore, Filadélfia,• Boston, Quebec i Montreal. — Ports d'Amèrica Central i Nord América al
i-eilic, de Panamá, San Francisco de Cali! Onia.— Pileta Arenas, Coronel i Valiparadis per 11-staet
dc ::,saeallarea
' SERVEIS COMERCIALS. — La Secció que per aquests serveie ti establerta IT Companyia
s'encarrega . del transport. exhibició a ultramar del:. Mov.ruaris que li siguin tramesos al eit
ob,-,cte i de li enlloeació das artleles la venda dels quals. com einig, desitgi.• fer ele exportad:es.
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ER A L SEGON LLOC DEL
CONCLTRS COPA DE CATAL'ESPANYOL VA
GUANYAR EL MARTINENC
PER 4 A 2
Al caneo de rEspanyol i davant
poc pela, va jugar-se aquest
rtit, que acaba favorable a requi5
is 'relata'', que havien jugat baomes que els seus contrincants;
Inetot en el primer temps, Ilur
mini va ésser molt pronunciat,
cant tres gols, per obra de ZaMauri i Olariaga. A la segomt
et, els martinencs demostraren
s impetuositat i més "gana", astille un primer gol a poc de repites
partir, per mitja de Lakatos; una
accie espanyolista fou el quart, que
ouse;id Yurrita i (luan mancara
pe per al temps reglamentari, CreiII mara el segon gol dels marti, /enes.
' En general el partit va estar desvist d'interès; la nota més sobre «tint va ésser la bona actuació de la
brantera de l'Espanyol, mitjanament
In secundada pela mitjos a la prime% part i desastrosament a la segona.
Sons date que aquesta baixa observada en els mitjos de l'Espanyol donä
otasió a qui mes tard els del Martí suc poguessin imperar-se mis del que
havien fet abans. La sera davanrra, en aquest sentit. va ésser la
i i no obstant, cal convenir mie la
tea del porter Prats ion magnifica
que per ell f oren els mis grans i
;cero aplaudiments.
Resumint: un partit jugat amb poca
mpenta i que no ha pas sobresortit
'entre la monotonia amb que en geneal ha transcorregut aquest poc feliç
oscura de la Copa de Catalunya.
Eren els equips:
Espanyol: Zamora, Saprissa. Por1: Trabal, Zabala, Colls Olariaga,
ramas, Mauri, Padrón. i Yurrita.
• Martinenc: Prats, Mariné. Batet;
.rtmorera. Samsó, Creixells, Vilar. Bamachina, Riba. Lakatos i Rodríguez.
EN LA SEVA REAPARICIO EL
PRIMER EQUIP DE L'EUROPA
AT EL SABADELL PER 4 A 2
En aquest partit el primer equip de
;Europa, després de llarg temps de no
; sctuar per lesions d'alguns jugadora,
ir a la seva reaparició. Malgrat i que
ralee; del partit havia desvetllat molt
!t'interés, el públic no (fi acudí en gran s.
o mporcions, a causa, ben segur, de la
eguretat del temps.
I 'Europa, en aquest partit, no fite
cosa d'extraordinari, excenint la
t de compenetració de les linies.
. molta culpa • en tenia la poc
t,_ae actuació de la defensa, que im05s:fajina la ratlla mitja de diste',
biür el joc tal com s'esperara. Altrat non, però, durant la primera part,
en els moments que l'atac era favora.
ble a aquest equip, poguérem veure
tom a :a davantera hi mancara aquella
ran habitual en aqueste jugadora
•
quan van darrera la victòria; únicament Cros es destacava dels scus com.
9/155.
A la segona part co reanimaren forp. sobretot als quinze minuts darrers,
en els guata aconseguiren marcar els
gols que els valgué el triomf.
El Sabadell, sense arribar a atacar
ten een el seo . contrincant, desplegà
tul joc molt mis animat i els jugadors
•
ren entendre més bé que els
sets alversaris, per be que quan es
tletata d'atacar els mancava decisió
1.er rematar les jugades.
Els miloca momee:e que aquest onte time:é foren els darrers tres mimes,
er que efectuà un atac impetuós i des.
t oncertant, del qual n'obtingueren un
entrat majestäticament,per Sane.
Tumbe en aquest partit hi llague el
Plan ame; incidents que podrien ésser
Ifegate tot seguit i que s'allargassen
es fan tnés greus per immiscuir-s'hi
;Mea manera poc correcta individua
pr , cisament haurien d'ésser els que
arien de vetllar pel bon ordre. El
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Roca i MaHol
CAMISERS
Garrar Santa Anna, 39

Co llecció selecta en Robos de "Chambra)", Bates, Batiste, vestits interior, Pi jarnes i saba-

tinos
Itatins anglesos a
35 ptes.
Vestits pijama
franela a
20 ptes.
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cas no passä mis enllà, continuant-se
el parte: amb 111:S entusiastne tant per
una banda corte per raltra.
A la primera part el primer que
aconseg,ui marcar fou l'Europa, i en
un penalty, que Peinó tira amb encere.
Despees el Sabadell empató amb un
gol que marca- Zamora e« un moment
confin a la porta de Bordoy.
El segon tertms, duran'. 'eta primers
28 minuta, erjec mes aviat es decantó
a monòton. però desares que l'Europa
marca el gol del desempat, obra de
Cros . ea aprofitar una passada' !larga
Cella, la Iluita•comeneä a prendreels caráctcrs que houn imaginara que
seria tot el partit„ El tercer gol de
l'Europa foil confús, per quant uns
opinen- que rentrada .d'Olivella que_ el
precedi baria d'ésser castigada per l'ärbitre, i en Ilcc d'aix6 es dona per välid la rematada dc Cros a gol. Els
jugadors sabadellencs es negaren a centrar la bala, encoratiats per uns elementa que, com ja . hem dit, són els
menys indicaba -per a aquest arte..
Continuat, a la fi, el • joc, :l'Europa
efectuà un atac persistent que acabó
amb un gol a conseqüència d'una escapada de • Cras:
Després . d'armes t gol i quan unan.

i
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cava ja y.-o el partit, el
Sabadell es revia ..notabiement, fent
gala d'un joc bellugadis, que acaba amb
un , gol completament personal de Sans.
Els equipa eren:
Europa: Bordoy, Serra, Alcoriza;
Serra, Pela& Maurici; Pellicer (a la
segona part' Cella), Arenas, Cros, OHvella i Alcazar...
Sabadell : Casanovas. Cabed°, Roses;
Martí, (substituit per Morera als pocs
moments de començat el partit), Devesa, Tena I; Terca II, Br:rtrand. Zamora, Sangüesa i Sans.
Arbdrä Vial., • EL SANS BAT . ti. GRACIA
PER- 3 A 2
El parti de fútbol era amb la Unió
Esportiva de Sans i. naturalment, el
primer equip del Club vencen. El joc
va ésser de relatiu interés i amb domini alternat, i probablement que a no
ésser el seriös "handicap" que sofriren els del GróciaTemlsaver de substituir el seu iorier491au, potser,que
la balanza ne slauritt - decantat per
als unionistes. O4Mt a • joc vistós motser que n'hi Itamed,,mült a la primera
part; el primee gált. l'aconseguí Paló,
pel Gräcia. en retr a tar ten córner. A
la poca cstona Giihrrorts • emnatit de penalty assenyalat per mans. A poc
comenzada la scgoni'part, llague «esser retirat Palau -a conseqüència d'una
trompada soferta; el substituí Sales, de
l'infantil. Martínez fiüt els alces dos
gola del Sans, i d'una rematada d'En
Solé. el segon gracienc.
En el segon temps el match degenerä molt i hagueren de fer-se diversos canvis en els equipo, que eren:
Gràcia: Palau, Villanueva, Calatayud. Sales, Cortes, Gándara, Sastre,
Paló i Orriols.
Sans: Pedret. Soligó, Balaseis; Tonijoan, Gularons, Calvet. Rini, Moteleón, Peidró, Martínez i Fundo.
HOMENATGE AL PRESIDENT
DEL GRACIA E. C.. EN JOSEP

JORBA
Malgrat la inseguretat del temps
pegué celebrar-se amb istit l'homenatge al president del Gräcia E. C., senyor Josep Jorba, cl qual tant ha Set
pel floreixement d'aquest cercle.
Al matí es jugá primerament
partit de baket-ball entre el Martinenc
i el Gräcia. Venceren aquests darrcrs
per 14 punta a 2.
Després ele infamils del Gräcia contendiren amb els del Júpiter, i també
els graciencs 4tíngueren la victória
per 4 a I. Es disputaren la Copa 'Drogues Aldabó.
Heus ací l'equip guanyador: Malta
Monegal, Pagés, Altea, Mas. Pérez,
Palau, Prat, Gonzälez, Cortés i Obiols.
• ••
Abans de comenzar-se el partit de la
tarda entre el Gräcia i la U. E. de
Sans es . beteni la bandera que la senyora
Pilar Sans de Jorba ofrenava al Gracia. Apadrinaren la bandera la seicyce
.11RINVZIVIIIISIIMI!!
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A. CORTES PASCUAL-CHTS
(prop de l'Hotel Ritz)

CATALANES, 672'

A RTICLES I ACCESSORIS PER A CARRUATGE I AUTO(ballestee)
M OBILS, GRANS EXISTENCIES DE MOLLES
UNICA CASA
Per a totes les marques més corrents d'automòbils.
q ue rep directament les MOLLES de les mateixes Iäbriques amereca l es. franceses, etc., que les subministre n als constructora d'auto-

mabita

FIEROS, FUSTA, METALLS, FELLS, DRAPS, CATIFES,

LOSES, VELLUTS,

L'AUTOMOBIL I EL CARRUATGE
ACCESSORIS, PERRAMENTE', TOT PER

AGENCIA OFICIAL
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BASCULbS

Sempre eis mes econentes
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PER A CABALS
Parlament, 9
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LLUITA GRECO-ROMANA
REVENJA

A..CASAJUANA
ea donant i N'Antònia García de Pujadas, i la benel el vicari de la Bocanoca, mossèn Celestí Castany, ajudat
pel prevere soci del club de Gracia,
mossén Eduard Sunyé.
Un cop efectuada la cerimónia s'hissil la bandera, essent Ilargament aplaudida pel públic.
**
A la nit, al Restaurant Esport, tingué lloc el sopar que s'havia anunciat
com a "clon" de rhomenatge al senyor Jorba.
Durant el banquet. el qual fou servit amb Imita cura, hi llagué molt
d'entusiasme, arribant despees Is atastumats discursos, en els quals farree
elites molt belles paraules dediutcles a
l'homenatjat.
En resurte, una bona festa i merescut homenatge.
EL CAMPIONAT DEL GRUP B
Al Poble Nou jugaren el Júpiter i
I'lluro un partit molt anivellat. pub
mancat d'interès, en el qual el Júpiter
aconscguí guanyar per un gol a cero..
Els equipo es presentaren caen segueix:
Júpiter: Ros, Orti, Martín; Perich, Callicó. Peiró; Gil, Gisleno, Eragulat, Santamaria i Juneä.
Iluro: Florenza, Mauri, Comas;
Bentanachs. Palahi, Lleonart; Clos,
Canet, Morell, Vinyes i Verdier.
*••
El Badalona i el Reus jugaren al
camp del Martinenc, i fou un partit
completament favorable al Badalona,
que vence per 6 a 2.
Formareis els equips:
Badalona F. C.: Bru; Massanet. Tejedor; Bosch, Blanco, Gimiz; Unas,
Gol, Forgas. Garriga i Tejedor III.
Retes Deportiu: Cabo; Caralt, Cisteller; Barnet, Bergés, Vives; Magrinyä. Domingo, Riebio, Moragas i Fort.
*••
A Sabadell l'Arletic jugà contra
el Sant Andreu, continuant aquests
darrers la serie de derrotes: després
d'un partit que els fou completament
desfavorable, foren »batuta per cinc
gols a cap.
Els equips eren integrats per:
F. C. Atletic: Andreu, Pujol, Sorribas, Salomó, Cofreces, Gironès,
Bigueses, Pons, Pros, Mota i Capdevila.
U. E. de Sant Andreu: Ginestet,
Guixé I, Sellares, Bau, Tomäs, Soler, Guixé II, Grau, López, Arenas
i Comas.

11••••••REEBBILI2Inlpfill
Avui ha sorlit el núm. 38 de
LEsPOPICATAIA

corresponent a aquesta setmana; entre altres treballs,
"Una conversa amb En Josep
Vidal Ribas, sobre la situació
del tennis"; "La situació del
fútbol austriac, segons Roe
Meist"; "La reobertura del F. C.
Barcelona; parlant iimb un dele
seus directius"; "Els partits del
grup B; del "Xut", "Mundo Deportivo", etc."; "Batling
per Critias; "El domini de
seus campions":
'Crònica de Tenue'-", per
D. S. G.; "Calligrama tennis-

tic", per Fivaller; "El partit
de hockey Polo-Pompeia", per
Cristye; "Cotxes de luxe i cotxes
eeonómies". per J. C. i R.; "El
millorament de l'esport ciclista", per B. Torres; "Impres_
sions a tue match de rugby entre dos grane equips fruncesos", per J. Silba': natació ,
bric-a-brac, etc. — Informació
gris f i ea.
16 PAGINES
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RICARD ALIS BATUT A PARIS
UN BELL TRIOMF DE TOMAS

COLA

Ricard Alío fou batut dissabte nasrat per Maurice Prunier, ex-carne:6
de França del pes welter i que actualment milita en la categoria del pes
mitjä.
La forma en que Ricard Alíe ha resultat batut, diu molt poc en el ene
favor per bé que creiem que la enanca
ele forma que demosträ en anteriors
combats ha d'haver estat la causa principal de la seva derrota.
En la mateixa reunió Tomäs Cola
va assolir un bell triomf damunt
Faugere, que es velé obligat a abandonar al vuitè round.
UN ENTUSIASTA DE CICLÖNE
Madrid, 21.—Durant la celebració
del match de fútbol efectuat aleje a
Chamartin, un altaveu donà compte al
públic de la irrupció d'un senyor cata— REPARACIONS lä. admirador de Young Ciclone, que
ACUMULADO
a mes de 50.000 pessetes que baria jus4tee
ittr,"
gat a favor d'aquest en el seu match
contra Ruiz per al eampionat d'Europa
ic
.•- ,
.
i d'Espanya, estä disposat a admetre
MAGNETOS.DINAMOS.RECANVIS.Erc
noves apostes.
carrerMCYA IARIBAU IDIAGONALITelef
Els periodistes, per tal d'assahentarEL CISMA BALEAR
se de tot el que lui baria respecte
Els clubs es rebellen contra la Fede- al mateix, s'entrevistaren amb un dels
ració Catzlana i es neguen a jugar organitzadors del match, el qual maels partits de campionat Aquesta nifestä:
actitud fou presa d'acord amb la ma—En efecte: un industrial catala, En
joria del Comité' de Balears
Cristòfor Paltos, seg,ons tenim entes,
Palma de Mallorca, 21.—Ahir no Isa apostat a favor de Ciclone, 5o.000
pessetes amb un aristócrata madrileny,
varen celebrar-se partits de campioel nom del qual no estem autoritzats
nat perque la major part deis clubs
acataren les ordres de la majoria del de publicar. A Catalunya, donada resplendida forma en que es troba Ciclo Comité de Baleara, el qual suspenia
na. Tant és així, que aquest senyor
el campionat, conträriarnent a les
Paltos, no sol aposta a favor del seu
(-ares que donava el president del
mateix organisme, que ordenara la conterrani les 50.000 pessetes esmentacelebrad () deis partits corresponents. des, sinó tot el diner 011C vulguin poCom se sap, el president del Co- sar cls entusiastes de Ruiz.
mite Balear no fou nomenat tal com
disposen els reglaments. o sigui per
votació, en assemblea de clubs, sinó
-41n721Z6IIIMIK.
que fou imposat per la Federació
Copes
Catalana, la qual ara ha volgut enrobustir la sera autoritat nomenantPrOples per a esport
lo delegat i ordenant la celebració
Eduard Segura
dels partits. Malgrat d'això, els verPLAÇA REIAL, 15
des balears es mantingueren aleir en I,
.01,-1.1M11
la mateixa actitud eracatament a la
majoria del Comité, i els encontres
no han tingut lloc malarat de les
ordres apreiniants del delegat del
senyor Cabot, president de la FeEL CONCURS PER EQUIPS
deració C. F. A.
NOU NEDADORS
El collegi auxiliar d'àrbitres sha
Diumenge passat, al metí, a la pissumat als protestataris, i no ha trames el personal sollicitat.
cina del C. N. Barcelona, tingué lloc
L'actitud dels clubs dissidents se - el Concurs internacional per a equips
ni mantinguda fins que la Federació
de nou nedadors, que tant encertadaresolgui el plet balear.
ment ve portant a cap el club degä.
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ELS TEATRES
COMIC
"Yes Yes", espectacle en 6 sketchs,
12 quadros, etc.
Dissabte passat va estrenar-se en
aquest teatre aquest tros de revista
arnb el nom de "Yes Yes", en el qual
han collaborat els senyors Marius
Josep Maria de Sagarra,
Francesc Madrid i Brauli Solsona.
Cal dir que com que tot plegat respon a la tradició de la casa, i al carácter de revista frívola, que play al públic barceloní, hi va haver aplaudímenta a desdir i els autora foren cridats a les tantea i obligats a parlar.
A més a mes, diguem que aquesta
vegada les signatures de la revista erete
una garantia de han gust i que no sortinca les carrincloneries que de tant
en tan veiem.
El quadro de les estätues de la plaça
de Catalunya, molt Agil i ben trobat.
Els dels "rius" és un quadro complet i del gust de l'auditori. El del
blanc i el blau, fi i ben portal. El
llac encantat, és una veritable trobaHa i l'apoteosi presentat arnb una riquesa fantästica.
Cal dedicar tot relogi—un cap reconegut el mestratge de les "girls"
a les ordres de Lydia Francis, en fer
animar respeetacle—a Manuel Suena.
reyes, ränima ele la revista, incansable
i actiu, i al qual ha d'agrair-se resforz enorme que representa la preseatació del "Yes Yes" com abans, del
"Kliss-me".
"Yes Yes" s'aguantarä molt en el
caetell, i tot Barcelona desfilará. pel
Teatre Cómic.
El mAtre Clara hi ha fet una música agradable.
Felicitem-nos, finalment, que el català rugí entrant cada cop més
aquesta mena d'espectacles, fent-hi ja
un paper principalíssim.
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REGATES T:t. MARITIM
per tal de designar les tripulacions
que han de i•epreSentar el Club Maritim de Barcelona en les regates
"Copa Nadal",...que s'efectuaran diumenge que ve', 'rifa 27, es van córrer,
en aigües del -nostre port, unes provea al croninnetre, en un trajecte de
dos mil metres, els resultats .de les
quals motivaren les següents selecciona:
Per als iols a quatre :remera, en
punta i timonee (debutants), van
quedar designats els senyors Bigorra, Aires, Galccran i Olive, amb el
••
bot "Morató.".
Per als outriggers a quatre els senyors Giralt, .Muntant,. 'Morales i
Canals, ami) el Isot -noria".
Per a l'outrigger a vuit remero, els
senyors Pellicer, Olivella, Arruga,
Estop, Atin, Canadell, Saló i Cataamb el bot "Lucita".

L'EXIT DEL "TEATRO DEI
PICCOLI" A CUBA

OWIMMMILM=.31.

PILOT A BASCA
EL CON CURS
DEL CLUB BASCONIA
Diumengc passat, al Frontó Principal Palace es continua cl concurs
organitzat pel Club Bascónia,
el següent ordre:
A mä, de concurs, la parella Rubio i Roca aconseguí guanyar per
30 punts a 26.
A pala, els vermells Larrinaga,
Ubarrechena i Hernandez s'enfrontaren contra la patena Haga i Hormaeche, blaus. Guanyaren el blaus
leer 45 a 23.
El tercer partit, a cistella, fou jujat per Escudero i Martínez, blaus,
contra Genera i Adíes, vermells.
Vencerme els primers per 40 a 25.
D'entrenament, i fora de programa, es jugä un partit extraordinari
entre la parella formada per 1. P021S
1 A11121, vermells„ contra la .formada
per J. B. i Rovirosa, blaus.
La victöria fou conquerida per la
i . arellablava, per 35,a 32

El "Teatro dei Piccoli" (Teatre dels
petits), la genial institució italiana
d'En Vittorio Podrecca, que tate bote
record va deixar en la seva actuació al
Teatre Goya, despees de la seva volta
per Espanya i Mèxic, ha continuat
sen viatge pele paisos transoceánics. A
Cuba ha debutat amb indescriptiblc.
èxit en el Gran Teatre Payret, de
l'Havana.
El trionvf aconseguit pel teatret
italiä a la capital cubana, recorda els
10éS memorables èxits de l'art italiä a
Amèrica.
El debut en aquest, va reunir-hi la
/mejor i millar part del públic cuba i
dels Estats nordarnericans residents a
la "Perla de les Antilles". El president de la República, rebut als acords
de l'himne nacional, es va complaure
en assistir a tot l'espectacle i donava
la senyal en els aplaudiments. -Es va
congratular amb En Vittorio Podrecca,
amb els seus vint collaboradors i admirables marionetistes, així com amb
len excellent grup de cantants dirigits
pel mestre Massarini, ele l'exit de respectacle.
La temporada, tan brillantment comenzada prossegueix d'una manera
esplendida ; tant tío així que la Premsa
escriu que el "Teatro dei Piccoli"
el mis afortunat, apreciat i que mes
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DI P U T A CIÓ

La huila bou entre els equipa del
mateix club, capitanejats per Puig i
Bretos.
Els resultats obtinguts foren els següents
toa metres llisos:
Prinser."—Ferrer, en
ti" 4-10.
Segon.—Peradejordi, en i'
5-10.
ton metres, braga de pit:
Primen—Castro. en 1' 37" 4-10.
Segon.—Torok,
39".
sao metres espatlla:
Primen—Castro, en 37" 3-5»
Segon.—Mai, en e' 38" 9-In.
roo metres, oven:
Primer.—Brull, en I' 24" 8.10.
Segon.—Puig, en 1' 28" 3-10.
800 metres, reemplaçaments (4 per
200):
Primen—Equip compost per Ferrés,
Puig., Brull i Peradejordi, en 12' 33"
4-to.
Segon.—Equip compase per Asenci.),
Frrri, lai 1 Pinillo. en 14' ti" i 2-10.
Final:re/u es jugä el corresponent
partit de water-polo, que guanyä fäcilment l'equip Puig. per 3 gols a O.
Arbitris el senyor Ludevig.

30 CENTIMS
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-WCIST E - ARDEVOL
Aval, dimarts, al teatre Principal
de Gräcia tindrà lloc el combat revenja entre Maciste i Ardevol.
Aquest encontre serie a "finish", o
sigui que forçosament haurä d'acabar amb un vencedor.
Es «esperar que rafició a aquest
viril esport no deixara d'assistir a
presenciar aquest cmocionant encontre, la importäncia del qual es de
tots reconeguda.

palie ha aconseguit de tots els espectacles que d'alguns anys a aquesta part
es donen a l'Havana.
Les grans funciona infantils s'alternen amb les vetllades artístiques per
als grana.
En les primeres es despleguen ds
encanto de les fäbules; en les Ultimes
la gräcia immortal de les òperes itabates.
Una representació especiäl, va ésser
organitzada pel ministre i sots-secretan el Instrucció Pública, jan: amb la
Direcció de Belles Arts i de les Escoles, a llaor de 600 mestres i t,600
alumnes. El ministre d'Instrucció Pública va conversar amb el senyor Podrecca i va sonicitar interessants detalls sobre el significat i el valor artistic, espiritual i educatiu de l'espectacle.
L'èxit del "Teatro del Piccoli", ti
caräcters de veritable esdeveniment i
és un deis temes del dia.
La premsa de Cuba hi ha endreeat
els millors elogie.
BERTA SINGERMAN
AL TEATRE GOYA
Avui donarä, al teatre Goya, la primera sessió poetica la senyora Berta
Singertnan. Les noves i els . elog io que
ens Isan vingut «aquesta artista ultrapassen els limita de l'entusiasme mes.:
gran. Qui és Berta Singerman: Esperem saber-ho aquesta nit d'una manera definitiva. Gabriela Mistral, la
millor signatura poética de l'Amèrica
tialina, ha dit a Berta Singerman les paraules més altes que es paguen dirigir
a una artista.
Esperem parlar d'aquest cas amb tota detenció, perú ens meravella per
endavant que una persona cons Berta
Singerman triomfi davant de tots
público només que amb la seva manera
especialissima de recitar poesies. El
tricmf no és un esdeveniment dels que
s'acostumen a reune en els teatres,
sembla que es tracta d'alguna cosa excepcional, si hem de creme tot el qud
de Berta SingenMen ha dit la premsa.
Desitgern un èxit definitiu a l'artista americana que per nrirner cap
s'encararà amb el nostre públic i esperem que el nostre públic sabrà
ciar el merit positiu de Berta Sing..:
man.
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HA SORTIT LA REVISTA CitTALAA

RADIO-LOT
ESPECIALMENT DEDICADA A LA RADIOTELEFONIA
El número posat A LA VENDA ES EL
NUMERO DE NADAL, AMB CONTES
IL.LUSTRATS, INFORMACIO GRÁFICA,
TECNICA I LITERARIA.
SORTIRA CADA PRIMER DE MES.
Subscripció a Barcelona: 6 ptes. any. Fora: 7 ptes.
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DiMart , 22 desembre a

LA PUBLIC1TAT

CATALUNYA
SABADELL

En Manuel Ribot
ißerra ha mort
DiuMelfge, 3.1es trea de la ;lit,
Manuel Albos i Serra, el publicista
sabadellenc al qual tosa la cintas estimava talle, fina, despees d'una llarguissima epoca d'estar malalt.
Ribot i Serra comeneä a escriure
a l'edat de za anys i publica en
armen temps diversen poesies a la
"Revista Popular", que dirigia el
doctor Sarda i Salvany.
L'obra poética de Ribot i Serra
s'escamp à ben aviat, gràcies als certamens literaria i els Ices florals, en
els quals molt Sovint eren premiades
composicions seres, agaià una gran
iRusió al teatre i porta per primera
vegada a Sabadell la conipania del
teatre Romea al teatre Principal,
en acula després innombrables venades. El teatre fin vibrar a Ribot
i Serra i s'hi dona durant una temporada en cos i anima escrivint- algunes obres.
Continu i la seva obra poética i
Ntífiez de Arce tradui algunes de
les seves obres. Un dels versos que
es feren més populars i que donaren
nes nom a l'iRustre sabadellenc bu
"La puntaire", de la qual mossèn
Cinto féu un gran elogi.
Ha escrit, entre d'alees, les següents obres: "Orígens i progressos
de Sabadell", "La ciutat de Valrä",
"Idillis i balades", "Llegenda deis
dolors", "La Verge de la Salut",
"Garbuix", "Biografia de Josep Clave", "Biografia de Frederic Soler-,
etcétera.
Fa 42 anys funda la "Revista de
Sabadell", que ha tingut una vista
folgada fins ara. Funda també la
"Ilustració Sabadellenca - , en la qual
col-laboraren els literats de inés prestigi d'aleshores. I

publica,

també,

una biblioteca d'autor; catalana.
A Sabadell havia formal part
tetes les institucions de cultura i
ccupä cartees d'importancia i hacia
contribuit poderosament a una depuració de la gent d'aqueixa cinta:.
Era bibliotecari del Cercle Sabadetiene; ell suggeri la idea de fer
rna biblioteca popular a la Caixa
Estalvis; Ion durant moltíssims
anys arxiver de la ciutat.
Pel mes de juny (que ja estava
malalt En Manuel Ribot) es conatisui a Sabadell una Junta de reprea

--usutants d'entitats aabadellenques
fev un homenatge a Ribot i Ser•a pesó degut a les circumstancies,
al es paralitzaren les actuaciona, que
• grobablenrent hauran d'esSer repte. @te.
En una revisió de !a nomenclatu• ra dels carrers sabaclellencs s'ac or da
II ¡loas- el .nom de Ribot i Serra a
nou que ara esta- ja molt
e
1..! edificas.
; - Recentment, la "Biblioteca Sa• badellenca", que esta sota els auspicis de la Lliga Regionalista, re-

0.41~4444.44+11~~«
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LA PUBLICITAT

edita dos ilibres de Manuel Ribot,
amb els noma de "Poesies - i "GarSeise -, e/3m a edició d'homenatge i
sue tot Sabadell cuità a adquirir.
Manuel Ribot i Serra ha finat a
recias de 66 anys, reconfortat as/lb
ele auxilis de l'església (a. C. s.).
Al seu germà i car amic !tostes
Juan Ribot i Serrä, com tambo a la
seca familia, i al nostre henvolgut
collega "Revise de Sabadell'', acompanyem en el sentiment, t 'estimoniant-los des d'aquest lloc el nostre

¿el.
L'enterrament s'efectuarà avui,
dos quarts de quatre de la tarda.
ARGENTERIA

RELLOTGES

AR/SSO

...TULLA, 5

TARRAGONA
:-: El circ Pur'
der :•: Viatgers :-: Fútbol
Hockey
Ha estas autoritzada la circulació
pe; carrer que dóna davant la fabrica de Tabacs, després d'hacer estat
empedrat pel Servei d'Obres núbil-

Millores

Ateneu de Tortosa, 3-Torredembarra, r.
Valls Esportiu-Vendrell (ansíes).
- L'equip de hockey del Gimnàs.
tic torna veneut de Terrassa, en partit de Campionat de Catalunya, per
gols a o. Cal fer constar que de
bon començament s'inutilitza l'extrem dret Costabella, un deis Illinois
jugadora gimnàstics, havent de seguir aquests la Huila amb sols den
jugadora.
LLORET DE MAR

Sardanes per les festes de Nadal
Amb «asió de les festes de Nadal, els dies 25, 26 i 27, a les onze
matí i a les tres de la tarda, hi
hatea extraordinàries ballades
sardanes, tocades per les retomenades cobles "Els Montgrins",
Torroella, i "La Principal, de La
Bisbal.
El dia 27, com a homenatge a la
mernäria de l'immortal Juli Garreta, s'executaran les millors sardanes
del malaguanyat compositor, una de
les quals ser à tocada per les dues
cobles juntes.
Per tal de gaudir de tan interessanta audicions, sembla que hi Hura molta concurrencia de forasters
a la simpàtica vila de la nostra coila brava.

Aquests dos carrers, igualment com
ho fou el de Sant Agusti i actualrrent ho es el de la Nau, han estas
arranjats pel sistema que usa la Sacietat de Paviments i Construccions,
amb resultats falaguers fins avié.
- 1.a Junta d'Obres del Post,
que esta duent a serme una bona tasca, encaminada a millorar Ensilla:ge del port per a facilitas del comerç,
ha vist aprovat per la superioritat
el projecte de subhasta redactas per
1 enginyer senyor Membrillera que
fa referencia a la primera installacia
de dues grues eléctriques.
Horn din que esta a punt d é ser nomenat cap provincial de 12s
Unió Patriótica el senyor conste del

ARENYS DE MAR
Defuncions :-: El port
Pessebres
Fred
Diurnenge passat segué lloc al Sal'. de l'Ateten un concert vocal amb
acompanyament de piano pel mesure
Vehils,
Els protagonistes, sopean senyoreta Rosa Rafart: tenor, Josep Domingo; baríton, Joan Casarramona,
i Miqttel S. Cardona, baix, interpretareis trossos de Wagner, Bellini,
Massanet, Bizet. Uhapi i Meyerbeer,
cue ¡oren molt aplaudita.
El t'aritos] Casarramona, ami] 1.1
seca ben timbrada sei!, canta també.
"Melangia d'amor'', bonica cançonela, lletra rimada de l'aplaudit ersaise i nestre d'aquesta vila Jacint Arxer i música del inestre Jacint Meras, distingit violinista i director del
quintet local Meras. Es una sentida
i inspirada plana musical, rica d'harmonia i melodia. La nombrosa concurrencia sorti satisfeta de la ves-

Asalto.
Ha quedas installat a l'extrem
O. de la Rambla de Sant Joan el
circ Pinder, que es proposa donar
una curta tanda de funcions. Malgrat que el temps no és el mes
a propòsit, aquest espectacle del que,
amb tota la Ilur amplitud, sen pot
gaudir solament de tard en tard, ha
irteressat fortament el públic, com
turma «d'era aconseguí el circ Hae-

liada.
- Ha mort En :fiara Roges. qua
duran( molts anys, entre altres, te Eia la corresponsalia administrativa
de LA PUBLICITAT. Pel sen caracter diligent i servicial slsavia captat gratis simpaties (q. r. p).
- També morí. quasi sobtadanent, el conegut industrial Josep
Puig Matas, ex-regidor republicà i
as ni addicte a la política regnant.

ques.
Tambe ha quedat autoritzada la
circulack pel carrer d'Orient, laf e r m at del qual ha estat arranjat
darrerament, i molt aviat sera obert
també al salíais el carrer de la
Pata

genbeck.

Es troben a Madrid els catedràtics d'aquest Institut senyors del
Arco i Murias, els quals han anat
a gestionar alguna afers que afectes
l'esmentat centre docent. Al mateix
temps prepararan el viatge collectiu
que per a d'aquí a poc temps tenen
en projecte els alimanes d'aquest
titut Nacional.
Han tornat de París, Lyon i
alees capitals franceses que han reccrregut en viatge de noces, els senyors Orenci Carbó i Isabel Romea.
- Els partits de fútbol jugats el
Mi 20 corresponents al Campionat
provincial donaren els següents re-

sultats: ,
Helvètia de Reus, o- Gimnàstic,
Tarragona F. C., 2-Atlètic VaIleac, o.

Concert

Durant molts anys havia intervingut en quasi totes les ernpreses d'eapectacles, pel seu temperament organitzador feia que se'l veies sempre
en totes les solemnitats locals. Era
un bon arenyenc, i per la tests I
vila i llurs amics no regatejava sacrificis. El nostre condol als seus.
- Sembla que degut a difereaeies entre el contractista d'obres' del
port el nostre bon arme i desinteressat patrici senyor Soler i el fisc no
seria estrany que se suspenguessin
per temps indefinit aquelles obres.
Seria una llàstima que això succela, ara que s'Inicien intensificas i
reprès els treballs as/lb gran impuls.
- Els nostres pessebristes estan
atrafegats, a l'efecte que enguany
ro desdigui dels altres tan típica tradició.

TI SI

bits, Herpes
Esznioi, Psoriasis
Rete. hiere
Reumatismos

PROGRAMES PER A AVU I
RADIO BARCELONA: 325 na.
A les 6 de la tarda: Cotitzaciont
oficials de la Borsa de Barcelona
6'05: El septimí "Radio" interpretara: "Marxa fúnebre", Chopin;
"The fortune teller", selecció, Víctor
Herbert; "Hoango - , one-step, Cz.el
Hirn; "Pot pourri d'Operes", Trato;
"Fanfare militaire - , Ascher.
650, Darreres informador'. de
Premsa.

Varices Flebitis

. Ulceres carleases

Per a suprimir

eis dolors

Válvules RADIOTECHN!QUE
"RAY" Rbla. de les Flors, 10

L'artrisic esta condemnat a sofrir,
passa per grana picors, causa d'una
inalaltia de la pell barbs, briaus,
asoriasi: sycosi eritema o dolosa
l'una articulació, reumatisme o
gota. L'arerioesclerosi li causa
erais dolors de cap, les seves carnes, atacades per varices o flebitis,
sstass pesades e inflades, rebentader

9: Retransmissió de l' ò pera que es
donara al Gran Teatre del Liceu
" Guillem Tell ', de Russim.
RADIO CATALANA: 460 rueca
A les 7 de la tarda: Butlletí metenrológic de Catalunya; pronòstic del
temps; senyals horaris; cotitzacions
de la Borsa de Barcelona; sants del
dia; noticies per l'Agència Hayas;
crónica d'art, esports i modes.
715: Concert. Francesc Oriol, tenor; Emilià Abadal, violoncel; Eugeni Badia, piano; orquestra "Rädio

de vegades per úlceres varicoses.
Per suprimir la causa única d'a'inestes miséries múltiples cal atacar on a'amaga, a la sang. Tambi.
DEPURATIU R1CHELET, per.
tecle rectificador • de la massa san
auinia, Is l'especific ideal de tots ele
cstats artrítico. No ti mis que apa.

Catalana: "Alma de Dios" ( gas do
orquestra, Serrano; "Marchia--ble),
te", cant i piano, Tosti; "Melodia-,
violoncel i piano, Rubiatein; 'Sere'
uata discreta - , orquestra. Bosch;
"Diego Montes", cant i piano, Parera: "Gavotte - , violoncel i piano.
Chaminade; "El país de las boda-"
(garrotí), orquestra, Calleja; "Mi
viejo amor" (caneó criolla), cant i
riano. Govern: "Els nebots del capita Grant" (fantasia), orquestra,
Caballero; "A uns cabells daurats" ,
eme i piano, Viladomat; "Serenata
cordobesa - , vinloncel i piano. Superas; "Guerrita" (vals jota), orquestra, Coló; "La de los ojos azules",
cant i piano, Padilla; **Gallito es el
mejor" (gas doble), orquestra. Gi-

eixer per triomfar de seguida. El

cos medical esta conforme a considerar que el DEPURATIU RICHELET. és un dels mis gens deseoIsriments de la terapiusica da vui.
1:gils rascó ea arempsnyar d'un fascicle
illttstrat. De venda a toles les bonen Fa,
macu, i Drofrucries. L.110,41011 L.
IILLET.
›eilan u rue
Belrorl.
be y Onne . (Frenes)

- Segueix fent un (red molt ciu
amb grana glaçadca.
CALEFACCIO IDEAL

Estufa J. M. B.
Valencia, 346. Tel , S. P. 747

m4nez.
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LLEYDA
Hoste illustre :-: El temps
Altres noves
L'Ateneu
Estigte ä Lleyda unes hores En
Ferrase Valls i Taberner. Sorteen
a rebrel en saber la noca de la seca
arribada, el president . de l'Ateneu i
ei de la Secció de Ciències Socials,
senyora Bergas i Sol, els quals la •
coinpanyaren per la població i visitaren muscas i biblioteques.
- L'Ateneu, prosseguint la sena
actuació, ha organitzat un curses de
divulgació al poble de Corbins, i a
t'Ice del Sindicas Agrícola que alli
l a ha. Encara no s'ha donas a conUixer el programa de les qüestions
ii tractar, per() pel que sen sap fa
prevente que sera interessant i de
gran proa
També l'Atesten telefonà al de Madrid testimoniant el condol per la
mort d'En Pau Iglesias, i a l'Acule
rnia de la Llengua Eapanyola per
la del seu president, el senyar
XI aura.
L'al tr e dia, a , l'entitat que parlen',
shi dona la conferencia del doctor
Benavent, que tractä de la tuberculosi renal, amb gran coneixement de
l'assumpte i donant a entendre que
segueix pas a pas els avenços que
en tal rnalaltia es van fent. Fou un

estudi acabat i Ii meresqué moltes
felicitacions de l'auditori, entre el
qual ahi trobaven no poca rnetges.
Cal dir, finalment, que ens assabentem que el dia 2 del vinent mes
de gener será l'indicat per a la inauguració de l'Exposició 011er i Pinell, també organitzada per l'entitat

gABON

LUX

cultural que tan treballa per tal d'ex-

favado de las

pandir la seva missia cultural.
Fa un temps fred. Dijous arribaren] a uda mínima de sis gratis
sota zero. De totes maneres, el sol
Rucia i no es fa tan molest com si
lii tinguéssim la boira.

telas finas con que

CALEFACCIO IDEAL

la mujer reeten

Estufa 3. M. B.

para el

Valénola, 348. Tel. 8. P. 747

sus encantos.

I

Diumenge es feu la inauguració oficial del Casino Prnicipal, tenint lloc una junta general presidida per En Magi Morera. S'ha fixat
per al dia 26 el ball que l'element jove de la casa esta preparant per
tal de solemnitzar l'obertura del non
-

Esos tejidos sutiles y suaves,
cuya maravillosa textura parece obra
de los ágiles dedos de un hada, deben lavarse siempre cop «LUX», el
m'e laben para el lavado de esta
clase de telas. Gracia, a «LUX» los
veandas confeccionados con los tejidos más tinos y delicados pueden
llevarse una y otra vez din que por
efecto de los lavados pierdan nade

de au buen aspecto original Ea
una Jofaina -con agua caliente afirttense los copos de «LUX» hasta
que se conviertan en una abundante crema espumosa, que limpia
perfectamente las lelas mäis linea
con absoluta seguridad. «LUX» disuelve y elimina suavemente las
materias que (muelan los vestItlos

Compre hoy mismo an pagada y nado siguiendo las Instrucciones. •LUXe no admita enhielan° pera el levado de
Crepe-de-China
Casimir

Crezonc
bania,

Galia

Deletree
(honren
Medias

Escalo
lisathaa
Seda
Raer*

«LUX» NO DETER102A NI UN HILO

.

Ttn
Velo
Landa
Can)

05 SEDA

Pe

casal.
- Ha rnort N'Esteve Arquea, onele del nostre bon amic Armes, a')
qual, com a tosa la familia, testimonien, el nostre condol.
- Torna a ésser a Lleyda, havent-se encarregat novament del comas/dame/e de la provincia, el governador civil, senyor Roma

BhiliVE115-earme, 74
A les 9 de la nit: Tancament de
l'estació.
5: Senyals horaris.
5(10: Vetllada musical pel quintet de restaciá: "Gilded - sshimmyl,
Oltra; "La viuda alegre" (fantasia),
Lehar; "Sorrentina", Volpatti; "La
cuaquerita" (fantasia). Monkton;
"Gracieux sourrire" (gavotal, Missa; "Scenes mignonea" (suite), Tartanac; "Papillote" (shimmy), \Vorsley.
12:

Tancament de l'estació.

4414+04.041+1444.1411411.044.04
El mes formidable progres rediotelefönic es la T'ova lámpara
Philips B. 408

VENDA-Carme, 74

Mercats

Passatge de la Virreina, 5 i 7
(tocant la Rambla de les Flors)

PER A L'ANY 1926
Agendas de bufet, culi:lides 1
de hm:saca; Dietaris de butsaca de plana i de mitja plana;
Calendario de paree; bloca de
calendari; bloc* per a l'esaript o r 1, Almanacs, proneistIca,
tupa de felicitació
PRESENTE
Nadel 1 Cap d'Ana
Planetas, abres i revistes per
a la dona

»ti

n••n•n•••••••••••„.....,

NNYER1ES

CANYELLES
Ceilan extra, 1,290.
Idem número 1, 1,125.
Idetll 2, 1,095,
Idem 3, 1, 080 .
Idem 4, z, 0 60 .
Xina, a 5 90.

SALMEllgi

Rasures de Ceilan, a 575.
Preus per pessetes els too quilos.
PEBRES
Singapore blan, a 1,095.
Idem negre, a 930.
Penang i Tellicherri, a gio.
Tabasc o Jamaica, a 760.
Preus per pessetes els loo
CLAVELLS ESPECIES
Classe superior, a 975.
Destillats, a 760 .
Preus per pessetes els roo quilos.

blalvian
gel 15 Hl

31 (!e

de sedre

SOLER 1 TORRA G's
BANQUERS

Quinzella
RECLAM

ITLLETS

Francesos, 26 . 5o per ion
Anglesos, 3425 pessetes.
Italians, 28'70 per ion.
Belgues, 3215 per loo. .
Stássos, 1362 0 per Ion.
Portuguesos, 035 pessetes
Reichmark, 1'67 pessetes.
Sxílling, 0 . 95 pessetes.
Txecosloviquia, 20.80.
Holandesos, 283 pessetes

Pel tal de realitzar
el balanç amb e-

Grècia, 8'go per zoo.
Suecia, 189 pessetes.
Noruega, 142 pessetes.
Dinamarca, 175 pessetes.

dultles existencies

Finlänc:ia, 1715.
Romania, 325 per I00.
Bulgària, 4'85,

Turquia, 365 pessetes.
Estats Units, 7065 pesset
Canadá, 6'96 pessetes.
Argentins, 2.92 pessetes.
Uruguais, 715 pessetes.
Xilens, 0137 pessetes.
Brasilers, i pesseta.
Boliviana, 2 . 40 pessetes.
Colombians, 625.
Mexicà nou, 138 per roo.
Venezuela, 134 per loo.
Marca, 167 per 10'J.
Peruans, 2450 pessetes.
Paraguais, 0'15 pesantes.
Venezuela, 1'15 pessetes.
Japonesos, 2'94 pessetes.
Algerins, 2575 per loo.
Egipte, 34'35 pessetes.
Filipines, 340 pessetes.

Regalo
10.000 falles í1
e bric i)e r
id . g

OR
Alfons, 136'50 per soo.
Unces, 135'50 per loo.
4 i 2 duros, 135 . 50 per I00
1 duro, 13550 per loo.
Isabel, 136 . 50 per 100.
Francs, 135 per loo.
Lliures, 34 . 60 pessetes.

Rus

di

ie l l e t 1e1 seu co
de idiriCEid

D011ars, 7'07 pessetes
Cuba, 7 pessetes.
Marc,, 1 67 per loo.

AQUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA
r.444.4448444444+4.84+64

?rus acluals
SUCRES

Segueix el nostre mercas en la
mateixa situació de la setmana gassada, no havent sofert els preus cap
variació notable i podent-se indicar
la segiient cotització;

-T'hi trencaras els quei
perquè aquesta roba és de
PANYERIES SALDIERON.

Bel, de 148 a iso.

Terciat, de 152 a 154.
Centrífuga remolatxa, de t58 a /63
Quebrat cha, de 159 a 16s.
Blanquilles, de i sSo a 162.
Granets superiors, de 163 a 165.
Blancs primera refinats, de 175
a 177.
Terròs P. G. Aragó, de kg a 168.
Idem P. G. Andalusia, de 175

FABRICA
DE

1

a 177

Pilons, de '83 a 185.
Tallas, de ton a 198.
Preus per pessetes els loo quilo,.
CM:ES

Amb escasses arribades al nostre
nercat confirmen fluixos els preus
i alts els canvis, la qual cosa fa que
les cotitzacions per al consum tinguin poca variació respecte a les que
tenim indicades, o sigui:
Moka legitim, de 765 a 77 0 .
Moka legitim, Marrar i africans,
de 73 0 a 740.
Puerto Rico Caragolet, de 815
a 825.
Idem ¡den, lauco especial, de 805
a 815.
Idem ídem id. superior, de 790
a Sao.

Idem ídem Hisenda, de 705 a 7te.
Caracas desclofollat i similars,
Trillats extra, de 675 a 685.

74 0 a 750.

UNEN ARICAR

hiera ídem segona, de 395 a 05.
Idem ídem tercera, de 37 0 a 38 0 ,
Idem ídem quarta, de 33 0 a 340.
Craacas primera, de 5go a goo.
Idem segona. de Son a 510.
-Preus per pessetes els toa quilos.

Puerto Cabello i Corrents, de 665
a 675.
Java robusta, de 620 a 63 0 .
Palembang, de 580 a 590.
Pasilles, de 57 0 a 580.
Preus per pessetes els zoo quilos.
CACAUS
Segueix operant-se al nostre merest als mateixos preus de la setmana

passada.
S'espera al nostre port el vapor
'Alicante", corren de Fernando Póo,
Que porta 34, 000 ases d'aquella procedencia.
Els pretil per al consum són:
Guaiaquil Arriba, de spo a soo.
Ideal Baleo, de 470 a 480.
Fernando g ato primera, de ato
a 440.

18 {
2/

OMBRELIES
PARA-SOLS
i BASTONS
MEIS

que podeu obten Ir vestid-vos a la

Ii1101 JUMA

66, Ronda Sant Antonl, 66
assortit en articles propis per a presents

Immens

Fnntanella,

Confirmes creacions

Paraigües d'home i de senyora
"Popular", 11'90 i 1 3 ' 90 Pies.

nrai,

Vestits 1 abre de•
cel lent resultat
presentacle elege:

Exclusiva de la casa

Carteres pell fina "Popular"
Ptes. 13'90

a preus

•0414444+04444444441*~

EIS
PURCreG
Dn 91SuaAe31 694 ruarekl
corA 7: ienA

Re

a

ren

n
i

raradell Assalt

▪

Nmarts. 22 desembre le 1023

LA

ELS ESPECTACLES
;:

ofee~oofflo.00mmifflosi
Monumental - Pedró
Walkyria
in ii. dimarl, La petita gemeta,
fflilma °Mafia, per Mary
lord: El sensor ', incel, \Aria n ,

TEATRES

• •p

0.016.311.wmaloavormearwai

Gran Teatre del Liceu
1 ,1 n 1 20 d o propiettil abonoront ,orresponent a iiiiins. A
ir; 11011. la g. randi. ,d1 Op e ra en
quatr4 siete, GUILLEN TEU,
per ronnoon, lema jenn sein_
01, ntr.ebrits ;oliste,. sefan
nvoraSpanl, Segura Taillen, Maiei Pieralli. tlestre Paolanto¡
111 1/1ili 2 ,t lrl.-lii'a 1 n 01 la1 11011t. Primera rede le> ;moros Pus• - EL BRUIXOT INMORTAL 1
FIRA DE SCROTCHINSKY,'
...'S

,

.

, 0,

1 •1 -

.
• ,•;•¡,•¡,,• n •.:

T1 C1

ball

isis• ¡il

11)1V01/ 1l't's,

Ila I 1Pil.

AIDA p..1•1•,‘

tenor JCNN SULLIVAN

,
,rli) \ elle`,
Carraca. 3ndoven I -envio . - seTallien
i
gura.

r

Ei s P edilcotes de les familias distingides
ORQUESTRINA SUNYER I SEXTET TORRENTS

DEU Hl FA rf. F QUE NOSALTRES
¡ n • 1 formidabl e rxit d'En Rustt
EL CASAMENT P.E CONVENIENCIA
11 •;44a.
ia 1 a 1.11;1.

.

Orgarli1 /3.10S

t

TEATRE COMIC

. • p,

Piada mir Nadal. tarda i

trailirional ospectacte ELS PASTORETS. Diada di' San: Estoquarts
qu'atu s e. ELS
PASTORETS. .\ •1
s. MATEMATiQUES i ..1 grano n'nin it\ SENY I AMOR, AMO 1
!MAYOR. Nil.
ELS SAVIS DE VILATR1STA, Itas-inuid ¡ L'ALEGRIA QUE PASEA, 'tus, i ny, -Diumengo. grandiosos ¡nro. ames. Dilluns. 28. gran fun- tritIlIn rellt
Estrena
de
NYIGUI NYIGO. Romea-Revin3.
tllogir lirogramea:
deiven
in- nl nna za a f: ',ni FI! a ,1117 . i .

n

— t

4+64+4.
TEATRE TIVOLI
Avui, dimarts, no n'hi ha
fundió per tal de donar llene
als assaigs de ta araralioso
bra. !libre de Frederic Rttt

o

r

mero i Guillem Fernández
Shaw. música nt i inestre

LA SEVERA
Adaptació lírica del drama
Portuguès de Juli Dantas,
l'estrena del qual se celeVeril cierna, dimccres, i seran els seus protagonistes
TARA LLURO.

MARY !SAURA
EtYÌILI SAGI BARBA
EMILI VENDRELL

444+•444444444+44$44444M

4.4444444444+.4444444444.

Teatre Català Romea

Companyia internacional de
revistes. Direcció artística,

rA. Sugranyes

dinnarts. oil. a tres
quarls de .dru, 305 .representaiiú nlit la famosa revista

Dorna. iii. Joventut Jordiana
L'ANELL INERAVELLOS
LES NOIES ENAMORADES
Es despat ven rals: tiran Camiselia Eitú, Jaurne I. II; Casa Vinyoles. Portarerrissa. 18.

Sugranyes

carees. de
en scene
nuel

(lel

Solsona. "Misse
i cantables ' de ' Masolo.' música
muestre Clara,

YES YES
il 'In deis sketelfs:

De Tarragona al Còmic
L'espill meravellós
Els vins

COMPANYIA LIRICA
Director artístic:

GRAN

ARMAND OL1VEROS

g

Pr - incipals inl rprets:

LYDIA

FRANCIS. SALUD ItODRIGUEZ,

3IANRYS,
AMALIA PALAU,
JOSEP PARERA, BALDOMERISALVADOR
TO,-JOSEP SERRA.
SIERRA, BONETT1
110 arlistes inlernacionals
Eigurins de L'Aula, Gemmar,
Bruneleseln i Elle. - 850 mode l s de Max-Weldy. - 160 ves tits nous de Manuela Capistros.
500 "toilettes" d e madame
Jeanete.
Es despatxti a comptaduria

p f.,. ales lo prinierés . representacions. Gueilen nuls els passis
mi temporades anteriors
1-INI']' inooninionsinable, fas-

tint,

Advertiment important: A
pesar de les gratis despeses que
representa el inuntalge del non

e,peetaele, seguiran els preus
pimulars: 5 pessetes butaca i
2 pessetes seients nurnerats.

Magdalena te

gule, Bohe-

mios I La reina mora.
Vd.

L'exitas

La pescadora
de Ubiarco
li

'in, La Bruja.

vve++444.44444>eeev•ve44ee

p

Teatre Barcelona 1
Companyia de comèdies 7,
SIMO- BASO - ZORRILLA
Primera aeiriu de caracter
Dolors Cortes

TEATRE TALIA
El mis bonic i confortable de
Barcelona
Gran companyna de revistes
Director artistic, ROS I QUELL
Avui, (limarlos, NO III IIA •
Fi'Ncio per donar flor a l'Es
lutona definitivament denla. dirneeres. do'rapeopi',0 (in qua_

-

i aptdeoni. t n Inlat

4444444444444444444+9444.

E'a- DORADO!

1 7Id

.1,

.

,

notal,I,H•

Comiat de
Nandok. La foca Jongleur„
CoPalermo.
:I
per

Nenita,

miat de Blanqueta Suärez 1
Onofroff, el . p inu tu le 1110II' ileillear aquestes
]
sitssions de etnnintt a les sy
ires 1 , 1 I \
-mi
rOpP,s1/011 1 I/ :lis desigs
di . diverses Onenfitcnff rinali:/ara alano deis
seus expenimitols anal)
› ,,n ‘ ip I i'
5 1 luntaria-

t

o,

.

desitgin.

noml

0
i

l•1105.0/1 1111
4 Gé Serás

n.

u arl
:Tued.la Pn free. .actel.:

Mari

.r,5e

La

tthra in. traduce

Ir

del

Derleas,

.
E

fu n
la.

um ,n4 efe

ESOR
DEF N
L ABOGADO

N O. EL DULCE VENENO
La, sala

.,

de Vier-

fairni .

PS

urfurnatla

elaimenl amb els pamos
l

.:

Mary. Bryan: Ernosl.
legid de formosos neirs. Arranjamont
musical expressiiment 1-,or
II ap,
Nit, Peter

•

Pan.

farda i nit.

Festes do Nadal. Grans programes. Noves atraerlo/1s.
Des d'avui, i seguint el costum de Itanv pastel, es despalxa a Compinduria 'per a lotes
Ins funcions de la setmana.

'

440+3.»414!".44-1

Teatre de Novetats
I

I. Id 11,1IIT,,

1-1,EVENINIEN
(1.•

...werprudueri5

• r\"

EL nARRKR rano
OPMUNT LA TaliRti
la111.1-111111r, aemiturc- ii liii luan,

...

Plell >orna." de tinninrInnant

d'Illspanyn)
MUUTEN1TRATEfi

d'Alsinanyal
comr
del dual cort voncodor el aran
Ougil •apanyol par K. o. 41 novi
round
,..ompimard aqu ,I finaran, proArruina

.

1. .

i. PASTS SUBLIM

per luirlr Iones
1s Moltura - 1:lehlur, de
RADIONANIA

riod,,,

Agnes

Ayres.

444444444444444444444444
'4'$-$-$IIISIISIIIIIII IISIII
ELDORADO
Gra»s.sessions-mal Inils ' y'lisivament do pollieules
instruel ives, pe r aiS AM,
25. 26 1 . 27 del corren'. Divondres, 25 , i dissabto. •.?.(;,

.

.reposiciil ilrk dos .grans
envits LES MERAVELLES DE
LA NEU i 1:1 11 l'I.,i,..11rl:1
SOgOna par! EN EL COR DE
L'AFRICA, 11111/ilila EXPLORANT L'AFRICA VERGE'
AMB EL PRINCEP GUI- ''_.
LLEM DE SUECIA.

,>

1

GA DE FRANCOLÍ
E SPLU
_....,---Le1 113HIBUBBIBBriaNZIESäld'frili &BENIII SSNOSII NIE VIIII E WBOUBBISI PIE BIP.V.11 1 n11 •1111 •a

.w¡.. :, 47 - .,..1ei--• • '17'

o

r itimenge. can
u.,
vi d . .. r_1
grama. Toles Exclusives
G aumont.

a
:

ef«4444+11144.4+04+0+++.4
111~11M11111n111.111~111M

Empresa Novo - Tel. 5112 A.
Gran companyia argentina

cbmico-dramätica

RIVERA-DE

DINER
per papereles de Germanda is, joies. antornalls, ge-

d'exuda

TE AMO I SERAS MIA

BERTA SINGERMAN
(Virtuosa de la declamació)

*0444+1:4444$)44+044114444*

.1-.I d I'lla

I

:II!

I.rugra/m•-•
petlivules El que no t'has de manUn aliat monumental; ül
jar,I 11, l I r ama Una tragedia a mitja
marra :%orKli-k:
-urera.la
uart
I ulversal 'L'auracia, 1
de El 'ni dolo corsaria

l

, ••

.g•

,u1re
.81 4 -1 t ilt
si..11. randa
Absn'il-nad• en l'altar; la'
E'
mea
amic
al
bandlt,
ra
punure
per carMia, r 1. 1 n t a pallada tll•
El re) delo corsoris
al ,.•.

:a

.•

,.

Teatre Triond. Gran Cinema Marina i Cinema Nou
II II 1,1 OS. Tancredo She'II - II
riff , Convit casolà, Ales de jot, Joguina, del ~V . El rol
vcritu

i

de s

coesaels

reiN P"
sorernis

Telèfon 1153 G.

VENDES
t.

-aa+64~4~04-044~
Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

sitgolia,

e

4111111, Placa PedrA,

114-Salmeron-114

um

P ' equ'-

CITROEl i pat veret"botan.
" valencra.

.

CAIXES
19,
r f 1

sio(nana.

guretat. Baraelsatmes.
piorno^

Se.

L'ANUNCIAR A

'DIVERS.OS
S'EMPAPEREN

LA

a
pesarles.

hablIacions

1:1, prnurr,

SEGELLS DE GOMA

I

,l. •

,

I

mones en meGravals de tale
tans 1 l'UsteS. Repici ca en 1 - .M.
carrero. illarls, 17 (entre I iputa- .,
eh', I Cowel) ilc Cene), ' Telürou
li 1 i 1 A.

i.,

PUBLICITAT

és un negoci per a l'anunciant i un ajut a una
empresa que no cerca guanys materials.
" Els nóstres lectors no han d'oblidar els noms
de les cases que ens afavoreixen amb llur
propaganda.

e

MIIMMM

7111.

1

IIIBBIBBEIBBICIRIBBI.UNA A aisszainsammuneansaimulummummuudi

emnintnades

Via Laietana, número 14
Telefon 1371 A
Loca! cdniode

cliMarts. .La carrera de
Severi, ohmioa. La marquesa&
es defensa, par 1.3 1 wat (0a.
tinu Ma n . Ales de Joventut, ex ,

.

raordinarin cinta per la céle-

t

Etbel claN 1.,11. Don Q. fIll
del Zorro, s('g ona 1 nitima
liarla per l'atol hoi pnblir Douglas
l'4•xtra ordinaria riuta•La petna Nota,
per Ini mimada Mal). Plekford.
bre

FUINA DEXTRINADA

Sense adelb.a45 de llet ni saProducte dietètic
afecciem gaseo -in.
Recornanat per
ersteseals
les autoritats mediques
de tot e: mon
cre

mInT8 DEL VIDRE • muiLLURES, 3. A.
Ponent.
tot
Maree i inotIlures
retils, cristalls l l unes
ves i bisellades, vidriares

en !es

aravate,

e
afflesammx

Cinema Princesa

•
a

Català, obsequia els
teus amb artieles de !
la casa Arnalot 1
FArica de g(' rieres II'
de punt i Catniseria •
Mitjant:ant la pre- :
sentaciä de LA -PUBLICITAT es farìi :
u
n 10 per 100 de rz
descont pte a tot •
co m prador
••
•

SASTRERIA ECONOMICA

CINEMES

e
o

•
II

in.°U"ClüS
quimirs. Calalullya
M n ,,,a. 7, S,

I

SI

II

" 7. S. G.a
PRACTIC"'"'""'
la 110 . Mignou,
VIATJANT

Nil. debut de

n 11111,11

-

OFERTES DE TREBALL

Av tii. dunarts,larda,
ima de

N% III.

Poliis Åwici Classifige

A 0 SO pessetes les deu primeres
paraules i a 010 per cada una

:i:.

AL

a
.
st
IN
a
18
U
a
U
U
U
•
aU

l'act e .

I1 1 tSAS

31

Y,

U
11
•
13
111

UNJO, 22, principal

14,ebbb4+.4444440.4444.44
TEATRE GOYA

3M313

II

neres, ele.

-Sernpre...colossair- pr.grar11.3,

Match de brisa entre
PAULINO tr;clinum

DE

Programa Aúna especial.

4

r

•

ValentIno

•.

Dijous, nit,
infaltil
rene.4varid do pr(.grania.. grans
debuts. Divéndrits. Inunde i nil.
Dissabt e, larda i nit. Diumenge

.

-

- 1 -- S
11 I
a rda
Patter Pan.' En nreparaei.',
Ei caid '1'1 n • Santik' Rodolf

PIPPO I SEIFFERT

•

NATURA L&

retire i Ihn

MR. KARLETY
original "tlopinininio"
KONYOT, Ilu Sh Iraiht 4.scola
'
VITALI i el sou gos
EL TRIO COLLAN'S¡ La dona ocell)
MLLE. III. KONYOT????
RICO I ALEX

•

CR1AT A LES COVES

pellieula Peter Pan, 01: uniIII e- espe4•1:14-Ie -per a 1101Is
.)1 10 7 1) n 1 presentid a Piarcotona. Protagonista Betty
Bronson, soentidada. por

-

LES 4 D'ANGOLY'S PUI0K-ACT
ELS TOOZOONIN troupe ele vuit
fornoilaHits saltadors
LINDA ET GEM. LOTTO
sial incielistes crionint, airub
tenessant match de fútbol a
la pista
LES FRERES DESPREZ
que eveeutaran
pl nn : a d'un doble san
mortal en , l'aire en automeib11.
1. alracein'i ines aova. Inés hileini S atrevida i emocionant que' m i s 'eoneix. - • PREVS: segona elasse. 3 pessetos: Butaques, primera classe, 5 pies. Seiruts, a 2 ptes. Entrada general. 0'70 ptes. (impostos compresos).
dirneéreS., nit. Gran
Pro-rama extraordinari. Dijons. larda, 7. matinr3e

funi.tinsn do

de

M(mT).t. - Un diumenge aprofitat, ( qu'Unta. n In forritOsa

iril4.0444+1144444444+114+41+44

llanca.

EL &RODADO DEFENSOR

C O L 1 * S E 11 M

trapezi,-.1:1 ii fliill altura

41

111. Debut

GRAN XAMPAII Y
DE CAVA

.444+6.4•66.4.444,

MARY •

prie,n1

SUSPEZ,

•01

q

EL DULC E VENENO

1, v0I 1 1.,:

MISS

Blanqueta

d'Onofroff i

-

diniart s. Tarda. a mi
r1 de sis. La romi dia 4.n
- ;teles de Jitan Jus., 1.0-

Un aliat monumental, El que no
cuinen per tu.

KISS - ME i YES - YES

Ill1111•01.1.S.

e414.444444444.4..,444.444e4

Avui. n'Unan', El rei dels oorsaris, l'huracà, Oce'is debres,

TEMPORADA DE CIRC
(laminan
DireHor.
AVIT 1)11\IMITS. a tres quarts

larda a
.\\ 1.1 I, dimarts
5. Nit. a les -In. Comiat

termoutli polonio": La

.

01 YMPI A
.1. Voatuia
0 o

Dorna. ilim eres. nit

COLISEU DE VARIETATS

%%ni, dimarts, tarda. gral.-

reneVISIMMIMMINIZIMI

diniarts. tanda, a itps

•

Una nota de color
El llac encisat

:!e.

Diana - Argentina
Excelsior - •

quarts

e:•- ci•101n•••••• 1 nolini¡nii S rlu iviii

IN:Aro:si

14

El present del Marahe

.

'

relt+4+6444 -- _ -.4.-444/444/4444

chiqurna

de respectan, feinrique en 6
sketehs. 12 quadros, cortines,
2 telons. Eeos ile Marius Aguilar. Eseenes catalanes de Josep
M. de Sagarra. Itepontalges de
k'inneese Madrid. Dialogs del

AMERICAN'S PICTURES

TEATRE NOU

i

I

KISS-ME
——

per

traitrruna Golassanri. EL PUBILL. Nit.
uI 41'144 Volah ,
NELL MERA VELLOS al ":11/let
,•• 1 . ‘ 111- LES NOIES EIVAINOe12NADES. ni.joi •. HM:1.
•ELS PASTOL'ADVENIMENT DE
RETS
L'INFANT JESUS,
actos i Intr
d'En jose
i

\vallare
L'últim des mohicana, per walla., li im: El modere Sherlock (M mos, por Pamplina - , El clu tutor gondre,

.

Teatre Català

Romea
.febnifon 3500 A.
Companyia catalana
1b1;•dja
„,. 1,,I a ir.
soldedo- ;lotes di-li

ror Thoma Me ighan: Traaddia
que acaba en casament, per
Illin d'aelnalitat
/ loro
L'enterrament d'En Pau !aleada;
Aquest él el.torar:
N'u, estrenes: Ele excaDIJous
vadora de Pintora lAjuria:.

ARISTOCRATICS KURSAAL 1 SALÓ CATALUNYA
.t N'un, dimarts, insuportiblo programa: Vida' d'estUdlants, de
11 broma: gran i xit (le la preciosa comedia amerientua La
Ilulta per la vida, per Fairbanks, i xlt colossal de
l'emocionan! prodticeid La creu de la humanitat teant a la
rmn barmuni zat amb lost l'Opi I ilei , 1e1 'i'iiíithnr II.
Suee, i la inagnittea erimédia Els angels de la llar, a-,-.011.:pto sentimental.-- Nota: La pol-lieula La creu .de la humanitat
mimes .es..projerlara mil :Sal.",

PDBLICITAT

De venda .s les primipals

tarmäches. aroeuenes

NEUROKARDIN

Moravellós en els

casos
ml',-tonia del tub digestiu.
en els casos de Cistitis, de
Nefritis i ronyó esselororijs,
no te rival. El mala) l experimenta de seguida una
h eusaraj d'aufbria o beneslar, augmentant poderosament el seu daltit. Venda:
Centres d'Espeoffies. Domaneu opuscles. Agents generals per a Espanya: E. Massó i Cia. :—: Barcelona.

foip iel A
▪ 'los ie Cglümrd
! ha mes clara

A

li e

g is

Sgrdi,

LliSid ðe feC3derS,
ha Re eX8Cli

11111111•1111110111111114311NrISAINSNONIBBIBBPSGBNIlleitteasei

S

Fauncles nie tranc a rouhora
que bo soklicin de la so,
ClETAT NESTLE, A. E.
12 . A. Gran Via Lairtana
4 1, Barcelona

malimemmariume.
US CONVE ANUNCIAR
A

LA

PUBLICITAT

• 10
-:--a•waitioddia ld ti IN a a g1211111111111111111111111111111111111
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Ronda d3 Sant Pan, 49-Te1e1 A 1898

Portal de l'Angel, 14 - TAL A 1959

Princesa, 25-Telef, A 2453

LOTS ECONOMICS
PER 9 PESSETES
Una ampolla xereç sec H. Martínez i C.
Mitja barra torró Xixona llegítim extra
massapà extra
99
fe
" gema extra
1/8 ampolla Licor Montserrat Castell del Mas
25 neules
PER 15 PESSETES
Una ampolla xampany escumós Sant Sadurnf
99
99
xereç sec H. Martínez i C.'
Licor Montserrat Castell del Mas
"
1/8
Una barra torró Xixona llegítim extra
gema extra
50 neules
PER 25 PESSETES
Una ampolla xampany Jules Simon, c. verda
99
escumós Sant Sadurní
99
99
xereç dolç H. Martínez i C.
Licor Montserrat Castell del Mas
"
1/8
Una barra torró Xixona Ilegítim extra
99
99
gema extra
99
99
massapà extra
50 neules
PER 40 PESSETES
Una ampolla xampany Jules Simon, c. verda
99

99

99

"

Una barra torró gema extra
massapà extra
100 neules
PER 55 PESSETES
Una panera contenint:
Dues ampolles xamDan y Jules Simon, c. blava
Una ampolla xereç dolç Sänchez Romate
99
" fi Argudo
99
conyac B. L. Domecq
Un litre de licor PP. Benedictins-Besalú
Una ampolla de vermut Cinzano
" garrafa de mig litre d'anís.

Una ampolla xampany Canals Nubiola extra
93
xereç H. Martínez i C:
"
fr
dolç II. Martínez i C:
petita conyac G. Byass i C.
" Licor Montserrat Castell del Mas
1/2
Una barra torró Xixona Ilegítim extra
99
" gema extra
99
Alacant extra
99
99
99
crocant extra
100 neules
PER 30 PESSETES
Una ampolla xampany Jules Simon, c. verda
99
xereç oro Francisco Cala
"
99
petita de conyac
garrafa de mig litre d'anís
ampolla moscatel 11. Martínez i C.
Licor PP. Benedictins-Besalú
"
1/2
PER 50 PESSETES
Una ampolla xampany Jules Simon, c. blava
99
99
" Canals Nubiola Non Plus
99
9)
xereç sec Sänchez Romate
99
99
" pajarete Sänchez Romate
Un litrr licar PP. Benedictins-Besalú
Una barra tcrró Xixona Ilegítim extra
99
Alacant extra

99

99

99

"

99

"

99

TORRONS

99

Xixona llegítim extra . .
Crocant assortit . . . .
Cädiz
"
Alacant extra
Gema extra
Crema
Mel avellana . . . .

9>

99

8 ptes. kilo
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99

7

e,

8
7 "
8
5

23

Neu

5

Crocan assortit . . .
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NEULES superiors a 3 pessetes 100
Vins, licors i xampanys de les millors marques. Recomanem els Xampanys d'Epernay, Jules Simon i C.'

ef

GRAN ASSORTIT de cistelles i ojetes per a presents, Vins, Xampanys, licors, capses llames per a torrons j neules
lats per a fora de la capital se serviran a la Sucursal Princesa, suprimint les neules, cense augment de preu
RESENT d'un calen dari a te ta co mpra q ue PaSS i5 Pesset es. —
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•TORRONS 1 NEULES

BOM ES

RAMON PUIGJANER

Manufactura (ie dolços LA MTORA

Menéndez Pelayo, 70

Amb la bomba PUIGJANER l'electromotor no sofreix el gran inculivullient
d'estar collocat dins del pou. Amb la bomba PUIGJANER l'aigua no falta
mai. La bomba PUIGJANER es Púnica que es garanteix per quatre anys.

I

EMauri 1 Companvia
Successors de J. FERRER GIL!

CASA FUNDADA EN

txposició de Paneres, Capses de luxe i altres
•
objectes de fantasia propis per a presents
• Expedició d'encàrrecs i paquet... postals per a
l'estranger
▪ CLASSES SOLAMENT EXTRA

• ¿QUE ES LO QUE NECESITAN
los DEBILITADOS, los FATIGADOS
aquellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS?
Un ANTISÉPTICO y u n RECONSTITUYENTE
Para casos tales, nada corno la

que en forma apropiada, Tefine el antiséptico y el reconstituyente mita
poderosos, la Creosota y el clorhidrotosfato de Cal.
Constituye el remedio soberano contra los cATARRos, las

e.

BRONQUITIS crónicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y la
ESCRÓFULA. Aumenta el apetito y las fuerzas, acota

Sant Pau, 13 - Telefon 1500 A
Creu dels Molers, 2 - Fel. 1537 A

▪ PREUS DE FABRICA

las secreciones y previene la

e
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PELLS
Vello pu lis eICS i

ULMAR1TA
Pomada per a ús extern
una untura ca l ma a Pacte i
cura despres tota mena de
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Torra

Gran assortit I economia

Casa Cargues

•

läraloris

Montó

DEBIL ITAT
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ESTEFelLIT
POMADA FORTIvellera prematura; Impotencia. Curació muda amb1l'arrerniada
n
nteravellt»o
efectos
FICANT de RodrIguez de los Rios. Es Inofensiva productx
rarmarlea, I per
a la primera Merid. Evita coritagts. 10 ftesseleS pot. PrIncipals
Barcelona
Srß.
VIdtla
d'Alaiiiii,
paaige
Credit,
mlmero
4.
correa
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38 - Sant Pau - 38
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Reuma, gota de lloms, esquena,
torcaments , cops , luxactons ,
neuràlgies, coll rigld, etcètera.

Pätoniera
1

clornament barals.
-12, se:ron pis, PELLETi

FESTES

FI IYIAN\l'
Trobareu adietes per
a aquestes febtes a la

"Industrial Bolsera"
SOCIETAT ANONIMA
GRAN ASSORTIT

de Fonógrafs i discos de tots
els preus.
J. SOLER

AVINYO, 1

SANT PAU, 83
Teiefon 40.3 A

LLANA

MINEll

el iiaé efacasé i el nieß
bo y a: de tots els aillants

cottegutis

per a fred, calor, sera.
Essent inorganic es

irnputrescible, i

De gran Utilität per
a cambres frigorffiques,

instatlactuns de vapor,
sales de concerts, tiuspttalo, etc.
Demaneu mos t res gr a .
tulles i preus al cunee s eionar eietusiu.
FILL DE E. DROGUERA
113.•BARCELONA
TELEItUr4 A. 117:2.
e.+641+11~~414...'
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