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INANCES

COMERÇ

DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 1923

COTITZACIONS
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'eassnobew

DOR131 MAT1
Obra / Alt Dala Time
Nora
eso! 00'O 6,35 0150
Martini. .
5815 seto 5305 59 14
eneatel. • • • •

DIVISES VIRTANGERE8

BOR81 1111T
Obra Alt Ilall Tafle
fa O
6251
3 '15 :923 5915 592'
:11 d5
5J25

BORDA TARDA

Frenes.

4.'10
134'

Stli5A0K.

BORSA DE LONDRES

Obra AD Bale Tanc ,
Nord .
se» f(r90 6133 60 51 t.eduies amentines
Alacant. . • .
!9'
•
99' Exterior
A nctalils. . . . . 51-450 45 Franca
G. Metrop.
. 12V
121
AutAmnIbus , •
as'
03* 0675 Nova York
EspanYa
Suissa
Italia

3600
6550
6070
43723
33575
25055
11507
10025

Portugal

18635
008

5

£9 15 59
9"

Holanda

Nile
Berlín
Copennague

Yokollania
lielglea
Noruega

Cambra Mercantil

deman,. lambe,
pecte a la q,al
t;tie es inri aclatir i simplificar en
tot el possible.

La junta Directiva de la Cambra
Mercantil d'aquesta ciutat va celebrar sessió ordinària dimarts passat.
ocupant - se de les qüestions següents:

Aivi mateix ha soNicita`. del Di'rectori que quan lii hagi oporttmieat se suprimeixi de la del timbre la disposició que grlva anda
timbre especial in6bil de sira
tims ti, generes que es vénen al Ileo marcats. t de n...liii
ment. un acIariment a l'esmentada
eximint de la iinposicio del unbe aquells objectes que, alma enris.s s en partides cleterm:e.ehcs,
desprès es vénen al detall fraccionat» i, per tont, sense marca iii etit;:tma.

El president, senyor Cabre, va donar compte de les actuacions dutes
terme (renga de la darrera reunió,
començant per la complimentació
dels acords que es van prendre.
Fou llegida l'exposició adreçada a
la presidencia del Dhect )1i demanant la publicació del rcrlament
d'Utilitats. que encara está inèdit.
nulgrat hacer transcorregut amb
molt d'exces el termini fixat en la
Ilei de reforma tributaria i ca e:
text refOs de la Ilei d'Util';ats, res-

que interessi de Poder pAblie tira
suodificació que, en prt, ja está con
tinguda en l'anterior instiencia, este
nent-se a mes a Inés, a demanar 1.
promulgució de l'oportú reglamen•
i a qué es distin disposicions qu
serveixin de norma d'interpretado
perquè els funcionario de la Inspec
ció puguin establir la necessaria
distinció entre els productes envasato subjectes a l'impost i productes l'envoltori dels quals forma part
del mateix objecte d'una manera inseparable. eximint-los de portar el
timbre. S'acordit addicionar a l'anterior demanda una altra en el sentit
interessat per "El Siglo".

lli

t

Respecte aquesta mateiva Ilei CF
coneixement tbliaver s• /*chal

Es dona camine del telegrama dirigit al cap del.Govern sobre les variacion s que es creo necessari d'introduir en la dispósició que regula

rna comunicació dels magatzems
"El Siglo" sollicitant de la Cambra
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d'Evarist huís
BANCA ARNÚ SS Successora
FUNDADA EN 1846
CASA NUTRID
Passatge del Rellotge
Telèfons: A. 1912 i 1912

APARTAT DE
CORREUS
Número r25

CASA CENTRAL
Plaça Catalunya
Telèfons: A. 631, 4620 I 4621

Sucursals a Balaguer, Berga, Cervera, Igualada, Lleyda,
Ma g resa, Puigcerdà, Solsona, Tàrrega i Vid)
Negociem tots els Cupons venciment 1 de Desembre vinent
EL

LIQUID IMPORT DELS QUALS ENS

SIGUI CONEGUT, I EL DE LES

Mides Hipotccaries Argentines 6 per 100 Venciment 1 Gener 1924

CAMBRA CUIRASSADA
TARIFA DELS COMPARTIMENTS DE LLOGUER
(COMPRES
O/mor/siena en centimetrell
Modela

A

Alçària

•

12

18

18

Amplària

Fonderia

20

56

• 20,

41

I...IMPOST

E

40

59

Direcció

41

dechnetrea
Quadrata

1.1,762

56

21,800

56

14,173

41

41

56

56

56

L•ESTAT)
TITCLAIIS

CAPACITAT

Pl

31

DE

71'071

96,163

139,272

TER MINIS

Un

Dos

Tres

Pesseles
trimestre
semestre
any
trimestre
semestre
any
trimestre
semestre
any
trimestre
semestre
any
trimestre
semestre
any
trimestre
semestre
a ny

I II
1 -I
13
:16
21)
lo
30
70
'75
O

90
50
70
120

17
28
51
"5
43
70
42
76
138
67
124
22;1
8í
152
282.
119
209

21
81
lii

65
1 23

rl
120
101
198
371
132
218
471
189
. 318
677

at-18

•
•
•
•
•
•
•
•

g

Norme .

Dinamarca

Derito

111

Viena
Praga

211* 2/1'
700'
8000 80'
18
/850
49025
322 50 322'

▪

p osea .

n•
•
"

• peines.
• trances.
• Iliu res.
" d6Ilara.

o

27075
318'

NOU YOt

De•embre

Atare
2630 02708 Mala

Jullol

MERCAT DE COTONS

135'
'138'
135'
134'0
135'
35'
750

.;,,tarbn,n;/..

Cotitzacions del dia 22 de novembre de 1923
NOVA YORK
Tanca interior .
otirrtura .
• •

SUCRES

53'50

'randa 22 no/ bre.
5.?
445
44'
464'
.....

k

1

setembre
Octubre

7 0.
763-

Soler i Torra gemas
Banquera

BItIlets
Francès, 4180 per loa.
Anglesos, 3350 pessetes.
Italians, 3325 per Ion.
Belgues, 3570 per loo.
Suissos, 13370 per 100.
Portuguesas, 025 pessetes.
A ustriacs, 0 0125 per 100.
Holandesas. 275 Pesselet
Suecia, 1 85 pessetes.
Noruega, 1 pesseta.
Dinamarca, 115 pessetee.
Romania, 8 20 per 100.
Turquia. 3 pessetes.
Estats Units, 765 pessete)
Canadá, 745 pessetes.

.

"felHons 1230-1231 A.

I II II

Gener

Nao;

:watt

Jullol

7525
3403

74'72

34 59
:4 63

34 73
24 /2
:5 10

3423

Mb

20115

;O 14

19S2
1911

021

20 01

19 31
19-47
19•55

18•Si

34 40

25'18

420

:412

.

.

2032

20 14
20:6

.

3425

ob•rtura . .
segon telegrama
Tanca . . . .

34 26

Cruguais, 5'25 pessetes.
Xileno, 0 75 pessetts.
Brasilers, o'6o pessetes.
Bolit lana. 175 pessetea.
Peruans, 2:1 pessetes.

34'47

I Fils de F, Mas Sardi

Banca- Can - ualors - CIIMI
20, Rambla del Centre, 20

Paragnais. 010 pessetea.
Japoneaoa, 290 pesseteg.

Telefon 1430 A.
...nsam%

Algerins, 4080 per toa
Egipte, 3350 pessetes.
1.11017e2,

.

1,

pessetes.

•

CORREDOR
„Oye el necessita casa impoe

OR

Alfons, 143 per too.
Unces 14250 id.
4 i 2 duros, 142 5o id.
1 duro, 14250
Isabel, /46o id.
Franca, 14250 id.
Lliures. 3625 pessetei.

tant de mercarla i novetats
sou 1 comissió. Escriure
indicant edat I referències a
numero 60. Agència Henos.
Rambla Flors, 13, ter 1..

.
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PANYOS SELECCIONATS
La fama que gaudeix la PANYERIA RAMOS és
deguda a la gran cura amb que tradicionalment selecciona els seus generes i als preus reduidissims a que
pot vendre les millors qualitats pel fet de tenir un
extens

GRANS EXISTENCIES

GARANTL- siE QUALITAT
Els panyos Ramos vesteixen i duren; són de coloro
sòlids, de bona llana i de la darrera moda.
Classes especials per a uniformes de funcionario
de Banca i Companyies.
BARCELONA: Pelayo, 10. Telefon 4622.
SUCURSAL: Hospital, 27 i 29. Telefon 3469.
MADRID: Cava Alta, 44.

1
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DIEZ

lil

MIZ

II
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•

ESTUFES

Potencia de caleüució de 50 a 200 no
Consum horari de

COMBUSTIO

GRAN

RENDIMENT

010 a 0'30 pessetes

COMPLETA
Des de 230 pessetes

GAS- APLICACIONS

J. SALUDES ROSELL
PT Cr NT

Plaça de Santa Apna, ,17

leo

Argentins, 233 pessetes.

RADIADORS I

òxid de carbón

Otb,

LIVERPOOL
T'ova anterior . .

Timen interior .

Desembre. . . . • 935'
8,6
atare . . „ . •
Male
811/.
301101
594

imbre.

Ob•rtura
. . .
segon telegrama •

CAFES
Ta“ra 22 novbre. Nova Orleans

>ova York
Disponible.

Dha.

Segon telegrama .
Tunca .
• • •

l'anca .

BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, nurn.

Escal fadors de bany automätics
Cuines i fogons perfeccionats
Forns industrials - Gas a pressió

▪

Dalla
Nora York

PortugaL
Secta
Sulasa .
A rgentIlla
Brasil
l recia

0010

L'OR

irrOrT

Sense

•

Espanys .
1 /Wanda

8046
0820

naves i C,a, S, en Cia.

telegráfica i telefònica: BANCARNUS

11111111311

!Andrea .
seirles

el C011 mete d'arrendament de 4 nmies urbanes, ampliat :mili llhi 1 ova exposició reproduint les bas'es en
qui) foren anteriorment concretades
les aspiracions de la Cambra sobre
aquesta materia, suprintint la relativa a la inscripció dels contractes al
Registre de la Propietat ,
SIta demanat, tailli)(:, que siguin
oportunarnent reformats eIs tràmits
processals en assurnptes de carácter
mercantil. procurant, sobretot, instaurar procediments qtte siguin mès
expedits o mes en concordancia
amb les necessitats presents de la
vida del coinere.
Fon Ilegit un ofici del senyor delegat d'Hisenda, i una atenta contestació ‘I'aquest, versant solare
11111110 que interessen als comerciants,
celebrant la bona disposició que revelen les paraules de l'esmentada autoritat.
Es tracia extensament del resultat de les gestions fins ara practicades pel trasllat dels Encants i per
la prohibició de -endre-id mercaderies noves. acordant-se insistir davant de l'Alcaldia, afegint a les anterior instäncies punts de vista nous
i fent peticions concretes de compliment imrnediat.
Es dona compte dels nornenaments fets en les darreres eleccions
pels Comités paritaris, havent estat
acceptats els noma que la Cambra
propasa.
S'acordà, a prec del senyor
den, dirigir-se a l'autoritat governativa denunciant-li la constant repetició de robatoris i furts als establiments, pregant que s'extremi la vigilancia i la correcció d'aquests jets.
Interessat per la casa Bertran germano, s'acordä cursar un telegrama
denunciant el fet de freqüents substraccions de generes en els paquets
expedito per ferrocarril. e
El president va donar compte d'haver subscrit el missatge que les entitats econOmiques i culturals lenco
projectat de lliurar al Rei en la seva
próxima visita a Barcelona, denlan 3111 el lliure ús de la Ilengua i de la
bandera de Catalunya.
Així mateix tractà de les notes
publicades a la Premsa per la Secció d'Informació de Fentitat relativa al Reial decret de 26 d'octubre i
Reial ordre aclaratória d'aquest mes
i del telegrama rebut del Directori
referint-se a les esmentades disposicions, pel qual assumpte poden
passar els socis que els interessi per
les oficines de la Cambra i d'una prä
xima nota que es publicará per la
dita Secció per a guia dels comerciants en co que 1.1 referencia als 'libres segellats.

magimmenatim,
111

Prop.

g

Argentina
Montevideo

CARVI DE
Monedes Or
or

Com
$350
Interior@ . . . 7'.20
3365
Amortizable 4% . 87 75
769
Amortizable 5%
ExterlOr 4 % .
8040
Mine d'Esprit/Ya • 73
Bale Esp. de Crecli 155.
Cace Esp. Itlo Plata 197'
Tabacs .
2 8'
Sucres P.
19 30
sueren ord.
35reclutes .
9' 75
Nords . .
231'51
Alacant. .
49'
.
3906 • Orines
3362
Lllure . •
4005
3050
33500
95235
0350
0100
29605

Belanes.
Lleco. .
I luces.
tibiare
Mares .
Corones.

MORSA DE PARIS

MORSA DE MADRID

felefon,

o

o

3753 A.
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DEL JAPO

política
p a una aliaga
mb Rússia :: El
a

nova

oc nipo-russo-ger
mänic
rlin política nova s'iniria, seri e al senyor Ernest Outrey,

i na, al ea_
W at da Cotain-X
Vint anys enrera, i d'ales. :es ença, la diplomecia japosa no sabia emprendre res,
, eencebia res, cense haver
e ' a it previarnent els Gabi. Londres de Washing.•tualment, el sentiment
iier l. Iluny d'adaptar-so a
farmula. s'aixeca vehe-

entra seta Cal reconeiq ie l'aspirada del Tractat
a. ea amb Anglaterra atarea apical. moviment. Les

- ves simpaties partieularment

rnsifles als partas d'oposici6
n cap a les nacions dirigidea
aparentment per
3Irn . ' nt
:aja, extremisles.
Les tendències actuals de la
!iti e a exterior japonesa es
.abere Segons el mateix senyor
tren', dirigides envers la Rús.
o

s,viatica, "persona grata"

-ep Id present ministre de
eterar, el baró Goto. No gens
eny e . l'imperi dols teare no
encara les garanties SU'ea'S perquè un pais sostinea
le seva força exterior da'Al una aliança ¡solada arnb
I e D'ací que els japonesos esedrien aquesta aliança a la
na, si no tos el moviment aneaponés. cada dia en augment

tat

la República xinesa. Es dar
se aquestes aspiracions japoaes eón ben vistes a Alentara, sobre tot si hom té Ab
enero que el Gabinet berlinés
ntr.•la la política moscovita
b el fi de desenrot l lar la seinfluencia a traves l'extrem
ient. Això es molt conforme

Iss ambiciona japoneses de
tutear un agrupament ami°

b itassia, Xina i Alernanya
realitzar el bloc entre les
iene anglo-sazones.
El senyor Hanizawa, en la
wa•krijiho" (revista diplomes'expressa així:
Lelnic avantatge tangible
el Japó ha obtingut de la
alero, en fer causa comal
e le aliats, de l'herència
drets d'Alemanya en el
ataree L'avantatge es magre
entre que totes les altres poeres han obtingut avantatges
Tot aquest resultat
,T que la nostra política es_ e ra no té eararer de peral! i que'pren invariable' e l eeu mot d'ordre a Lona Washington. Dono be:
: e en comenten de tenir
';eu'e aef perquè la qüeee-ea agitada novament fa
:er als japonesesios que
. .englaterra i America, hi
el e s g rane potencies, Fhls:n i Alemanya. per exemple."

ELe DEUTES INTEIZALTATS
ALS ESTATS UNITS
Pat: 22. — Segons un despatx de
al "New-York Herald",
de Consolidacia del Deute
eea a aceptar les proposi' senador Sneor respecte la
sa d'una nota als paises deutors.
eer.dderar apesta gestió com un
1 :e l'abandó de tosa ternplativa
rada a Europa.
Es e'r'gira una petició cortés. però
, lea nacions deutores a gris-

desembre.
- • ra banda, un despatx de Wadiu que hi ha qui dubta que
• ;bes és contrari a suscitar arree- la questició per tal com el
ro írancea podria contestar iman 'sent que els deutes i les repaestan íntimament Iligadea enmista, dones, que la proposii 'atador Snoot trobara' oposició
remateix de la oCmissi6.—Radio.
•,OVERN AMERICA NO
FAR. PRESSIO
Wa,irington, 22.—Els senynrs
Hoover i Hughes semensats a la suggestie del
Smont, que havia proque s'invites tots etc Es. atoo de Nord-America
e alguna inciativa amb rel
ebar els comptes.
-enyor Ilughes ha deelarat
iepresentant de l'Agenda
que l'esmentat assumple
pmabablemenl diarista en
Krimissió de Delires, però que
'raa manera s'havia ()entere
el fet com una temptala prestó sobre els
‘i e hingtnn, 22.—El "Newk Times" des que dele cinc
' » le s que integren la Coede Denles, tres, que són
-avive-ere llughes, bover i
" a , es mostren contraria
'teltament a tota idea d'exerpressió sobre Rrança.
tI periòdic "World" publica
te neta signada pels senvors
tele' Gompers, Dalield,
„.4e Cormiek, dient que cal
ar ralar a França tota classe de
kideracions.—Havaa.

D'ANGLATEREA

El caig

campul oliera!: CM
del Poder el patri tonarador?
!Unida ös aquesta regada ta
campanya electoral a la Grata

Bretanya. En poques setmaneS
haurä estat dissolLa la Cambra
dels Comuns i elegida 'la nora
Cambra. atenten que els Iliberals acusen Mr.Baldwin d'haver
precipitar les dates electorals
per esquivar l'explicació de la
seva cunducta davant el Parlament, el cap ded Govern misté
que Iractant-se de resoldre la
politice ecomernam d'Anglaterra,
cal anar de pressa a una solació, puix que es impossible que
el país estigui massa dies en
el <baste de quin erre el sistema'
escolla. A les múltiples causes
de crisi que sofreix indústria
britänica s'hi afegiria la incer-

titud

respecte de la imita 'entre

el proteccionismo a el 'hure-

can y isme. Cal decidir-se, i ben
aviat.
El partit conservador es presenta davant el cus electoral
unit materialment, pera espiritualment dividit. Les gestions
realitzades per reconciliar el
grup que avui governa amb
elr. Austin Charnberlain i amb
'lord Birkenhead, no reeixiren.
Les informacions en sentit contrari que dies enrera publicaren
alguns diaria, eren pnematures.
El primer ministre s'havia
entes arnh els dos correligionaris semi-dissidents. Però una
de les condicione de l'avinença
era l'entrada inmediata d'aquests dins el alinisteri. aman
anee fou sabut pels col-legues
de Mr. Bale-aval, alesnas eelat declararen resultament disconformes i ameilaçaren anua Ilur dimieshe Davant d'aquesta actitud, el primer ministre 'tagua
de desistir dele seus propòsits,
a costa del seu prestigi com a
cap del Govern, i mostrant la
seta insuficiencia de qualitats
politiques en un moment dificil
per a la Gran Bretanya. tant a
l'interior corn a l'exterior. Es
Neritat que alr. Chamberlain
fins i lord Bireenhead han m'ornes, taiimateix, que ajuilaran
el Govern di la Huila electoral.
sobretot tenint enfront el parte!, Iliberal amb les dates branques unidas i el partit trebaHasta que aspira a assaltar
Poder. Perú aquest ajut serà
poc sincer, i la fredor d'una de
les fraccions conservadores per
per fora la causa del-judicarà

partit.
Uns TO vots de =Paria, aproximaclament, tenien els conservaders en la Cimbra dels Comuns dissolta. No era una majoria Molt torta; però era suficient per governar, sobretot
comptant la divisió dels Iliberals en duee fraccione que sofriren un fracàs simultani en
els comicis. En el moment d'asser dissolta la Cambra dols Comune pel Goleen actual, hi havia la impressie que aquest
aconseguiria dominar a la Garnbm novã. encara que (os amb
la perrilla d'algunes desenes de
llocs. En ele darrers dies el paper conservador ha baixat
la Borsa política, probablement
per haver-se fet paleen la mancanea de vera unid en el partit.
El recent discurs de Mr. Boafour, de tons pessimistes, ha
accentua t la tendencia desfavorable al Govern.
Hom creas molt probable que
la pèrdua de Hn cs per part dels
conservadors sigui mes important del que s'havia suposat al
prIncipi. I encara que conservessin la majoria numèrica. nnle
de
o menys recluida, la pèrdua
vote i de llocs treuria autoritat
al Govern per realitzar una re-

forma tan transcendental com.
l'establiment d'un regini proteccionista de tarifes de Duanes.
De retruc, tata la politice internacion al i europea pot trobar-se profundament afectada
per les eleccions (Ingleses del
dia (I de desembre inent.

A. Revira

I IfIrp111

ELS PROTECCIONISTES ANGLESOS I LA CAMPANYA
ELECTORAL
Landres. proteccionistes
continuen Ilur campanya electoral.
El "Times" diu que els lliberals
britanice taran be en recordar que
l'apo geu comercial i maritim d'Anglaterra tingué lloc sota l'aplicació
de les tarifes proteccionistes.
La "Westminster Gazette" diu
que solament la política dels !liberal, pot permetre ocupar els ohrers
sense feina, puix tendría a reprendre
el corriere amb Rússia, que era un
gran mercat per als articles britänics, i afegeix que en aquesta perdu
radica la causa del gran nombre d'o-

UN MANIFEST ELECTORAL
DELS COMUNISTES AN.
61.
Londres, 2 2,— l'As comunistes han
publicas un manifest electoral, en
el qual solliciten la Iluita contra el

ELS WATS

1 112111ffit

El text de les notes de la Collferencia d'Ambaixadors al Goverll
del Reich
Serä reprbs el control militar :: Franca obrarä amb indopendüncia pel que fa a les sancions :: El Caven alemany
respondrä de la conducta de l'ex-Kronprinz :: El document
de l'ex-hereu renunciant els seus drets :: La situacié a Alemanya :: Els deutes interaliats
París, 22.--En nom de la
Conferencia d'Ambaixadors, M.
Poine.are ha Mural, a l'encarregat d'Afeo alernany a Paris la
següent carta pregant-li la
tramen al Govern del Reich.
"A conseqüencia de l'actitud
del Govern del Reina els aliare
creuen que aquest no té la intenció de complir lee obligacions derivades del Tractat de
Versalles. Persisteix, pera, en
invocar les esmentades obligaeions per continuar impedint la
predica del control militar,

alegant que la represa del remiro ! l agreujaria les dificultats
interiors i provocarla inevitablement incidents.
La Conferencia d'Ambaixadors fa observar al Govern alemana- que les operacions de
control celan interrompudes
des de fa uns (manis dies. Insiste-la en la gravetat de la sitriaehl, que ptolongant-se donaria monas per pregunhtar-se
Si els obstado que s'oposen a
les operacions de control puguin precisament afavorir el
desenrotillamenl d'aquests des()relees, contribuint a augmenlar la dificultats.
Els aliats es neguen a admetre que In represa del control

pugui originar incidente, tole
vegada que la naturalesa d'aquestes operacions no poden
cap incident,
donar pretext a
obrant sernpre la Comissió
control, con) no ignora el Go.
vern del Ileich, de manera que
mes be facilita la labor de les
autoritats alenianyes. Els atilde

creurn necessari mantenir Hur
dret de practicar les operacions
de control arnb teta Ilibertat.
Els aliats recorden al Reich
que ha de donar tota mena do
facilitats a l'esmentat organisMP quan aquest cregui nacessari practicar una visita el'ins.
pm-1 bí o decideixen que. sense
tardança, es reprenguin les
operacions de control militar i
aeronhutie, en condicions que
sarao notificades al Govern alemany.
En el cas d'obstrucció per
part de les autoritats o súbdits
alemanys. els aliats es reserven
el dret d'adoptar mesures encaminado a assegurar l'execucid del Tractnta."—Havas.
LA TORNADA DE L'EX KRONPRINZ -:- ELS ALIATS ACCEPTEN LA NOTA ALEMANYA
EL TEXT DE LA RENUNCIA
Paris, 22.—La nota aprovada
per la Conferencia d'arnbaixadore sobre la tornada de l'exKronprinz a Alernanya, fa constar que, els aleas prenen nota
de la declalació tela pel Govern
alemany sobre la re núncia de
l'exeprincep imperial als drets
de la Corona de Prttsira i d'Alemanya, i declaren que tenen per
valedora la dita remienda, feta
en primer de deseambre de talg
Altrarnent, entenen que el Govern del Resida es compromet
no admetre en cap cas l'anul.
ilació de la dita renúncia.
La Conferencia s'assabentà
de la carta eie l'encarregat de
Negocie alemany Von Hoesch,
transcrivint el text de la renúncia de l'ex-princop imperial,
el text de la qual és corla se-

fet cap petició ni expressat desig parque se l'autoritzi torna a
Alernanya, i transmet la declara ci ó del Govern alemany sogueas la qual no permetrà la tornada de l'esmentat ex-emperador a terres alemanyes.—Havas.

ALEMANYA RESPON DE LA
CONDUCTA DE L'HOHENZOLLERN.
LA NOTA RELATIVA A
L'EX-KRONPRINZ
París, 22. Per encàrrec de la
Conferencia d'ambaixadors, M. Pein'
curé ha I:iurat aquesta abra carta a
rencarregat d'Aleta alemany von
Hoesch, relativa a la tornada de leakronprinz:
"Mitjaneant una nota del ro del co.e
rent el Reich informa a la Conferencia d'ambaixadors, responent a una
qüestió p antejada,per ella amb data
9 del correrte que el representant alemany a Ho'anda fou autoritzat per Murar un passapert a l'ex-kronprinz de
la qual declaració se'n donen per assa-

bentats e's aliats.
E s. aliats es donen per assabentats
tarnhe de la carta que l'encarregat
d'Ajen alemany. von Hoesch, dirigi
el dia 18 del corrent al director del
ministeri d'Afers estrangers trances.
M. Peretti delta Recen, per tal que la
llieres a M. Poincaré.
El, aliar, aixequen aca d'aquestes
declaracions referents a a renäncia de
l'ex-kronprina als seus dress i del cena.
prontas del Reich a no autoritzar la
tornada de l'ex-kaiser.
La Conferencia d'amhaixadors fa
constar que el fet de comunicar armesta remincia a França significa quie
Govern alemany la considera valida i
que no admet la seva aneada.
A l'enseres els aliats fan constar que
e' Govern del Reich, per tal de misstreure's a les obligacions reladves al
control militar. allega les dificultats
que implica la sitnaci6 anormal de l'Es-

tat, i en canvi autaritze anal) ple coneixement de causa la tornada de l'exkronprinz, no ignorant que la sera oresència a A'emanya pot originar cnrnplicacions greus tant a l'interior com a
l'exterior.
A conseqüència d'aireé eh aliats es
versen ob l igara a declarar al Goteen del

Reich que el consideren responsable en
absolut de les conseqüències que pot
portar aquesta tornada. creient igualment que han de cridar - li també l'a-

tenciO respecte des perilla de tal siunció. les derivacions dels quals podrien ob'igar-los a adoptar mesures encaminades aceitar perills majnrs." —
Hayas.
LES INSTRUCCIONS AL GENERAL NOLLET
Paris, 22. — La Conferencia
d'ambaixadors iaa dirigit al general Nollet determinados instruccions mantenint a la Comissió de control la totalitat dels
solas poderse i comunicant-li
que fixarà la data que cregui
més convenient per tal que re-

prengui eIs seus treballs amb
plena independencia.
Frene(' hauria preferit fixar

H aran.
COMENTARES DE LA PREMSA FRANCESA
París, 22. — Els diaris comenten els
acords de la Conferencia d'ambaixadora relatius al control interaliat i
a la tornada de l'ex-kronprinz a Alemanya. Interpreten els esmentats
acords com una reafirmaci6 de la
solidaritat interaliada, i esperen que
Alemanya sabrá deduir la necessitat

de pagar i complir els seus compromisos.
No obstant, creuen que la qüestió
de la seguretat de Franca continua

completament plantejada, i sobre aixé subratllen la importancia capital
que té per al dit país el fet de conservar completament la seca llibertat d'acció darant de qualsevol pos-

sible arnenaea.—Havas.
SERBIA ES POSA AL COSTAT
DE FRANÇA
Belgrad, 22.—El Goteen ha decidit
adoptar completament la tesi francesa cn els assumptes ckl control militar interaliat i de l'ex-Kronprinz. discutits recentment per la Conferencia
d'Ambabcadors.— }lavas.

INTERPEL.LACIO SOBRE
POLITICA EXTERIOR A LA
CAMBRA BELGA
Brusselles, 22.—La Cambra ha reines la discussió de la interpetlaci6
sobre política exterior. El senyor CarLA

ton ha declaras que la única causa

dela mals que sofreix Europa és la
mala voluntat d'Alemanya.—Radio.
STRESEMANN AJORNA EL
SEU VIATGE A AMSTERDAM
Londres, aa.—Telegrafien de La
Haya al "Daily Mail", que segons
el diari holandés (Het Vaderland",
l' anunciat viatge del canceller d'Alemanya, senyor Stresemann a Amsterdam ha estat ajornat.—Havas..

i pred 1

ti per especulado':

lamentari °tema
L'estatut de la nova república d'O-

riellt

Mides
Nova York, 22. — L'explorador Cook lau estat condemnat a
17 mesos de presó i 12,000 tibiare de multa per especulacionb
— "lavas.
DECLARACIONS DE STRESEMAN AL REICHSTAG
Berlín, 22. — EI senyor Stresemann ha declarat al Reichstag que
demanaria un vot de confianea.
Acusà a Franea i a la política del
senyor Poincari de collocar a Alemanya en situacions extremes.
Va reconeixer que la situació interior és desesperada, pena digne que
la situació exterior millora.
Es va plànyer que França no
consentis en negociar a desgrat de
la declaració d'haver cessat el Reich
en la resistencia passiva.
Va declarar que mai Aletnanya no
deixaria de complir ni destroearia
el Tractat de Versalles; per() afirma
que no pot seguir realitzant els lliuraments a Franea des del momee
que el senyor ha aplicas a Alemanya
la política de garanties, de prendres,
i exigeix siloo,000 tones mensuals de
carbó —Navas.
MULLER CONFERENCIA AelB

STRESENIANN
Berlín, 22.—EI senyor Hermann
Muller ha conferenciar amb el canceller Stresemann sobre l'actual si-

tuació parlamentäria.—Havas.
ZEIGNER HA ESTAT
DETINGUT
Leipzic, 22.—Els diaris disten que
l'ex-primer ministre Zeigner ha estat detingut.—Havas.
UN PROJECTE D'EMPRESTIT
BA V ER ES
Berlin, 22.—El ministeri de Finances de l'Estat baveres es proposa
emetre bons del Tresor, els quals
estarien garantits per dòlars, amb
l'objecte d'atendre les necessitats de
l'Estat.—Havas.
KRUPP SE SEPARA DEL PA-

RER DE STINNES
Dusseidocf. 22. — Han estat
concertats nombrosos acords en
els territoris ocupats ja fa molt
temps.
Un deis acords que ha estat
concertat entre la missió interatizarla de control de fabriques
i mines i el consorci alemany de
matèries colorants, garanteix la
represa dels Murar/wats en natura en un (majan' i lo febriques
e les quals [rebanen mes de
cinquanta dos mil bornes.
El seyor Krupp, abandonan!
la say a actitud de solidaritat
amb Bug Sillines en el que es
refereix al manteniment de la
jornada de deu horas de trehall,
ha instaurat a totes les sevos
fàbriques una jornada de treha ti
de vuit hores, amb horas extraordinàries que seran facultatives i que es pagarais d'acord amb una taxa especial.
S'elan repistral aleams saquen en els dipessits de carbó
de la mina nodfriem Wilhern
Recklinghausen. La patrulla
patrulla francesa va aconseguir
restablir l'or d re sense (lineadtate. — Hayas.
LA REPRESA DEL TREBALL,
LA RUI111.—L'ACORD AmB ELS
FABRICANTS DE COLORS
Paris, 22. — La "Kriegslastenkomission", ha dirigit una
nota a la COMi9316 de Repara-

informat-la que entre els
aliats i els representante de les
indústries de matéries colorante
di' la Ruhr es signä 1.111 m'alai el
del 10 del corrent. L'es mentada
nota dalla comple, lambe de les
deliberacions que han .1tingist
cions

El sistema parlamentarl tura

actual no correspon, segons el
corresponsal del "Journal de
Genéve" a Constantinobla a les
necessitale actuals, per tril com
el joc !hure dels partits política; no existeix a Turquia.

qual cosa impossibilita tota
ferpellació deis parttts oposats
i a tot control ale actes de no,
vern. La gran assemblea d'An,
gora la integren 288 diputats.
tots o gairrhe tots membres del
partit del poble. Tot allò que es
cletddeix en sessió de la Cambra
ha estat ja rebata' i decidit en
seseiö particular rlei partir ; unrs
onnsicié. en el veritable sentit
del red. no existen.
L'encalarle, estatira turra, es

fa relmosernent, perd sense efuBUS de sang Les modificarions
nP n rlade5 a l'estatnt orgentc,
pprtt. sin fonamentals:
Article primer. — La sabinania pertany sanee cap reserva a
la nació, teralministrarió es ba-

sa sobre el nrinripi de reglament pel antele. per ell mateix 1
de fet dele sell a* destine.
article ergo)). — T.5 forma le
l'E e tal turc es la forma repu-

hlaana.
Article tercer . — El dines de
l'Estn e turr A5 la reltrie i elhmira. La seva llengua oficial és
el film

Artiele creare — T.T.Ont taro
de governat raer l a gran a c eembina taren. Tetteeemblea dirazeix
ele servrie de Fretat per mitjà
eronieenrie.
Arr i ele cinena — El presi_
deer do la Ponohl i an (fe Tare
q u i a és ele git raer 'assemblea,
entre ele enne membres. i per a

deis acote

tina legislatura.
preeident
Arríele 9 ;. 7. —
de la Rentlhl i re dreigna cl nri-

mer cernieenri Ele altere manirone p ll eiin trines pel

bree del

ea,/ nrssident t entes p is mear/noma_
bree d 111.90r/111 r a
romeo? ée entena s it l'anrnam&A
do

l'eeremblee hel nreeiderd

la Remítale-a Si l'aeeembla tan PR

trabe en seesdri, l'anrnvarí6
non en le cava relinié.
Ar il ele arda, _ El nreeident
de la pené/Vire de T11r111 n 8 A S el
can dr, 11'00 En ART7P qt r "5litat

proa-ten l'assemb l es i

roncal? reo Minictree ende vega_
da filln he, eren nece.seaej.
S e mhin (au n 711111 . nAh ; rnd es

presenta ami, poso,;litat

rom hornee eminente eón
nt devant tic mnite Ministerio:
ele patriotes tures esperen que
l'érinra (Iris errará ha erahnt i
ene el floten, arlua l es noticie
oruner ña Freclevenidor dcl peb/e ntero b maese earrifirat en
les dierosions teòriques de

per , n

l'ass o rol, lea,

lloc entre la Comieeió iteraliada
de entro l sobra febriquo i minee. i alo industrials de la Ruhr.
— Hayas.

DUES MINES DEL CRUP STINNES REFRENEN EL TREBALL
Dusseldori. 22.—Els propietaria de
diles mines del grup Stimmen han sollicitar reprendre el treball sota la direccie dels delegar, franco-belgues, eta
quals ho han acceptar.—Raaio.
UNA MINA DE KRUPP QUE
TAN CARA

Dusselderf, 22—La direcció de les
fabriques Krupp anuncia que smispendrà
treballs en la mina "Amelia"
i acomiadara el personal.
— Ha sortit cap a Berlín una comissib deis obrers tense feina de
Gelsenkirchen.—Havas.

Muda les hale
1

Els seus afliges fi lls Jaume, Josep, Salvador, Columba 1 Dolors; fila política Genoveva Roldan; néta,
germans polltIcs, nebots, cosins i parents tots i la senyoreta Rosa Fi l ena i Sellés, agrairan als seus amics i cone-

En la mateixa carta de l'en-

carregat de Negocie es fa cons-

guts que la tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir als funerals que, pel bé de la seva Anima, se
celebraran a l'església de la Casa Provincial cl2 Caritat, el dissabte propvinent, dia 24, a les deu horas.

tar que l'ex-emperador no ha

—Hayas.

demostraren estar arrímale d'un
gra» esperit de snelidaritat, mereixent especial meneió els estoreos personals dele arnhaixadore i Bélgica, i la intervenció discreta i eficaç de
Txecoslovequin a fnvor del
manteniment dele. Tractats.

codead

Havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Wilhelm."

be pretenen la jornada de sis horca

que adoptada, per separat, les
mesures que cregus necessari,
en el cas que això calmes.
La missió de caràcter temporal de la Comissid de control
posare a la Societat de Nacions
quan hagi estat destruït el mateieal de guerra amagat.
L'evacuació de la riba esquerra del Rin s'efectuar à en etapes
successives, el termini de les
quals seria augmentat en el cas
d'inobservancia del Tractat.
M. Poincard recordare aviat
a la Cembo dels Diputats que
el termini per a l'evacuació encara no ha començat.
Els aliats, durant la labor de
la Conferencia d'ambaixadors

irtis Coit L'actual sistema par

Vidua d'En Jaume Filella Panades
mor' ei 18 del corrent

rona de l'emperador d'Almanya que em podrien correspondre en virtut de la renúncia ele
S. M. l'entperador i rei nl tron,
i en virtut d'altos qualsevols
taols. El fe del present document hi poso la me ya signatume ya rúbrica. Vieringen,
ra i
1 de desembre do 1018. Signal:

capitalisme, i la confiecaci6 de totes
les fabriques on no es treballi i les
terres que no es cultivin, donant
d'Aquesta manera collocaci6 a tots
ele que estan en atur forees. Tarta-

prevlament sanciona per als casos d'obstrucció, però per tal de
facilitar una intelligencia entre
P is alials hi renuncia, tenint en
cumple que particularrnent ha
meeertit ja al Govern del Reich

Ni

gueix:
"Pel present document renunci oexpressa i definitiva.
ment a lote els metas lrets a
la corona de Prússia i a la co-

DE TURQUIA

ESTATS UNITS

Per respecte a la santedat del temple, el dol es dóna per despedit
- -Barcelona, 20 de novembre de 1923.
cr4
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gEetet Pele CADA-

**e me Iba Paggerit une
Jgba;erMago«,asel nutre

1,10:4 de it.844071413ii...01. tau
IttaprpsonelpollI ettliVibt !bou
partit. de
.
chita" órgenitskun
1

futbol a benefiel d'el!, que es
• 1:
yeie molt concorregut..
Al ,Sindicat Agrfeola 'Social
magnIfie gegants:- ¡O em - s'hi telehrit, amb un pile ä veacorechia, endsit de "robar aquella ser, tambd una seesid teatral a
La .neu i la foscor dels benefici del metete Beriberi
Miss ifegret'donava al paisätge un to Vila.
demiletba raajestat, quan amic em
— L'Ajuntament, en sessió
digné,' simplement: "Ja tel pota bin del .dilluns passet, suspengui
mirar aquest be«, perquè llan de ta- dels càrrecs a l'apilan Francesc
llar". En aquel moment el tneu entu- Bares i el recaptador dipo.siasnie delirant 's'esfondrä, i' cm va eitariJosep Naväs. Els dos despujar una glopada de ribia.... Quia tituits tenen a/ damunt l'enordret hl' té un senyor,'el mis rk o po- me pecat de professar ideaNsbre del món. a robar a la terra els mes contraris a la política Al.
arbres .que Ii donen vida i bellesa?
ha. Oh, l'agresolada moralitat
Vida,' perqué l'arbre vol dir bonen
dels nous Ajuntamentsl
mis 1 P l uges, allunyament de ¡rana
Dilluns, a les set "de la
tentpesies i, sobre tot, aturador de l'aitarda, es presentaren a la cagua desoladora; bellesa incomparable,
laque eis buscos són decorat magni- sa del senyor Joan Jand Amiel,
fie mutitanyes i turons, niu de dos guàrdies civils, un comansanittisa 'ftlira, tresor d'harmonies, dant i un sergent de l'exercit, el
pau i rep6s de la mirada 'I el pensa- secretan i i l'auxiliar de secretaria de Castelló, a fer-li un rernent..;•
itiütliVectiLlancaBasti, traiesPliérd'On bosc

si • l bosc Es kit Mate, un senyor
despreciable té dret a arrasar-lo per
satisfer la seva sed de diner? Ah, no!
` TORROELLA— ME 1110 TO
Aquest "senyor, per honorable que siDe teatro :: Diversos noticies
gui en el fons, és un ladre de la riAquest hivern, com tots els
quesa de tots: roba a la terra. 1 robant
a el/a 'tambe nosaltres en som robats. anys, aembla que tindrem una
temporada de teatre. Una comNO hi ha hei que el castigui. Pot destruir mil vessanes de pMs, roures i panyia de sarsuela té anunciada la seva Vinguda al teatre
faigs: pot deixar frondositats imponNou.
derables convertides en criticas casoLa secció dramàtica del Fopits. en pedruscalls on mai mes hi tornara a arrelar vegetació. i despees ment Republicà Social an ä diumenge
passat a Albons a rePasvi ar-se tranquillament rumbejant
el diner que dita tret. Perb quina presentar "Cors que senten" i
dues obres mes. Pròximament
suicida conducta la de's propietaris que
malversen un tresor. que la fortuna ha
faran aquí "Ocells de pas".
— Ha fet una ploguda que
posat . a llurs mane un per destruir.
ha afavorit extraordinàriament
einó solament per aconduir-lo bellament, treient-ne un profit racional i
les labore de la sembra.
just. No demanem als propietaris que
— Diumenge vinent, dalt
facin de jardiners cuidant sols l'est-I•de l'ermita de Santa Catarina,
tiCa de les terres llar,. per() demanem se celebrarà la tradicional l'esque facin de catalans.. o simplemeut
ta, 'amb un ofici i cardanes.
de .persones. que s'aturin a pensar en
el lié intuya/3 que nertarà liar conBALAGUER
ducta de fins ara a Catalunya. converFesta Mejor :: Cardanes ::
tint-la en un ermot com les terres de
Obres que mal s'obtenen
grán'planúria.
La festa major fati afectada per la
1 no parlan aixi carn aixi. sinó amb pluja insistent que no para fins uns
mes motius que seguretat d'ésser es- dies després.
col ata. Sense to ni so, aquests darrers , —Continuen les audicions de sardaanys s'han destruit quantitats de hos- nes a la plaea, essent molt concorrecos csparr:foses; no aclarir, no explogudes.
tar sinó arranar muntanyes cruceros.
—lii ha molt d'interès per part de
abans frondoses i incisadores. avui la poWació per veure d'una cegada
no guarden ni un arbre per remei; el acabades obres tan interessant com
preu fabulós de la fusta en temas de eón: la inauguració definitiva del Nola .guerra i -'a .cnbejanea odiosa dels
guera-Palleresa, el pont d'Alfarrae,
primietaris. arte) menys patriotisme que celebre per les campanyes politiques, i
sentir. tomé. han causal: els mes grans
aixi mateix la carre-era del Portalet,
'estaalls. La guerra. ha passat i encan que ha format part tamtk en totes les
. destructora:moca Cada ,anyt plataformes electora l s. Sembla que la
Ja. sanea
cada mis hom troba a faltar noves
Cambra de Comerç hi ha posat mnit
1:eti aeleacjr-se la negror d'interes cursant telegrames cada dia
de les muntanyes 1 lluir tristement
per veure d'obtenir quelcom que no ve
Tienes -dssnlades plenes de sots i ra- mai.
t'asees. reliquies podrides de bagues
—El temps és plujós. i les neu del
aterrarles.
Montsech refresquen *link.
aquest mal no demana un remei?
1 sauest remei no el tenim nosaltres
VALENCIA
mateixos? Es que vivim encegats per
Un manifest reelonalista -:- El
una sed • de disbauxa i egnisme?
"Partit Social Popular"
que no cnmprenem que obrant amb
Signal per la Cornissid gesanues ta inconsciencia ens arruinaren..?
tora d'Aren', Valenciana, nascuFina'nunt. és que els propietaris
hoscas ne e's cau la cara de ver- da a la reunió de les forres vide
motiva iss sub'eva llar consciencia
ves que fingue lloc a la Unió
veire (-arre arbres i planzons sota la Gremial. s'ha pithIhmt un manifest que, segons noticies, fou
que
després
cenen
la
destral.
fúria rie
a cualsevel oren per fer un grapat de Mural al president del Director:
diners? Je no se el que és, pesó ell
durant la seva visita a Valendeja d- ten l r cap r.-1- pencar. dignitat Cta.
per sentir i emseiencla ver obrar.
EI Manifest este suggereix un
de en és-e- així correr2m la sor de crunentari. per renf prou dolotots e-I,Ies que elan Eanzat fu- r.ís: l'oblit en qué s'ha tingut la
rinsam-nt a destruir-se ells mateixes. nostra Ilenena. Creiem une la
I cuan a'rzt, ntie es trola voltat
deelaració de reivindicar la nossni-s aileta l'Ara Ilur des t ritint-se ell Ira llengua no havia d'haver
donar-sa-'i.
ntatti v : dén altre me' pie
rnancat en aquest doeument,
sinó d len-tnie d'en mateix. de suicida, que en aquest aspecte csd'un
i eticara ni-jai-. pum ', milversen els cato inferior al programa del 1'.
bal , de les eeneraeinns futures?
S. P.. per exemple.
7n 011i hi llagues autoritats
— El ratedratir de Drei adcorraiitien Ir i s tnresta's. i ccet passa
ministratiu d'acinesia Universiarmen de' m'in no es pad-ia destruir lat, senyor Jordana, ha explicat
arnh la i•relsenitat que s'est'la a cato ut una conforéneia de -Lo Rat
nostra Yen:, dic jo. els avis, sense Penal" el programa reeionalisVeis. nbrayen d'una faise assenyada.
la del P. S. P.
Iluin •tresors del nene catu1ñ Ne
•
podcm avui seguir les fases noble« i
LLEYDA
Per
ara.
honrades de" avantpassats?
Vacante :: Cante d'avIaold
C0 es pas aixf si algú encara respecDesgrkela
l'estima
i
venur
e
l
e"
bese
es
' ta
Es treht4p vacants les piares
nera... Den') el es mor ¡ els hereu
de metge titälar deis pohles
tiren damunt enrn feres famnlenques,
Bellmunt i de Maials, poilent ésfins a hacer escurat totes les fonts
sor sol . licitades dins el termini
viquesa en cometes de beure el raiit
do quinze dies. presentant insseguit que no s'ahuma mai.
tància ale Alindan-tenis dele
Pere si tants catalans no hi veten
resperlius poldrs.
o no hi vo ten linear. ca'dria cele 11
— L'alcalde. senyor
'massa c erscient Ares p-r tots els alacompanyat do! govesmador
trea. earlascÚ a la mida del mi
sonyor Joan Gimeno.
forc eéités e" mal. aturant la s ava ementnandant d'enginyers senyor
venta destruenra i prneurant alear lea
Cate/v-11es i d'un nombrosa enrunes. Tothoi ih hauria d'in • eres- missid de la- societat "Foment
sar en les coses que tan dretament Mde la Barriada de la Bnrdeta"
anen el benestae de la nostra terra. visitaren un camp distant 1
i la ven del patrio.
Tan , de be les
quilòmetres d'aquesta capital.
,
'lame fos escoltada.
per si reunia les enndiciono ne

calITELLO D'ERIPUNIES•
Noticies politiquee
Al casinet de la 1". M. N. i
Seixebles de l'Alba, el diumenge darrer anuncia un. ball
d'orquestra (me no es seid gene
coneorregut. Tant cts aixf, quo el
ball que havien anunciat per al
veSpre tingué de suspendre's
per manca de ballailore.'
Al cinema passä el matee,
pule el propietari, un e..anoinenst sembla 'que
tainbd de de ti colla.
ba poset en 'liberta' el
. 11410dittielet de la Central elite-

e4.8410,1111erlber t Irt.0144e pe «gobru

per. establir-hi el-celars
Camp de l'F. 3 cola d'Avtaeid que
PEktat petisa destinar a Lles--".
.10illuns a la tarda ' fran
rapat ner l'autottibbil mlnaero
55 3 de M matrícula de L'irrita.
el nen PaffireNte--.4.1nramunt,
que 'g in n1 ebtrer . de Cirvallers,
el qual fnu coral. al Dispelter:
Municipal . d'una tenida a l a . eama de pronbeic reservo
Pelan acabados 'les Obreu
per rinalaIncid en elc bateo* de
In:Pehtaeld "Proviteial" per Ims
oficin.al denertaments nur instal-lar-hl la Crntra! de Tetaron*
de la Mancomunitaf de Cataluhavent-se inatallatisieb.
los beutorls póbhcs, jecorato
bel bu* de guet.•

Piteu.' Iltakx.441000:41/11

tunee.'
.•
Lit,4epreeN6 ele •ablr, era ales Baleara Si trabe
.acotheist a ititis. amb- ,ysittS,,fottlt*P

. Glatistjat ast11 volts
iatf

.

eialdss,eettatiovesn a
's Noruega e— El leen« Ititisle161114.

;un .

,

1. tesllostettsip eme Lis rehiletes

Ieg Peleen* i 7
»ad,:
tb
ItaaAlllit,
be. boina -•
.> graos jiu tete al Ilie
1.144. 4 ri Itritinca 'de 'frente. *t'in:wat Pecera.
"'mote' pr t.

e

.,'interna cap alfeenidaula' Ibirica; dditan
temes eerieter d'estebilitat

FM" nattneigenentrear
AL DOCTOR MARTJNEZ
. El ,teeper • Puig i Cadsfateil -osa
ibir se alee testimoni d'afecte al non

ralee eTaquesta UniversItat, equesta
veis* en forma de delegat,
Tambo el biete de Tortosa ha
tests al doctor Martinete tm cadalteents 'telegrama d'enhorabona.
— Una consintió d'alumna de alead cura de Medicina ha fet present
al rector d'un document de deserte:res amb motiu dels.darrers.fets.
Aquest Ciocument estä redactat en
els següents termes:
"Els sota-signants, ahormes de cmquè curs de Medicina, profundament
indignats per alguna fets inqualificaMes esdevinguts

amb motiu de la presa de possessió del rector, protesten

•
a. VENTS SUPERIORS. A BARCELONA. Sondatges de ratmosfera li j ara s lee 7 del mad):
Altitud, metres:
Direcció:
Vilocitat en metrei per: segon:
Plafó de :M'oís a 3,59e meres. Alts - strats.

aso, sao,

1000, 2000, 3000, 4000, 3000,

6,000

NW. NW. W. WNW. NNW. W. SW. SSW.
14.
12.
5,
5, • 9,
5,
8,
3,

OBSERVATORI allETEOROLOO10 DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
I-Iprea crobservaci6: 7, 13 i aS botes
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 754't, 7556, 755. — Termòmetre sec: 53, lo'', o'r. — Termbmetre humit: 33, 6'8, 6 . 3. — Hymitat (eentessimes de saturad()); 77, 59, 63. — Direcció del vent:
' SW., NNW., calma. — Velocitat del vent en metres per segon: 2, 4, o. — Estat del cel: quasi seré,
seré. — Classe de núvols: cúmuls, fracto-cúmuls; cúmuls:

Temperatureg, extremes a l'ombra
hläxima: 14G — Mínima; 4. '2. — Mínima arran de terra: 4. — Oscillació termométrica: 7'7. —
Temperatura mitja: 8. — Precipitació taiguo.sm„ des de les 7 bares del dia linterior a hei' 7 hores del dia de
la data: o7o milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: re8 quilnuetres.

La Música
ASSOCIACIO DE MUSICA
DA CAMERA
ALEXANDRE BRAILOWSKY,
•'
PIANISTA
•

L'Associació de Música da Camera, que tan brillantment ha Maugurat aquest any el seu onzi cura,
ha tingut un nou encert en presentar
a la nostra ciutat el pianista Alexandre Brailovirsky, artista eminent que
ha arribat aquí precedit de gran fama
i que se n'ha mostrat certament ben

mereixedor.
El seu recital de dimatis fou tot
ell dedicat a Chonin, constituint el
programa la Sonata en si inclirr,
op. 58. As 24 Preludis. dues Poloneses,
/a Tarantela. un nocturn. una Massurca i un Vals.
Confessem que l'anunci d'un "recita! Chopin" Es cosa que ens produeix
un cert sobresalt; hi assistim ami) un
estat d'inim que oscilla entre la resignació i lhcastiiitat. L'excés amb
que en els concerts de piano es prodiga la música de Chopin ens ha fet
pensar sovint que j'enser fóra ja convenient deixar- l a reposar un xic — almenys aquella mitja dotzena d'obres,
sempre les mateixes. que estem acostumats a veme a tnts els prqgrames—. D'altra banda, el poc retipecte
atrita qué hahitualment es tractada
aquesta música pels virtuosos, que en
"interpretar-la" no es poden estar d'abocar-hi totes les arbitrarietats i totes
les irreverencies. justifica la nostra
desconfianea en trobar-nos davant d'un
artista que fa la seva presentació amb
un recital d'aquests. tan temuts de nosaltres.
Apressem - nos a dir. per& que aquesta vegada no hem vist confirmada la
rail) del nnstre pessimisme, i sentim
un goig ben sincer cn poder consignar-11n abrí El senyor Brallowsky,
tot just començada la seca tasca, ens
va desarmar. i ben aria , ens convence
de' tot. Per la nestra part. dones, yo.
lem assenyalar la seca aparició a Barcelona. com un dels esdeveniments importants de la present temporada.
Aquest arlista notabilíssim és exactament cnm nosaltres entenem un
niste perfecte. sense eufemisme, emprant el mot amb tota propietat.
seva técnica no és enlluernadora, sin es
excessiva — d'aque/les que per haver
sorti de llurs limite natura • s tot ho
dominen i acaparen. l'atenció del püblic i la voluntat de l'artista, eschu
l'avors daquest idol exigent, ¡acucio.
1,b, que s'anomena. oh paradoxa
Virtuosisme—. senyor [baileteskv ha asso l it l'indispen sable domini
del teclat per no hacer de recu'ar davan' cap dificultat cle mennisme perla
arribat aquest punt. hautä vist. sortee
sament. que no calla avanzar mes per

aquest terreny. que acial es torna enganrdor: i aixi ha pogut trescar %ruin destorb regletas mes enlairacles. de
l'art deV Mano entrar en la intineitat
d'aquest noble Instrument maltractat i
p.-ce -C.094s. descobrir tots els seus
secrets; 1 el piano, amic fidel i agrait,
respon generó" sola els seus dits a la

mis subtr insimiaii6.
A mis a mEs. Cl senyor Brallowsky esth dota' d'un admirable.temeraetent musical, exquisidament educat,
ese h serveix .de guia segur JIS restutti -de les' obres iIi facilita la perfecta assinsilació de les mateixes.

Per

euch, les .seves internretacions projec-

ten amb precisió 1 Atenta'. amb admirable nerspectiva. les- lkits,del conlimt i donen, a remisos, el just relleu a tate els debas.

On mío ,vaoafflil-nes loe en eh
Ifte ~en la almea part

del programa. Cal ésser un refinat,
poeta exquisit per saber trametre
com va,' fer-ho el senyor Brailowsky
tos el sentiment, infinitament matisát,
tota l'enlodó que aquesta obra meravellosa enclou.
Hem d'esmentar també la magnifica interpretació del primer temps de
la Sonata ¡ del Vals, Massnrca i Nocturn, que figuraven en la tertera part.
I ara que aquest artista eminent no
pot doblar que la nostra admirad?) és
ben sincera. ens ha de permetre que
amb sinceritat també- afirmem la nostra estranyesa en veure que ell, tan
pulcre. tan afinat. s'oblidés en cele
moments
matriz.

El final de la Sonata i la Polonesa
en . la bemoll, Sobretot, no sennlaven
sortir sie's mateixos dits ni del mateix
piano, que tan encisats ens tenien. Fit
un moment. excusable sempre, de por
domini dell, mateix o %%ligué produir
deliberadament un efecte! Si los aixb
darrer, ene doldria, cacé, el mis grey
perill per.a un_ artista de les seres
condicions.
TE bague, com is de cnnsuetud,
dues propines, en finalitzar les parts
segona i tercera: dos valeos, dits magistralment.

x.
MNCERT MIQUEL LLOBET
1 S'ha publicat el programa del conrae fine anuncia el famós cntitarrista
Fn Migue' LInhet. al Palau de la Música Catalana per a diumen g e a la tarda. Es un programa comnletissim que
enclnu la millor literatura de la guitarra: el, r e ans mestres Sor. Tàrrega i
Cnstehi fi guren amb un brin escolliment de les seves obres. al cnstat de
transcripccions d'obres elassiques i
modernes q ue miren* poden iSSer imerpretades amb la guitarra. Es en LI.,bat el primer guitarris t a del m6n. les
seves internretacions eón corkiderades
crin a definitives i els critks musical,
unänimement el indiquen no snls sota
el pum de vista d'un gran guitarrista.
sinó tambe crian a internret meravelles de les importants obres que eccema.
Diu la "Frankfurter Zeitung":
"...en mans d'En Llobet la guitarra
adquireix una foro, una p'enitui
una afineció polifimica extraordinärice.
"Té una técnica veritablement magistral lanuda al servei d'un geni musical de delicat sentiment artistic."

AMICS DE LA MUSICA
De "L'humor en la canc6" titula Rudolf Bandler el recital de cant que el
vinent dilluns; dia 26, donarä al Palau de la Música Cata'ana amb la colla/Al-32;6 de Lilie Batallen. per haver
reunit CII el programa diverses composicions de totes hociques i autors el earacter jovial de les quals les classifica.
entre la que pot anomenar-se música
humorística.
Rudolf Baudler. el famós cantant
austriae de 'la Volks-oper" de Viena
que presentaran a Barcelona.el vinent
dillims els 'Asno de ja Música, sisa
espeeialitzat en aquest gènere musical,
en la feliç interpretado!. del qual ve
obtenint assenyalats èxits arreu d'Europa i.Americai com ja abans els }savia obtingut • en 'el seu pais, i especialroen. en la part de. diversos pe r sona t
-gesd
géisere d'éperes antigues i

ciernes, sobretot en la de Belonesser de
"Elf mestres cantaires", de Wagner, de Ir-qual ; figura en fa en Udler una deliciosa maca
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LA COMISSIO INSPECTORA
- DE L'AJUNTAMENT
Dilluns passat, com saben els
p ostres leetors, la COMiS5i6 inspectora del nostre Ajuntament
eomencä a rebre Iles informacions i acusacions dels cintadans, que acabaran demà, dissabte.
El nombre de persones que
s'han presentat a la crida ha
estat considerable.
UN HOMENATGE AL SENYOR
PRIMO DE RIVERA
Ahir visitaren l'alcalde ells
individus de l'element civil del
Cercle de l'Exereit i l'Armada
que formen la Comissió que -ha
de fer un homenatge all general
Primo de Rivera, sollicitant la
conperaei8 de l'Ajuntament per
al dit arte.
EL SENYOR PAR • ES TREU

UNA FEINA
Funcionant des del dia 19
una oficina de reclamacions, a
les Cases Cnnsistorials, el president de la Comissió de Finanres, senyor Anfons Par. assabentà que d'ara endavant no
robra rap visita amb el dit fi.
Quant a demandes o instäncies, s'hatiran de dirigir per
p ernil a la Comissió de Finances. abstenint-se sie recomanarles personalment.

"BELLA TERRA"
Abur aparegué la revista "Bella
Terra".
Com s'havia anunciat. resulta esplèndida de debb, i fa veritable honor a les arts g/-Migues catalanes.
Representa un esforç sense precedents a Catalunya en el ratn de revistes d'aquesta mena. Basta només
die, per donar-ne una idea, que entre fotografies i dibuixos conté prop

d'un centenar de gravats, molts d'ells
de pàgina sencera.
Heu's'- en aquí el suman:
"Coberta a tintes, dibuixada per
J. Mezquita-Almer. Claustre de
Santes Creue. — Per comenzar. —
En la cruilla. poesia de _losen Cerner. — Retrat d'En Pau Casals. —
Escultura, per Enric Casanovas. —
Vestits i abrics. — El llop de mar,
conste per Antes Allais. — Noveno-

bre, per Blai. — Exposició del ritoble. — EIs mes alts monarques. —
Informació estrangera. — Carreres
de cavalls. — Joies de Ranton Sunyer. — Merci Nicolau, per Joan
Drapee. — capells i la moda. —
Natura monta. quadro de J. M. Marquis-Puig. — Retrat de la senyora
Maria S. de Nigris de Ràfols.—Susanna L,englen a Barcelona. — Modes d'a lt res temps. — Exposició del
noble. El llenguatge del mocador, come de Carlea Soldevila. —
La moda i les pells.—LInisa Glanm,
gran estrella del cinema. — Les primen, actrius del Romea. — Crémi-

enèrgicament contra els seus autors,
entre els <piala is lamentable la presencia d'elements universitaris. Aquesta conducta, per brutal i vanlälica, no
tImostra mis que la incultura d'aquests elements i mereix una reproyació terminant per part de la sana
conleiéneia estudiantil.
Nosaltres que sempre hem demostrar un gran respecte i admiraci6 al
dignissim representant de Emutoritat
académica, reiterem ara de nou la nostra admiració al que, a mis -a mis

Rector és un professor savi, preceptor i atine."

de

PALAU DE LA
GENERALITAT
LA COMISSIO "PROVINCIAL

¡Tan estat aprovats els següents comptes municipals:
De Bagä. de l'any 1919-20.
De Castelifullit del Boix Sant
Juliä de Vilatorta. Santa Maria
dP Careó i Vilovi, de l'any 19201921.
De Les Franqueses, Poutons
Sant Juliä de Palau i Vilovf,
Fans' 1921-22.
El dictamen relatiu als comptes municipals de Manflen dn
rally 1921 - 72 &han d'elevar al
Tribunal de Comptes de Madrid,
que resoldrà definitivament.

Les

sardanes

Dissabte, 24 de novembre de 1923,
a les den de la vetlla, tindra lloc a
"La Violeta de Clavé" (Red Comtal, 17) una gran audició de sardanes, a canee de la cobla "Carate,nia", amb la cooperació del cor
"La Violeta de Clavé", el qual en
corejara dues, essent ballades les
restants.
El programa serà el següent:
Cor "La Violeta de Clavé" i cobla "Catalönia".
"L'Empordà", Morera.
"La nit de l'amor", Morera.
Cobla "Catalónia"
"Dalt les Gabarres", Garreta.
"Les noies de Prats de Molló",
«Tunca.
"Gracienca" (ramells), Josep M.
Solé.
"Ritmes de jovenesa", Serra.
"La festa major", Morera.

CRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES
A la ~ció primera, el fiscal,
per manca de proves, "va retirar
l'acusació al processat Josep
Garcia 'Vargas.
Davant de la aeool6 »pena
a porta lancada. s'ha vist
causa contra Isidre Clotet S11nyé, acusat
delicte contra
l'horesfedat. El fiscal ha sollicual pel processat tres anys.
sie mesos i vint-i-un dies de
presó correccional.
A la ~ele quarta sita aseegut al hanquet el xofer N'alenti
Capdevila Mas menor de divuit
any3. acusat del
s
delietes
rnieidi i lesione. El fiaca Va demanar el chstig de 150 pessetes
do multa. 3.000 pessetes crindemnització a la familia de la
víctima 25 pessetes de multa
pel delicte de lesions i 60 pesgeles d'indemnitzacIó a la lesionada.
•
assaN yauvaurra PER AAVUI •

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Drassanes.
— Incident. Carme Armengol
contra Joaquim Camlevila.
Sala segona.— Universil at.—
Mejor quantia. Frantese Guerricabeltia contra floran i Echevarrleta.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Audiäncia.
— Tres orals per furt 1 estafa.
Sala segona. — 1.7n;vPrsitar.
— Dos orate per estafa i dispar
i
Säla tereera. — Glótja. —
Oral 'Per faleedat.
Sala quarta.— Nord. — Tres
orals per estafa i lesions u 1111
ineldent per violacid de domi-

ca.—Cence, per Mareta klainent. —
La tardos; caricatura d'Ana. — Carrera Peiya Rin. — Mores producglena teatralK amb els.retrato de Jesep . M. de ~era i Juli
ni."
.
. e ta -

• Esa. atelwast-ts sh
•a »!deitiretsell" asb:ita ame
-de Fectavie de le
Verle se Oilebrark o la
Gràcia el 'efa si det vinent
.,

:blert
lLatei"fieni
A

mnnió general, eaotion
les Congregations Maitines,
Cucaristic'e arreo de fOrfed
serrar i plática preparat6ria ,pei
Vergés, director de la Congregacia
Mafia !Inmaculada i San Unís Cge,
Cara de Illarcelona, i cant de la Sal;,.
Tarda. — A dos quarts de qoank,
processó per acompanyar la imase
la Verge des del temple dels Josep t
al de Sant Joan. ,fent cl mes segiieg
josepers, cerrar de Salíneron.plaça de Rius i Taulet, Mariana
da. Xiquets de Valls. plaça del Si(
Planeta. Menéndez Pelayo, Tengt
Verdi. Astúries, placa de Sant Josoi
entrada al temple.
. En arribar fa proeess6 a fa plal
del Sol es fati la consagraci6 de k
barriada a la Verge Imantada& 1 e
cantari la Salve Regina.
•A les cinc. Sessió mariana al tus.
ple parroquial de Sant Joan. mentne
hi part el congregant de Barcelona 6
Luis Recassens, desenrotllant e' teta
"Joventut i nietas": N'Enric Rama
eongregant de Gracia. arnb el tema le.
ventut i cultura": En Pere J. Lloc,
tnigregant i secretara general de
Casa Social-Católica. amb el terna «36.
ventas i ardió social".
Cooperara a l'embellinsent de l'au
l'Orfeó Montserrat del Centre me

Instructiu de Gräcia.
ESCOLES PIES DE ST. ANTON

Durant es dies 24 i 27 del que
els alumnes d'aquestes escotes dedica.
ran solemnes festes al patró de la S
fantesa Sant Josep de Calassanz aeE
nimio de la inauguració del seu ah,
a l'església del Reial Collegi de le
Escoles Pies de Sant Anton.
Hem rebut un programa d'aquestn
festes que As PP. Escolapio han riega
el hon gust de publicar en la nogn
llengua.
Dies 23. 24 i 25 (a la capella arte
rica.): Solemne triduum mentre la rea
sa dels nois amb cant de Parenostre
prediques 1 goig al Sant.
Faran les prediques els RR. PP. ala.
nisel Forcada, Aguatí Pagés i Joaquis
Tons.
Dia 26 (a dos quarts de noul:

su de Comunió general sie's alumna
vigilats i gratuits amb platica pe:
R. P. rector. Es cantaran motets mt
tots els alumnes.
Dies 24. 25 i 26 (a Eesglesial: Solemne tridutun mentre la missa dels mi;
amb cant de Parenostres i goim

Sant.
D ia as: Imposició. de medalles
netas censo-mane de les Congregare
Menor de Sant Josep de Ca'assm,,c

de la del Sant Angel Custodi. Prdia
del af. R. P. Provincial.
Dia 27 (al Patrocini de Saat j'ose!
de Calassanel (a dos quarts nouit
Missa de Comunió general deis also'
ne' mig-pensionistes i encomanats, aalb
plittca pel R. P. Rector.
A les deu: Ofici solemne cclebrart
el M. R Provincia'. cernió pel R.
r fainne Subirana. La capella de Sau
Felip Neri que diriseic el mestre Ilillet cantarla la missa "Te christe strplices". a l'ofertori. "Canticum
ris". del mateix mestre. i acabat
ci_ "Alleluta. Psallite".
Tarda. a les sis: Rnsari. Corona de
les diere estrelles. sertmí pel R. r
Asusii Paces. i goigs al Sant.
Festa d'infants. — Dia 27 (tarda tit
tres a sis): Esbarjo dels nois: cine
cançons. cucanya.
LLIGA ESPIRITUAL DE LA MI
RE DE PEE DE MONTSERRAT
Celebrant-se numenge vinent, da 21
la Mi ssa de Comunió que eral ir
costum. ti lloc cada quart diumenm.
a les vuit del mati. a lisglisia de3
Sants Just i Pastor, aquesta entitt
prega arnb molt d'intere.s Eassistie
cia als asseciats, especialment g
ésser la misa d'aquest dia era suirdidels socis difunts.
A l'ensems recorda que tots els 9'.
sahtes, a tres quarts de vuit del e"
pre. a la mateixa església, se edrar"
la Visita Espiritual instituida pel Ja'
t,-' r Torres i Rages.

CRONICA SOCIAL
ELS CAMIIRF.RS DE LA "NDEt
ALIANÇA"
A la primera rouni,', generi
celebrarla darrerament per 9
sacie-tal de cambrers "La NO
»anea" quedä constituida 9
Junta Directiva que segueix:
President. Josep Armengoi:
vire. Josep l'engaita; tresorer.
Ramon Pelit; emulador
ccli Fuster: secretari. Joaquint
Belduch; vice, Antoni Fornet:
vorals. Pere Ventura, Alfret
Patinen, Joan Ferré, Pere Lluts.
Llorenç VaquA.

Els Teatres
POLIORAIdA

* Per avui, divendrea, a la nit.
nuncia en aquest teatre l'emrena*
"El fin del mando", farsa cOrnica
dividida en dos actea. original dels
senyors Galena Alvarez i Andreu de

-L'obra ame Presentada atub totli
propietat i laxe.

t- . '1 1,télrye

tswitelos.-;4kage 'sao iówironfiiinsteli.:

tkei

.

otedre ha die a Y. E;

'

efee..
ele:Afifziereinbre.

Muleto tre

Sarnosa, 22. - Un habed* '
desconegui 'disipara diverdisii . 94tles eibn t
treta contra l'oficiad tWerisaordt. pessetesamtage“emilReft,!:•Idenyor JacOb Peles, quan'tiqueirt
bileatteStant, donyi'Motbiltil
es dirigia al sea domicili de la
'hti Visitat les Cantbre's
;#'11(eletpt - deis ',ferrocarril:1' placa. de Ealamero, travessant,
Sestees , el Sanireeicae ..aErpRosie
LA DARRERA VISITA AL VATICA DON',ANFOK.IIN
it-fr genirair Prim& de •ge
PRESENTAR EL
li un projectil la part superior Guerra,- ha embarcad . *Irse oeffime
Neid
,
parla
sobra
el
prodebut
pel
cardenRIlÓasai
del
a
era
e
y
GENERAL :PRIMO 'DE RIVERA A UNA . PERSONALiTÄt ITALIANA, HA
de tialina a imita; rempi4itV40
del braç-esquerre.
ala Seda petita del Tron.
btena ferre eilati -rL'agressor fugi perseguit pe) batalló de Nevare,. ,Cciespet,W4fes.
BIT; AQUI TENIU EL MEU MUSSOLINII.VOSALTRES JA HAVEU FET LA 'patri
El Sant Pare, en acabar-se la
-La Libertad" publica un tinent de cavalleria senyor Ded. cap. 7 oficials-..i - qpia2461d16614e9els
conversa amb don Antas, ha reVOSTRA OBRA; NOSALTRES COMENCEMIXNOSTRA
diroßkg deis Aguilla, un sergent de la Briga-. tropà. •. •
• -•• •
but7c1"inqrivirStictetia„ elitheeettiet inteteu.airab..ef
En el correu «Aletea bfelee
P egrocariirs -del: ?lord, ',-senyor da Topograflca i dos paisana,
amb l'augudtadartia: uds
:Bota, en el qual es tracta del en la-seva fugida dispare con- bircat l'expedició del,batilló.,*.as
minuts.
Sed., eare dona als .prohlema ferroviari.
Princesa,
ir -la ivirpera- eariNded de
- Ira els seus perseguidora sense
HA QUEDAT DEFINITIVAMENT CONSelt IDA LA JMil'A
Guadalajara, formada per 3: edil.
O_RGANITZA-' setts -augusta vfsitittrti.:Perelöl • ,E1 senyor Boix creu que en conseqüències.
te remeteslin allnrs 'airgustest; 'aquesta matarla hi .h.l.pria gran
iso individus de toaPa• '
- DORA DEL PODER JUDICIAL
En arribar al c'arrer,de'Sant
Mis, cine medalfee-dloc.arpb
. Agustf, el -criminal va- desapadesorientacióen
Popiiii0.
ELS SINDICALISTES DE.
imatge de Sentó...Teresa:.
. v.; ,
Preguntat sobre una, pròxima . reixer. • •
'
•
BARCELONA.
, Mentre donylf, Vibt6pia
.
El ferit fou conduit a PHosAPAT DE GALA EN HONOR 0one -(w:a al eenyor Primo de .111,- i va el Sant Feraz ',don Antös ;hit: 'reversió dels ferrpearrilsa PEsEl discurs de Mussolini
Segens "La Correspondencia , de • Espita/.
jtat, din quepodria pera
DELS REIS D'ITALIA vera, qual saluda.áfactuosa- 'visitat
caralerea de MOL,
Roma, 21. - Senyor PresiLa policia ha practicat diver- paria", els lements sindicalistes de
:caddria la unificació de les daRoma, 22.-Anil passada im
ment el president dei
,En retirar-se ddriya: Nieterla, 'les de, reversió de totes les con- ses deteneions, creient que es Barcelona han acprclat aba ndona r la
den: La salutaeid que em dirii
Ii
de
g
u
é
l
'
à
p
a
t
gala
fési.present,
en,
nods
en
honor
.el Sant PaTti,
'.rcbut-eLPresir
giu en nona vostre 1 'Ti non, nel
tracta d'un atemptat sindica- conducta apolítica que venien sostenint
dele . sqbiran3 italians, afer pels Rei d'Espanyó-i en el d'ell,mh'- dent del Direeton i lea perso,1,- !cessions de la mateixa;compapeble e spanyol, que s'ha
lista, relacional • amb ll'evasi6 fins • ara, per tal d'interiretdr-, iiilistitelv. eLpeplutict.a,gratment-a.ia lies del seniNegurä
reis d'Espanya, al Palea Bar""•
d. • les elasses poitiqiis, infed'uns
detinguts a la pres ó de tivanseat en la Política
data
podria
determi'Aquesta
' CALMA A LA-BORSA
riere a llur rnisi. troba . pro- berini, on està Metal-lada .1:Am- pr o fusa italiana, pär, I,a brillan( . Don Altde.4 dOisyä VictOvia s'Un: 'nar-se :en condicions equitati. Saragosa.
aeollirla que han dispen'eat a la 'reunit ä la Spa Ducal', des d'on, en'
fular' reses?' en el meu cor i re- baixada espanyola.
La Borsa dóna provee 'dé marax
El senyor Pelen, que viu al
comitiva espanyola. ,
L'acre t'irgue Hoe a la magcompanyia del general Pilini) de fliz' ' ves:
. tenint en , cornete els terp•reutiris no menys fondament
. A conlinuacid, el marquès 'vera. i altre; 'ac-ompanyantsr han nunis que • encara resten per a carrer de Biblioteques, l6, fou de negoci, baixant la partida ,d'Inteen el cor . de tots els d'oro-fans Mura sala anomenada "Corto- d'Estella
non
5 centims en macar. a 70'20.
l'expiració de les diferents con- : agredit -on. entrar al e dita via.
prOtrunciä un discurs passat a' visitar
sala deis Paral'aliaras que, d'una n'artera o al- na", i hi assistiren, ultra els
Les accions ferroviarks
Es - gira ràpidament per decessions,
'la
lorigitud
•
de
cada
que
contenta
grans
elogie
del
tra. caminen per l'ample sender quatre sobirans, el príncep he- periodisme. poderosa palanca ritentti i Capella Sixtina, passant :upa d'elles i les eireurnstancies , tensar-se, pera Pagressor in heil abandonades, cotitzant-se solament
.obert per la.revoluern feixista. reu, els senyors Mussolini i del rada ! anesper- a l'es-. després a la Basílica d eSant Pere.
' la Tugida tornant a dispar
ar en els Alacants al .comptat 'a 394'50,
Duranl . aque»e p'arte de la visita han .pa rticulars que hi concorren.
sense variacid,
Quan pel setembre últim fin_ Primo de Rivera, l'ambaixador devenider comptava z
,
l'aire. .
Una
Negada
coneguda
la
daLes accions
guerem noticia del vostre movi- senyor Reinos°, els ministres ejut.per aler mes estrets iimee estat aconipanyats pel cardenal Mer¡Aus.
El Jutjat prengud declaració
tade
reversió
del
conjunt
de
la
ment. • pensàrem que. malgrat de la Guerra i Marina, els pre- intime els Iberos que • /Indicio ry del 'Val i Monsenyor Sarepe'r, Cacal senyor Felez, el qualpres
ex- trials acusen poques diferencies,: •
Xarxa,l'anualitat
del
rescat
per
chia
i
Canalü
Ets francs pugen un' pare,
esser diferente en mètode. per sidente de les Cambres, el sois- els des països germans. El sesä
sevie creerlo que l'at empDesprés d'admirar les obres d'art a cada un deis anys que bi haserretari de la Presidencia. , el nyor Primo de Rivera, acabó
correspondre a la diversitat
tat tenia redecid amb la fugida tanquen a 42. Les lliure, sfi
galés
entre
aquella
data
i
la
de
del
temple,
don
Aniós
i
el
general
tilos, a 33'62, i els dòlars,'
eiima política dele ¡los. paises marques de Paulucci, les dude nou sindicalistes,
el ser, discurs qualificant la
de reversió anticipada, es determiquesses Diez i Taon di Reyej, la Itälia de mane de la llatinitat, Primo de l'Uvera, acompanyats
que l'exerutaven, podien cese'
L'ASSEMBLEA DE -METGES
Saragosa.-EI
Jutjat
rn Mia r
naria
d'acord
amb
el
preceptuat
monsenyor
Ileiry.
del
Val
i
diversos
senyora
Tittoni
i-allres
percensiderats ron) idèntics. o sia
de
TITULARS•
parallelament al ci vil en
i preconitzant la unid de les
prelats, han pujat, amb T'ascensor, a en la legislacid vigent. Penh no actua
*tirar lee forres vitals del país sonalitata.
A les once del metí ha comeaa
diligencies que s'instrueixen
done hispano-arnericanes.
la cúpula de Sant Pere. Al primer. sembla convenient si l'Estat ha- les
la infausta influencia de docDespres':. .del banquet linearé
amb mcitiu de ll'atemptat
qu e eat l'assemblea dii melges'
Li contestó el senyor Tedeschi
trines polftiques caduques i ¡Inc una reeepeid, a la qual con- en nona dele seus cornpanys, Pis han presenciat la coHocacid d'una na d'explotar-les direetament.
fou víctima anit un oficial de lars, convocada per la Atrita' de
Recorda que Anglaterra i Nordd'hornee incapriens d'assurnir les , rerregueren 1.50.0 invitat, en- fent present el profund agrai- pedra en record de la reial visita..
Patronat.
Presons.
América s'incautaren durant la guerA u' n quart d'una els augustos hosdures responsabilitats del go- tre els quals es comptava el
Ocupava la presidencielt-Di-a
nicnt dele prriodistes detiene
Aquesta matinada han esta t
europea de les xarxes, pece, s'avern.
Govern en ole, els presidenta per les paraules dirigidos pel tes i el cap del Govern espanyol han ra
.
detinguts els coneguts sin dica- reetiva de la Junta ..
El feixisme italiat ''. unahistb- de les Cambres. els represen- marques; d'Estella i fent vots sortit del Temple, dirigint-se a ram- pressaren a tornar-les a les Corn- listes Artur ,Parera, Pere AlS'obri
umdebat sobre likeon-4
ria curta perl plena de batalles tante dele Mis COSSOS oficials i per la fraternitat i la unió d'Es- baixada espanyola, des d'on, al cap panyies un cop acabada la guerra, franca, Cernid Berrera, Joa n veniencia o no conveniencia de
en vista del resultat desastrós d'ade poca' estona, han sOrtit per anar
i rica en sarrificis: milers de
el .11»e5 granel de la política i
panya i Italia.
•
Valeriä
-San Agut tín 1 les brigades sanitàries.
quella estatificació temporal.
Quirinal.-Havas.
joves feixistes han caigut
la noblesa
Al final de l'entrevista, el ge-. al
El senyor Berrera les-,.ered
Estanislau Forqueta, els qual s
suposar
que
Al
nostre
país
tot
fa
apartar
la
na
hintariament per
El princep berrea abandone' el neral Primo de Rivera tornó a 'L'ESQUADBA ESPANYOLA A no hauria de resultat mis avantat- se suposa complicats, malgra t inútils.
•
ni italiana del perill que corria palau de l'Amba:xada a les ter ús de la nereida, expressant
N.A-PO LS
El senyor Velase°. les abonas
d'haver-ho ells negat.
josa.
de precipitar-se en la dissolitc.6
i a un quart de .dotze ho la imporläneia dele acluals esEl senyor Barragan-.-ererrin-t
S'assegura que el ferit h a do.:
Näpols, 22. -Ha ancorat l'esquaReferent .2t la possibilitat de les
t en el caos.
feren els sobirans italians. - deveniments fletiIi#itC arnb dra espanyola, en la qua( els Reis Comparryies • per fer millorés que nat una.pista.
útil la discussió.
Encara que el feiXISMP es un llaves.
Reis,
que d'Espanya han de fer el seu viatge
mol in del vialar (1(. 13
S'acorda que /es. brigada/si-4.
atenguin la suficiéncia de capacitat
fenomen tfpicament italià , no hi
cenan eurnament fecunds en he- de tornada. L'almirall de la dita es- i a completar el mapa ferroviari, diu UNA ALTRA REIAL ORDR E SO - nitäries eón mútila..i s'atasca
ha dubir qua alguns dele setas
'DON ALFONS
BRE LES ESPECIALITA TS
'Infiel dele dos paises. nrefetit- quadra i el cònsol general d'Espanya que no ho poden fer si no se'ls conla sessió.
apestolate sdn d'ordre univer- A L'NSTITUT INTERNACIONAL jan? la sor' i la prosperitat que
FARMACEUTIQUES
ELS SOTS-DELEGATS-IjE •
slan traslladat a Roma per a rebre cedeix l'elevació de tarifes que els
sal , ja que molts paises han sr l'esdevenider reserva a ¡ilota, ordres.-Havas.
D'AGRICULTURA
La "Gaseta" publica) la) s egüent
proporcioni eis cabals necessaris per
SANITAT
•
i sefreixen les (11113Nifläl--irt
que
trl
aqurst
país
dignó
Roma. 21. - Els sobirans espanyols
Reial ordre:
r¡,"3 de la degeneracie dele s'eEl
Cornil()
Central
de
sots-de-4
ACCIDENT A LES MANIOBRES atendre a les seves despeses i acsnet
de
retardar
per
al
sett
la
italians i el princep hereu han assistit
"Havent esdevingut dubtes sobr e
tuals cärregues, a la justa remuneternes dernocrätiesi i Iliberels.
legats de Sanitat d'Espanya ha
Clavero arillo una figura de tan
MILITARS DE CENTOCELLE
a una recepció denada a l'Institut _inl'abast i interpretació que proxi
cedei
rad.; dels capitals emprats en les seL'amor a la. dieriplina. el rail- ternacional d'Agricultura, havent assit- eelleit mona As el president Musacordat celebrar la 'quinta asRoma,
22.
-S'ha
sabut
avui
per
la
ves linies, condició necessària per donar a l'article tercer de la Reta l semblea per
!P a la bellesa i a la forra. el re als dies 10 al 13 de
solini. - Itavas.
dip:otit
a
harte
els
ministres,
cl
Cas
Premsa
que
en
les
maniobres
militar;
crèdit,
i
a
les
noves
ordre del 29 d'octubre últim,
espect
re desembre pròxim.,
mantente el seu
er ner a lee responeahililate. 1
mätic i consular i altres altes persona- L'ASSOCIACIO DE LA PREMSA de Centocelle, a les quals assistiren càrregues, que fent tis d'aquell crè- les relacions jurades Cespecs
ialitat
el menyspreu per a lote ele tänics. la sed de realitat i l'amor litats.
ITALIANA ALS PERIODISTES els Sobirans espanyols, l'obturador dit han de resultar, a fi d'obtenir els que posseeixin els farmacèutic s, maForen rehu:s pel president de l'Insd'un canó feri dos seldats i en matà nous cabals necessaris per fer cara gatzemistes, elaboradora, dipositaris
al nobl e . però sense eortesanies iitut.
ESPANYOLS
senador senyor Pantano, i deleun altre.-Radio. a les necessitats del träfec.
adroguers, i que han d'ésser trame:refresques; aquestes eón les gata de
L'Aseaciacid
Roma. 22:
iotes les nacions.
Quant a la construcció de aoves
ses a la Direcció general de
anitat
S,
haces fonamentals del coneepte
UNA FRASE . DEL REI
la
Preinsa
italiana
oferi
tibie
a
El senyor Pantano pronuncia. un . (lisBines per completar el mapa ferro- S. M. el Rei (q. D. g.), ha tingut a
fe'xista haces que poden serv:r
Alignoe
•
Tribuna"
cita
„Roma,._22.
,apat
Castellocesarj,
un
curs, mcl qual-donä les gràcies als so‚ciar, és qüestió independent de les be disposar:
ambe Per als altres paisos.
As`panf'ois •vin, aquesta frase del rei Anfós' XIII, en actuals Cornpanyies i que podria éshirang 'Pile- la - sera intervenei6, -gtos-sat
Pritner. - Que les dites relacions,
eidnt.
iden
Meta ro. - spriyar
presentar
aquest
•elgeneral
Primo
de
frintin
del
vial.an-ib
filia
gut
5rte
pel
rei
ilernoStimi
ele mèrits agricoles
DE BARCELONA
ser resolta per convenis cspecials esteses en paper comercial corrent,
que m' c optimista en. el que es 'ich
Rivera a una personalitat oficial ita- entre aquelles i l'Estat.
ge deis Reis. Assistiren a
Alfons. anomenat justament -"el
han de compendre solament les esperef ereix a la fermesa" i durad() primer agricultor d'Espanya".
TEATRE DEI. LICEU
President de TAssoriacid, liana:
1.'.
el
ei
a
l'electrificació
de
les
liReferent
cialitats no registrades, i molt espenh vostre - govern: el . que us
senyor Bergamini, ele ¡ p resi"A9111 tenia el meta Mussolini; vosDon Alfons re.-:pongué mili) un dieniel, diu que és una qüestió per cialment aquel/es a qué es contrau
Inauguració de la temporada
¡m'esa. tambe ene ha passat a
dente del Senat i de la Cambra. altres haveu realitzat ja la vostra obra; ésser examinada i resolta en cada l'article 66 de la Instrucció general
curs expressant la seva gran satisfacs
d'òpera. "Et Príaccp Igor".
n',salt re eis primers temps. ció per la visita i enlairant l'obra rea- i nornbros o s representents de nosaltres comencem la nostra."-Ra- cas
particular des dels punts de
Sanitat, o siguin els remeis cipoQuatre /entibes desocupats i litzada a favor de l'agricultura pel la premea espanyola - i italiaea. dio.
També aquesta temporada, corn l'anconvenièn- cifks on * co'mptisici6 i dosificació
i
de.
la
vista
econennic
•
malonehnies passaven . el dia rei Victor Manuel; at qual es pot ad- Tarnhe lii hacia, eiaten e1 a,e6nterior, el teatre del Liceu ha obert
El pälelic admirable, sabent core.perant des del metí fine a la judicar el titol de "primer agricultor ctiCreinte, el conianallee'Basaani. respondre a la bona tasca dels seus cia.Els elements de judici en cada cas de llurs'elethents principals no es men- les seves portes en mig d'un ambient
als
anuncis
o
envases
o
no
cionin
tarda la fi 'del mera Govern.equipe, aplaudint les boniques jugaenrarit de presagis pessimistes que a
Als postres. el senyor flergadel mar.", afegint que mereix el resón la freqüentació de la linia, les constin a la farmacopea oficial, els
trarta de durar dia per coneixement etern de tots els agricul- mini doni lectura rfi rarillesiA des de tots dos bàndols.
la fi no s'han complert. Ben al condespeses d'explotació per valor o
per
quals.
un
abu.siu
incompliment
del
dia, roes por mes i any per any. tors pels trehalls realitzats a favor de del president del (torren. senyor
A la mateixa hora, i al camp del electricitat, dependents del preu del
trari, la primera reina& s'ha celebrat
citat
article
,
continuen
expenent-se
en
_Mussolini i la ele iiiversos
ro.rn hem durat i corn hem de l'Agricultura.
Centre, contendiren els segons
amb tot esplendor, presentant la- sala
calló i de l'energia eléctrica, i les
molts
establiments;
i
pro;,
ministres: A continuarb
chirlar.
equips dels esmentats cercles, guaun brillant aspecte, poques megades
condicions particulars de cada Bina.
FI rei acabl donant' les gràcies als
Segon.-Que s'amplii el termini de
vosaltres durriree. ja mimbres de l'Institut i assegttrant que minciä un breit dierurs, posan' nyant els del Centre, per tres gola
igualat.
1, per l'hin', a la pregunta de si
remesa
de
les
citades
relacions
f:ns
l'entusiasme
respon a
relleu l'afeele i
que el vostre
a un.
es poden unificar les tardes en bo- a la publicació del nou reglament per
el norn de Vict • or Manuel sea gravat
La imporancia artistica de fa vetla amh earäcters d'or a totes les escolles rimb que la prernsa italiana acull
p ina necessitat sentirla per
nes condicions per a tots, contesta
liada va ésser de primer ordre, tant
LA
-VISITA
A
1.111PODROM
a
l'elaboració
i
venda
d'especialitats
espanyols.
serie
col-legues
els
majoria del vostre país.
i acadèmies d'Espanya.-Havas.
per l'obra que es representara, com
farmacèutiques."
Roma, 22. - A les <limes de la en aquesta forma:
En frases vihrants i apassioEntre Espanya i Itälia pot
Si per unificad.; s'entén la de la
pels artistes que en ella prenguirea
Hieda, ele ;Reis, acompanyNts
ce-infesta
el
senyor
flanades,.
li
MANIFESTACIONS
parlar-se veritablement ami de
forma per facilitar el maneig i sopart.
ELS REGISTRADORS DE LA
Pol general Primo de Rivera i
.
rursos
han
esquito.
AruhrlAs
dit
teutfraternitat Ilatina, i aquest DE L'AMBAINADOR MARQUES
Amb ocasió de l'estrena de. "El
seguici, es 1ra:s'Inflaren a Elli- bretot la de nomenclatura de mercaPROPIETAT
tal moll aplanifit s.
DE PAULUCCI
vit. Ze est à destinat a reforçarprincep Igor", del compositor rus Bophdrom de Tor di Quinto. Ele deries i la uniformitat de la distriuna
()muestra
Una
altra
nota
facilitada
al
Nego.
'raíl
o
Duran'
da regada mes amplament.
Rema. 22. - "La Tribuna" reprerodine, pertanyent al lamen grup dels
sobirans presendaren exercieis bució d'aquestes en les mateixes,
•.te, els pohlea l'atine han dueix -Fintervió • que el periodista es- eseelith els hinines espanyol i d'equitació i salte d'obstacles. tal unificació de convenient a totes ciat d'informacions diu abrí:
"cine" que tant contribuí a l'exalta.
"Contestant
mandestacions
que
es
llamas.
.
di-di:t
llums;
peró
si
ha
de
comprendre
la
tin.A11 en la seva Història
panyol Gómez Hidalgo ha celehrat
A les tres en puntat sortire de dels tipus de percepció per quilóme- fan en el diari "Informaciones" cor- ció de la lírica nacional, estrena que
de
peri3 desprAs sorgiren
ELS FEIXISTES -1 EN PRIMO - 11Iiphdrona, anant-se'n can al
amh Uatnhaixador marqués de Paulucresponent al 17 de l'actual, referent al a-a tenir ¡loe la temporaéla d'hivern
n61, eneara mes grane: Iii ba- ci, el qual, catre altres coses, ha fet
DE RIVERA
camp de curses-eqüestrts de Pa- tre, les mateixes necessitats dc la nomenament de registradors de la pro- passada, ja parlärem de les caracteindústria
podrien
requerir
precie
esen
el
per?)
aturada
gu e.
Ice segiiems declaracions;.
Roma, 21.-El general Primo rioli. Amb tot i la pluja, hi ha- pecials jets per a les mercaeleries pietat interior, ha de fer constar que ristiques i significació d'aquesta obra,
des t,r2. s han aronseguit repren"Tanmateix els viatge de SS. MM . de Rivera,. acomirenyat de l'amvia forra gent per preseneinr
i del lloc preeminent que ocupa en
en tot cas les dites manifestacions es
amb determinades destinacions, com
de., la marca: en efeclr, els poi - els reis d'Espanya revesteix una sigbrtixador d'Italia a Espanya, l'a- diles curses una efe les quals recentment esdevé a França, en el podran referir a èpoques anterior,. a l'art rus del segle XIX.
niiicació particularment grandiosa i
sos rorditerranis lenco una font
era
la
"Copa
del
Date
de
Tolel'actual Directori militar. puix des de
L'òpera mestra de Borodine fon
jielant:del rei, senyor Rodriguez
solemne, a causa d'efectuar-se el viatin'exhaurible d'energ,ies.
amb 30,000 tires, qual país slavia efectuat la unifica- la data en la qual aquest es fin eär- representada al teatre del' Liceu' per
Pascual. i el catedràtic senyor do", premiada
ció dels tipus de percepció quilomèAsSer
guanyada
pel
caS..nyor President: heu corle- g e per mar i sortir part de 'a marina
ene
va
rec del Govern, tots els nomenaments un exceHent conjunt i sota la direc-'
ha visitat el local
eall "Pero" de la quadra Ruge tries.
n ta noma inunoctal, i dintre italiana a l'encontre dels navilis cepa- Prez Bueno,
de que es traeta slian fet ajustant-se cid de finoblidable Kussenitzki.
nyols. Efectivament, el sohirä espanyed on es 'roba installatla l'Aseogpro..N'Anfós va voIrr vence de
d'aletuas dies nitres ciutats dasobre la a les prescripcions reglamentäries i
Malgrat hacer i Iluitar Zmir tan
ha manifestat el seu entusiasme pel viu ciad() feixista, essent rebut per
prop el cavall guiloyarlor i va Més informació
lia:les, 1 tindren lambe a. Floconferint els esmentats notnenaments
la Junla directiva i nitres noton record, "El }pi-lucen lgor" ha
felicitar el propietari el qual va
renea. a Bohrnia i a N:113(.1s la i superb espectacle."
del
Organitzadora
d'intcri en primer terme als qui tenien obtingut aquesta regada uni execució
Junta
oferir una copa cont a reeord
Interrogat l'amhaixatlor sobre la im- tabilitats del partit.
sensaeiti exacta de la força indret a les dites interinitats, cont a as- brillant, en la ' qual cal lloar en • pri. Al sal.; del Director' Ira pro- ira quest a marea.
poder judicial
veneible de: feixisme: de l'enor- pressió que semilla que s'emperten eis
pirant del cos de registradors,
mer teme al mestre director, nou enA un (piad de set, els Reis,
rne afecte arnb que ha estat reis de Ilur visita a Itäl/ l'ambai- nunriat el senyor Primo de RiLa Junta organitzadora del times, etc."
tre nosaltres, Albert Costee, que doel
general
Primo
de
Rivera
i
in
bren
diseurs,
expresxador diguè qur no podia menys que
vera p
aeollit per tots els cors de la
poder judicial ha quedat consLES VACANCES ESCOLARS
nä a la partitura de Borodine tota 'la
isser magnifica_ Els sobirans espanyols
seva simpatia i admira- liure seguicis es retiraren de tituida, .segons eserutini efecsant
pohlaeiri.
II ipddrorn. - Hayas.
La Federació d'Estudiants catòlics color i vida possibles, asSolint triomPertneteu-me, senYor .Presi- es dediquen fa algun temía: a l'estudi ciü pel feixisme.
tuat alfil' en el Tribunal Suprem
far de la languidesa que prevaleix
Mal
Després de breas paraules
lert. que, en saludar-vos, re- de l'idioma italià i a la lectura dels
a presència del president, amb ha dirigit una instända al Directari en el descnrcallament de l'obra.
sollicitant que aquest fixi una data ofiseus cillssic s . En la nrcepció cric- d'alguns individus de la Junta,
segiients:
ti homenatge alls vostres soels
vocals
SS , el general . feixistar Bolzon, excial per comenear les vacances en tots
No cal din que les magnifiques clan: . 1REL.I0 DEL .DIRECTORI
hirnns, als rocines confrares del brada ahir al Palau del Quirinal,
Pel Tribunal Suprern, senyor
s'expressaren frernientmcnt i preesant-se en espanyol,
ses del segon ace, que són la base
.: De sis a-vuit d'aquesta tarda Josep Vignote i senyor Josep cl, centres docente.
Dirertori. d que aixequi la nose a : en italii.
D'aquesta tnanera s'evitaran e's inml; forma de ¡'ópera, obtingueren,
Ira onsenya, tenyi p la en sang, amh gran facilide Paulucci acabä ditet congratula, del viatge dele rels ha- reta t reunit el Directori, i M. Ortega i Morejdri; suplente: cidents i pertorbacions que, segons els
marquès
sota la direcció del senyor Cuates,' tosegons ha dit el general
rlEspanya i saluda en la pere ¡honor de Ud, el pble cepa- . EIaltea
senyor
Pere
Armenteros
i
seprova de la eiva. simpatia
peticionaris, acostumen a provocar els ta la seca force fulgurant, intensasona del senyor Primo de Ri- pinos:as s'ha octrpat do la Llei
ny . d. (pie , s'encamina actual- fine
Pauli Barrenechea.
mala estudiants,
amb qué els sohirans espaeyols seguei- vera . el solda t hernie, prrennit,. tut ReclutainenL. '
ment evocadora. La formosa pagina
.
alba rderidit i orgullós a - ocupar
Audiències
territo•
IOS
Pel'
<Ir
l'acti:ten Antes les manifestacions
LA COMANDANCIA GENERAL fou bisada, essent remarcable el trelotelor del ressarginient
de non el Ihic que Ii eorrespon
rials,
senyor
Wenee
Doval,
glati
vital italiana, la constitueix Ti? en
hall dels hallarins,.ditigits per Tee.
!'llamas.
.
Una disposició sobre
°fl la vida i en la ilistbria d'Enile - sflare r lona; suplent, senyor DR "SOMATENES" DE LA PRI•
viatge de tornada a Espanva, acempadran Wassilieff i ser.yora Lubow.
repa,-flaras.
Manuel
Puebla,
de
MaM
ERA
REGIO
.
j
usep
LA
VISITA
AL
VATICA
per
l'aml.aix4dor
italiä
vis.itaraa
stiro-taper
el problema
nyats
El conjunt escinic.
drid.
flEf;EPCLO AL QUIRIN.AL
Per
acord
do
la
Comissiú
(irnombrases institticions italianes, que
Roma. 22.-Aquest metí. a
Els senyors Jurenieff. IVesse/ovsky i
• La 'Gaceta" publica la seRoma. 21.-A. les cinc lle la a la inetróPollcatalana
:per
les
provincials,
senyor
gan
it
zadora
del
Cos
de
Sometens
doAnfós
i
un quart den
Zaporogetz, i la Nnpran ate-ora Smirgüent disposició:
l arda els sobirans italians ofenya 'Vietbría 'aeompanyada del
•
vas. •
"L'extraerdinäria complexitat Xavier Elola, de Lle6; suplen!, de la primera regid, sita modi- nora. són tots ells cantante d e. prificat
l'adiete
52
del.
reglament
inri, p ina brillant reerpeiú al
!Vean!
Tallero,.
de
Múrsenyer
.
del
Directori
militar
posieeixett veta excelpresident.
del problema de la indústria suen el que es referelx a les quo- mera categoria.
Juirinal en honor deis sobirans 3IANIFESTA CION g D'EN PRI- espanyol i altres persones del ro-tapera, pels múltiples inte- cia.
tenis i Ilur treball ardstk satijä, el
Spilnyols, assistint-hi els miMO DE .ravErt,% ALS. PERIOPels jutges, senyor Ildefons tes que han de pagar els seus tués exigent. 1-1 senyora &adaten i
seu seguici de l'Antbaixada es- IPSSOS. contradictoriS, tan' sols
afileats, en la forma qua s'ex'
n istres. sot-secretaris, els alts
. DISTES ITALIANS
panyola a la Santa Sea, es
sigui '"o . apariérteia, fan indis- Vellon; surelent, senyor Frede- possa; en el beis entes que els el senyor Kaidlanoti, eral ja coneluts
i gnataris de l'Estat, nombro* Roma, 12. president del
giren al Vatieä. on havien d'és- pensable realitzar una informa- ric Collado, de Líela.
!ten avantatjosament del sastre
propietarls de finques rústiques
generale feixietes. nodrida Directori, general Primo de Ri- ser rebuts Pel 'tiritar Pare en vi- rió enmpleta i detallada,' pie
Els cors discreta. Mil encertats 'en
Els proclamate figuraren en
que
a
la
regada
ho
urbanes,
i
epresentacid de la colònia ea- vera. J'Ore ahir; a dos mrarts de sita dacomiailament, amb ca- garanteixi en el pohsiblo Pon- la candidatura patrocinada pels
el serme quadro del primer aele: Las
siguin
d'indústries,
se
compuPanyola i a lares nombroses per- set de la tarda al Quirinal, una Meter privat. La,reinaunava de cert en les reSo/uctotis 'que so- funcionaris do Barcelona, Madirecció estanca bou terca' eiltidia.
ronalitate.
nbmbrosa representad() do pe- :migre iinOrtava una mantellina bre aquest punt adopti la su- drid, Saragosa i part dels ' de tara la quota que han de pegar dins del que te pot Per • lepouri
per
la
totalitat
de
la
contribuid
recorregueren
El sobirans.
riedistes italiana davant deis blanca . tal corn ,proscriu
perioritat, i considefant ele la ' Sviiia, llevat e l vocal de les que paguin anualment per are- del Lime Ne eintaal. «símil
iš salons. ' els quals es trobaquals anava el president de civeta de ,la,Ceirt pontificia.
,
«frien cerear-se anises : piempr,er.
.
:1
Retal: ordre, en. data la de no- Audiències prelineials, que 'fi- dós conceptos.
.
,
..se,
abarrotats
d'invitats
l'Aesoeiacid
de
la
Premsa
t en
gurava eit la Ilista' patrocinada
Ic
, Els sobirans foren rebuta • al vembre del preatilt
Escala graduel
quoi .em oshllor .electa "arriate a. 611•14 >mt
nyor
Bergarninj.
i
.el.president
t
'enun
especie
yeritablereent
del primer ade.
rs
(Pe', ieloties in(oymin1. • •Ies per la Unió Judicial,
.
anuals: .
del Sindicat de corresponsals, .pati" de Sant Damas pols canagnífic...
1014•10*
L'elecció i. constitireid
,1, 1 l pidille
denale monsenyor Saniper i Cambres de CoMere de Palamós
Treballedorg tres pessetes.
.•
:Despees ,de conversar ' temí) senyor %MI
toas iväitoicse.
questa Junta, 'foil posada ahir
monsenyor Genali. Els visitants 1: , Sairt, 11.4111I d ae flutica lliA3.
Ele que palgabl Das 200 peati,Ombroses personalitats es re'El eenyor Tedeschi, qollabe0111111~
res destete
tinget a be. disposar a coneixernent del president
p elea de contritiuchis tres pea:
la Sala Cle- ei Bel
ti raren ales' seves habitiolions redor de diverses publicacions torees conduïts a.esperaven
•
I
•
els que e/BASIC( -gene& ifede Pea,: tended Direetort.'.
retes.
mentino, on . els
espanyoles,,. peesentä. eis tierra
rt iculare.-Havalk

¡ojo,

. 1: 1".1/01114bleca Preilltrdel 'Pape
que-11 • Peeperava. La conversa
El cap enearredirilder Cerval
dura,. Mitja horae j ••
".. .' A OtirBild."'
'•
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Darrera hora
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CATALANS .MALLOR
1
' . DISSABTE DIA 24 A LES 6 DE LA_ TARDA

t
et &me d'ovni: antela, pepa »ird i Lucricia, verse i manir.
-

CONFERENCIEb
A la ?azulete de Medicina (Depar.
tegeent dit Tezapentica Física) tindrit
lko arel, d'auge a dotad, la teten& ilica
d4 euros extraordinari de Radium
Retentgenterapia, en la quid En jeme
Grau i Cases acabarà la descripció del
miden: interuenental radiotesipic. traetant samba da kt condiciono que determinen la hetetageneitat de le radiada Rontitent.
Dem. dissabte, a la matelxo hora.
Ms Feroux, director del Laboratori
Ralea de l'Institut Curie de París, donará la seca próxima I icó sobre el
tema "Els elements radioactius utilltaables en terapeutica (Radium. Mesothorium, Emanació de Rädium)".

Ahir a la tarda es l'elidí al Saló de
Conferencies de les Cases Consi g orials une representad() del Magisteri
particular de Barcelona per estudiar i
aprocar el projecte dlionlena1ge als
reis d'Espanya. Fou aprovat.

que alomes impaciente es peajeros ab

estrept contrevenint ka m'eres ordree
que hi ha, els guardes urbana 112
veieren altre sistema mas radical eue

l'esgrimir el beata a l'exima del,

infelkot futbolistas.

Es evident que equeit procedir ten
radical aidenyile Una nora era en el
brillant historial del co, de la grip.-de
urbana.

10tES VILAN t 'VA 111110,6
COMPROVANT LES CARTES
_ MARINES
Ahir al math et eomandant de Marina va «cenar que e1 practiqués un
sondeig a la part Sud del moll
Barcelona. podent comprovar que realment hi té cabuda el mis gran dels
cajitas de l'esquadral espanyola, la
visita de la qual fa anunciada pe^ a
¿Mire dalguns dies.
Modo! 1924: aspen&

BIlleli 016: P. Letamendl, 17
La sudó excursionista de la Joventut Cultural Popular ha organitzat una

AVUI GRAN SUBHASTA PUBLICA
ä iiöqui 1 «u
Isterssusts emires d'as:: Un% ante I moderna ::

GIBERIE5
Plaça de le Catedral, 2 bls.
a lee 5 en punt de le tarda.
ENTRADA LUCRE

Enric Mo:incr, de se anys. habitant
al carrer del Regionalisme. 14, pasativa pe! carrer de Trafalgar i un camió l'atropella. Se'l porta a la casa de
socors de la Ronda de Sant l'ere, an
ce Ii aprecid una ferida al l ' rni del
peu esquerra ate masegainent de leí teils i fractura de la tibia. Passà a
l'Hospital Clinie.
A les smit del mati. en im repl
tia escala Ms quarters de Jaume I
(Carrer de Serdanya). fati troliat mort
un minyó d'una as anys.
Anava pobrement vestit i no portava
cap document, ignorant-se, per tant,
qui fe.
Un guardia urba rnanifesta que el
coneixia de yenre'l miar cada fila a
lascar el ranno, i que cap que ranomeraren el "Xine,".
Fon traslladat al dipAsit de l'Hospital Chale.

Al carrer de sant Rafel, Vicens
Riamos Andreu i Maria Barrionuevo
(*.aldeano renten fruita sense tenir permis. En avisar-loa litt guardia 5172n.

tentaren de mala manera i l'insultaren.
Foren detinguts.

Calefacció ideal
ESTUFA J . M. B.
Val6nria. litt TelMno
01111211.
Perla saludable: eatä
En una pastisseria del carrer de Petritxol, Antoni Säncliez Cuesta, de 56

anys. artista. Gabriel Mezquisla Mora,
de.so, arno de botica. i Emití BartI1, de 47, dependent d'aque:t. promog ueren ita gris escàndol. Tots tres
(oren detinguts.
Baltasar Ca sellas produi feridea
lleus al seu company de treliall tleó
Patattal Cerb6s.
El fet ocorrecué al: tallers
conatrucciA de la Companyia sin Trae:viese.
RESTAURANT ROYA1;
sa16 de Te
‚ade die le daneant de 5 e 2/1
de 8. 1 dinar a l'emeriesis. de
9 e H.
El Grup Atlant "Art". reccnt cons-

tituIt, efectuara diumenge que ve, dia
25. la seva primera excursid. esseat
;mueva a Mongat, Tiana, Conreria.
Sant Post i Mollet.
Lloc dc reuni6: a l'estació de M.
S A.. a dos quarts de rail del motí.
Queden invitats tots els adherits. Gratis
Atlanta i simpatitzants a Joya Atlant ida.
Poden com p rar calçat com.
pletement de frene. reptan.

1

did Rezar. 71, Salmerdn, 71

A l'Ateneu Eneieloddie Popular se
celebrar å diumenge que ve, cha 24, a
les once de rnatt, el comenc de la lectura o-memada de l'obra d'Elisi Rectas "L'I1r.me i la Terra", organitzada pels elements de la Institució Ca.
talana de Cultura Integral Jove Alliar ida. A aquestes !malear. de divulgacid f ofirmaci6 cultural per mitlä
del coneixement de 'es obres que ele
grans pensadora han slonat a la Ilubani
tat, confia Jove Atlantida lii assistiran
redes les personas d'amplia i generosa
esplritualitat, ja que amb la rellexi6
1 comentaris que el, suggereixi la
tal lectura. qualificarla dc Geografía
Social pel seu autor, pot nEixer mi nera p lació que a germana en un mateix
entusiatone fructífer a bols els que es
preocupen del progrit humk.

L'AGOUROLAMENT DE FAS.
SKFCERS ALS TRAMVIES
aush motiu del partit de fut.
boi que se celebrara a Len Corta, ele
tradevIee i fequells linia eran materialMeM jamaltatt pel públic; con! 411i

eneursió per al proper diumenge, dia
25, a Sant Miguel del Rey, passant
per Caldee i Sant Feliu de Codillo'.
1.1oc ele reunió: a les cinc del mati.
l'església dels PP. Jeauites per oír
sois ea
Per al diumenge. día 25. el Centre
Excursionista Rafel Casanova ha organitzat els segiients excursions i
attes
Encurtió espeolágica a les coves
de Capellades (Canc l1A) i de cama'
Llloc de reunió: a l'estació de Magória, a dos quarts de sis del mati.

Thiran1 i

del desma-

mar,

PURE PERMANVER

---

--Excursió al Montseny. pee Bestalrie. Al-hiedes. Can Rotés. Con del
Té, Pla de l'Espinal. Vote del finanté, ascensi4 a les Agudes (1 74o ni.).
Turó de l'Heme (1,71 5 Font del
Profit. Can Carbonen. Cala IlarqUesa. Campins i Sant Celoni.
Lloc sie reunié: a l'estació de M.
S. A., a na quart de sis del matí.
Visita conectiva a la Univeo.itat Industrial.
',loe de reunió: a les den del metí,
davant de l'esnuntada Universitat
caerle d'Uttaell. 171n. o 116 a un quart

de den, a l'estotge social.

JOIES, VERITABLE °casto
objectes usats de totes olassea. Preu fix, Tallen, núm. 41
La Junta de govern del Collegi
d'Advocatt avisa els collegiats que encara e hagin presentat a l'AdministraciA de Contribucions les declaraciont
jurarles corresponents als anys económies 1020-21. 1021-22 i 1Q22-23 pe?
tributar per utilitat; poden ter -hin per
tot el que queda de mes, iota cegada
qt alma donat ton termini de moratòries.
Sión de 100,0 O O bobines de pa
per

són mensunlment enneurnides
per les rnillors marques efe
garrets havanes i egípcies.
Des del dintnenze quo ve. dia
25, fins al 15 ir, desetnbrn. Itn_
dch Itho. n les Galerie g AreriuS
(Corts Catalanes. (1N la primera expnieló fi Barcelona de
vestil a 1U/11qt/es, xals. borros,
ele., mit, rrearione del
Jora arli519 More Aureli Sala,
resident it Parí.
from recorda tuls artistes que desitgin prendre part en el ernicurs de cartells per anunciar l'aigua de tarda
"Sterling" nue el termini d'admissió
d'originals finri g el día 3n del que
com , llanera-se de presentar amb tarja
o tarta CloSa a la secretaría del (erde
Artistic.
Ex de han rri ,d adorna r- g e leg

senyores vestits i
obries ami) adornaments que la
moda Impone. I,re noelres 11rgidorr, !robaran un meterte
Siltit t , rocreditada ra s a Panadas i Carita. Carme, tn.
05 A.
S'empaparen habltaelons a 18
peesetes. Font de tant
4. Darrera de la Casa la Chitad.
UN CARTER ALIABERAT
iba estat posat cii Ilibertat E.'41.trel
París que baria estat detingut fa Im;
quants dies per ordre
F.11 l'actualitat queden entera detinguts tres cartera, acusats sIe sostenir
relaciona amb el, Comith anarnuistes.
PER 13 II..L1C1T D'ARMES
El jutjat de les Drassanes Ita dietat auto de processament i nres6 acate liana contra Vrancesc Gómez Mora 1 Manuel Coco Platico, als anal%
isiumenste passat. en Esser esenrcollats,
els foren ocupades unes pistriles, per
la tinença de les quals no folien llicencia.
CAPITOL DE DENUNCIES
Han estar detingudes les gitanes
Carros Hertsàndes i Diana Amaya,
les guata, pct procedmcnt dc la bes

narentura. mateen zs pendes al
marmer Antoni López i Lama,
— Ha estat detinguda Maria Bravo
Millan, que lela les febo' d'una ce.
sa, per haver pres un bidlet de soo

pettetes.
- Francetc Alvarez ha denunciat
que li han eres una maquina d'escriure del neu detpesx del carrer de Gi,Oria.
Benet Vaneepinosa ha demmelat
un individu que II fin tina comanda
de generes per valor de 493 pesaste!,
dempereguent mine pagar-los.

1

edifici de carictee monumental II 111
~cid primera de la Granvia Leidana, que constara de eoterrad)e, besa"
entresol ala pisen Mee. La (nana de
redifici muestra la mateixa ceracte-•
rimica d'una cata 4. ,einet.

'd Inaugurad() del nou Forn Mallorquí
:e
et
:.
1111

Puré Permanyer.

Sucursal de la Perla Mallorquina
PASSEIG DE GRACIA, 68, Cantonada Valtncia

1

BIBMIRge

:‹

ludi g nen s a hle als maleas de
rearmar. ronvalesGenta des malen les preus, an A rnice, i ala malalts de l'intesti.

Pot la dona realment
estimar més d'un

del§ sea.; pisos. contradint
de les Ordenances Municipals.

estat opinió molt genero-

partieularment en ele
lempo pasente, que el punt débil de l'horne es la seva preciospoeleid per estimar mi l s duna
dona. i que la salvació del gAitere litmomic As degluta rt quó
dones detall dotades d'un setasuecri s d'un noble que vivía entre luxes 1 esplenclors, teniot
la preleti g ió le ooder posseir
loteé lee bellesec.
1 un dia que els ?mis ullse van
trobar-ee atilb els (le u-, 1,,dta
Enriqueln. que es dirigia a París en erren crup meto(' que
tornés la vista a la sera pobreta germana ',hilen. volgué el
noble apoderar-se de la Infe!le Enriqueta. (le belle g a enIluernadore . per") ele lendres,
decídale umll dr la desventurada noia drmanant proteeriö 1
defensa per entroinig (11 , 51 reilliil s. 1111111 titula torea en littuluim d'un jove ari g locuata, que aquest, mentint ti6i;ser en 11 el . Se11 eor sentiment
del (trove, lio 1 iflilieja liti $01
itlel mil ti hit Prposne el seu
i et
xiii. nn forint-li el asen
seo brne. Era el vrrilable autor
qur
ti la seva defensa,
invencible
EL D'UN ROL HOVAIE PER A
UNA SOLA DONA
Aque g la veritat i aqueela escena la podreu admirar amb
esplendor i emordó en
tol el
hut r, 117.ilinme111 e n Ilossal
nilu del g ran David W . Orifrith:
ORPHAN OF THE STO RM
inspirada on la e;debre obra (le
dEnnery:
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En

encaixar
coneixereu a un
home

En represen'ació de ks societats
a g ríenles federades de Catalunya,
sortir ahir cap a Madrid el senyor Vidal i Barraqucr per tal d'informar
cm prop&it de la constitució del Darle
Agrari.
-QUIMERA DE ORO". — Salad
de moda "MARYCEL*
La Secció Especial de Fotografia
del Centre Autonomista de Dependents
del Comerç i de la Indústria recorda
novament que el vinent Ohms. dia 26,
quedara irremissiblement bancada l'ad-

Si eatreny les mans enkrgica 1

expressivament,concediu-liconflança; se la mereix. Observareu que sempre is correcte i
na al seu bon port la deguda importbncia. Si e3 presenta afeitat,
ho estora irreprotxablement.

missió d'obres destinades a l'exposició
que enguany celebra la dita secciA.
El nombre i firmes dels trehalls
fin: aviii prcsentals permeten esperar
un encoratjador èxit d'aquesta important manifestació d'art i cu:tura.

Obsequi de

Les Dues Orfenes
en ele arklorc:ille.

&Él N'aluna i Saló irsaal
rl vinent dillune, din 2e, del corlen!, data de la nava estrena.
FI proper slimecres, dia al. a les den
de la nit, cl doctor En Toser, Maria
llatista Roca donara la i'lrimera llie6
del scu curset d'Etnografia a l'Ateneo
Encielopédie Popular. Aquest Corsct
forma part de la serie organitmda amb
el nona de Carel% d'HumaMtats i de
Divu'gació Cultural, pels que continua
oberta la inscripci,; a la secretaria de
l'Atenen (carrer del Cartee. 30 ) . tots
es dies feiners, de nou a onze de la
vetlla.
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estlö"

Contra remesa de 25 etiA
quetee de les que van en.
ganzadee en el pot de la
Ferina Lacteada Nestlé, es
regalarà tina preelosa nina
i un bóta numerat per al
sorteig d'una nina de gran
laman'. Aquest sorteig s'efectuara entre cada cent
participante.
Les etiquetes poden
presentar- se a les oficines
de la SOCIETAT NECTL(,
Uranvia Layetana, 4l, Bar-,
tetona.

Durin,

Continueu aleshores la vostra
informacib i descobrireu que
es tracta d'un entusiasta 1
asidu consumidor del

5A130 GAL

11

la Societat

"

per a la barba

Ve"

fyt;

'bite
Barra : 1450
a Iota Espanya

Forma a l'acta una escuma abundantissima que no s'asseca a la cara. Suavitza la pell l estova en un minut la
barba fIté3 dura, facilitant el pas 31101I de
la tulla. No Irrita, I, per tant, es lanceasari usar desinfectants desprds d'afeltar-se.
Una barreta dura mis de mig any usantla diariamew.

Perfumeria Gal-Madrid

L'Afean Encielopinlic Popular ens
oculista
Dr.
prega que fem constar que per erro indele Hospitals de Parts, Viena,
yollintati de reelareló figura en el proBudapest, Basilea, Friburg i
g rame de"s seas Cursets
eats el nom doctor Fn Guillem de Berlin. Consulta: Als mallas,
llenayent con encarregat d'explicar el 1 ¿'II a 1, i a la tarda, de quatre
enr3et de Botanica. mian en realitat a sis, dilluns. dimeeres i divendres. ¡( da. Universitat, 31, 1.
havia d'si sser cl d'En Pius Font
director del 3,fuseu d'História
1Zatnral del Pare, eran a professor (lel
inaleix.

.111•n••••

de Llobet

Metge agregat deis llospltals de Parts. Gola
6. Consult

Ras 1 Omites. Consulta de 4 a
J.
económica d'II a f. Rbla. de lar Flora. 4. primer.

Saibó LA OCA !

Institut Quirúrgic: Directora, els doctora Emili Moragas, Sixtf
Pérez, Girona, 24, principal, segona

r abrIcsant: J. AMOR. »TARO

QUALITAT SUPERIOR

MERCAT DE LLOTJA

Pere 'Nlartinez Casas. de 33 unes,
a l'Estad(' de Mags;ria, ten agafat
vagó i la paret.
A l dispensad Cliostafrancs se 11
aprecia la fractura de la clavícula (Reta i ima ferisla contusa a la cara.
—
Treltallant a la tuba' tu de la Farola,
el pescador Lit& Clarainunt Mangrinpiu, de 61 an)s, es trenca la rama es
((tierra.
Un h.-q ue d'uns 6o anys, que servia
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Gatada.
manes corran casona

en una mu t a del bar "1,a Pansa",
la Ronda de 5 , nt Pau, tingue una heinorragia ce 1-clima1.
1:11 retal gravíssim Se'l trasllada
hllospital de la Santa Creu.

peetentell:
13t Padamunt
irlra;/* :en :carro

Al correr de liarían Agilitó un' indisido roba del terral d'una rasa la
roba une hi havia calesa. Josepa Caldera lia'art, de 2R atuv e . que n'era la
propieläria, perseguí el Iladregot. aja(lada (l'un Individu del rometent.
Anucs7, vcio17 (nie no podia agafar-lo.
engegh mtl tro eolnire. Aix, prolui una
grossa alarma, i cl Iladregot rugí.
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FENT VOLAR ELS COLOMS
Han estat oferta pel president de
la Colombófila temo m'eme que tetan deixats anar en la festa dels Sometent!, emb motiu de la visita dels
Reis
El representant de la Companyia
Arrendataria de Tabaco a Barcelona,
scnyor Echagüe, ha •ollicital de l'A.
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Espectalitats Mallorquines-Confiteria i Pastisseria 1
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L'Alcaldia ha decretat la suspensió
de venda durant sis dies a Vicenta
Roda,, venedora ambulant del mercat
de Santa Caterina, per hacer-se com .
prm. at que en un pes de 800 gramo de
pelar n'hi treia 15.

linient iris' ira.
Prova és el següent

a

A

Les més celebrades i exquisides ensaimades.

L'Alcaldia ha imposat duce multes
de 25 pessetes cada una a dot reine de
la rasa nam. 3 del carrer de Magallanes, per tenir gallines a lee olerles

home?
Ha

juntament el perol. per cone tnie

POIDI rItOOlataa. oltetteera.
Polpa reenblelia. pato, ,
Vivid de cae°
PUM& 11111014
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le
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senos par 100 klt. usa me Miaus
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VAGONS ARRIBATS
111 e. a

10 de Ud; 3 de tarea: 1 de errada; t d'oro!.

eseeco0 alt, n011e
11 de Wat; 9 de taran.

Impressló general:
Allereat. — Fou foro desaniMat en la sess16 dable.
Morese.—Ve mantenint-se ferm, 1 el hem de fiar-nos de l'actitud dele negoolants, en aquest gra, dins de la nostra
Llotja, es probable que s'Inlell aviat una puja.
Ahir arriba al nostre port el valzell "Infanta feabe4 de Borbdn" amb un carregament de 900 tones.
Delepulleo.—Seguehren estaolonedee lee olassee linee, pera ha decaigut torea M segó granat, que es ven el nutre Ilted.e
eat a 13114 rala quartora.
Ordle I •lvadee.—Los ofertes venen flUiltes de preus 1 abundoses, oroy a palpable de les grane cotillee d'aquests graos.
Pavee I fave1116--Les primres venen considerablentent augmentedeis en preus d'origen, venent-se a le nostra plaga a
4 p1 pessetes dl 100 qUiloe,
Ele segons rodea estaolonats, cotilsant-se . alsniatolios preus que dios enrama

la
I
s

f apee,'

ek,P0Mer‘.
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VETLLADA ,DEL

240VETATS‘
Abans d'ahir, dimecres, tingué lloc
al circ del teatre Novetats l'anunciada vetllada a base del combat a den

rounds de tres minuts entre Gaston
Anderson i Josep Marco, ex-campió
amateur del Llenguadoc.
Nosaltres no hem cregut mai en
la forma actual d'Anderson, l'"as"
italià, i ens acaba de convencer la
,era actuació, menys que mitjana,
en el combat d'abatas d'ahir.
Als primers rounds hom creia,
cara poder veme un bon combat,
uix
- la batalla lliurada entre els boxadt rs començà durissima, encalsan : Anderson una sèrie de fortisi swings, que Marco
ui
cupoci a la cara, amb força precisiö.
Gaston, al segon round, assenyala
un terrible directe a la mandíbula
del seu adversari, posanttlo le. d.
durant non segons. En aixecar-se,
Marco ataca -furiosament cara i estinna c , cobrint-lo materialment de
directes i croxets, fent-li despertar
al ›eu contrari, el cuc de la por, que
ia no l'abandona més, fins a la terutinaciO del combas, el qual, i a partir del tercer round, no passà d'ésser
una Huna avorrida.
A cada round que passa anta ernpitj , rant mes i mes la Iluita, arri,
baut a perdre en absolut tota la Unaortancia que cont a "Clon" del programa sernblava que hauria d'haver
tingut un cornbat semblant.
Al nové round En Gaston, tocat
per un croxet de dreta a la cara. tintineiä i caigué a terra, no aixecantse, ja, fins que l'àrbitre comptä den,
declarant vencedor a Marco per
noch -out.
Com era d'esperar, aquest final no
ion del gust del palie, el qual protesta.
CATALA-M EVA
En un magnific quatre rounds
aquests dos boxadors efectuaren un
interessant combat, en el qual veiérem rnolt precisos cops per totes
dates parts, particulartnent algun
tncertat croxet de Catalá, que malgrat ésser en pes i estatura inferior
seu adversari, sabe defensar-se
ntolt be de les escomeses de Meya,
el qual, però, desprès d'una bella acunció, durant la qual domina lleugerament per la seva ciència pugi,istica, ton declarat vencedor per
punts.

WHITE-GEMENEZ
Comença el combat entre aquests
s pesos l'eliges, amb un gran doni de Giménez, el qual gairebé
orra el neu adversari, que es veu
obligat a refugiar-se al -caragol", la
qual cosa produeix alguna protesta
del palie. Al segon round continua
egant En Giménez, castigant durarient el Halle de White, al qual posa groggi d'una rapidissitna serie de
crochets i algun uppercut.
Al tercer assalt la Iluita s'aferrissa
i es fa quelcorn interessant, per breus
moments, car tots dos peguen per
un :cual i a gran tren, pena cap el
final del round En Giménez assoleix coHocar dos botas directes, que
desc , ncerten e sen adversari, al
qua l ve a salvar d'un compromís el
gong.
Al quart round els segons de White en veure que el seu "poulain” es-

tia materialment anorreat pel gran
castig que li infereix el set: adversaei, Ikrica respoitja al mig . del ring,
essent declarat vencetlor En Giménez, per abandó de White.
ARACIL-ROCA
Els sis rounds que feren aquests
dos boxadors constituí el millor
combat de la vetllada.
Durant la primera meitat del combat, En Roca, de bon tros no tan
boxador com el seu adversari, sabe
mantenir-se molt igualat amb el,
contestant, amb valentia, a tots els
atacs que Aracil Ii dirigí amb encert,
a partir ja del tercer round, adquirí
tal dornini, que féu materialment el
que volgué del seu contrari.
En els tres darrers rounds Aracil
sortí a gran tren, atacant durament
de directe si croxets a la cara, el
qual, perä, es mostrà bota encaixador, i sobretot molt valent, contestant sempre als atacs de la rnateixa
manera, per.) sense poder evitar que
en finir aquest magnific encontre
fos declarat vencedor el científic
Aracil, en ring d'una tempesta d'aplaudiments.
ZARAGOZA-MESTRES
Aquest fou, tatnbe, un altre match
força mogut per totes dues parts,
però dominant quasi sempre Eta Zaragoza.
Estem seguro, pena, que si En
Mestres hagués contestat, cont convenia, els ataca del contrari, eta ¡Inc
de cobrir-se tan contínuament cona
ho féu, potser un altre hauria estat
el resultat del match, puix de qualitats batalladores no n'In manquen
pas.
El tercet d'arbitratge anà a carrec dels senyors Castiovas, Munich
i Rizzo, els quals compliren molt
en ce rt ad atar en t.

•
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FUTBOL

EL BARCELONA BAT L'ESPANYOL PER 3 A
Per si lai llagues algun dubte respecte el darrer partit celebrat entre
tots dos Clubs, tan discutit i tan bescantada la victòria minsa que aconseguí l'onze blau-grana, ahir s'esvai. L'Espanyol ion batut noblement, palesament.
Encara que de l'encontre
no en depenia cap conseqüència ulterior, l'interès que inspirava tenia
tenia dos caires: la revenja dels espanyolistes pel que ella deien una
hora tonta de Montesinos en ferlos perdre el partit de campionat, i
la ratificació del Barcelona en la
victoria.
El resultat és prou eloqüent per
estendre'ns en comentaris, i n'oh
més si tenim en compte que l'Espanyol aconseguí satisfer el seu honor per miaja d'un penalty.
Quant a l'actuació de l'onze blaublanc, allir es comporta d'una manera ben raquítica, potser a conseqüèn
cia del joc avassallador dels mitjos
barcelonistes, i el de Martí i Samitier, que s'acreditaren més i més en
el ¡loe que ocupen.
Poca cosa podem dir de la davantera espanyolista; s'hi notara la
manca dels centres de Juanico i l'empeina de Lakatos. González al centre de l'atac va córrer molt, pena
emprant el nett joc excessivament
dur i poc practic.
Trabal ion el millor en el seu
omplint els buits del seu equip. La
defensa s'oposa bravament a les

mostti

artistas del (livin g alMlMrês Mistantment el . perill vota el mere es-

panyolista. L'Aleintera no ehi ame&
ni gaire.
•
Marti i Samitier van tlistacar-se
per la seva perfecta ettte8e.
Torralba, Saneo, Canilla constituiren, com gairebé milite, el fort
inexpugnable.

ver
.
s . diumiatt gevexeursi6 amb el seOled:
glient
:Mainsu, Mondar, Tima, La Cdlife•
ria, Sant Post, Marrampinyo, Mollet,
MontmeM, .Montornia, Yallrromenes,

191

•dsdlette ele 5
'córner.'
Quant al BarceletwailiS.T6 jutflaur eta l'omtMebtandat • d'enesitie:me de diumene'llamat,- es de-

.

Coma ens agrádi mis que &lerdea, i Plattko, noquee vegadee que
va intervenir, va estar molt encertat.
e .•
A les ordres d'En ',leyera s'alinien
els.equips com segueix:
Barcelona: Plattko, Coma, Surroca, Torralba, Sancho, Carulla, Piera,
Martí, Samitier, Alcäntara i Sagi.
Espanyol: Zamora, Canals, Puig,
Trabal, Sanahuja, Caicedo, Olariaga,
Mauri, Gonialez. Lorca i Mallorquf.
EL PRIMER GOL
No feia encara tres minuto, quan
una arrencada barcelonista acaba arreplegant -la pilota Samitier i d'un xut
esplindiel aconsegueix el primer gol
davant la sorpresa d'En Zamora.

EL SEGON GOL
Piera marca un còrner que cau davant del mare, recollint-la Sancho
amb el cap i xutant segur i seré, entra
la pilota brunzent a la porta espanyolista, en mig dc grane aplaudiments.
Zamora salva a còrner un xut
Martí.
EL TERCER GOL
Repetit el córner, per haver cstat
rematat, Samitier, després de moure's
neguitosament la pilota vora els ¿ominis d'En Zamora, xuta oportil i
aconsegueix el tercer gol.
Una bonica arrencada de Piera, centrant magistralment a la ratlla de kik,
is ovacionada.
EL SEGON TEMPS
Fou més mogut que el primer; els
cspanyolistes es bateren aferrissadament, treient forces de flaquesa.
Un xut de l'Alca:nata és salvat dificultosament per Zamora a còrner.
Aquest és duplicat excellantment per
Piera, i Samitier, d'un cop fortíssim,
passa la pilota fregant el pal.
Zamora, d'una estirada, detura un
bell tan de Martí.

EL QUART GOL
A conseqüència d'un eniarree davant la porta de Plattko, el Barcelona és castigat amb un penalty, que
Olariaga converteix en gol.
Un còrner contra el Barcelona, el
salva esplèndidament P/attko.
En un atac espanyolista, Plattko és
carregat violentment, pela!) sen surt no
abendonant la pilota i esclareix en
mig de grans aplaudiments.
Zamora agafa al vol un cop de cap
mal intencionat de Sumiller.
El partit s'acaba amb un piloteig
1 arrencadès enérgiqües, arnb bones
intervencions de Traba/ i Sanahuja,
Sancho i Torralba.
L'àrbitre, bé.

ASSEMBLEA DEL COMITE DE
TARRAGONA
Dissabte, dia 24, se celebrara la tan
esperada assemblea del Comité de la
Provincia de Tarragona, per aclarir
el ja tan popular plet del Comité tarragoni. Amb tal motiu, anirà a preclidirsla el president de la F. C. C. F.,
senyor Rosich.

,
ele
Dene,
.,,dit.e?.t
,,. uMISS-,einsidinctia :del
pasma Cande. o : - iigai
nästin,. de leeeeldee le
dheitteld- 411,14n - áltrecr ilb caricia
irreioeebik . (. To. ved f eefelle liert del
nou
.
. t e.°21i4
gairl: se' gur que_ en . renuenteda Asiembiea de flai Sonernent les
dates del :Catigtionat, aml y glotis ditaver -se mellad les que presentä el ven
Comité, i qué al . rige B hi figurar*
un o dos cercles tnés de primera Lliga.
Esperem, dones, que als assumptes
importante que. iban de tramar seia
donará tina räpida solució.

gau,,Teiä i Ocata.
. , ‚als
El Grup F.xcursionista Marathon
(art dfumenge una excursió a Montcada, Ten!) de Montcada, Font de
Mitja Cesta, Sant tecle i Sant Andreu. .
Sortida, a les 540 del metí, per l'esCM!

de

tació del Nord.

JUNEDA
Diumenge l'equip local es traslladà
a Borges Blanques per tal de jugar
el segon partit de campionat contra
l'equip "Joventut Nova" resultant
guanyador el Juneda per 3 gols a O.
Els gols foren entrate, un a la primera part. per en Casanoves, i els
dos restante a la segona. el primer
l'introdui dins el marc el propi defensa volent desviar un bon centre
d'En Cornuelella; l'altre En Casanoves, d'un 'cu t . ras imparable. Havent
guan3at aquest partit compta el J uneda F. C. amb quatre punts, puix

ATLETISME
PRIMER CAMPIONAT DE
SANT MARTI
La Sector) d'Atletisme del F. Club
Martinenc ha organitzat per al dia 9
de eesembre, a dos quarts d'onze del
matí, Una cursa a per anomenada
"Primer Catnpionat de Sant Martí",
reservada a juniors i neòfits. El recorregut és el següent: Sortida del
earnp del E. C. Martinenc, carrer de
la Indtístria, fins al carrcr d'Estévanez, carretera de Ribes, Dos ds
Maig. Mallorca, Núria, Muntanya,
Ripolles, Internacional, fine al carrer
de la Indústria i arribada al camp
(Total, cinc quillimetres aproximadament.)
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menge paesat aconseguí l'esclatant
cien/ida de cinc a dos, contra el Torregrossa F. C.

BUTACA I —
CONSUMACIÓ

UNA PESSET A

Demà, dissabte, debut de la bella i genial

CHEUTO
i altres tres grans debuts: Yeida, Glnette Dureull,
de PreTignaud. Nous a Espanya

i el divertit sainet d'En Rosal-s
nyol
EL PINTOR DE ga iltaoura
Ni!, a tres quarts de deu, Butaques a 2 pessetes. Es . dos
grans èxits:
EL MATRIMONI REORET
d'En Sagarra. i
DON PAU DELS CONSELLS
d'En Vallmitjana. — Demà, tarda, programa extraordinari. 4
artes, 4: La familia dele ~aves i Don Pau dele «melle. Nit,
L'auca del senyor Estere. —
Diumenge, a dos quarts de qua-

TFATRE NOVETATS
CINC [DUMA&
Oran companyia Internacional acre
Dalles. egOestre, manea 5 mitin
O
ret Dirertor. Mr.

Arto, divendres, no hl ha t'unció.
Denla, (11s:tatue, larda, a dos ttuahs
de emr, matlnee a preso econó-

mies, t Tm, a les den,

Dos extraordinaria eapeotaelea,
ExIt de tota la Companyla!
Colossal programa en el (mal

prennran part

14

bellota ~vomites, 14

fitumenge, sorprenents funcione.
Tarda, a leS quatre, 1 ntt, a les deu.

tre, la més emocionant de les
obres d'En Folcli i Torres: L'In-

1s)

Dimerres, isla 211, gran vetllada de
BOXA. Cine grana combata, cinc.
Rieerd Ah. contra Frenen Pule.
Es despena a Comptadurla.

ESPECTICLES

TEATRE INTOU

— T m TRPÇ—.

Oran oompanyla de ~suela, opereta i revistes de

fant que no sap son nom. A

Demà, primera deis eblebres
artistes Elvira de Hidalgo, Hiemal Stracciari. Debut dels

aplaudits artistes Joan Rosich,
J. Torres de Luna, G. Rebanato, arnb l'opera El barber de Sevilla. — Diumenge, tarda, El
prinoep lgor. — Dilluns, El bar-

El repartiment de premie tindrà !loe
el diumenge següent al de la celebrad() de la cursa, a les sis de la tarda,
a l'estatge social del Club.

Sagarra. Es despatxa a comptaduria.

Avui, divenclres, tarda, no
Iti ha (unció, per ultimar
l'estrena de la nit. Nit, sen~Mona' estrena a tspanya de la meravellosa opereta en
tres actes, del mestre Stolz,
OANCION QUE NO MUERE

BARCELONI
El proper diumenge efectuará una
excursió al castell de Montsoriti.
Anada per Erecta, Arbúcies, Feixa
Llarga; tornada per Breda.—Sortida,
a les s'ao del mati, estació de França.
La Secció sie Muntanya portará a
cap una interessant excursió al Montseny, pujant al Turó de l'Home i a
Les Agudos. Anada per Campins i
torna& per Buda. Sortida, a les 540
del mati, per l'estació de França.
Aquesta entitat te assenyalada per
al vinent dijous, dia 29, la projecció
de la cfnquena sine de positives del
consoci Frederic Juanete' , a les deu ele
la vetlla.
•
•
El Grup Excursionista "Indepen-

amb el preciós quadro

eure440~elleeeee

La gruta de las perlas

Teatre Espanyol

Gran

sanee.
AVII/. dIvendres, tarda, a les cine.
Entrada i butaca UNA pesseta
55 0$
EL BAR° DE LA
rcit, a les des. estrena del dIvertlt
vodevil en tres artes, de Arnatut I
estrenat anda sorollds Can
al teatre Cluny. de Parlo, leed«.
rió de Pe ce Punyet,
LuLU... GUARDA-LA PER NI!

Presentaoi6 mal vista. L'esdeveniment teatral de l'any
Hseel1444441.044.1141441444-044**6

quart do sis. La divertida
cornädia en tres actas, de
Pas oi Abati,
EL VERDUGO DE SEVILLA
Grandiosa creació de Joan
Bonafé •
Nit, a un quart d'onze. Vuitena vetllada de Gran Moda.
La xamosa comedia dels
Las vueltas que da el mundo

Romea

Telefon 3500 A
Avui, divendres, tarda, a les
cine. Butaques a 1 i a 0'65 pes-

DON MUNE EL CONQUISTADOR

setes. 4 actes, 4. La nova comedia en dos actes

DON MUNE EL CONQUISTADOR

Temporada de Tardor
Gran companyia de ComBOta
ALBA - BONAFII

germano Quintero,

Teatre Catala

Pana, dIssabto. tarda a des quarts
Te cinc,
TASAS DE LUXE

4114444.11414+641
Tea tre Barcelona

.

Avui, divendres, tarda, a un

ber de Sevilla.

EXCURSIONISME
CENTRE EXCURSIONISTA

dos quarts de sis, i nit. Ultimes representacions de la lamasa obra d'En Rossinyol,
L'auca del senyor Esteva. Becorat dels mestres Vilurnara, Alar..
ma i Junyent. — Dimart's, esdeveniment teatral. Estrena de
la comedia del mes celebrat i
discuta dels moderna autors,
l'italià Luigi Pirandello, El barret de cascavells, traducció d'En

PEP VISAS

Gran Teatre del Liceu

a onze de la nit, a l'estatge social,
Internacional, So. (Sant Martí.)

85

Tun lu tiffi dB de des çusts de nitre Varietis 1 Abuelos

444444444440444444444444.

Les inscripcions s'admeten fins al
dia 5 de desembre, tots els ejes de non

ARTISTES.

ENTRADA .LLIURE

DE FORA
01.4y •

La Junta directiva de l'Olot F. C.
estä treballant activament per a la
construcció d'un nou camp d'esports
de mis grans dimensions i amb mis
comoditat per al públic que el que té
actualment. Sembla que a l'ensems que
un camp de futbol construirá pistes de
tennis i de patins. D'ésser aprovats
els projectes die la Directiva per l'assemblea de nois, hi ha el propòsit que
tot quedi ultimat per a la primavera
o estiu vinent.
Diumenge es jugará un partit de
campionat entre l'Empbrium F. C., de
Eigueres, i l'Olot F. C.

CAMPIONAT • SOCIAL , DE L'ESPORT CICLISTA CÁTALA
.Diumenge vinent tindrä noc sebre
el circuit Barcelona-Granollersr . Sabadell-Terrassa-Rubl-Montcada i Barcelona, la lluita per al tito' de campió
de l'Esport Ciclista Catalä i en el qual
orendran part els nostres millors pedalistes els quals hauran de cärrer una
distància de 102 q uilòmetres de bona
carretera.
El Jurat será compost pels seayors
Funta, Ulles i Closes. Cronometrista,
senyor Fontdevila; jutge de sortida i
cap de controls, senyor Martorell, i
jutge ärbitre de la cursa, el stryar
Quatrecases.
La sortida tindrà lloc a les 4t del
mati, a l'estatge. social, Diputamó, 313,
controlats fins a la casa Klein, on es
(Sanará la sortida oficial. L'arribada
será d'onze a dotze al Sa16 de Sant

EN

LULU... GUARDA-LA PER MI

LA FAMILIA DELE; ESTERES
el preciós diäleg de Dantas

444.4 1 444448,4414444~0

ROMANTICISME

Demä, dissabte. tarda, Las
vueltas que da el mundo.
N , Los caciques. — Dimatis., estrena de la comedia en tres actes El duelo
Pérez-Gómez, obra póstuma

del literat Lluís Anton del
Olmet.
beieetebiss•mmeesomeet•
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a 0'50 pessetes les deu pri meres paraules i a 0'10 per
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a iCIONATo A LA FOTOGRAFIA

Revela, do plagues I pellico'«
tut trabad de taboratorL Ea ele
met a) cap de

MORES

CASA

havent ja resultat
PREMIADES en ells

CASILLAS
Carro. ds tanta Sass. 4,
(Prop So la Rambla)

Britana

:VANA PART
El Clame

P rim

T'attleco

Grier

&Are mon CO,

p

Sois lee er Su
Pena.'

Cinema Princesa

u R

1-Ionizas

TERCERA l'AliT
Per un bes
El bula

4111111111111111111n

PIAN OS

=ti

Patitos"

T'e, la,
El Mis timidie

Telèfon 1371 A.
Avui, divendres, prOarrftmn
rxtraordmari: El aun( de la ditxa, grandiosa cornadia dramati.
re , interpretada admirablernent
par l'eminent artiela Milded
Harry, del selecta programa
Ajuria; Oap a l'Oest, grandiós
film dramätie, ereaeiö del gran

53 P1ANOLES

ramo s'a y% wAY. dr rnmPrt.
Inslutelons rom de coilum

.444•4444444/41**~~er

Palau Música Catalana
Dlumengr, a les cinc de la larda. Coneett per

s AA .

sauna

Di LA

CIIIIINATOMAela

.

l

an( e l

DE CORDES CRELIADIS
AMO MARC DE FERRO

Sublim marta

R.MARISTANY

3

Casa fundador) 1810
AL COMPTAT
PLASSOSILLOWER

18.PlaoCcatungle,
11111131133.

e

r

•44•411111444fflood00000deoseeecootaise
•
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--e

Granados
Falla

Jota

rANILIES DISTINGIDES
ORQUESTRINA SIAL.— SALO Or 1111010
Ana. /n'andel. saltea !Torraras. Gran Cull de 14 comedia dramsuca J'admitid,
per Ii :n'anda drtgota Garrih 41u101,9: I lluertIlla clnia Una canduntli nauta&
d Mol a broma: 1MLUMitate Saustest; enrolltin de la settona 'pata 1 darrer• do leannelOnant novehla La eta atener. jalee d'Una Irellallera Me4erePtt),
eaclualea, illra «Ralle del repertetrl U A4 Miguel, late A o A AA ntiesinte obre da
l'Insigne I popular autor -El Caballeen AUdai". Pl
l PaP r d'AMbarb14
Ja gota artista frenen. sute. Ledraad: 1 la P•Illeala völvi ea Moneo da @ala.
NOTS.—Arul, disentir'', 1 denla, dIsitabte, de ala
SUD, is deapalaltrad
coques numerades per • le 61'510 espacial de loa sis, øe dimana!.
e de la nuirleiral
El Mea aren esdelefriMent de la t mporada: dulans,
reumeta Les A io lbefeeeo, ealaptaeld 4e la tomo« obra de N. N'Ennery,
ponto%
VA•44444 44 vea Orlan*. lasueeratie isterpreaarie ea untan 1 normar Oiala

g
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e

Setenta inútil

ereeliesereess-

e

DIUMENGE, DIA 20, A LA TARDA
DIA DE MODA

Oda Saleta

q

K

A, u I, divendres, a cMe quart de
t 534 aurlie161
Extraordinari recital do mona
timi nt meue - coorane
Irr la
CONCEPCIO VELAZOUrr
del Gran 'leal!, del Llena, a com panyada al piano pel director
artIstir
¿ANOS SARAN YI

Fadtilti

r

— BALO —

Podeu adquirir=la subscrivint una
POLISSA del 13 Concurs-Venda de
Pianos PI ANOL A, en condicions
anàlogues als dotze concursos anteriors,'pels quals s'han venut més de

de d/fereni4 enIlla 1 npodues. Seo elfo d'extoblrlOos IaCnIques. Uncid
enrolar, Moldes de »guilles. Bl.

Momeen Conrurs internaelonal de
mobIllart do la casa Puzol/.

Ripian' Oil non so derml,
▪ fre tutti ii pos preclaro
t-ehumann

g

marrocitane

SENSE ESFORÇ

s
ss

s

.divu i, divmdres. primera jornada de La elutat sagrada, El
fantasea, Somni d'un dia

Programa
PRIMERA PART

Aval, dIsendres, tarda I nit, programes co;essato. Oir 1 nil,. Les
l'ome as cornee., gato. d.
I EJ pm, do la bolles., per la Insigne srlItila Ma y Ernannt ; les
eerulques Gandulitla aguda I La
tarieueata O'Cn Tri uitraque; el
1:1m II fantas164 I tercera jornada
de la setwacioiol bellicula,
grandlOs argument, Vidocg.

c r

s

s

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema liolièmia

-

wiimerf

DIVERSOS

s

00~144414.04~~.~

31, PAS5EIG DE GRACIA, 35

Areseeeeeeeerefeereeeeeet

41,

Grandio a Marnfe la ló d'art. Espiendida preeentarld de la Indtletria tranresa. Ilabltaelone completes modernas. de les ra es mea
Importante, ATerinnva 1 de Ventranster. ValuomPi ime tam oe de
la lasa Retal. Gobelins I obleetell
rFArt del guarda-mol:de naelonal
de Franca. Recelo retempeetist
formarla per haliltaclons completea

•

ALL DE PAUL IZABAL

44444414.e.e.e.e~eamme

. l!!11111r1 1

PARC DE MONTJUICH

e

SALA kOLIAN

r

• e ;; :' .

, •

EXPOSICI O INTERNACIONAL
DEL MOBLE

PlatUr:
Butaca d• preferencia, 1 pemta.
Entrada general, PO céntima.

CONCERTS::

,

/

•

1144444,444.0•444.4444401*
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aildili11113111111

contra
CATALUNYA
Camp del F. C. Barcelona (Les
Corte). Per entradas i localitats a les taquillas del (catre
Principal, des de dijous.
Els socis del F. C. Baratito.
na hauran d 'abonar mitja entrada, podent adquirir-les a les
tnateixes taquilles.

s

.

• ,
t

tarda,

tiu, Manita de saló.

GRAN CINEMA DE RODA
Potables sextet 1 tilo
AvUt. divendre . moda nelenta. titime 11(1 d I /:randbás nueces La
ella de le mar, sensacional! eure.
nas al roba de la mar, emocionant
Huna d'un tits arnn un pop moie,-Iru A.
Evita: L'oletea lograda,
pellicula Interessant; Aventure" de
Triguitrac, c ndca. Dillure, l'esneveriment M e, e an de la r neloatueralls . La dan Olerles, Obra
dio de p W. GrIntli.

•

OUIPU1COA

Orendies

e

•

Campinnnt d'Espanya
(inter-regional)
Diumenge, 25, a les tres de la

—

g

SOLEDAD Y O.

a

E
444.01144ereocespefflaaddo,
Oalefacei6

Avui. titvencireß. Falsas sospitee, Metll escopeta, La dona
que va labor oomprendra, La
rosa de Nova York, Vidooq, segon capftol.

Corta

A LA CASA

Grandiós exit del
Grandiós

Teatres Triomf 1 Marina
1 Cinema Nou

Aluda Illtal
ExIt, èxit, äxlt
L'extraordinäriament aplaudida sarsuela en dos actas
i dos quadros, d'Antoni Paso, música del mestre Guer.
raro, La lux de bengala. Decoral de Bulbena i Girbal
i J. M. Iglesias. Vestuari de
la casa %quita. Nit, a les
deu. El divertit entrames
Pa club le ella mata hablä
L'extraordinäriament ROMdit sainet en dos actas i sis
quadros, de Lluis de Vargas
i mestre Alonso,

Bläll

1

El salb mita higiénica de
Barcelona
Totes les nits

0~~444444****44444,

Ciran loom PlIn Y l e de eareuele
de JOAN
Avui, divendres, /arda. a les
cine. Nit, a les deu. El xamós entrames. Te la debo,

Pianola Autèntica

.44••••••4444~44~~

•reeeeeeefflee~oeteeffl
«ffle*******a~reeeeme•

444****H44•44414~~

ADQUIRINT UNA

RESTAURANTS

g

Avui, divendres, tarda, a les
eine, matinée popular:
LA COPA DEL nuncio
Nit, a les deu, popular:
FiNinofort
i estrena de la farsa cómica
en dos setas, dele senyors
Girola Alvarez i Andreu de
Prada.
EL FIN DIC EDNUNDO

.

Diumenge, *5 de novembre,
a dos quarts de sis tarda. Respenleld de lea eminente artistas
VERA JARAOOPUL04, cantatriu
L. Sohleplanorr, pianieta
,Inscripotons, Bala Mozart

MAN SALO PI 1110•11

FONDA. SIMON
N ERJARS A

A

CATALANA

EaPAIlTERIA, 4 . VIDRIERIA. 11
TaiCioc 13711 A.

•

. Rumia la Tos, erOftdailtle, TUbärouloal. Ataos ara.
dale, Oree, °ensilaste, etc., ele ,
II preparat d'afeita, enes Molde 1 Neme 1 id más
Imienanite. Venda: Parinaela Peeb, Prineesa, 1111, I a
OM MUJA. Rambla do IN PINA 14.

No ,us oblideu de sollicitar detalls d'aquest CONCURS
ja pròxim a tancar-se, podent fàcilment apreciar les
condicions de la
assistint a un
CONCERT de la
1EOLIAN.
Passeig de Gràcia, 35, o demanant una demostració a
la dita casa o a la seva sucursal del carrer Bonsuccds, 5

PIANOLA,
SALA

1
g
11--e

