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Converses filo
I Ógiq u es
rne de les significacions de bastar
i del seu sinònim abastar, era la de
r39.r suficient": "Suf ficit, qui vol
dir abastar", "E aquel! no és pobre
a 'tul basta poca cosa". Avui, en
aquest sentir, diem exclusivament bastar.

l'a nuits casos antics, de la idea dc
"i,er seficient" es (legren la de "ar(esp. alcanzar):
tikr", "atinyer"
`11 ,n saber a mis no ha abastar,
• etre enteniment r.o abasta a entradre", "Pararas ni escriptura no
Pe:cn a tant bastar com enteniment".
En tots aquests exemples podriem dir
l'as: sr (os

és, "Asee suficient", espata. ," bastar), i, com en català antic, de
h :da de "bastar" es desprendria la
de "arribar'.
Per?), hi ha casos antics, en qué la
idea de "bastar" (ésser suíicient) deseareix per donar lloc a la sola idea
4e "arribar", o mis exactament que ja
IL ens seria donat de substituir el
ved, o verba en qiiistió per t'ases suficient. Ex.: "A vostre parer, quanta
test poden ésser de pea o de cavall?
JO mis que 'os de peu no barco: a
ataranta cinc milia", "Car en així
t,ari hom pet en pus alt loe atenyer o
hilar ab la mi q ue ab lo peu", "Que
'lira sia tan alta que abast tro sus
• la clau de la capella".
Una qüestió es posa ara: en aquest
durer sentit. quin dels dus verbs is
treferible? Nosaltres creiem que abastos , el poatyerbal del qual (abad) trahm, en l'expressió isser o roban de
¡ anilogues, i d'on prové ProSblement labastar transitiu blandí"haver, allargant la må o ser.
Ittt4e 'San loitrument. una .COUI cate
'Sus mu Ilase ak o distant"
▪ Abogar fruke ton sobre).
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CARNET DE
LES LLETRES
El. PARE NOSTRE

(Vol. II i IV)
Els pecats i Ilur perdí), i el problema del bi i el mal, silni els dos
grans temes que el P. Miguel d'Esplugues descabdella en els volums
III i IV de -El Pare Nostre". El
desenrotllament de les essències
contingudes en l'oració cabdal del
cristianisme, arriba en aquests dos
voluta s al seu punt fa:Manees La
'lució del pecat i de la penitencia, el
concepte del bi i del mal, són temes apassionants de filosofia. El P.
Miguel d'Esplugues els expon amb
una folgada claredat, en un estil deseixit i segur, amarar de profunda
saviesa. Aquestes "Glosses apologéSigues" a l'entorn del Pare Nostre
són de les mes pures obres de pealsament que Itotn Itagi escrit en ca-

tala.
No caldria sir.; reproduir el sumari dels don darrers ...halls de l'obra
del P. Migad d'Esplugues perquè
el lector jagués derivar-ne la transcendencia. Respecte de filosofia i
d'história religiosa, aparentment al
marge del pla prefixat del Ilibre,
brollen ami, magnifica abundor.,
}laven< "aparentment al marge". Serveixi'ns aquesta frase per
suggerir-nos la mes preada qualitat
de les glosses del P. Miguel d'Esplugues: mai, ni un moment, nodri(les com no s'aparten de l'essencial finalitat del Ilihree El P. Miguel d'Esplugues ha volgut, sens
dubte, auxilias per la seva vasta eredició i la seva prosa rica i madura,
vertir a la Iltun del comentad tot el
sobrenatural contingut del Pare
Nostre. Ha estat öna tasé* bella:.
ment reeixida. No amaguem la nostra htunit admiració.
•
MIP:•or

4 -47,

ion annucit'

•.epet nootre,',44,„„im
.
,

WEIIII4R-DRESDE, tambre

Peral de revoluciú comunista? Aquf el tenia el entnunieme
alemany fet una runia.
El comunisnte, a Alemanya,
ja no esisteix. El GoVern
dia_
?ton. parlit, majoria deis
directurs ad!) empresonals. F.Is
que queden Han : ea van errants
i roaite. Això Out fet tiertaq (rad
nin
ge se'n dones compte. L'eatat ife glierra he serviL per alai... El ministre de la defensa
nacional, Von Seeckl, que As el
yeritable amo i dictador d'Alet eanya, cuidat traixe. ES
pol d'ir que no queda a l'interior
traques! pala
cap orç a preet
torta per oposar-se amh efivhcia al e(ef (l'esta! reaceinnari. En temes del "putsch" <Ir
Kapp, la vaga genera! foil l'aeale ni a il.Vd
111a de la delimito-in.
per °posar- Se a In tornada ir.-1
rAftim anfic, la vaga eslava Po manys ibas comunistes,
Els ronnutistes ha y ien guanyal
Ist mayoría (lela Sindients. Qtp".
li queda ayui a un alemany pacifista i arete de la Ilibertat. No
Ii all P tla r,s•
TurtnQue el romunisme
Saxiin!tt era una costa
gin i
numericament important ho demostea el fet troltar - se ovni
aquestes torres ocupados mililarrnent pels solefals de l'Alemanya rrpnblivana com si losSit) torres estrangeree. A WetLeiplie,
mar i a Dresde i
impossible donar un nas sanse
trobar-se amb carnea/a de sol_
dais de l'exarrit republich, ami)
patrulles i arnb eonirole.EI soldat va amb armes! (mar que por_
ten els solitata alemanvs, terriblement guerrer i medieval. 1
ainh el N: PA/ gris ohseur. Calla
sollst sendfla tina armndura
! 'epoca de les Groadite. Aquests
sohlate (Ihnen Turfn gia i Stax(mia un aire de 11111 . 01 « rlf, I•Edat Mi t jana. Serie difícil buscar a l'enlosa traquestes armadures altea- (osa que oso Ros la
gana paeffira dels ()brees i
mansa desesperació dele exalSala,
Han drene/regidles handeres. les centfiries, les enlles fle
(feemenpat que reeorrien els
campa demostrant que la propietni As un robatori. De bandohavia arree sovietiques
eolor
ribat a llaves mollea.
veten. la tale el inartell.
tasen (le moda:1 lee eentaries
proletäries no s'aeabaven mai•
Hi lo yin eta eaporals, els tinenl g . els (apila/1 g . Pl . rnronels
de les renttleies prolothriea. A
l'e g liu. els °bines g artint de la
fhbriea, anaven fer roverelet.
Els obrera Instes fortraven les
tropes d'as g an. Els de mitja
Mal l'exercit regular. Els obrera
visite eren els territorials. A
l'hivern. PS feia infla exerrici
doctrinal que exereici thetie.
Cada taverna. rada eaf
Dresde, era t'II Els follets
suhversins. els follets proltibits
eireulaven públicarnent . Eis
eamp
Inculpe s'anava
l'exerrici. Els obrers. ei no lenien armes. es pn g aven Sin fascicle e la billxaca do l'americana, visible- mart':'. ea el
PISO . en non' efe l'amor univerg al i de la relieitat humana.
D esprit s. al v3Apre„ s'entrava
la clutal. PaAs'aV ., 1) les emitärica pridrthries, (mitra i TePs
rolles d'ohrers, ami) e 1 barre'
fort i el veslit de bastar. Si conVenia. es eartlav 1-1:1'ernarfonal" amh un airo lilúr g le. Era
ente' el (Mor d e l eanvospre dels
den g de la política nlemanya.
Ea vea. perh, que allit que
g ( mblava un eapvespre tu era
res nles que una alba reves.
Ahorns, AA un ranvesnre que
efernitzal. A Turfngia.
•
Snxbnin, la 0(911 ha lineal la ira-arre g ló d'haver 11155451 per la
110 isla. Semblava
revoluei6
un fot• NmeAs cada donar
lima empenta.- El país era gu aoval. Berlín sentid:1%a favorable. Nonots Tlavirrn erida ya en
d ronnt frinmeonfra . El acoa
faval (!le deia a Dresde. N. ha
pit a i .riomfat. Ha triomfat Baviera.
Ea
rn moderada, ole
E gent ee
mateixos reareionaris i necionalisIPA saxons. s'havien rontortita' ami) el non eStat de ;meAS m a t antent els
se g . Mol( M
• batirla pogut altar. El ministre
Ziegner. el can dele coman-U:4K ef eap del mlnieterl sexi).
llevaf de les entitriburions que
bestia poca! abs rice nie g ue II
aulintinguteeela una gnärdfa osetartana role, lleva) (le la ?milites de la mimen simple que -havis fet amb ele que no trillen
mi% remel qub anar a robar

mes

1 VENÇUDA

L'ALEMAXYA.

A

eefigpmeleal •

petates r verdines pels campe
per donar pa a la familia, 110_

vat dele oeste ataos: leerles al
capitalismo i al "l'aixIsme inter_
natannal era lile home inofeneas -: 7Is seus edlatioradors
eren iguals cima en. Ei ministeri
comunista eaue era un mlnistesi que no foja res mes que deliberar. Delibereva mases abatirdes. La seVa istia negra era
Stinnes. Les e-ise que s'han
dit a Weimar, a Dresde, contra
Stinnest Lee eagales que els
eomunistes ePaquestee terres
han condentn4 a mor el gran
magnal del Rin) Les vegades
1111P han nenrdal que el mi»
ACIIAP S'iones seria quasi un al_
Sri' 10610 Passaven el temps
aixe, i eadasieU per . 1lä un l'enfila.
1 potser tnia aquesta gran
armadurn IPS rentarles proleläries no era Ora eosa que
un castell de cartee muntat so_
bre la sorra. SI les rentúriea
no demanaven -mes; que riasliheracinn i el Dovern no donava
a les rentarlem altea cosa que
la sieva eupeeitut &l'henal, ea
que tot plegat flPVia estafe una
cosa sir (pudre ¡mies, potesr el
Illir li ha fallat ei emminisine
sala) per trempar-se 1 orientarse tia cala! un (distarle fort. Es
ven que les roses s'han de guanyar a pols i que no hi ha alfre
camf. Berlin drixava fer. donny a Iota la Ilibertat irnaginaelb.
Aixe, naluralment. eixamplava
el movirnent. lb donava tan aire
(Jifas i data'. Per Comptes
ear-lo i enfortir-lo, Ii donava
la rasant que valla. I a l'Altint.
(luan tothorn ha estat ben comunista. quan sobre cada caes
lii ha hagut una tale i un marten sobre e! (trae reig dels sn'OMS, quan les rentarles han
esint, un yeritable exercit. amb
quatre soblats 1 uns eaminns
una ordre de dissolueió n'hi ha
haut prou i d(rlitres.
Es unalt±pe
preniable la erl comunisme en
aquestes ternes . En general , es
Vol dir que la thetien ciernoerätiea no serveix pel enp de
forea. Amh la Hiede% deinoeräro a la
tira s'arriba tot e nabo
gran parada, al burneratisme,
fundimaristne revnliteinnari.
Pors lobIna tärtient e« In bona.
Es la' läetica que len celebre
a Lenin abans del con revolii-

cionari rus, i As la que he presida la seva política dn eneh. que
As al cap del Govern soviètic,
Es la fin-lira del o-cm fet per la
in inoria considerada e o m
"avantguarda conseient" - din
S i maleta Le/Un-fruti eslat dif As simpatitzant i Moret:sin.
~esta 'Mica de Lenfn . que
no és altea costa que la thetlea
dels conservadors entienda al
cop de torea. As el que distingeix ayui els revolucionaris russos dels occidentals i dele matif iX09 comunistes alemanys.
Ara ja es va velet n que condueixen aquestes 'Migues. La
dels russos, a la revolueid;
dels oecidentals, al parlamen_
larisme al socialismo Mimenfiel i ai marasmo dialertal. La
deis alentanys no ha ronifitil
ni a abre. Després d'una temporada de delibernebeis i de

bola' - Ilibertat perquè? diu
Lenin. ron] Manea. o enrn 1111
jesuita - s'han trohat ainh la
susperisid pura i simple. El pri.
mer obstar-li' els ha morl.
I no és pas dificil que per era
se n'aixequin. A Weimar m'hi
tornarà a anar n veure la cama
de Goethe, que As una casa que
fa pensar en tot menys en el
uf:mamen,. 1 en la senyortvoVal que s'atribueix a l'autor
del "Segon FatISI.", el qual ya
morir en una eambra d'esperan'
miserable i fosca. i a Dreene
anirà a veme el Musco]. Del
comunisme ja en parlarem un
altre dia.
I el perfil Os ara que taquestele inakses que la diamoluehl del
Partit Comunista ha reffxat ces_
sants i t'Intento, ~lile , emPe Bes pel vent, ea p a la (treta, cap
vil feixisme. Hl ha el perlIl que,
en un riant, es repeleixt el ca'
intblia, QUA ele nomunietes
hir desillusionate i alpargata
siguin ele rnAe ferventsf, els mea
violenta retterionarls de fleme.
Un deis gusine mAs forte (fe la
maese do sentir-se governada
fort, amb un puny de ferro.
Aqueet gust, si no 'ei dalia l'esguerra, es cerca a la dreht. Es
.donen Jet a Tu:Ingle, a Saxh...
nlets OfMptoinei d'itZ
ele ipiil
fenom en natural 'que ene
'cunde
parque °Mitin
sembllí
/*batatas a' , tiradtar' la realitat'
amb dttalbre.i la mara 1 a mät.:!

idderdr els moviments enchile
con, an tome moviments exaes
tatuen( iguais que ele de la meeättica o que els d'una recoció
química.
Acabaren) aquest artiele sobre l'estat de la perderle alemanya. dient que liquidada de
fet, eom a estat. l'Alemanya roja, 1 aturada men que res per
la por de les 'repteeidies que els
alials poden prendre. la reaccad

baveresa. queda t'ora a primer,
«un a gray iseim problema d'aquost pafs el del' aeparattsme
(I P I R i n. ..t Zt diguArem que dayant del moviment separatista
hi ha un nn'in de posisibilitate.
Ami repetir!) que si Alemanya
ennseryn el Rin, sera ben be
porque França volt!».
Al rostat d'ala() no hi ha alee
que la ininterronlmida marra
d'Aleta:tuya can a /a 't r e t a
parieid del bitllet de trilló en
ei man de les atonecies eternaoyes.
Josep Pla

dietari
Full de
-

ELS VASOS COMUNICANTS
L'article de Josep Ortega i Gasset

j. M. JUNOY

Cree inútil: de publicar la
nieva admiradió per l'obra de

:labir°Im
eeónm:IselitinadeihsCutuibnalesdedellieas
moderna Maneta francesa. No
m'eeeauria pas de ter la pre.eentaeld, enns qui descriu 1a
Mediterrània, • d'aquel ! ' horno

sompre actiu, que en els seus
treballs .de filologia, de mitografia i d'història de Pan dento,stra - cas extraordinari
tant de minuciosa erudiel6 cola
d'amplitud d'Idees.
Per tal de controlar unes

notes, preiteg molt de temps
enrera, reelegía no fa gaire el
seu "Esboe d'una histeria de
l'exegesi mitolegiea". En les
darreres paraules d'aquesta
conferencia, pronunciada a
Gambrige l'any 1 91 1, hi veig
un cii t d'alerta. que no ha perdut pas gene d'actualitat, sinó
que ve guanyant-ne cada dia
de llavors eneä.
Ara mes que llavors podem
observar, malgrat l'enganyador
miratge al progrés material,
una crisi de la ciencia, o més
ben dit, una crisi de l'especulació científica. No es pas un fenomen isolat: s'enllaea, com es
natural que sigui, amb tot el
sistema d'idees que aaui s'obren pas, i semblen flotes a

sobre la politka vella i la política
nova, ha tingut la virtut de ressuscitar
tate aquella que no les coneiuna discussió ben antiga. No hi fa xen per massa velles. Tornen
res. El senyor Esclasans. damunt les
les valors socials a imperar daplanes de "La Revista", ja va assamunt les individuals, sembla
bentar-nes. temps ha, que aquestes reque s'atanci l'hora que el ciusurreccions són i indispensables.
tadä sigui novament - i <tiperquè en aquest mía, de manes tot ha
merament, es ciar! - absord'ésser en perpètua revisió. I baldaba dins la familia i dins la
ment el senyor Esclasans hagi exageclasse. A aquesta realitat sorat una mica. puix que l'home relicial li fa esqueneta una d'ideal;
gids ha de creure almenys que els
en una i altea esfera la 'libe:ingmes de la aria religió són immutat cedelx el Hoe a l'autoritat.
sables, !borne de ciencia, almenys, ha Ala ingenus enlluernats per ia
d'admetre la in1mutabilltit d'ele test creença del pagès rectilini, at_
nombre de fets i d'un cert nombre de
xe pot fer-los rodar el cap, Eas
principis, i l'home prktic ha de pu- 'pessimistes que, prenent a la
masía
-ila
,
reas
sobre
uti5;-2e
igar de,
Ilßtra el 'nihil nevirm sub sade coses - practicament eternes, rece- le" d'Horaci, neguen tot proneixem que la sera senténcia Es un ziés, hi venen la clara confir,
esperó excellent per als nostres espe- • mació de Ilur pensar. Als qui.
rits , sempre inclinats a adormir-se somea encertats potser, creuen
bre els llorers cenquistata per altri.
que el canal del progrés liumä
El senynr Ortega i Gasset, en el
As una espirad, tot això - amb
seu article-un bell article-, ha vinles conseqüències trägiques i
gut, fet i fet. a repetir-nos que cada
còmiques, que en vetern i que
pelle te el Govern que mereix. Un
en veurem - no els fa fred
grup atiene pot. en un moment deter- .ni calor. Soc d'aquests.
Gasi
minat-afegeix cl senynr Ortega
Una cosa es, pece. Fesnsotts
set-. constituir un Govern superior
tiva davant aquest fluctuar peo inferior als mèrits del noble. Per?)
riòdic o catastròfic de les dues
aquesta desproporció mai es duradora;
orientacions, una abra la prefesempre és efímera. L'equació entre la
rencia que hom els acordi. Per
govAlua
dels
la
Govern
i
vaina del
això. en rellegir-les, nt'han sob.,
vernants cuita a restablir-se.
tat algunes frases del mestre
Hom dirä que agafem la teoria dels Reinach, a les guaita voldria
vasos comunicants i la transportem del posar • un lleu comentari, precamp de la fisica al camp de la poli, text d'un article.
tica. La cosa, corn mis hi pensem,
Diu Reinach que l'aspiració
mis enraonada ens sembla.
cientifica, i perfectament legiEl senyor Ortega Gasset invita el
tima, vers una precisió mes
Directori a convertir-se en un Gogran, el desig de controlar les
yero i a contrariar bravament
hipbtesls d'ahir a la Ilum de
els vicis de la multitud. La invitacló
fets nous, de vegades lambe la
ens semhla molt escaient.
tendencia humana, i fins masPer '< cal nn oblidar que el Gavera
com si diguessim, un vas fi, es- ca humana, de fer 'loe a leerles noves: totes aquestes cautret. i la multitud un vas ample, amSe S han contribuit a crear un
plissim. Alear el nivell de tots dos
estat d'incertitud, que pot dur
arel!) el rajolí d'aigua que entra pel
a un perlode d'eseeptieisme,
bree petit. cenfeesem que Es una tesabans que el treballl de cons•i fatigosa.
truccia i de sfntesi no sigui Veconfessem tambe que En rúr'<,
Pe
pres.
Tot això sis cert, ¡ com
nica que escau a un Govern renovaa constatada d'un fet, no cree
dor.

Carlos Soldo/ella

La Política
LA CRIS! DEL SINDICALISME
Diu "Soidaridad ()brom e , argot de
Confederació Nacional del Tre-

heló la forma.
Per aixt, no comprenc la idea

de Salomon Reinaeh en volee
que tots els 'frene pensadors",
que din ell. prenent un vell
mot de Voltaire. s'ajuntessin
un nucli compacte - diguemne feix, ara que A3 moda - per
Puitar contra els seguidora de
la tradició' dogmätira. Si tota
aquells pensadora s'avingues
sin a un mot d'ordre, no veig
pas el que tindrien de "frailes":
serien una mena de Vilafranc;
sot:, un senyor feudal.
Per tal cona arreu hi ha
avantatges i inconvenients, cal
triar - si tots itls avantatges
fessin d'una banda i tote els
inconvenients d'una ultra. mai
no caldria - pese, en triar
una solueid, fem-noe eärree
que Paereptem amb els g ens inennvenients I anal) ela sexis

ayantalges. Podem preferir les
eones de franc-tiraders als
exercits regulars: si les preferim, perä. no tinguem pas la
il-l ógica pretensió de donar -li-se,
ni la t'Arria disciplina de les
disisions. sie filman:Irle, ni la
marxa aelaparadora de in talarle
macedänica. Aixä seria volar 1

no valer ensems la
rosa.
No estic d'acre(' amb
ritme sovinl . repelit. que per
a Chnme•de eihteia el primer es
la veritat. No. el primer e g la legiva. Hi Ita nanlls camina
d'arribar a la veritat o que ni
s . eritat nnsaltrrs. perra
el d'arribar-hl eientífirament
el de controlar eientífirament
n'U, que d'alt r a manera ens arrild. As un de tot sna: la lbgiea.
Per això el mes essencial d'un
sillogisme o d'altra argumenta ció, es aquel l element atol,
intangible, que Ii fa d•äninia:
!la C'nesPqiiimpia. No pea, la VPrilat de la eonehis ; A, que sep..
se ella sols seria absolutament
incontrolable i amb ella es cosa fatal.
Deixeble de Platd. com tAatiainni del set' fraile pen s ar escri y f Aristätil, en dissentir-ne:
"amie Platö, pere mes amura
la veritat". Paraules sovint repetirles. fino per aquella que
renegaven strHuir esperit. "Amiga la veritat, perb mes - miga.
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pròpia essència del proees eienttfie, 1 aquell a qui això iii repugni, cal que s'allisti a la host
del dogmatisme. Qui no vulgui
els mala de la Ilibertat. cuiti a

refugiar-se en l'autoritat... '1
viceversa. Reinach ambiciona,
Inés, volrlria In plena Ilibertat
ball:
de l'especulad& conduint a fer"iloy liemos de contemphie cómo
mar i mantenir un dogma ciennuestra organización sindical navego tffie, Per alee 'lamenta que bls
con rumbos indrcididos, absorbida por erilies frene pensants es Ilitrrin
ese otirerismo falto de toda ¿bolia una obra de mística destruecié, i es demana, quan !Mulhablar
da
nuestro
idea.
da'SLi intentamos
tes inteetines hauran produit
carcario anarcosindicalida, ríen:e a
llur Afecte, quä restarä sind la
sistentälicamente
con
la
/m/o. pugnando
tradició, la- vella resposta ansublimidad de nues t ro credo y de loe ticientifica als problemes?
que por él estamos desierto, o dar
Ambició, he dit, i pulsee cal
nuestra vida.
afegir manea de lògica.
Tanto es así. que si los hombres de
Ensenyava Protägores que
Ideas verdaderamente revolucionarias»
"Phome es la mesura de lotes
ee reintegran cn las filas de los trabo,
les coses" i. ei voltean donar
¡adores, taw.stra C. N. del T. puede pa- una valor moderna e nquesla
sar irremisiblemente pur momentos de
frase tan repetida del veneradificil solución."
ble filòsof d'Abdera, ene) calda'
PERIODItS SUSPESOS
dir que la ciencia es la mesura
de les coses per a la rad huHrla estat »espesos per Yindoritat,
*En:parda Federal". de Pionera, i mana. Preelsament si una valor td; la Muleta és la d'Impss.
o'Priorst", , de Pulid. t .. .
Parfaut d'atinen do rrer, el artonstort ser-se per la discussió, d'una
manar! lenta. Per això quan
"Lo Ves de Tarragona", addiote o lo
eontravhrsia ha cessat, exbauLl lga.e s eria que era "ossenyat 1 regior
.. rin ji tots as argumente, uno

•

veritat Es aeeeptada per- tota
hom, com l'helioeentriante del
p ostre sistema planetari; men-;
tre encara hl hagi argumento
en contra (teoria de- la relatiVitat, per example), seria una
posició anticientlfica de voler
(er-los callar. Combatre el dogma creacionista amh l'argument
del "magister dixit.", perque
Aristetil afirmava i'eternitat de
la materia, no seria embalse
el dogma amb la ciencia, sin6
opone un dogma a un altre
dogma. Cm que diferencia el
dogma de la ciencia no de pita
el contingut, que pot Asser
identie, sind que l'un l'autori-:
tat 'riamos:a i l'altra l'especu-
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Nloolau d'Ohvor

SITUArá A EUROPA

(»tabulan agnant.00 sonsonIs entro ola Industrial. I os.
morolanto do 111 Iluhr 1 tos trepes d'osupao14. ele alta signan
un rof•ront ala herovlarlS, Quo
Solo nossablta Papronaohli del
aovara del N'AM por time *lo -m
to 1 mamare% las halININIIIM
ohms tonevariss entre li ara»

I l'Almea ,* os esmis. '
In mes neme abeel•P d i•ik
ama* gime ipadire II .
las. * »lila O* mi

COTITZACIONŠ DEL
IOR3I

NOMA »TI
Obra

alt

Time
1013

8196
Boaa
• •
A
173
P1111141. 7 • • - • . sr:e uso
And414191., •• a

Obra

soa
a

st

govatbairnebests

/lit
Talle

IN 19
2514
3t40
It481)

Bedeues.
Urea. .
lauree.

tibiara .
Marea .
o oroaell.

Obra Mt Bale

•
Alaeal/t. .

xane

• DIU s1S3 roe 917

/lord.

0955

0170 51 23 1065 Exterior
1315
1505
SAM
51
Fr811e8
91 81% er
03 01
221' 02353 eze
Sert Nova York
31'70
31'.1
SS'
2125 tr 2)25 Espanyo
SuIssa
Holanda
Italia

()remese

mosaicos. '..
Cnion11114
Fillpines
Cecee.« .
Platas. • •

, 37

Cedules argentines

Suecia

Portugal

Argentina

Montevideo

6550
8053
13112
3323
2195
11467
10018
1637
203

memore . .
•moreizams 4% •
Amortizable 5% •

7.60

BORSA DE LONDRES

MORSA TARDA.

SoHt ot PARIA

SORBA DE MADRID

u./

Frenes.

810t8
111 1
sial 61•72

so.

•
CO31. lee
Ti.
83
-el
84'8'
57:4
set
27'51
e'•'51
31./5

Omm LopOres

EXterlor 4 .16 .
sane d'Espanya. .
Rime Esp. de Credll
Cene Esp. Mo Plata
labare .
01 1era P.
Sucres ord.
Cedillas
es
`tordo . .
as
361'
Franca .
4
3905 LltUrea. •
1330
1100
4000

CARVI DE L'Oil
Monedes or Alfons.
Isabel.
unge..
a pellIti.
a trences.

viii

metes

041 712

Eurntrela .
Goleada .
11E11' . e
90•11 110211
Portugal.
Seda .
g ulim •

31

Unir«.

8088
19.4
418,
1250

tea

Brasil
.
Greda .

NOrtlega .
Inflaman&
limen .
21811

• Mari.

SUCRES
Nova York Talles 1 desbre.
53
beseenbre
49
?Aare
49
Malg
47'
Jullol

27023
24'

aro

01011.

Noruega

COTONS

Cotitzacions del dia 3 de dereembre de 1923
NOVA YORK
Tanta 49101107 •
obertura . . . .
segon telegrama .

DUP.
res

Diera.
;710

LIVERPOOL
Tanta anterior . .
Obertura . . . •
Segon telegrama .
Tales , . . • .

Hener
$1'45

Maro
3574

21112
3613

151101 uciu
Z5 69
10)

2150
21 44
21 51

21 45
?I 43
11 20

71 25
21 92
21'19

7905
2063
55.51

o

ulliontore.
besrmbre.
Mere . .
Malz
lullot

. .

,

seteillti re

Desoir:be: e

192 1.

.

Nova Orleans
),,
anterior • .
10 03 Tanca
Obertura . . •
011
Segon telegrama •
fe•Tanta . . • . .

20'

3612

26 62

318
11

. 8 7'

ACCIONS VAR1E8
FERRO- OBLIGACIONS FER RO - AIGUA, 13AIS I ELECTRIACCIONS
ACCIONS VA\l/l
ntrE. ron.
DEUTES DE L'ESTAT OILIGACIONS
Antr. Cort.
CARRILS
CARRILS
CITAT
CATALUNYA
Pene
d'Espanva
luir. COM.
art.
Cort.
An
tr. í Cort,
Indas. Alrobolera . ‚5.
Antr. Cort.
llene
de
Vilarinva
'Antr. Cort.
al ariresa-Bertr a 4r/o
74'
C. Ort. Tabaca F 1.• :225' E 9 SO
011110 Elct. 6%.' 76
Fl
VIllelbes 1 % . • 73' 7115 C. Grat. Trer
Emprestlt 1914 . i. re 3. 7251 Interior 4 % A. . 10K 1.•
preceetat .
llano ele camine:1 13:4
y. lo.
4,s; s•lis'5265 79; 5 C.
F2.201'
a:. Mall. Eid. 6%. er re
4% . . 025
0.. 115
C. Trato:mude!.
Creölt I Dock,.
1920 . . 79'
•
r
ö . 714' 79'7. Almanses
111`
5... 11'8 , 3:Melca 0.1103
. 1175
Manresana
5%
S.
A.
al..negat..
. 9:1
C. C. Comunal .71'2! 7 1 51
78,
rest 766, Osquee 4% . • • 77'
•
C.
Tramvies
BE0
5%
er
P.
6%. , 9150
Tudela 5% . . • 98'
FERROCARRILS 1
A. Denme. .
7010
lar
"
" D.
11360
DIPUTACIO DE BARCECana/ l reell. .
02 11'
105'
C. Gral. Eid..
6065 (sis
Catalana C. I Nov. A lar
"E. . 70.1 : 7015 Nord 1.• bto. 3%,
neo
SI..
And.
4%1
TRARIVIEG
La
Maquinlma
.
70.
"
" 2.• "
.175 r2
OBLIGACIONS RABIES Sarria Prceluna
LONA
"F. .
Sarria-Hareel. 6% 11
0 '25 10211
E s panya Industrial. 180 191r
C2. 21 3' 0
" 3.•"
Antr. Cort. ierense Vigo .
Erup. 9.000,000. 1. • li • i
9..
O II.
Calareneya 6% I II'
""
1475
Hierro. de l'Ebre. .
721 62'60 Fer.
Transatläntica 4%. ipri.
"
" 4. • "
SJ'a tP a roa 2. «.
I
" 5.000.000. . 773(
Ferr.
Catalana
9121
»PM
13'1
67
Exterior I % A. . 5. • 862'
sucrere del Segre O
Marren (Jerga. . 10'
143
" 5.. "
•
%• .;‘) 5 30;5 Andalusos.
Tor-as ter. 1 cona. 67.
13.000,060 B. 74' !
"B. . 85111 M91
5115
1
•
2
.
<1
ELECTRI,
6319 sa 3t AIGUA, u AS I
103'25
.
6%
114'
Pamplona.
Manuf. sur° . . 1)0
93.51
6,51
" 13.000,000 C. 75. i
""
C. .
Sud d'Elpanya .
Gral. Telefons O
/61:
:2•
Creerle; Var.. .
65n
„114
•
5
Prlorltat
.
Antr.
85;
r5,2
CITAT
Astillers
Tarrag.
A. 110'
"a
D. •
Vallad. al. Riosero.
P
Cort. T. FIlipines 4 1/3% 99'.71
AJUNTAMENT DE BAR950
Segevres
" E. . 5.0'0 8.•
0141 Cdruna . . . 29'
C. Pernee:p iar 0.
U. Bar. E. 1 900 5% Pg
1650
Fibra Coits . .
al. S. loan.
lintel
CELONA
"" F. . 04.3' 81.5C Astürles
Mandara . . . . 78'
P. . 16.51
6293 ft
"
1907
4%
6090
Sucres 4%..
1.•
carbura
ST'
nietiflees.:
u.
72
72'
•
" G H.
s
,. estamil.. •
7/'75 reee
C. Ferres. I Trena 16'
13. d ' Obres I Cons 150'
grnI ssló 1903.
"
1 908 4% 409.
e1 . 59 51'S
"
2.•
La Borlen/1a A.
. 102'
len 71'50 imortltrable 1 er,
88'22 01•50
1 nt6 Res/neta . .
cenia) Ebre . . .
" /•04
"
Bona 6%. . 97'75
1912 5% 80
61' 0 611"
"
B
.
7175
8721
1
1r
59
Asland.
Villene
Alcoy.
.
129'
"
1905.
90'74
19913
5
4snme 5%. .
1
2
0
6
er
.
M.
Z.
A.
A.
5%
azaa
.
7795
213" C 83 5
1900 &
sr
"
04 1/0%. n' e l) 7..•0
AIGUA, GAS 1 ELECTRI- 1'. M elallnrilta O.. 705(
C. .
7850 7175
"
87'
•
1906 13
"
6%. .
Bezna. 43 %6
97'
. . ;150
93
C 4% . .
"
S. A. ros. .
1910.
5'
" E res(
77'75
• . 39
Sucreres 0
CITAT
1906 C
"
89'
"
7%.
11,330
D
%
.
.
4.
77'
r
N
04P
epr
a%
P.
"
. .
a
19979
"
l'Eire 4%.
. . 65'
Reg.
"
5% t6-1
E S 1/2%. 76'7) , 12.58
Catalana D . . . 69'
" 9 04'0 epa(
rr
Mutua
Propietaria
60
1910
D
"
Obres
4
1/9%.
MINES
d
•
I
CARBONS
81
112
"
F.
5% 66'75
E. 69'
»
Lleydes
"
05%.
i833' 7725
C 9141 9r3
"
t'AM:. 12r/coles. .
•
1912 B
5%. . oree 94'
"
6% 16411: 09 25
Asteiries
"
66%. . 00• 51 100;
F pf. i s4,. 97'
l arbonlreres. . . 2173 1
7r 7225
D 9411 94.1 0
Ciad Vidriera A. . 40. 1
1019 E
C. ('. ot. 1 Ato. 5%. er
79'
C. 0.•E.
1015 60'
1 1/2e3
8250
»
1, pf. 6%. 72'
Iluneres
.
7115,
. 18 57 MI'
" E 92 925
.. D.
B. .
1912
Unid
Vidriera
74
25
5%.
7,72
E
4
1/215
7,.
za.
.
120'
Pareelon r sa .
/I. I sondelgs O. .
".
,0
"
F 95'
Colees
i
Nulos
5.,•
77' ; 77'50
1913
"
Siemens
5%.
.
.
12'25
"
9, . 4 1,1 2% 73.25
27'
Aletallurr Ebro.
3." .
.
Tras! 77'
1917 N 914 7 ,510
13. gke
1916 B
, , arbg . perra 4 1/2
54.
315
F2.30
"
66%
66'
Sub:
L'Erectrieltat
Ala
146
i
2
1/%
5715
Eran.
Carbono
7170.
elertrie
.
n.
" B tus- 542
Indas Elertrica. . ap
1917 B
"
. 114'
"
Bono 6%. 88.5c 85'50 Gens. Naval 5%
.
Forres Motriux
" 1875 2 1/2% 5750
Moles del Bit . . 2557175 71'
Cons. I pav.ABCO
a
9..
E.4 20
" 1918 B
" Boas. 6% 14951
Alum. pene. O 5%.
" O.
DIrretes 9 1/4% . 52,33 SS'
Carbons Berga O . se
7150 77' O
D 9411
"
/919 9
E. 55'
A. I °raerla A 7%. 941(
115% Igr
41-5
corelubea
Reusiloda
2
1/4%
Tiro
7117i,
e.
P.
.Auttemnibus S. A. 85'
'E
"
1920 B
97%.
85'
itt
Enormes
5%.
.
.
0375
Conat.
ElectrIques.
Lleydes
.
.
•
1/15
091m.
S. Carbonera P. . 173'
F 94'4,
illepano-Sulssa
.
"
1921.
A
1
1.1
7%.
9331
19430
"
6% .
melles Barna.
111•25 ¶1.15
Gren. p s fin 3%. .1175
O; Tres. G. 1024 A 10218
95111
"
0
/.• 122
Eixampla 0 899
ti
Pons 6%. 911. 9110 Cons. 1 P V S. 4 % • 1,1•55
a dferides.,
, '6'
ver..
9050
"
0 9.• 152
"
1013
10-05 Orenses
10
U. E. P. Tun. 5 I/O. tr2.
;
E. del Cinca 5%. . 98'
C. H. A, Erect. A. no•
Cäreres 5%
112'51 86' 9
. . er
II. Minera. ., se
"
1907
lOrk,
une'
as.
4
3/4.
.71
"
"
6%.
.
51'
"
W.0 si•
De 4%. • r2.
General de CartMns 41:
431)*
Bons Reforma
101'51 lomo Vase
st. G. de Roca 6%, 94'
E. Al d'Ebre 5%. . 70*
C. Fluld Eleetrle n.
Asturiana 1...
Unid Minera , . •
2. 1923 B
A ge'
c. G. Carbono 6%. 193'
PORTS
c.
S. P.
F. Mol. 6%. 715
9A 97'50
..
tse
s
69'
6%.
Case3
Barate
11
Reos
Port de Barreen& . ten , 8975
7%.
7558
D.
31
Olot Girona 4%. . 66'
84'
RIO
6%.
:dines
del
" " Moltlis. . 991 leso
S. E. C. Elct. 5%. . 74'
87
5%.
6%.
» » Sevilla . . 9,2,
II. A. Elect. 5 %. . 10015
Andalús
5%. .
78'
T. Fran. Esp. 7%. 9350 • 3'50
.
93.
»
Secundarts 4% ..50'25

BØRSA DE PARIS

MANCOMUNITAT DE
.

MERCAT

BLATS

Magd

1 Navarra.

de

FARINES
Forca

Extra local • .
. •
Cnrr.i nt local.
Manea extra Casulla. • ,
Blanca muera Castella • ,
5 01 3 0
.
. . . .

tiC
de

. . . . .
. . .
pesseles sac de 100 kg.
damunt carro agur.)

l'aves Alabi1 verles
Caves Extrem. o Andalusla.
Favonir Extrem. o Anetalusla.

19 a 40
" 38
32 " 32

Castelia I Mansa. . .
7 de
. de
Extremadura ....
.
Andalesla den. . . .
( p m) en pessetps 100 kg. sense ser
daniunt Va g ó origen.)

Cavelne estrangers

3
de
segoncs
Terceres .
.... do
Quartes.
de
(Pr p us en pessetes s ac de 60 kg.
damunt carro agu ) .)
Númern
:stanern

Menee/ (primo) .

- . .

de
de
. .
Segó.
.
. .
. de
(Prens en ralo quartere de 7 0 rieres
sense sac damunt carro aqul.)

CEREALS

Moresc afrIcä de
Moresc Plata. . . . . • • de
Oren Extremadura 1 Manta.., ate
Civada Exireenadara .
. .
()veda roja
Faves Llobreerat. . •
. . de

Ile
de
de
de

. .

Veces Sagarra
Veces Andalusia
Veces estran geres . .
••
Veces verdes.
Escarola Andalusia . •
Esraiora Alarme.
Esraiola Plata . •

Ile

•
e
,

71 a 72
13 I/O "
"
"•
16 " 17
32 " 32
38 " :19
32 " 33
42 " 43
57 "
II"

38 " 39
42 " 43

LLEGUMS
MOROS

••
• , de
• • • 4. • de
ele
Sitiferiee
:4 1/2 a 25
de
. , .
Nlarisat
23 1/) 024
de
bell - iluch O . • a • r •
20 " 21
de
TreliCat
•
•
19 " 20
• •
•
17 112 " 18 I/O
DESPULLES D'ARROS
de
. . .
Farine
Cilindre 1farrnasSesi
dc
EScalliat • .
la a /9
17 17 1/2 Castella • MON. GETES
•
• u3
13 " lO
• (re
Mallorca . •
. • .
de
Prat. .
. e . t e •
de
Estrangeree .
• ou
• de
Urgen . • • e u ti •
CIGRONS
34 a 34 1/2
34 a 31 I/O
Selle.
29 1/2 " 30
s arremetes 44/ 46 de
arriegal
Manes
28 I/O " 24
Bienes arruino,. alrennates 48/50 de
27 1/2 " 9 8
Al " 44 1/2 Manes arrugar:, alternares 52/54 de
Bomba . .
Especial

. e

Impressió
ren

de
de
de
de
de
tic
de
ele

LLOTJA

. •
Mill estranger • . • •
(Irme
Tilos , • •
• • •
(Preus ete pessetes 100 kg. amb sac
daniunt carro aqul.)

79 • 70
51, " 50
56 1/2 " 57
75 ,, 59
56 " 57
41 ad

(Oreos en

DESPULLES

DE

Merma.- El d'ahir fou força animal acudint-hi molts

90 a 100
n15
,d;
64 45
" 61

Retencló de Valors
A la Junta Sindical del Collegi
/93 a In!
90 99
ren " 90
100 ' 110

Allanes arrugar , arrarnate9 58/60 de
Blanca arreigat, arremet e s 40/65 <le
ele
.
. • .
,Pelons
de
'Llentles
de
GnIxes . . . . • . . . . san
(Prelis en iiess p les Inu kg. amb
danil i nl carro

una.)

GARROFES

42 a 43
39 a 40
" 40
37 " 38
al " 94
31 "
38 " 33

. de
Xrpre I Creta. . • • •
• . . de
Ne g ra Venero.) • .
de
Castelló
ra
g
Ne
. de
. . .
Ne g ra Matafera
. de
e
N p irra EiVISSa .
.
• .
Mallorca . ..
.
.
'Negra nora Castelld
(Preus ell ralo 42 kg. acuso sao damunt carro

FARRATGES

• • • de
Alfals prunera . .
ile
Alfals peniina.
r„o " el
de
Palla Ilareuera .
•• • • Palla vuela .
.
Pella d'olivera
.
Trepadella. .
(Preui en pessete3 40 kg. detienen
carro agur.)
50 a 59
90 "
de
Polpa ~oletea, estrangera.
15 " 1G
reinolatsa. Par s • • •
'tulló de COCO
125 a 130
.
-• de
de
Ferina Melosa.
107 " 108
(Prens per 100 kg. amb 58C da101 " 105
munt carro agur.)
so " so
103 " 101

8a9
7 " 7 1/9
5 1/2 6
4 1/9 " 5
"9

sv a

4»
98 " '29

:ti

d'Agents de Canvi i Borsa i de la
Borsa Oficial de Comerç, fa saber
1;1 de Madrid que cl jutjat d'instruceh', de Villalba Isa acordat la retenció dels titols del Deute Perpetua'
al 4 per ioo Interior sèrie A números 468,662 i 63.

Sd d'Espanya Untes d'AImerla 1 Granada
De l'It al 20 de novembre proppassat aquesta Companyia porta un
augment CO la seva reCaptacirí de
42,848'54 pessetes vista la mateixa
recaptació ett les esmcntades dates
de l'any 1922.
De Vi de gener al so de novembre
proppassat porta un total d'augment
de 855,73413 Pessetes vista la recaptació en les esmentades dates de
l'any 1922.

1/2 " 57
33 . 34

VAGONS ARRAN

Mercat de vIns
Pretts per gran i hect/,litre i morcaderia posada al celler del colliter;

de SO.

de

fora. Amb tot, les operacions portades a cap fo-i

25621
1t

FIENNOCARRILS DE CAVILOVerificat en el dia d'avui el
setè sorteig per a l'amortització de 280 obligacions de les
emeses per aquesta Companyia,
segons escriptures de data 23
de Juny i 25 de noventbre de
1913. han resultat amortitzades les següents:

Del número

•

280
271 al
2321
2330
3551 " 3560
6900
6891
7961 " 7970

8470
8461
11511
11520
.12201 • 12710
.16901 " 16910
18951 " 18960
20151 " 20160
• 20531 " 20540
21061 • 21020

272 11
27411
27550
28181

"

25630
272 50

27420
27560
28190
30390
32500
33830
34170

30381
321b1
et
33821
1
34161
3)281 " 34290
35131 • 35140
38360
38051
39391 " 39400
Des de 11 de gener vinent
es procedir al pagament del
capital d'aquestes obligarions
amortitzades, o sigui 50(1 pesg eles per cada una, com lambe
del cupó número 21, que venç
en aquella data, tant de les
obligacions amortitzades
aquest sorteig com de les en
circulació, amb deducció dels
impostos corresponents.
El pagament tindrà lloc tots
els dies feiners. a, la SOcielat
Anónima Arruls-Garf, i a les
* Atines del Sindical de Ban1

quers de Barcelona, carrer Ferran, número 31, principal.
Barcelona, I de dosembre
1923.-E1 DIRECTOR GERENT,
Fraser Lawton.

8001ETAT GENERAL D'AlGOES DE BARCELONA
Obllgaelons 3 per 100.-Emlsa16 de 15 de Juny de 1887
De conformitat amb el que
disposa l'escriptura d'emissió,
tintina inc el vint-i-sete sorteig
d'amortilzari6 irobligacions el
dia 21 de l'actual, a les onze
del 'naif, al lintnicili social d'aquesta Socletat, Passeig de
Sant Joan, 39.
Es fa avinent que encara que
en atinen sorteig la titula d'amorlitzaci6 disposa que nomes
s'amortitzin 101 obligacions, la
Societat ha resolt amortitzar110 110, en Os del dret que li
atorga la citada eseriptura.
Los 0.080 obligacions que,

,e
psa

r

Cort.

2)1 Ti
2.0

Ac. Audalusos . . 57?
O° ttris
.1.1 Cäc:•:-res rar. nts.r
.m03:
352'
Acelons Nort. .
37,
"
"
1.• 7.0 75,
Pampluna 1..
74tri"
Barcelona 1.• .
Astiiries 1* . • 738
723 5
2. ••
Tabaco 011ip..
es /5 22 2,1
258 2639
:4u .4 25
Renta frene. 9%
.,
.. 5%
70 31 71 2,
Nord 2.. serle .
721
" 3.• " •
72551
•" • • '-o
5.•
"
•
• ,
sar 743 S)
.• . .
ItI723
•
i n. 738
Priorat .
Pamplona esp. .lt,a‘r
Valencia Vfiel .
r, ant 2. • . ;91:51
.
•
C. Aceres accee) .
oi r
.
si
Andalusos 1.. var 14( :82
"
2.• " I/
^ 1917
11'21 275
11 5 ,1 8108 •
:435.
.
Co,). Areal
e
set

Mercal de Ylch
Oi/s. cle 4'75 a 5 pessetes dotzena.
Gallines, de 16 a 24 paren.
Pollastres, de 9 a 17 parell.
Conills, de 8 a 12 parell.
Mamellons. de 40 a 55 un.
Nodricos, de 65 a 15o un.
l'atates, a 19 cls too quilos.
Xeixa, a 23 la guanera de 55

BANQUERS

Fornient, a 21 ídem ídem.
Civada, a 33 els nao quilos.
Ordi, a 32 els roo.
Per portals han entrat 713 cart-L:at-

RAMBLA DEIS ESTUDIS, 13, 1 BONSUCCES,

ges.

mol) reduïdes.

Anuncis Oficials

•
•

Blat blanc, de 24 a 25.
Idem roig seca, de 27 a 28.
Item ídem hurta, de 26 a 27.
Ordi, de 14 a 15.
Citada, de 12 a 1250.
Panis, de 19 a 20.
Faves, de 23 a 24.
Fesols, de 5o a Go.
Veces, de 23 a 24.
Castanyes, de 16 a 17.
Trepadella, de 13 a 14.

SOLER i TORRA GY-'2Ls.
VALORS CUPONS - GIRS - CANVI

Negociem els cupons del DEUTE
INTERIOR, hXTER1OR 1 AMORTITZABLE 4 o ld Tresor 5 lo
venchent 1 de gener vinent

n••MIME,

•

Mercat de Borges Blanques

InersOr

Alnetlla coniú, de 15 a i6.
Ident Ilargueta, de 23 a 24.
Preus per pessetes la guanera de
quatre dobles.
1.1avor d'alfals, de 19 a 20.
Patates, de 2 a 130.
Preus per pessetes els to quilos.
Alfals, de 5 a 6.
Palla, de 3 a 3'50.
Fulla d'olivera, de 4 a 450.
Preus per pessetes els 40 quilos.
Gallines. de 6 a 9 pessetes una.
Gallo. de 4 a 8 un.
Conills, de 3 a 450 un.
Ous, de 3'75 a 4 pessetes dotzena.
OLIS D'OLIVES
Extra, de 29'50 a 30 falo.
Fi, de 28 a 29 ídem.
Corrent, de 27 a 28.
Preus per quartä de „3'90 quilos.
OLIS DE PINYOLA
Groc, de 115 a 120 duros.
Ven], de 11 1) a 115 duros.
Preus per carrega de 115 quilos.

da, 2 ol 'ort11.

4633E10 DEL MORO
34 de 11121: 13 de ferina; 1
92.1: 1 dor en .

Shas 1 farines. - Corn feiern avinent, segueixen els como radors d'un i altre genere, molL retrets en la compra . Aixt, fa,
dones que la venda sigui gairebe nula. Mentrestant en aquest es estacions cada dia arriben vagons invenuts.
vitoree. - Per part d'aquests venedors es vela bona disp 0.51C,14$ P 21 la venda. Així és que 'mentre abans no volien cedir
res a menys de 3425 a 34'50, a vui a 31 'muden venid i de mol t bona gana. Agites! canvi, conn és de suposar, ha estat rebut,
per part de molts compradors t'oran , , ami) satisfacen"), e
Acabarem lent avinent que, segons rumoro, és molt pose.' ble que s'ajorqi per un cert ton ellatge més el mateix dret
ranzol que avui es paga, o sia a pessetes 050 or por rada cont quilos. Procedents ðe Marsella, han arribt, amb moresc Plala, els vaixells “Bpito - amh unes 580 tones, i el -31orit- Sant' amb unes mil.
Mongetes. - Corn . que les de Maloma han sofort a orige 11 una baixa de tres pessetes per cent quilos, aquests compradors estan torea retrets, dones malgrat so stel lir-se els Peetts de les procedents (re Castella i Urgell. cronen que aquesta baixa
pot molt b6 influir en les denu'es qualitats en general:11:1 y ard d 'aixe, dones, s'abstenen d'aqui rir-ne de cap procedencia.
Els demes generes sonso cap variació.

••
•

informació facilitada per l'Associachi de Ilagatzeinistes i Exportadors
de Vins de Barcelona:
Penedès blanc, a 125 pessetes.
Ittent 'legre, a 125.
Camp de Tarragona blanc, a 2.
Ident bien' negre, a 1'9o.
Conca dc Barbarà blauc, a i'65.
Idem ídem negre, a
Pricrat negre, a 2.
Vilanova i Geltrú 'legre, a 1.60.
Igualada negre, a l'o.
Martorell blanc, a i'9o.
Mistela blanca, a 165.
Mistela negra, a 250.
Moscatell, 313.

UTA= II. s. A.
65 de hiel: 11 de ferina; 6 de elu-

120 a 122
115 " 116
110 " 112

general:

ompradors

1715
1703

Tunca 1 deerc.

Nava York

21113
2943
0110
1900

Copenllagela
Yokollema
Belglca

DE

CAFES

temo

Berrio

MERCAT

135 '

193
133'
13.'70
12.5'
7'39

12

•••

JOSEP PUJOL 1 PUJOL .
LLIT

e

TOTES

METALL

FORTUNES to

ggr
2.J.E'slytMFORMA

Llobet
,

•

lianCa - (Inh i - i alors • Cupoi3
20, Rambla del Centre,

I

23

Telèfon 1430 A.

Unes i C.8 1 S, o Cta.

MESOS TEEMINI

(je les 15.000 emeses, queden
X
per amortitzar després deis
vint sis sorleigs ja vemificats,
estan dividides per a Pacte del
sorteig en 1.308 lots de den
tX Vergara, 5
Tel. 5165 A ce
obligacions cada un, representan) nitros tanteo boles, extra41
til
ient-set'n del globus onze
4 EL
DE
representació de les onze deseK
nes que s'amortitzen, do con14
formilat amb la taula d'amorIII.
A L'ABAST
titzacid i amb el que disposa
0
0
l'escriptura d'emissió.
t
DE
LES
L'acte del sorteig serlo púlale
el presidirà el representant
IQ
de la Societat.
IE UNICA AL MNIT
EL NEGOCI II •
De Pacte donara fe un notan. •
La Societat publicara oportunament els números de les
til
obligacions et les quals hagi I.
tilla
VISITEU-LA
correspont l'arnorlitzaci6 i dei-.
- Mil - 12 MESOS TERMINI .1!.) a E:2r .j
xara exposades al públio durant 24 hores les boles que
Institut Quirúrgic: Directors, els doctora Emili Moragas, Siate
surtin en el sorteig.
Pérez, Girona, 24, principal, segona
Barcelona, 3 da desembre de
1923. - Per la Societat General
Medite agregat deis Hospitals de Paris. Gola,
J. de
d'Aigiies de Barcelona.-E1 DiNao I Orellea. Consulta do 4 a 6. Gouseui:J
rector, E. Raison.
econOmtea ¡Masa t. Bala. de In Ylora. ti tase r.

'u.

Fills de F. Mas Sarda

BANCA, CARVI, VALORS
Racnbla del Centre, núm. 9
I
r

Telefons

1230-1231 A.

1

n

Cadenes per a Camioas
Cadenes per a Camions
Cadenes per a Camions
1 maquinaria . Coalnets da

boles SRO
BONA OU %LITA - BON
BON ASSORTIT.
PREU

Casaneitas 1 Cortactenar
Casanova, 60. - Barcelona.

Dr. Noguer Morè
Especraliste en maralties de II Pa 1 es*
bell. Director, per ()poeta& (IPI Semi
de l'especlabiaas de Illospltal 08 91
Sanea Cree. Consulta •• 3 •
VALENCIA, 2014 prineipal.

Sabó 'LA OCA
(l'ALAI' A r steltalfba

Fabrleant:

4
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ALEMANY 1 ELS

ÄLIAts

D . ' IT .A

DE

I

DE

ifib

R11851i r
.1•111.11M1

mort nlitterlösit
Cada tila es signen nous acords per dottiiibiLlee'Dau:: SUTcIdIO asllormalitzar luida a la Ruhr det
sasinat anarquista?

•

-

bdir

:

La

pabiacini:iétfritis

LA RUPTURA DEL DIC DEL LLAC DE GLENO
LA REPRESA DE COMUNICACIONS AMB L'ALEMANYA ' NO OCUPADA.
PRECIPITA DOS MILIONS DE TONES D'AIGUA
LA REDUCCIO DE L'EXERCIT D'OCUPACIO SOCIALISTES I NACIO- El que Mes
els adversarls DE 180 METRES D'ALTURA -:- LES CIUTATS DE
N'ALISTES BAVERESOS UNITS -:- EL GOVERN ALEMANY DEMANARA
-)o(----MAllUNNO I DEZZO DESTRUIDES
PLENS PODERS, O SI NO...
París, a, -L'òrgan realista "L'Action Française" diu que un fin del
• Bergamo, 3. - A conseqUtiEL DOCTOR DORTEN ESTABLEIX EL NOU GOVERN RHENA A EMS
ta és molt fitcil-continua dient el
diputdt Lleó Daudet, de is anys d'edat,
• , eldorf. 2. - L'Administració
:aunada franco-belga Cc ferro- i 1 1 Administració alemanya han
- na acord-sota la reserva. feta
que sigui aprovat pel Go,. del Reich-. relatiu a la represa
comunicacions ferroviàries enlinies dels territoris ocupats i
del restant d'Alemanya.
1 es esmentades comunicacions es
.aren interrom,nnies des del pasmes eie gener.
En virtut de l'acorcl portat a cap
tre les dues Administracions. :Mema restituirà totes les locomotores
al re material que va evacuar de la
;sea de la Ruhr. en tenir lloc els
cveniments de gener.-Havas.
1 01, 1 S ACORDS ENTRE LES
AUTORITATS D'OCUPACIO I
REPRESENTANTS DE MINES
Dusselclorf. 3.-Entre les autoritats
unació i els representants de vuit
res s'han firmat nous acords.
Acuestes mines representen una pro1 6 de dotze milions de tones
uals i estaven subjectes a l'impost
bre combustibles.-Haras.
CONVENI AME ELS COMERCIANTS I INDUSTRIALS
Brusselles. 3.-E1 senyor Hennecart
1-.3 remes al president Theunis ala
'u,aport". en el qual es constata que
.7tre els industrials i comerciants
territoris ocupats i les autoritats
raes &ha signat un acord. del qual
va parlar fa dies.
El treball ha estat reprès, cnmplint
patrens amb el; seus compromi,-TJavae.
REDUCCIO DE L'EXER.CIT
D'OCUPACIO
3.-"Le Matin" diu que la
.; deis efectius que en laca la conca de la Ruhr, reque s'havia de portar a cap
-63 de la cessacié de la resistenpassiva, comenearä tan sols desd',-ahat l'actual periode de tras. -ITavas.
CORD ERAN- ro-BELGA ES
PFREECTE
3.-Telegrafien de Brussela "Le Figaro" que. interrogat
corresponsal de l'esmentat peribül ministre de Negocis estrangers,
,r Jaspar. ha proclamat que entre
Bélgica hi ha un perfecte
--L-Havas.
I NOU GOVETIN DEMANA
PLENS PODERS
Thr l in. 3. - El uno GnvPrn

.

lloc el ganar o febrer vinents,
en Roe del mes de juny, com
eslava fixat.
Semilla que la consulta que
es projecta per als territoris
ocupats sera semblant al plisbiseit do l'Alta SibYsia. - lia-

7

LA PREMSA DE DUSSELDORF

' CONSIDERA IRREALITZABLE
LA RHENAMA INDEPENDENT
Dusseidort 3. - Els diaris
eonsiderett irrenlitzable la eonstituchi d'una Ithenänia
pendent
Sembla que s'enearregarit

ras.

COL.LISIO ENTRE SENSE FEINA I POLICIES

la sena administració la Comissió anomenada "deis 60", com.
posta en la seva majoria por
comerciants estrangers.-Ha-

Berlín 3.- Els sonso traban
. han saquejat algunos llegues
de Charlottenburg. canviant - si'
mimbrosos trets entre obrera i
policia.

vas.
L'ESTIRA 1 ARRONSA DELS
EE. UU.

Amb tienes t mol in sisan fol.
dot ze detriteiorts. SERA DETINGUT ALTRE VEGADA LUDENDORFF?
París, 3, - Telegrafien de

Washington, 3.-Als caretos
ofieials anuncien que els Estala Units no es negarais a participar en l'enquesta relativa al
pagament de les reparacions.Hayas,
ELS ESTATS UNITS 1 L'EN-

Dcrlín ala diaris que. segons noticies de Munich. circula el rumor que anta( es procedirà a
la deteneid del general Ludendorff. ELS SOCIALISTES BAVERESOS

QUESTA RELATIVA AL PAGAMENT DE LES REPARACIONS

Washington, 3.-Als caretos
oficials s'anuncia que els Estata Units, que no es negaran
a participar en l'enquesta relativa al pagament de les reparacions, no han rebut encara
cap invitació de caràcter oficial i esperen que s'aetitin els
esforços per donar una solució
satisfactòria a Eassuinpte.
El Govern nordarnerielt no
pot participar en la Conferencia de pitrits abans de saber el
resultat de l'enquesta respecte
les possibiliats de pagametti,
d'Alernanvii.-Havas.
ELS 11*ANQUERS ItHENANS
Coblanea,
conferisncia de banquers rhenans i
representants de la banca franco-belga ha decida examinar
immediatament els estatuís de
la societat.-Havas.

AMB ELS NACIONALISTES
Munic, 3.- Els nacionalistas
ajudats pelo socialistes . inten-

taren penetrar a l'interior de la
ciutat, conviant-se alguns trets
anal) la policia, la qual va practicar algunas detencions.- Havas.

UNA El:Sí/LUCIO DEIS SOCIAL/STES DE SAXONIA
Dresde, 3. - En tina resniu_

ció presentada pols soeialistes,
es damita l'aixeeam e nt de l'ostat de solgr i PS protesta contra
els rieles d'arbitrariatat ramosos per les- (oreen do la lloirthtwolkr. En el mal nix dacument es
fan constar les simpaties que
senten els socialistas ver les

vietintes del terror militar. Hayas.

EL TREBALL A LES MINES
MESURES PER AUGMENTAR
LA PRODUCCIO

DESORDRES A LEIPZIG

Leipzig, 3.-Oensionats per
l'escassesa de treball i per la
carestia de la vida. hi ha hagut
violenta topadas entre la noticia i els obrera. havent restatat ferits quatre agents.-Havas,
EL DOCTOR DORTEN ESTABLEIX A EMS EI. NOU GOVERN

3.-El novena provisional de la República Mimana ha aceeptat la llitnissió deis
senyors Petzen i alatthes, essent nomenat el doctor Dorten,
per unanimitat, cap del Govern
i ministre d'afees estraugers.
El senyor Gelben ha eslat
nomenat viee-president.
Tarnhe han estat nornenats
dutze momb.ros sial G/-km-u, ha_
vent-se acordat aixi mateix instaurar a Eins la san del Govern republieä, en vista que la'
Comissid interaliada ha oeupat
tots els edifica pública de Coblenca.-Havas.
Cobtanea,

7.nliPi!arh avul II Ileirhstag
Ii simún ron-ymUs plena
‘lers, ar0 earacter ceneea,,
^ ,moar la intsi.na dol país.
Navas.

•
RETCHSTAG REBUTJA
eS PLENS PODERS AL GOVERN, SERA DISSOLT
Tho'in, 3. - Segons els
t, e el ras que sigui retinta t proposició de lloi con-

tv plena portera al Goteen.
procediria a la ifissolude • Reiehstac i les elerrions
N‘ l brarien Del ganar.- Ha-

LA CII7TAT DE ;MAGUNCIA
PAGARA UNA INDEM-

r rNVOr. A TOrt T A DE LES
ELECCIONS ALENIANVES
Par, 3.
" p prit Pari•
comuniqurn fle Berlin
a a cereles parlamentams

NITZACIO
Berlin, 3. - La eititat. de Magilneia pageted. 100,000 mares

or a la senyora Constata, el
marit tic la qua], professor del
Liceo de la dita eititat, fott mort
recentment a ennseqiidneia deis
sueressna dasenrottlats el 23
d'octubre de l'any
vas.

irma queen vista de la inhhi:itat de la situarid actual.
bla que los fracciona 'parerrarías del Ttoichs4
ha intenció do posar-se d'ad pr avenear les eleceiona.
vr,st ene, aplastes tindran

Dusseleorf, 3.-Els directors da les
mines revocareis el dia 30 del mes passat l'ordre d'acomiadament dels obrers.
Respecte la jornada de treball, sembla que, de comí acord entre patrons
i ohrers minaires, s'ha deciétit que la
jornada de treball en el bous de les
mines passari a ésser de vuit hores.
També sembla que s'han adoptat altres mesures encaminades a augmentar
la producció dc les mines i que els
salaris seran calculats de conformitat
amb cl marc or.-Ilavas.

que fa algun temas presentava simpto.
mes morbosos. i havia fugit de casa
seva, ha mort la setmana passada. trobant-se absent de la llar paterna.
A petició (lel simpa- Daudet, que no
creu que el sets fill hagi estat víctima
d'un assassit at , justicia s'ha ahstingut de practicar diligencies i recerques
en aqueix sentit.-Havas,
FELIP DAUDET. ANARQUISTA?
EL QUE DIU "LE LIBERTAIRE‘
París, 3.-El diari "Le Libertaire"
diu que Felip Dandet,. fin de Lleó. que
professava ides anarquistes, visita poe
abans de la seta mort un anarquista
militant. remetent-li una carta per a la
seca mare.
Els diari; dinen que el jove desconegut que fa pocs dies fon trobat mort
d'un tret dintre d'un taxi, fou trasIla•'
dat a l'Hospital.
La policia va creure'l mort per suicidL
En Regir aquesta noticia Lleó Daudet, tement per la sort del seu fill, del
qual estava alguns dies sense noticies.
va dirigirle a l'Ilospitol i relconegue
el cadàver del seta fill, creient també
eh el suicidi, en un principi. Però en
observar les robes del cadáver, no va
trobar-hi cap document que acredites
la identitat del sen fill. i si, en eanvi,
una llista de noms tracats per una Ile•
tra deseoneguda. - Havas.
LLEÓ DAUDET CANVIA D'OPINIO I ACUSA
París, 3.-EI redactor en cap de

"L'Action Franeaise" publica en el
seu diari unes declaracions seres. segons les quals s'assegura que Lied
Daudet es dirigirä aval al Jutjat en
una demanda regular per assusinat
del seo gil-liaras.
DIU GEORGES VIDAL: "FELIP
DAUDET ES SUICIDA HORRORITZAT DF. VOLER MATAR
EL SEU PARE."
París, 3.-En una interviú celebrada amb un redactor del "Liber-

taire", Georges Vidal ha afirmat que
té la convierte( que Felip Daudet, 611
de 1-1e6, baria decidit assassinar el
seu pare.
Al dia segiient d'aquesta decisió,
quan la seva exaltació s'anà apaiba,
gant-segons la versió de Vidal,Felip Daudet Migue horror de si
mateix, pel seu intent, i es matà.Hayas.
LA DENUNCIA AL JUTJAT
París. 3.-El senyor Lleó Daudet
Ira presentat una desinfla/ davant el
jutjat per assassinat del seu fill i
subsidiàriament per corrupció de
metiera.
El senyor Daudet ha fet saber que
es presentara com a part civil-Ha-

ANGLATERRA VOL ASSEGU- vas.
RAR-SE EL MONOPOLI DEIS
LA CONVICCIO DEL JUTGE
PETROLIS DE L'IRAK
ES TRACTA D'UN SUICIDI
Washington, 2.- Horn diu que la
ELS TREBALLS DE LA
Gran Bretanya vol arribar a u/1 acord
POLICIA
amb el reialme de l'Irak: aquest acord
asseguraria a Anglaterra avantatges • París, 3.-En "L'Action Françaien el domeny del petro l i que no ha se" 1.1eó Daurlet afirma que les repogut obtenir a Lausana. Si aquesta velacions assolides per la t'olida, abmaniobra reeisis, la Gran Rretanya solutament concordants. justa/que!)
hauria portat al seu actiu una error-. ¡'acció que ell ha entaulat en qualime victòria. per tal corn hauria des- ficar d'assassinat la mort del seu
truit tota la. part de la declaració fill.
"Le Matin" diu que el jutjat te la
roncernent a la porta oberta que els
convicció que es tracta d'un suicidi,
Estats Units Terca a Lausana.
i que únicament s'ordenarà qtte es
El cop que hom prepara haurà d es
faci l'autòpsia i determinades dilien forma d'una nova-senfctua
Constitució, elaborada pc1 rei Eaiçal, gencies en el cas que es precises
ami) l'ajut deis consellers anglcsos.- una acusada; per corrupció (le menors i per difamació.-Havas.
P.
ACCIDENT D'AVIACIO
•
UN HIDROAVIO AMII VUIT
AQUEST NUMERO HA: OCUPANTS CAU A L'AIGUA
QUATRE 11ORTS
PASSAT PER LA CENCherburg, 3.-Durant els exercicis
SURA MILITAR
d'hidroavió que es realitzaren ahir,
un dels aparas, que aliara muntat
per tres oficials i cinc marinera, va
caure a l'aigua, a causa d'una m'aria
soferta pel motor.
Quatre de les victimes han estat
recollides amh vida, i un dels °fidais ha estat extret more.
Els restants tripulants nn han pogut Esser trobats, malgrat les actives
recerques realitzades per l'ambuläncia d'auxiii. Es creu que slan negat.-Ilavas.
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(HUI DE RAM ROBES
1

Y* mi gires ll4cies de losa Gallissh i Sequé

Obrer de la Parrepia 'de Sant Just i Sant Pasto: I Agent de rímel i boa
Ha mor! banal Mol els Sola Salino!: i Onda Aposlalica

oBITUARE

(A. C. S.)
El Rnd. senyor Rector i M. I. Junta d'obra de l'esmentada Parròquia, la seva
esposa Mercè Gallisaa i Sequé, fills, filla politica Montserrat Viñas i Veciana, Sermans, germà polltic Franeesc Ixart, germanes politiques Montserrat Gallissä i
Joaquima Ixart, tia política, nebota, cosina i parents tots preguen a llurs amics i
coneguts que encomanin a Deu la seva ànima i se servelxin assistir a la casa mortobria, Gignits, 39, demà, dimecres, a les onze del mati, per acompanyar el cadàver
a l'església parroquial i d'allí al Cementiri Nou.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
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NOMENAMENT
Paris, 2.-El doctor aspa
nyol senyor Castro ha estat no.
menat membre honorari sie la
Universitat de Xlio.-11avas.
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París, 3. - E1 general Baquet,
ex-director d'artilleria del ministeri de la Guerra, ha mort.
-llanas.

FINAL D'UN SUPOSAT COM.
PLOT u MAKLANO I ELS SEUS
COMPLICES ABSOLTS
Varsòvia, .3-L'aten& Mak'ano i els
seus edmplices, que havien estat acusats d'organitzar un complot per separar la aGlItzia Oriental de Polenda,
han estat aiuretnent Asoles. EL

cia de troncar - so un die del llac
de . Gieno , les aigües d'aquest
eei una quantitat d'una dos miIlona de metros cúbies
desbordaL entaint torrencialment els 'nobles veïns. Es comp-

ten •sis • eents desapareguts, i
tuus estat trobat s quince ea-

ditvers a Angolo, 11011 a Marcamo i a Dado. A Iota
la vall es !roben restes humans
i
Ilila multitud adolorida que 111 perillst lInts parenta en la calastride busca els
tiras . morts.
Els d'anys matorials són tamhE considorabs. - Hayas.
Roma.
- Les ti o 1 ic j O S que
..S. t'ele n de Lombardia re ferents
a la catitstrofe ocorregml:t 111
llar de (lleno esgarrifoses.
A les valls inmediatas a Ves-

mentat Ilac els restes hurnans
estatt escampats en gran nombre a enormes, distancies. Haca e.
LES POBLACIONS ARRASADES
LES VICTIMES

Brescia 2. - Durant el matt
d"ahir es *va rompre el die del
llaci Gleno, situat a 180 metres
d'altura, sortint quatre milions
de metros cúbica d'aigua, que
han arrasat les ciutats de Maccurarlo i Dezzo , alguns• caserins
i un pon.
Fins ara se sap que hi ha
hagut 2on viel irnos, ja que
aquestes van apareixent a mesura que es retiren les aladas.
-Hayas.
ELS SOCORROS. - EL REI AL
LLOC DE LA CATASTROFE
Berganto. 3. Han estat retirata fins ara 157 cadàvers de
la eatétstrofe do (11In.
• tes tropas i la milicia frixis,
ta cooperen als treballa d'e salvament.
Els supervivents de la inunllarid donen referAncies aspan••• •
toses.
.
- El rel d'Italia. en einnpariyia
del senyor Finzi. que represesanta el aenyor lussolini, han

"Osservatore"-, ja que per un document recent im yen per quines superiora finalitats d'universal pacificacin
després (le la guerra i amb quistes explícites reserves la Santa Sen hacia
permés als sobirans catòlics d'altar a
Roma, tot i les condicions creades
Pontifex per finfaust 20 de setembre
"
de
Ad la nota esmenta a part central
de l'Encíclica "Pacem Dei munits",
de Benet XV, que permetia l'anada
dels sobirans católica i mitigara Fantic- rigor només en casos excepcionals,
amb el fi cle no obstaculitzar la paciscacio entre els Estats, recordant que.
d'Ara pan. la mateixa Encíclica declarara obertament que no s'havia d'interpretar aquesta remissivitat coas una
renfmcia, per be que täcita, dels drets
de la Santa Seu. El "Osservatore
Romano" acaba dient:
"Na és honest-i és el menys que
hom pot dir-, després db tan obertes i clares paraules. aprofitar l'anada d'un sobirà catòlic a Roma per
proclamar la fi de la qüestió romana;
no és generés-i no diem més-, especialment per a tun diari italià, de valer-se de les concessions tetes per la
Santa Seu per al bé de tots els pobles, sobretot el poble italià, per combatee la Santa Seu. La ferida oberta
el zo de setembre de 1870 no es cura amb draps calents: aquesta és
restarà oberta fins i quan la Santa
Seu gaudeixi no solament de la llibertat i independencia a qué té dret,
sinó que aparegui davant tot el món
ene/ gatteint d'anuesta llibertat."

premsa estrangera i la política
itale-espanyola
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Balan d'una visita
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París, L-Malgrat rabsincia de tot
comunicat oficial sobre les negocia- ....
cions que continuen actualment amb el
Govern dels Soviets, és possible
que aviat s'efectuarà un ilCOTti. Feasça te avui interés a posar fi a una
situació * perjudicial als seus
sos moral, i materials. Er. tot cas;•-.
les transaccions comercials privadas
entre França i Rússia atunnenten cada dia d'intensitat i d'importancit. Algusta cosa de notable ha estat fea.
Cona deia l'Excelsior", e'. Govern
dels Soviets ha confiat als francesos
la fabricació de tots els instatments
de mesura per a l'adopció a Rússia
del sistema métric decimal. Es traca
d'una comanda de prop de 3os ti/Binas-de francs.
La importancia d'aquestes' demande›; justifica la premura andi me ele
industrial-, franceses han acceptat
d'enviar a Moscou una delegaciti encarregacla de discutir amb el Govern
sovietista les modalitats segons les
quals funcionarà la societat mixta enca r re g ada de les concessions.-P.

ABANS DE LES ELECCIONS
GRBGUES
ELS ANTIVENIZELISTES I ELS
VENIZELISTES
Ateces, 3. - Els partits d'oposició
i els antivenizelistes, incloent-hi els
amics senyor Zaimis, eahnindran
de participar en les eleccions.
Els venizelistes reclamen la tornada al poder del senyor Venizelos.1
Ha y as.
NEGOCIACIONS ENTRE TXE-

COESLOVAQUIA I ESPANYA
CAP A UN TRACTAT DE
COMERÇ
• Praga, 3. - Aviat començaran lea
negociacions per concertar un trae-

tat comercial entre Txecoeslovitris i
Espanya.
El diari 'Tribuna" din que et Govern txecoeslovac' reclamarà la supressió de l'impost del seixanta per cent
que actualment pesa damunt les mercaderies txeques que s'exporten a Espanya, com damunt totes les exportacions de paisos de medida depre-

Diu el "Journal des Debata": ciada.
"Un diari madriteny, mal inTxecoesloväquia apoiarä la seva de- •,
formal, diu que Franca es mos- manda en el fet que la corona- tzteca2
smetit en direeed a Bresca den
tra inquieta i golosa per les
es cotitza en l'actualitat en una quan, ciretn çortiran cap al loe dei dernanifestacions de cordialitat titat equivalent a la meitat del franc
'sastre. - Rayas.
llatina que han tingut lloc a francés-Hayas.
TRES CENTS MORTS
Tatimateix això no te res
Brescia. 2. - El die del llar d'original . Altres diaria castisACORD ENTRE
Olerlo, que servia sie dipòsit sament espanyols, els quals El. SUPOSAT
ITALIA. ESPANYA I LES REfraiglEt a les centrals hidrhulitampoc no representen justa- PUBLIQUES SUDAMERICANES
(pies, Ola trutent.
ment I'dpint6 del seu país, InRoma, 3.-Als cercles autoritzatzats
A rons-eq0neia de da gran sinuen taus/id tot allb que poquantitat d'aigna que ha aorta den contra Franca, essent mas_ es manifesta que les noticies relatives a
suposat acord entre Itàiia. Espanya
un
en trenear-se. ala des4ordat el sa visible que una bona part de
i les Redbliques sudamericanes, en
riu Dezz o, MI1/1,10111 els campe
l'entusiasme que fan veure que
de la
i arrasant nembroses casas i senten per Italia no s4 inds que vis-es a una retirada collectiva
Societat de les Nacions, són completaponts de ferrocarrils.
a Franca i expressid de la ment tendencioses i desprovistes de fo-.
Segons les Ultimes noticies], odi
sena germanofília incurable.
nament-Havas.
el nombre de morts puja a 300.
tot, no tenim, corn
"Malgrat
- Hayas.
a francesos, cap rad per desROJAS VENÇ NILLES
LA CAMBRA ITALIANA ADOPconhortar-nos de l'acostament
Santiago. de Xile, 2.-EI 'die ;Rojas.
TA ELS ACORDS AMB RUSSIA Primo-'alussolini. Constaten al campió de pesos pesats. ha ver« el
Roma. 2.-Han estat adoptats per la
contrari, amb salisfaccid, que francés Nilles, per knock-out, al tercer
Camhra ei acdrils italo-russos signats - los nona que justinquen la
round.
a Roma Eany 1021.-Havas.
simpatia artnal entre tots dos
Rojas es revelà com a un bon boGoverns. tfi tusa valor general i xadon-Havas.
LA PREMSA ROMANA DECI.Ano fa sima augmentar la sial- ELS PRESIDENTS
RA QUE L'ALARMA FRANCESA
palia d'Espanya per França.
DE LES CAMBRES
NO ES JUSTIFICADA
do Primo de Rivera
L'Espanya
Li.boa 3-Slan constituit les taules
Roma, i.-Una personalitat
admira d'Italin.J.:esfore. fei -Kis- del Parlament.
cada ha dit que no hi ha cap corrata - per restablir FOSire: ella ha
El senyor Doménec Pereira ha estat
l:tejó entre el discurs prommciat el 16 cPestimar , dones, tambd. l'eselegit president de la Camhra. i el Se-.
de novembre pel senyor Mussolini i
l'ore més 'contintial que ha per- nat ha desiguat president al senyor
l'acostantent amb l'F.spanya del Di: rOs el manta/Unte/ti d'aquest
I3orreira Barreto.
rectori. El senyor Mussolini continua
justament
ordre a França.
El senyor Sa Cardos no presenti la .
simplement la mateixa política inde- perquit horn no ha d p ixat altar
seva candidatura -Havas.
peturlent que ja seguí en la qiiesti6 aWles coses fins al punt que una
manya.
reacció ros neceas:aria. l'acord
Només hi ha entre Itälia i Espade l'orare i la Ilitsertat resta
rar-se llançada dsaprds de la
nya un acord comercial i un desig de , mes harmoniosament realitzat
que alta cos han esta) indispen- visita dels reis estianyols a Ro_
collaboració entre la Italia de MussoIMi i l'F.spanya de Primo de Rivera.
sables culis d'Estat . A l'Espanya ma. iii passat desapereelint quo
tradicionalista li plau d'Italia el mentre ele si-Adules espanyols
La "Idea Nazionale" declara que
eren rehut s a Ithlia, un prelat.
la política feixista ha estat fins ara poder que ha salsnt endegar ‚el
tiolords imnfliete entre la nació espanyol envint en IlliF§Sió per
d'una lleialtat absoluta vers França i
que es un error francès el considerar i cl Y:diva; però una cosa sem_ S. S. arribava a l'Aml!rien
Sud . E A una cosa excepcional
Eantagonisme franco-alemnny cota es- ' blant ha passat ni Emulen. por
!Id quo ola (Uncís nen - integrisfes Otto el vatice confit una
sent, per als altres paises n'e l'Entea un personatge im pertanyent
do la integrista Espanya hagin
ea, una cosa fonamental-P.
fet cons aqueli csni nn se n'adn- al sen personal regular, perii
un. Cal tenle en colinde que na :tisi s notable emmea aun
hasta que un cimera ea digui aquest prelat slacsi runWs
enthlie, ni vi la causa de l'or_
d'acceptar sinuilllaniament• una
&o 'material aparegui ron: a MiSSiiS del mateix rei .11114.
solideria de) catotimsrnp: Es
"El rei Anfds voldria estilan_
preels trtmh. % qu e , en el terreny lar l'in g tint tu' rara si. tote ele
propiament religids 1 matinal, en bornes d'ori gen osnatirol n1 talg .
Roma, 1.-Amb motitt de la visita
dels reit d'Espanya a Roma, alguns l'ordro intellectual i era l'ordre Iria d'Arnt‘rica: d'altra part. la
re:pie:loa!. el n ra t :n ties lar in
politica del son sor muesolini
diaris italians i estrangers han dit•que
aquesta era un senyal eloqiient (lela_ lionnr a la creencia i signin ca- semilla en contacte amb Pie
doten:me
la.
ptttsls de vista del Valied. l'n
pares tfns
canrts deis temp; en có que es refegruo (In la 'Mi ga de ls Xacions
reix a la qüestió romana. Aquests ehs • "Espanya i Italia tallen, set
mentaris han prnvocat una nota del una atine ordre, productos por tintinee quo domlnl In Mediten.
entivine 1. efot livament. han
ränia i 'arribi ultra l'Oree a los
"Osservatnre Romano", el qual essignat tin racial do com p re; pe_ riqites i populosos repúblignos
edil que "la rebuda solenine i pro.
meridional, plan
vis estleVd que molls tic produeporcionada a la (ignitat d'aquell que
t ea sdn em ynny. nl let 3 ales pnials eslatietes Valich. Quant
anava a retre homenatge al Pontiene. i que, mutis aquesta pro_
a Franca, Seih convidada en ha_
fez, no ha tingut l'esplendor que hane g sAn deálinah a l'exilievor-SO jil anlegat eIn altre4 elena tingut en temps normals per a la
tar;
‘
nlAnt4
da la unid Itellina.*
s. s'netableix una competlin_
Santa Sea'. "Picixem a part, continua,
el nomenament d'una
les cortesies, com voldria insinuar el
comissiit mixta quo. desprb
"Giornale d'Italia", emprades per la
• • 5, >1
Santa Seu en aquesta °casi() pels po- sis nutsne de signada la remencld, re g lamentara equitativasr.4.•
ders coexistents en la mateixa ciutat,
ment nqueat compet6nria. Allth
petkitth hm &ahí de tettiorn que tut covol dir bona voluntad!. Per club
mentad lacia dure."
no aplicar-la a un nrostanumt
.•
D'altra part, l'etrgan vatin día que
hispano- trances?"
•;.n.«A
Variada deis rein (TEspanya a Roma
.«. .5
.e • •
"amb el consentiment del Papa", no
• i
assenyala cap renúncia deis drets de
Telegraph": •
r
'a Santa Seu apostòlica. "La respos"La unió tintina pot conaide-

.. . ,. . (151. 4 •

La

tiliestió de la
Santa Sen
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REVISTES DE SOMETENTS I CREU ROJA -:- APAT DEIS CORONELS A LA
REINA -:- CLAUSURA DE L'EXPOSICIO DEL MOBLE -:- VISITA AL PALAU
BANQUET I BALL AL RITZ.
REIAL I A LA CASA DELS ITALIANS
COMIAT

41.461811one ridldltferf41::
t s ' TELEGRAMES
r9k4: laire? de Qtrls,.que'. ot- - L'a lcal de sebe el següent telegrama
dirläriament serveix per a pujar el pü- del president del Directori
blic.
tramès des de Saragossa:
eso arribaren e% milito hi hará
"SS. Mg. volen contignar un 'cop
encara el tren, aprofitant-se el temps mii l'imborrable record.. que l'acolliq ue trigt19t venir per a conversar 2211i7 da 'de la Mutat els ha •produit i en
les autoritats.
y. E. saluden tot el poble barceloní."
Els e reit artaren • direetament i sense
El s'enyor'alcalde contesta amb el
canviar-se els vestits, del ball a resta- següent:
cid, constituint una gran nota de color
la reina; vestida amb capa de ii 131.1 ¿'oc,
gran collar de per:es i corona. L'akalde
Ii ofrenà un ram de flors.
Entre els que marxaren amb el tren
especial hi havia, ultra els reis, el general Martínez Anido, l'ambaixador
d'Itälia marqués de Paulucci amb el
coronel Monsergo i el marqués de la
Torrecilla.
El governador civil senyor Losado
¡ el cap de policia senyor /sfelillos,
acompanyaren els reis fina a Sant Vicens.

"Prego a V. E. elevi a SS. MM.
la gratitud , écl poble barceloní per la
seca amable salutaci6, aixt com teapressió de la respectuosa simpatia amb
que recordara sempre el seu räpid
per aquesta cintas."
NOTES DIVENSE3

rant aquesta risita colloca un ram de manifestar que el Directori tindria
flors al bust del Dant. perquèd- una actuació breu, però que davant
la insistència del pas continuará al
gue—es el poeta roes gran d'Hila.
Poder tot el temps necessari.
IIIPERBOLE PERIODISTICA
L'EXPOSICIO
DE
BANQUET
EL
Anunciä que se segueix procediEl nostre collega "El NoticieLa comitiva regia es dirigí al Pament contra tots els política de l'anro Universal", amb l'afany
lau d'Art Industrial, a l'àpat que li tic règim, per, que no s'havia conposar ben be de relleu les nooferi
siderat noble i prudent donar notiles d'entusiasme provocades per
Iii assistiren, entre abres. el Co- cies d'aquestes actuacions, encara
la visita ',regia, arriba a manimité i la Junta de l'Exposici6, els que podia avançar que s'Inan trobat
feslaeions que no anises» Les a
senyors Puig i Cadafalch. ValPes i politics l'actuació dels quals fou
EL GOVERNADOR
quin unid poden agrair els hoPujals. Joaquim Cabos, Ricard de
honrada.
inenaljats. Veieu-ne un eiernESTA SATISFET
Campmany, l'Ajuntament de BarceloRespecte la reorganització de TEpie:
na. el general dels Sotnetents, els se- xercit i l'Armada, (ligué que s'Ita de
Ahir migdia, en rebre els periodistes,
"Terminados estos netos, el
nyors Roseend. Pich i Maynes, els tos- substituir el cuirassat "Espafia", el va dir el general Lossada que els reis
rol
marche a presenciar el desi el cap del Directori ti havien manisos consolars representants dels ex- qual es pot considerar perdut, pela')
file de los somatenes, P11 tanto
LA REVISTA DELS SOMETENTS positors de TExpoeició del !doble, etc.
festat Ilur satisfació per l'acollida que
que abans d'alzó cal solidificar i perque la reina marchaba a vez el
seis ha tributat durant la seca visita
El Rei, despees, anà a visitar el feccionar les bases navals. Anunciä
IMPOSICIO DE LA MEDALLA
Palacio Real, materialmente esque el servei actiu de l'Exèrcit será, a Barcelona.
DE LA CONSTANCIA A S. M. Palau Reial.
trujada pGr 1 a mullilud quo la
reduit a dos anys, i que el soldat
Digué que s'havien rebut motes feVISITA A L'EXPOSICIO DELaelamalsa, conto quinis eit ninA les terrasses de l'Exposicié, entre
licitacions per l'èxit del viatge, peró
estará 18 anys en difcrents situaInFalaris
d'Art
Modern
i
de
la
guna
parte, despues de los viaels
MOBLE
mereixia
era
la
ciutat
cions.
Afegí
que
el
servei
actiu
tinmes
se
les
qui
jes que ha realizado triunfaldústria. acudiren un gros nombre de
l'Expo- dré dues classes de reduccions: una tota.
van
arribar
a
sobirans
Els
sometenistes. i de curiosos. de forasters /dejó del Molde a dos quarts de cinc. a base de fomentar la cultura i conaPreguntar si tornarien els reis, asse- mente nuestra bella soberana."
i d'elements oficials per presenciar
Van recórrer tots els stands, elogiant - barre l'analiabetisme, i l'altra, la forgurä que aquests haviemm. expressat de- EL REL EN JUNOY I LA QUESl'acte de la revista dels Sometents
Ins.
/nació de l'home soldat.
sigs de venir a prendre possessió ' defiTIO CA'fALANA
Catalunya i de la imposició de la 'MeEn acabar-fe la visita, el Bei va
nitiva del Palau de Pedralbes, a milParlä, despees, del problema de les
El mateix diari del vesprr,
dalla de Constància al rei Anfós XIII. parlar uns moments amb els alcaldes escotes en l'oficialitat.
aquest cas roque
en
maig,
i
de
jans
de
A la part alta de la gran plaça
Lleyda i Girona; tatoDeclaré que han quedat gairebé mandrien una vintena de dies, amb tota
Beles Arts s'hi installä la tribuna regit de Tarragona,
"Se'ns ha dit que el senyor
la gentilesa de conversar extirpats els dos mals que patia Esla Cort i el cerimonial amb que chico Junny hacia fet present al moornamentada ami) les banderes espa- he va fer
sin instant amb una xamosa depenpanya, o siguin el terrorisme i el sea Madrid.
nyoles ¡ barcelonines.
narca el seu lisgut per alguna
denta d'un dele stands.
paratisme.
Afegi que una prova de la tranquIliele les disposicions rtt lalives al
A ambdós costats s'hi installarcn dues
(ligué
a
l'alcalde
de
El
discurs
bou
aplaudit
i
En
Pritat
haguda
és
que
les
persones
reials
Majestat
Sa
tribunes per als invitats.
es quals no hi problema eatalé.
mo de Rivera va estrènyer la niä
Girona
que
ell
sempre
!savia
estimat
feren
recorreguts
en
El rei 'li va significar que ell
Eis terrenys de TExposició. que s'a
l'estimava més,
dels presents.
halda cap guärdia de seguretat ni pc,-hastvendlribugaen Catalunya i que ara
era ed primer ratalé i que semi ia
eis mitjans de fer-li molt
un
periodista
fea
remarcar
que
licia;
tenia
perquè
El. MARQUES D'ESTELLA AL
gran amor per mi/testa 1-/-11a
plens de les esmentades handeres.
aquests dies solament s'havien robat
El nombre de guàrdies municipals, de bé.
CERCLE MILITAR
territ. perb que no era enlatacarteres.
quan
habitualment
se'n
tres
de seguretat i civils era gros. Per les REPARTIMEN T DE PREMIS
r/isla."
A les vuit del vespre el preroben mis; el general Lossada va conescalinates bi baria distribuides diEn entrar eis Reis a l'" hall" del
sident del Directori militar,
venir
que
era
un
cas
ben
estrany.
A LA SECCIO FRANCESA DE
tant
toen
tant
verses bandes que de
Palau de la Indústria, a dos quarts marques d'Estella, va acudir al
Tambo va éster preguntar si atril/
L'EXPOSICTO
caven l'himne espanyol.
de cinc, les dependentes dels stands
Cerele Militar, on ii fou !lineaturnio del viatge red i serien posats en
els Beis l'XxposiEn
visitar
Els avions i dirigibles volaren per Eugenia i Montserrat ',asarte i les
da l'espasa que va perlänyer
contesllibertat els presos governatius,
Moble es detingueren
eh',
del
'damunt dels terrenys. La Colombédi'a senyoretes Borell i Bogues, van (degeneral Pavia.
procedint
a
una
revisió
tant que s'esta
a la seceid frandeixà arar coletos.
rie a donya Vietäria, en nom de tuParlé ema nom de la comissió d'expedients. del resultas dels quals de- fama estona
Davant de la tribuna regia. entre les tes les dependentes de l'Exposició,
cesa. on foren rehuts per l'enorganitzadora En Dalmau Iglel'aliberament
d'aquests
detinpenia
co'umnes de la Plaça de les Columnes, sin ram de flors.
earregat d'Afers (Vaquen país,
sias. El marques d'Estella, en gut<.
lsi bastí l'altar on se celebrà
Els invitats i altres assistents a acceptar Chomenalge, (ligue
el qua] vingut< expressament
missa.
per aquest objeete, i pel presiTacte cren bastant nombrosos.
espasa del ge- COMUNICACIO DEL REGI COque
la
gloriosa
Els "bov-scouts" i alguns nens i
dent de la suselita seceiti franEls Reis van ocupar l'estrada pre- neral Parla no anava a parar.
MISSARI DE ROMA
nenes d'esco'es assistiren a l'acte.
parada a l'efecte. Al (lanera dels socesa. Ses majestats expressaContestant la comunkació que
a mans frägils. Afirmé que ell
A tres quarts d'onze arribaren, per Imirans ' i a Ihm esquerra dreta van
ren Ilurs feheitaeions per l'esl'alcalde, set/ver Pérez de la Campa,
sahria esgrimir-la dllramont
l'Avinguda Central les persones reials
l'ere realitzat pels expositors
situar-se el seguici reial. autoritats i
fins aconseguir la definitiva trameté a l'alcalde de le una, amb
T'oren rehnts a la porta del Palau de alguns invitats.
franeesos. i eom a reeord de la
regeneració d'Espanya.
motiu del viatge dels Reis d'Espala SecciA Retrospectiva pel senyor Pich
visita l'oren oferts a la reina un
En seure eis Reis ä la PresidenPrrsident del Di- nya a aquel! Estat. Ola rebut a l'AlDespees
el
i Pon. comissari general de l'Exposició, cia van oir-se alguns visques.
, formós vas de SPVI ne i uun ram
rector' parlé al pfddie que
cabila la següent comunicació
acomnanyat d'alts funcionaris.
Ir fines.
Tot scguit es va fer el repartides
Cercle.
via
a
la
porta
del
Regi
Cornissari
(le
Roma,
Can.
Felip
Acompanyaven eis reis aca1 dc le ment de premio als expositors prebaled,
per
exhortar-lo
a
d'un
Cremonesie
'a ciutat, el general Los sada. el capità miats.'els quals van desfilar pel daajudar la tasen del Directori.
"En noin de Ro/11a, sagrari de la
TOT S'APUJA
general, cl senyor Martínez Anito. les vant dels reis.
riostra nissaga, simbol etern de la
L'APAT AL RITZ
"El Noticiero Universal" puduours ses de Sant Caries i de MedinaEn acabar-se el repartiment l'alglória l'atina, n'entre perdura l'enl/lira una secció--"Con el decaf.i a cla marquesos de Benda5a ide la cabete va Rimar al rei un pergamí reA les non del vespre tingué lloc
Torrecilla, el general Milane del Bosch dactas en català.
bido respeto"—indubtahlement
l'Hotel Ritz l'äpat ofert als reis per tusiastne produit per la visita dels
Augustos Sobirans d'Espanya agracila mes interessant del diari.
i el comandant general d'Alabarders.
Tot seguit va fer Us de la paran- la noblesa catalana.
El rei anava abilat anal, umsifeirme
xo
el
fervent
i
vibrant
missatge
remilitar.
Directori
Per miljä d'aquest asecció, i
la el president del
EL BALL DE LA NIT
but i trameto a V. E.. al Consell Mueom agua que no diu res, el
general ¡ ta, reina ami/ un abric blau. Digne que ell litigué l'honor d'assisAcabat el hanquet Se celebré el ball nicipal i a aquesta ciutat una salvianostre noeturn eoeglla va pode vellut. ornamentat de pedres gri- Sir a la inauguració traquesta Expocié fraternal i els desigs que duri
SeS.
der anunciar amb unes guansició el dia que començava la rege- que els reis 6nm-en a la societat barsempre l'amistat i l'admiració que
Els monarque s pujaren a la tribuna neració d'Espanya i que atan, quan celonina.
tes boros d'anticipaciú el eop
La reina liallä amb alguns aristäamb els seas acompanyants.
les (Mes nacions asan senten la una
d'Estat que va produir el regim
ja comeneava de veme complerts
el
rector
de
la
Tot seguit hi anaren
els seus anhels, tornava a la seva crates i el rei amb algunes damiseHes. per l'abra, per tal que la prosperitat
aeltial. 'l'antes nitres coses inA la una de la matinada els reis es dels pobles augmenti i ami) noves
Universitat. el gentilhome senyor
teressants h apogut mig (lit el
clausura acompanyat del Rei.
el
vescomte
de
Priego,
el
retiraren
de
la
sala.
glóries que s'adorni la gran tradició
d'Asacir.
Digné que avui Catalunya era la
"NO1leier0" des d'aquesfa secmarquesos
l
s
senyor Anfós Sala. e
(le la mea 'latina."
EL COMIAT
rió aparentment inofensiva.
Me3 espanyola de les regions de la
de
CastellCornilles
i
de
això
l'estiMarianao.
Alres vegades. però, i no es
Península i que ell per
Després del ball de l'Hotel Rita, el:
LA NOBLESA FELICITA
dosrins. Tambai)rador d'E.spartya a BS.- ma ya força.
molesti el confrare, es dedica a
reis se n'anaren al baixador del passerg
L'ALCALDE
lia i el unen t d'alcalde senyor PuigAcabä amb un rica Espanya.
la mes pura poca-solta. Vegeu,
che Gracia, per a prendre el tren espemaní.
Després els Reis sortiren del Pa- cial.
pena exemple. aquesta notieia
Al/ir visitaren el senyor alcalde el
Els someteniste s saludaren afectar,- lau , essent aplaudits.
Cap allä a dos quarts d'una va catira marqués de Sentmenat i el senyor apareguda ahir:
Aleshores encengueren els llums
sament als monarques.
"Antes se decía doce retrasin rui:Mt que va retreure molts dels Ramos/ Vilanova, per felicitar-lo, en
El cardenal Vidal Barraquer. anule- de bengala i es dispararen eis coets
tos seis reales. Ahora dos reque }lauden anat a acomiadar els reis. nom del Ces de la Noldesa, per
bisbe de Tarrag ona. assistit pels docvoladors.
tratos mil pesetas."
xit en l'ureaueitzacie del viatge regi.
Abans de la tina aclaren arribant
tor! Vilaseca. Hospital. Huguet i Puig,
A
LA
CASA
DELS
campanya.
ELS
REIS
celebraren la missa de
ITALIANS
Acabada la missa. cl marqués de Comilles !liará .1 rei cl pergarni que li
En sortir de l'Exposició els Reis es
SERVEI METEOHOLOGIC DE CATALUNYA
dediquen es Samerente, i el senyor van dirigir a la Casa dels Italians,
Die 3 desembre de 1923
Franc ii imposä la Medalia de la Cops- situada al Passatge Méndez Vigo.
1. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
täncia.
r. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL
Ni havia molta concurrencia de la
El senyor Franc. immediatament. colònia italiana.
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xanca
A LES 7 DEL MATI. (Observacions d'Europa,
Meteorológica catalana, comunicades per telèfon):
pronuna un bree parlament. er. catalä.
Nord d'Africa i l'Atläntic. rebudes per telegrafie
Foren rebuts per l'ambaixador
Dig né eme tenia la honor de posar
serme fila):
ni:irgues de Paulucci, cònsol
al ni 'a Medalla com ha havia fet ja Manzini, coronel Mansergo, canee Eit general el temps es 1)0 a Catalunya. amb cel
pressions a les Illes Britimiques i Europa
Ilaixes
mig linea cxcepte a la regió Pirenenca, en que
a la seva mare. Ldirigint-se als Sorna- hier Andeoli. i tls senyors Faclini,
central, atnb pluges i l'evades a Escandinävia, Aletr nts (ligué que abraçava i
al rei Txecoslovàquia.
en nom Calgagno i Maragbano.
ha boires i temps borrascäs. — El terreny es complemanya
— El regim anticiclònic
tament nevat a la Cerdanya i al Pallars. — La temdeis ner haver-se dignas acceptar la
es troba a l'Atläntic i Portugal. — A Espanya el
l'Orinaren guárdia ex-combatents
peratura mínima ha estat <le mo graus sota cero a
Medalla.
cucara es !tundes, mes ami) tendencia a millotemps
italiana. Itfolts portareis la camisa
Puigcerdà, essent aquesta la més baixa de l'Europa
Acabis donant visques al ref. a ta negra i donaven el crit feixista "Ein,
rar.
reina i a Primo de Rivera, que con- cja, cja, alalä!"
occidental.
testaren tots els sometenistes.
Els reis van ocupar una estrada al
El general Barrera digné la signi- sal" starte<.
'DILUÍA i . 13_Xned e p [ l'e
ficaci4 del Sometent, manifestant que
La reina va ésser obsequiada amb
era una gran honor el que fos imitat ums raus de flors.
a ....11cru
O
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per tot Espanya.
L'anilmaixador (l'Italia va saleet
S'imposà aleshores la mesilla
ludar els retes , i els digne que
I.
la Constància als sometenistes que feia Ilur vialg.e a Diana arabava en
vint anys que pertanyien a la insti- aquesta visita a la Casa dels
tució. que seas tres cents. un dels quals
Italians; i els regraeie en /non
és sometenista de Barcelona.
de 1:1 colbilin l'honor que els
del
La l'esta acalmä amb la desfilada
baria fet amb aquesta visita.
la
marSometent sie Catalunya. Obria
El let' contestis a 1'am/salvaxa el de Girona i la tancaca el de Bar- dor dient • que lant • ell com
celona. lii assistiren una quarta part reina guardaven sta gral record
dels somettnistes de Barcelona terseu Nialge a Italia. Digne
ca deis de Casaltmea. als quals seis que (plan espanyol era
baria lonas tota mena de facilitats gran, piaste Pn s hm:los (m'ulula,
per venir a Barcelona.
tadores (l'Espanya van donar
RUGOSA,
un Mal record a corte indrets,
L'abat de Montserrat regalü al Rd
una imatge de la Marc de Déu
però que tenia el conveueirnent
etajlte..a
3 p e sEio nt t9t3
.Dluv.pf3iGt
Montserrat. incrustada damunt una peque a Itälia solament havien
A 8 hsres n
•a.41• •nnn •eChele
dra de la muntanya. tina altea al gene- deixat fels de grata record/mea.
ral Primo de Rivera i una me: peDigue que aprofitava l'ora_
si/5 per reinerriar till (top mes
tisa a la Reina.
El general Pereyra, en nom deis l'afectuosa «collida que els haSometents, ofrenà a la Reina un ram via fet cl poble
& VENTS SUPERIORS. A BARCELONA. (Sondatges de l'atrnosfera iliur a les del mati):
El presiden!, de la Casa va
200( u , 3090, 4000
/000,
250,
500,
Altitud, melena:
e flora.
ofrenar al rei una placa de
WNW. WNW. WNW. WNW. NW. NWW.
Entre els sometenistes que assistiDirecció:
19.
5,
1.2,
5,
5,
7,
ren a la revista recordem cls senvors bronze.
Velocitat en metres per segon:
Pelburn
Els reis signaren
Pui g i Alfonso. Ende Ribalta.
de Dalmases. marques de Barberä, d'honor de la Casa.
OBSERVATORI NIETEOROLOGIO DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
marqués de Fortsmy, etc.
LA.' XAPITANIA
GENERAL
.
Horas d'observael6: 7, ta i 58 hores
La Reina despees es dirigí a visitar A
Baròmetre a zero i al nivel' de la mar: 7579, 7581, 758. — Terminnetre ser: 8.3. 12'3. lo. — Tenue,El president del Directori va arel Palau Reja!, anant després, ame'
nietre hutnit: 7, 81 — Ilumitat (centèssimes de saturació): Sa, 53. 64. — Direcció del vent: SSW.,
• Panyada de la duquessa * San Car- a. ibar a la Capitania general a dos
NNW., WNW. — Velocitat del vent en metres per segou: 2, 5, 9. — Estat del cel: quasi sere. — Clasquarts de•vuit.
los i de Medinaceli, al Majestic
•
ce de inivols: cireus-strats, ctimuls-nienbus; cierus-strats, cúmuls-nimbus.
d'Anglaterra, on els corone% li ofe . Va dirigir una salutació als assistemperatures eatrumes a rombre
hammet. Li oferl l'àpat el tents i els va dir que recordava
Mäaitna: 13't. Minima: 7. — Minima arran sie terra: s. — Oscillació termométrica: 5'6. —
Nenes 1 la Reina eones& fets que es desenrotIlaten-en aquella
Temperatura mitja: 103. — Precipitació aiguosa, des de les 7 horca del cha anterior a les 7 llores del
itt eis terrenys de l'Ex- casa él dia 13 de setembre.
dia de la data: ok• milltnetres. — Recorregut del vent en igual temps: 142 quil.:lincees.
Sejei .dien; qde de primoe havia
Elietriquea. De
REVISTA DE LA CREU ROJA
Diumenge, a les nou del matí, tingué.
lloc. davant l'Hotel Ritz, la revista de
la Creu Roja de Barcelona.
Us Costos d'aquesta institució formaren davant de l'Hotel, i el general
Primo de Rivera. acompanvat del senyor Islartinez Anido.. a dos quarts
den. passaren una detinrada revista.
Els monarques sortiren al baleó de
l'Hotel. des d'on presenciaren la desfi ada dels individus de la Creu Roja.
Acabat aquest acte, D. Aniós i donya
Victòria es dirigiren cap als terrenys
de l'Exposició del Moble.

•

La Música
OREE° . CA'rALA SEGON

..DELS SET CONCERTS EN
DIES FEST1US
Diamenge, 'a la tarda, tingué
lloc ell segon de la skrie deis
set concerts organitzats per
l'Orfeó Català, essent el pro-

NOVA LLISTA DE PROFEhtsinla
A les Instes de profeesorsia
publitacfes, Ctql afegir-hi el nora
de les senyoretets Maria de
l'Empar Bruch . Magdalena Sa
les i Teresa Pintó, de Barcelo_
na, i dels senyors doctor Riera
i Punti, P. Salen/ i Morera,
Joan Gols Manuel Valldepere,
Miguel Colh. Jaume Verdura
Joan Dalmau ,

grama a carne del

propi Orfeó,
dirigit pel mestre Millet, mes
una part de les cançons amb
aconionnyament • de piano, la
qual fou confiada a l'exquisida
cantatriu, solista de l'Orfeó,
Andreua Fornells.
La sala oferia magnífic aspecte. Ja molt abans de l'hora
de començar el colmen cija'ien esgotat des entramles i el
nombrosíssim públic esperava
la sortida ‚dele nostres cantalres ando una impaciencia i
entusiasme runa P oques vegades hern vis!. 1 es que, en efecte, hi hacia l'ambient una
estranya vibració, per moments
mes intensa i aguda. que. quan
fou exposatla la senyera. la
gloriosa senyera de l'Orfeó Catale es resolgue en una ovació formidable. A pesa dret Vanditori ofega amb uns aplaudimeta eix0eiladors els primers
eompasos de "El casa t de la senyera" i subralllà encara dtversoS passalges de la formosa poesia d'En Maragall.

1
1

DEMANDES DE CURSETS
El gran nombre de peticion
rehudes mil (meseta l'impoittán
ia del qual palesa que els ea
talans han compres !l'imper_
fitneia de la tasca empresa pe
Come, cal afegir-Iii enea
les dels Següents grups: San.
Poli(' de Llobregal, Sant Olga
del Valles. Capsane's. Sant Vi.
eras dele Boris. Caldetes. S:nit
Coloma de EarM/s i Cornella
1.1ohregat. A la regada han de
manat tambe eursef les ent:!at
Club Muntanyenc i Qercle Artis
tir de Sant Lisie, d'e Barcelona,
el Centre Excursionista de Vic
EL CUTIS FABR.

Per irdieultals sorgides a dar
itera hora, ha eslat ajornat
eursel que el senyor Pompo
Fabra liarla de comenear
rt l'Aterren Barcelonf. Oporej
nament anunciarem la zeo

La primera par/ del programa era gairebe integrada per
eanenns populars harmonilzades pels mestres C,umellas. Mine! 1 Perez Moya, entre les
havia isna, "L'enyor".
quals
del rnestre Cumellas, que es
donara Pll primera antlicid.
L'harmonitzaeM d'aquesta carie(' es una troballa, ben sentit
l'amnbient. sobretot. i trartades
les Veus arnh aquella elegäneia
i aquela traça tan earaelerisligues del mestre rsmentat. Asson un exit ben franc.
I.es nitres cançons foren lambe aplaudides amb entusiasme
i /misal "El pastor p t", d'En MiHM. finalitzant la part amb t./
sardana "La nost mra verema",
d'En Morera, brillantment can-

data.

PALAU DE LA
GENERALITAT
LA CRONICA OFICIAL
DE LA MANCOMUNITA
La Crónica Oficial de la Man
munitat de Catalunya. corresponent
mes doctubre, publica el següent
mar,:
PRESIDENCIA.—Assumptes g
raf s; Negoext d'Arquitectura; Of.
d'Orientació municipal: Palau
Generalitat e Itajordomi'a: Personal.
CULTURA I INSTRUCCIO.
Cen t res acadiunics: Institut ¿'Es

tada.

Els solistes senyoretes Fornells, Ensenyat 1 Roca i el se.,
nyor Roca, es distingiren en
la interpretarid de Ilurs parle,
algunes ben dificils i com p ro-

Catalans : Secciú Eildégica.
científico - adnrins'easie
Scrreis

meses.
A la tercera

part figuraven
qualre primeres audicions. les
quals errn esprrades amb el
mes vis/ iteres: "Conilat del
earnesloltes". de R i mu s k ySehindler"; "Tres orellets del
Parisdis" i "Garideta". de Ravel i sun delicies madrigal, de
Brudieu. "Ulls de Ilum serena i clara", que fou estrenat.
Toles aquestes obres, magnificarnet/1 interpretades per l'Orfetl, l'oren calorosament aplaudides i bisades les de llave],
(Mes joies que quedaran de segur incorporados al repertori
de l'Orfe". La segona. sobretot,
amb sI seu ritme tan franc, plena de deliciosas bormonies i
de contrastos, desperté lin viu

entusiasme.

Esmenlem la lloable lasca
dels solisles senyoretes Fornells 1 Roca i senyors Torra t
Crespo en "Tres ocellets del
Paratlfs".
Aquesta part finalitzava amb

el formidable "Credo de In Missa del Papa Daniel", sie Palestrina. L'Or fe() Ca I até interpreté.

eom sempre. aquest fragment
del gran polifoni..da dp fajsA
meravellosa, produint en l'auditori intensa enlodó.
Bel/ interessant fou lambe Pi
recital de caneons que la senyoret a Andreua Vornells donara a la segona patt del pr.,grama. La nostra notabilissuna
eautatriu sapigue fer una seleeeití bel/ encerrada de "heder" d'autors estrangers. acaban l amb dues de catalanes,
Manen i Morera. i lotes aquestes olsres fonos eantades amb
la perfeerió a m g, ens 16 arostumats la gmilil solista de l'Ors
Ni. La so y a (Meció, sóbria, pevii neuradiss haut, no //pungen
cap detall ni cap matis, i el
domini que te de la sanan von
Ii permel arribar amh naturaMal a les mes sübtils inflexions. L'art de la senyoreta
Fornells es serles i delient, un
a rt sineer, que no saeri Pea res
a l'efeefistue i que s'imposa
Isst seg.nit per aquesta mateixa
houradesa. /pm hauria d'esser
la quanta t primera de lots t'as
art:stes.
Digné, sislerrlcit. admirablement, "Prop del rierol", de
"Allis al peal", de
Brahms, que hague ele repetir. tifogini al programa, per
eorre s pondr e es l'ovariö hrn
sincera de l'auditori, tina canrptilar catalana. dita amb
grbela exquisida.
Una espdendida sessió, en resum, la de diumenge.

X.
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AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR
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Consell dc Pedagogia; Laboratori
neral d'Assaig i Condicinnament; M
Geolegic de Catalunya.
Mases; Riblioreques i :harán: jeta de Museus de Barcelona; EscolaS
reior sje BilViotecaries: Concurs en.
les Biblioteques de la Mancomunits
Cata'unya: Biblioteca de
Biblioteca del Consell de Pesiar
Biblioteca Popular (le Borges
ques; Biblioteca Popu'ar de Canet
Mar; Biblioteca Popular d'Olot;
blioteca Popular de Sallent:
Popular de Valls: Biblioteca Popa
ele Vendrell: Biblioteca Popular
Vich.
Ensenn..ament: Alumnes masticas
ea el cure 1923-24: Invitas. E,ce
d'Estudis Superiors.
Ensenyament normal:
Estudis Normals: Escola ti Is:::.
Butlleti d/ls Mestres.
Eneenyament primari:
Faceta Montessnei de Vilannea:
cola Graduarla de la Mancomunitat.
Ensenyament artístic:
F.scola Superi er deis BeTs Oiicis

Ensenyamera ternero-industrial:
Escala local d'Indústria de Canet
Mar: Esco ta ele! Trehr.11; Institut
lectriritat i meanica aplicades e E.
de Tenerla.
Ensenyament prefessionale
Escota d'Infermeres Auixi!'nrs
Medicina.
Seccin d'ensenvament domest•c:
Educació fisica: Exposicior a o
cursos, etc.: Extensió d'ensuyam
t'ecn;c e Premi:. breves i subverciaroAGRICULTURA.—Esenta
d'Agricultura: Secció d'ense - ya
postal agrícola.
Es.-.1!rt d'ensanyament dont:v!i,uda.
Servei d'arbres fnmiters; Servri f

tul: Servai de ramaderia: C.eca
de haetiar: Acci6 social agrir,.
obres acahades,
117FROCARRILS.
ORBES utDRAnnttr z

tP
sA NTi \MENT.
CARRFTERFS. CAMIN3
PONTS. — Coestrnerió: Fenaraei
Arbra
roa servac ió : Camins de ha q e
Material; Personal.
l'3rin a Relació dels pernis cl
ratxass durant el mes per la Direre
nählinues.
BENEFICENCIA I sANtrAT.
P..ntli.-,‘,,tria e Maniramis: 11,11'11
Asils; lurtutes et. cm-cm dele 09'
Ments (le Beneficencia ; Sess'aie sieh
Tantee sie govern deis eetatil:eents
Bene f icencia: !Arria. Tarrae'n3.
Sfn
Sonität a Aria:lbs
d'assistència secial dels tuberculosas
POLTTICA SOCIAL.
IIISENDA. — Propietats: re'
postns; Arhitris; Empressits; Préstef
Personal.

Del Munici
LA SESSIO DE L'AJUNTAIlf.
Per no ésser el nombre suiiciell
regidora un se eeleheä ahir la sts0
Es reunid', de

¿laceras.

segona coa

e

sable, que, la faena de la nos.

talalfin a
PALAFRUGELL

ExpoEis cursets de català
Altres novas
sició
La comissió delegada de l'Associació Protectora de t'ElisanyanÇa Catalana ha scHicitat.
que es vingui a donar a Palafrugell un dels cursets de Llen.g ua i Literatura Catalana que
han organitzat elements de
Ateneu Bareelont. La soltadtut va avalada tambe per la
signatura del president i seereiari del Centre Palafrugellone
n i'Actici Catalana. clausura( per
Fautorilat, entre els socis del
anal s'espera amb gran inteTi'S la celebrad() traquest curset.
— Acabada la seva esnos. idd a l'Atenía, de Girona. el

an

Tan
ea
or

Pe

ar t
an
ga

Vi Idntor palafrugellene Ignasi
nt n -tenover s'est à preparant per
rt ,•xposar als salons del Club
3>ri i pida. d'aquesta
att
— La Junta del Palafrugell
lis F. C. ha organitzat pel diurn e nla.
tac vinent un tren estraordijch ilari perquè eis sens socis puguin traslladar-se amb facili-

mt a Girona a presenciar el
7.artit Palafruga411-U. 1). Giro-

lar

na, del campional provincial.
Pe

SITGES
Crisi :: El temps

thi
rtu
[ov

A
TV
incc
st

La indústria dol ealrmt. la
u ars unportant de la riostra vit, sofreix actualment una forrrisi. Darrerament ha qu e 'oral una faltriva i han fet susensió de pagaments diles mAs.
— Aquests dies els tempoi. als són continuats a la nosra platja. La mar ha avançat
t ant. que s'ha fieat per algalias
• . arrers del barri maritim.

VICH
Defunció. :: Obres municipals
Suicidi :: Regidor aficionat

Temps
Despres le ¡larga i dolorosa
malaltia suportada amb cristiana resignariA, ha mort Mn. Pe11.
lo.- re Bofill, eapellia de Casa de Ca;tud rita/. m'IN estintat de tothom
qui el POtletX1 n1. Tenia coneixe/fiad mente seriosos en diverses disi g.t ciplines t sentia ver amor per
tot el que pertanyia a roa/airesM
meions rrligioses t eulturals

gene
;ido

a. Si
entl
tat
(my/
'rugir
Blat

p ostra terna. Era l'anima de la
contraria de Ntra. Dona de

Monserrat. A. O. S.
— Han comeneat i contirmen
les obres de

211111 tota artivilat

la gran elaveguera de la par!,
pownl d'aquesla einlat•
:1103111S ellos, va

pedan

sr. al sets domicili. un subjecte
: E que. segons sembta. tenia perioter forbades les faculta))) martinis.
mal)
— En l'últinta sessió de FA-

junlament va fer sis de la pau u aula, cona a regidor afietoitat,
En Ginestet—per nom de gurr-.
rra Mansaire qui va tenir
Irehalls per a fer-so entendre.
r;ogut a l'especial eloqüència
,-nra. La rlegenerariri d'aquest
zimPt e sf o regidors fa tbrner que
a la vinent sessi6 parlaría el po-

seo'

pilar Ton Bolsa
— En t cda artneeM seiroana
1 (5 Ita parat • le ;Ant1rn CM) flia,
amarant totainictib les l•mrs.
ermvenia. ri!ix rico de temps
ro barrero tintan! pingas abur:-

.al.
cis.
net
o d

Ese.

doees.
sea i vare)) fer
— Ditimen ge
trira visita fl Vieh
taits membres do Ir: 17‘-‘tot.a..ió

Narinnal d'Associacions de Mil- in a fi d'entlevi)dar- .e anda
¡eh.
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r
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INS
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ärbrt
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Virad
rAT
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5 de

cenas
na.
• S'r

¡osos
Prei
t'éste

icient

‘ rgaitilzailors
l'IP
- - El Centre Exeu r siort
proineta la e-delirad :, d'un
•
curse' de literatura u. alter d
u:ramblien eatalana. ii acord
a rnh ei Corri.ili) "Per la Ertigno
catalana" de Ba:melot.a.

'tra Casa Comunal era, cirm mbi,
embolcallada per la foscor.
D'antuvi hom snposa que el
correal eleetrie ra interromput. Despees va saber-se que
els maeers—que són els enearregats. segons sentida, d'encendre els ares voltaies—havien
anal corporativament a ami-1botar la nostra Molt Illustre
Corporació municipal.
Amb el (Jarree tren arribaren els que integraven la municipal comitiva.
Fira

SEU D'URGELL
El temps
Acord de l'A-

juntament
Enguany la fina de Sant Andreu
Im estar migradissima, a causa del
temps.
— Ha nevat per segma vegada.
Hi ha arribar a haver més de mig
para de neu dins la ciutat. E l temiómetre ha marcar set décimes sota
zero. Es presenta un hivern cm i
Ilarg.
— L'Ajuntament la pres l'acord
semient:
Deixar (le matar els porcs pels
carnees, fent-ho interinament a l'antic firal, mesure es construirá' el non
escorxador a mig quart de la població en direcció Sud.

CASTELLO C'EMPURIES
¡don d'un castelloní Illustre
l'edat dc 38 anys ha mort

a Madrid l'artista escultor En
Pera Eslany i Capeila, naseul
a Castelló d'Empúries. Artista
de cor i amb superior talent,
va distingir-se sobretot en l'escultura ornamental i decorativa.
liarla troballat a Paris. Barcelona i Madrid. De la seva
carrera artística queden sollosament multes obres, ben notables algunas d'elles.
A la capital francesa va cellaborar en Pexecució d'obres
artistiques per a les instal-lacions de la famosa Exposició
Universal de 1900, i Porten admirar-se en atines llocs les seves obres següents:
A Potes (Santander), un monument all mestre müsse Monasterio. •
A Villajoyosa (Alacant), un
monument al duche Ksquerdo.

A Madrid. els sepulcros del
mestre Chueca i el de Ríos Rosas i un altre monument al doctor Esquerdo.
Estatales i ornamentació de
l'edifici El FtMilc. Va prendre
activissima part en la coastrueció• del montiment a Anfós
XII, situat al Retiro, des fiel
seu comencament. Són obra seva dues anaqueles que varen
ter -se del conjunt a escales diferents, aixf com els models,
ampliació i exerneió de finitiva de tota l'ornamentació det
monument projeclat per ell. De
mes hi ha dos lleons de pedra
modelats seus.
Es trist haver de con.signar
que no s'hagi donat la gran

importancia que t(). a !l'obra de
l'Estany en aquel 1 monument
grandiós, en el canal va treballar uns int anys, deixant
tan apreciable artista quasi del
tot oblidat.
Havia obtingut bons premie

en Exposicions i medalles de
segona elasse a Barcelona i a
Buenos Aires. Era professor
immerari'de l'Escota de l'Hogar
i Prafessional de la Dona i auxiliar de la d'Arte i (Bicis de
Madrid.
MATAR°
bescfici de l'Asil de les
Germasetcs deis Pobres
Els clics 7. 8 i 9 del (me som a la
Societat d'Esbarjo Iris. de Matan.),
tindran lloc uns festivals a benefici
dc l'Asil re les Germanctes dels Pobres. El dia 7 hi hauris un partir (le
futbol, i a la suit una conferencia
pública, a cauce riel doctor Ende
Serra, el qual desenrotllarà el tema:
"Cultura física". El dia 8 una cursa
pedestre, adjudicant-se la copa de
l'Ajuntament d'aquesta ciutat i diversos premis. A les onze, solemne
execució de ballets de diverses contrades catalanes. A les dues de la
tarda. äpat de gennanor al local social de n'entestada multar. A dos
quarts de cinc de la tarda, inauguració de la temperada de teatre, posant-se en escena "Terra baixa" i
"Toreros de pega".
A la nit, selecte concert i laall. El
dia 9, cursa ciclista, match (le boxa,
partit de futhol, repartiment de premis, i a les sis de la tarda, ball.

Festes

, dala d mMr
es tríse.49íeijinal.> 1We",
4' • 1,4 f.
ingriieW sliís anilla si' stin'
;-tÇ
,
fens:cowilhi st se'ó Visten' lubr;
set,
i'd'arti fdielgrails-d'una
EL
ORAN'
OVINYett DE
les . p.igines de música de cada original.
POLIORAMA
Si es • tractad'impresos, haurà també
*par
d'acompanyar-se fotogeafia de la) par- • Definitiatusut .pedem
leA:ger.
nyil
iAp
t OallA
la Iljsta
a8 de
AL;
fui Oop
lada.
ELS AUGUSTOS ESPOSOS ARRIBEN A SARAGOSSA
p :. , rš
que
;ps
ceim
i
el repertori
Eh compositora que concorrin al tema I del present Concurs han d'emir en escena els , dies 13, t*,: 15
de terres de llengua catalana (Catald- i 16 de desembre, en aqUest
HA MORT EL COMPOSITOR ESPANYOL TOMAS BRETON
aya, Balears. Valincia, • Rosselló, etc), teatre.
Al cap .d'aquesta eornpanyis
o han de tenir, quan menys. den anys
quedonava l'Orquestra Simfónica es riel Pilar i havia disposat que de residincia en alguna de lee encon- hi lia M. Albert Sevy, m'anden
REUNID DEL DIRECTORI
trades on es parla la lengua nostra.
de les millors obres d'Andreu
A les sis de la tarda iba reunir el van veure sorpresas per la noticia es roneedeivi un crèdit de
L'Orfeó Cata% podrit exigir (seis
de 'Sonde. Com a primores se300.000 pessetes per repararConsell del Directori, sota la presi- donada pel mestre Arbós, .-n acabar
anters premiats la documentació naces- trius hi ha a d'afane Mlle. Anel programa, que ahir rnateix al ma- lo. dencia del contralmirall Magaz.
Les autoritats de Saragossa säria per a justificar aquesta condi- dree Garniel. i Mille. Paulet Cart,
tí, hacia mort l'insigne compositor
El cap d'informacions ha manifesformoStssinta actriu que adula
han lliurat al rei una petició ció.
tar als periodistes que en la primera gletrai (le la música espahyola, ToEls concursants al tema II no és en els primers teatres de Pad'imitan, a favor de! reo Andreu
part de la reunió hacia estar present más Bretón.
que
siguin
de
naturalesa
el
rís: Cal esmentar Alfred DriCom homenatge pòstum a la mort García, rontlemnat per una obligatori
el sots-secretari cc Guerra. senyor
plessis, Lhuis Baert, Geo Sande rillustre músic, l'Orquestra toca
Audiencia francesa pel debele catalana.
Bermúdez de Castro i que en el ConLes
composicions
no
hauran
d'ésser
vaal. Es posara en escena lee
la "Jota" de "La Dolores", que el
d'assassinat.
sell s'havien despatxat molts assumpescriues de mà dels mateixos autors.
següents obres:
entre
el
qual es trobava la
A
dos
.quarts
de
quatre
els
públic,
tes de tränsit dels distints departaments
en elles la.
Dia 13: "Inútil m'altar,
infanta Isabel, oí a peu dret.
reis han anal al Camp de Sant sinó de copista. procurant
ministerials.
"Ell!", "L'engany", "CapitN
La noticia de la mort del genial Gregori , en les forres li han major claredat.
A la presidencia hi ha estat una
l,a propiciar de t es obres premiades
s'estenguè ràpidament
després de vostè".
rendit els honors de consuecomissió ste l'Associació general d'a- compositor
autors.
causant a tot arreu la
fut. Van presenciar un simula- queda a favor de llurs Jtrat
Dia 14: "Experiment horri-í
judants i auxilian d'enginyers civils per :Madrid,
deisar
el
Es potestatiu del
enunció.
ere de crirnhat.
hie", "Violació", "El taIlla-eir.
se l'Estad per expressar al Directori natural
part,
o
en
premio.
en
tot
El Ccrcle i Acadèmia de Belles
A un quart de sis la reina ha d'adjudicar els
l'agraiment de la classe per haver vist Arts endolaren llurs balcons.
valer de les obres
sortit de Capitania, i es dirigi per raó del magre
Dia 15: "El dol de la dama",
cuit".
a la "Gaceta" resolt en justicia un expresereades.
El mestre Bretón tenia 74 anys.
a
I'llospiei.
Va
recórrer
toles
"Al dipòsit", "En flagrant,
pedient que, relacionat amb els ajuLes composicions s'enviaran a l'Orfeó
Fa temps que estava malalt.
les
dependencies
i
va
converdelicI e"
dants de monis, s'havia incoar al miCatalä (carrer Alt de Sant Pera, 13).
Ahir, al trían, quan el seu fill
sar amh algunas asilats.
nisteri d'Hisenda ja fa proa de dos
a nom de Joan Salvat. secretad del;
Dia 16: "Una nit en els bat-'
en companyia del qual vivia,
augustos
espoDeepres
els
xos fons", "Dissimuladament",
anys.
Concursos Eusebi Patsot i Llagustera.
aná a despertar-lo, se'l va trobar
sos s'han traslladat a la Llotja. i coda una d'elles portara un 'ema.
"Asil de bojos", "Madame Bei'7 sense vida.
,on es va celebrar la recenni6
Les que ontin al tema I hauran d'ésHacia mort d'un colapsc cardiac.
popular.
ser rigorosament Medites.
l'ambé
bé es fans una matinée
eu 'T
Aquest mati, a les onze, s'ha efecEls earrers astaven
ibis per tot
Teernini
dissabte, dia 15, a les eine de
tuar l'enterrament del mestre BreSUPREM DE GUERRA PER
nals u hi havia terca gent.
1025.
de
gost
dia
15
d'a
la tarda, amb un interessant
ton.
Els reis han entrat al pallan
VEURE LA CAUSA CONTRA
El veredicte del Jurat es fati mil& programa. La direcció escèniDes de molt abans d'aquesta hora
de la Llolla, el qual estaNa el dia t de desembre de 1925.
L'ALFEREC GUSTAU DOMESca va a Arree dels senyors Bu llacudiren al carrer de Campo/trames,
moll guarnit.
El jurat del present COnCUTS sea el
GUEZ
bena i Girbal, notables artistest
an vivia l'illustre compositor, nomTot seguit va romenear la
que actuara per al III Concurs
els quals faran que aquestes
A les onza del mi-di es cons- hroses persones, desitjoses de retre- reeepeió i la destilada de per- mateix
Premie Musicals Concepció Rabel'
deis
guatee funcions siguin un fitituí la sala de justicia del Su- li el darrer tribut (l'afecte.
sonalitats.
• s. vídua Hornaguera.
i
Cihi
del reflexe del petit teatre del
prem (le. Guerra, presida per
A les onze s'organitzà la comitiva
Despres de la rreepció els
desembre
de
1023.—
Barcelona, r (le
de París, amb
Vazquez, actuara de fúnebre.
reis marxaren al teatro Prin- Joaquim Cabal. president de l'Orfeó
fiscal el senyor Alvarez Potes
cipal. on va celebrar - se la fun- Catala.—Pa s nual Boada, secretad de la seva intelligencia i bon gust
L'enterrament era pagat pel C e r i de ponent ei general Ayala, c le de Belks Arts.
provat.
dó de gala.
l'Orfeó Catalä.
per veure i fallar la causa conA l'escenari es balda la "joa
pes
de
fèretre
asusta
conduit
El
ROMEA ROMEA
tra Ealferee. d'infanteria 611S- bracos pels alumnes del Conserva- ta".
Divendres a la vetlla s'estrenarà
tau Dominguez, per la seva ac- ton Artístic i familiars, els quals es
El general Primo de Rivera.
en aquest teatre una obra que ha fet
tuad() en els successos del ju- rellevaven en la pietosa tasca.
al Casino Principal. ha retad la
N r tes de Focietat
niolt soroll a París, es tracta de la
lio! de 1921.
ofirials
cape
i
dols
visita
Darrera marxava la nornbrosa coLa joieria d'En Joan Valenti pellícula parlada en quatre actes i
Defensava el processal PI mitiva, i un cotxe ple de corones.
la guarniel&
on
hi
ha
Passeig ute Gracia. Si.
per sitol "El
.capith de cavalleria Martínez
El president del Directori va obert a una tila gnft iea exposició- , to quadros que portaobra
La presidencia del dol la formade gran
de l'orfeneta",
majá
Briaga.
un
disenrs.
és
peches,
fer
i
del
finat
Abelard,
l'envenda
de
brillante
ven el fin
fou
El Domínguez eslava encar- carregat del ministeri d'Instrucció
Des del teatre Principal el vuitadíssima pel nostre mön enlodó i interés, que, repetim,
un formidable èxit quan la seva esregat de la protecció del eaml pública, scnyor l'ere, Nieva, i els
rei PS trasiladä a la easerna
elegant.
trena; l'adaptació a l'escena catala(Pleamar, perdent diversos ve- presidents dels Centres a que per- Ilaneere i la reina va estar une
na ha estat feta per l'enginy-ós autor
gades el contacte amb les tor- tanyia el finar.
mornents a la Capitania CeneJoaquim Montero; ell mateix cuees. allegan' esgotament fiste.
Al dol In figurara el Conservato- rat
ra de ta direcció i mise en scene de
El Consell de guerra celebrat ri en ple, professors i aluntites de
A fine ottarts de non Os rete
la comedia. No dubtem que el púa Melilla el condemna a 12 anys tots dos sexes, Acadèmies i nombro- PS traellarlaren eta erttxr a Pesblic confirmarà l'èxit obtingut a
cap
a
Mai un dia de reclusió temporal: sos múscis i autors.
marvar
heló, per
París. L'empresa, conseqüent en el
PROVINCIAL
AUDIENCIA
El fiscal del Suprem nega
'i'ambe iii figuraven els nnisics
drid,
propòsit de presentar dignament
sen
molles
l'existimeia de l'esgotament, de les l'andes (le León i Wad-Ras.
VISTA
DE
CAUSES
hl
lamia
l'estació
A
les obres que va posant co escena,
ear el proeessat disoosava crain
La comitiva, ess aquesta forma, ha
persona lit al e.
Davant de la Secció primera ha
encarregat el decoras de "El micavall.
arribar fine la placa d'Isabel II, i
El tren ha estat delingut
comparegut Evarist González Nar- ha
l'orfeneta" als `reiantati caceEl Domingarez din que a con- davant del Teatre Reial, l'orquestra
l'eslarifs (le CalataYud i Carre- bona, acusar d'estafa, per al (mal ha lió de
Amigó 1. Colmesertilimeia d'una eaiguda es die- d'aquest coliseu, la qual esperava el
tas. per tal d'entrar a Madrid demanat el fiscal la pena de quatre nOgrafs Baffle i
lucro.
loa el pru i carninava auxiliat seu pas, ha tocat una marxa fúne- a l'hora assenyalada.
nsesos i Uli dia d'arrest major per a
per 1111 Soldat i ttuu sergent. Afe- bre.
cada un dels delictes i la indemnit.
gf que el cavall Ii fou luces al
tia seguir la comitiva pel carrer
zació de 1,500 pessetes.
de
poe
pels
assistents
d'un
de l'Arenal i Alcalá, detenint-se 1111
eap
A la Secció tercera s'ha assegut
MUSICALS

EL GOTEEN DEL DIRECTO

, r„,

L VIATGE

LES RESPONSABILITATS

CRONICA JUDICIARIA

PREM'S

Inontent davant del Cercle de Belles

La ()alisa ha quedat pendent Arts i davant del Teatre Apolo, on
lambe l'orquesta de la "catedral del
de sentencia.
DE LA "GACETA" :: RETALs genere xic", ha deixat sentir cls
acords d'una marxa fúnebre.
ORDRES 1 11EIALS DECRETS
A la placa de la Cibeles el OcreI.a "Gaceta" publica, entre
altres coses, cinc Reials de- Ore fou dipositat a la carrossa, i els
crete destituint cine julges; concurrents ocuparen Ilurs raspeeuna Reial ordre disposant que this carruatges.
A la placa (le Manuel Becerra es
el director general de Presons
s'enearregui del despalx dels dermis la comitiva, i el dol desfila
davant
la presidencia de l'enterraafers del ministeri de Gräcia i
Juslic n a: uta Reial decret pror- rnent.
Aquest continuà la seva rnarxa
rogan/ fine el 31 del mes que
sota, porque ele contribuenls fins el cementiri de la Mare ile Déu
(le l'Almudena, on reberen sepultura
puguin declarar la veritat
la sea a riquesa per a Iota cine- les despulles de l'immortal Breton.
se d'impostos; un altre autoDISCURS DEL REI A LA DIP1.1ritzant per fer les obres del
TACTO DE S äRAGOSSA
Valónde
port
clic d'abri st del
El rei, al banquct de la Diputació,
al
mialtre
antoritzant
da; un
ha (lit que hes paiaait
nisteri de Fornent por fer con- havia pronunciar l'alcalde, no eren no,
!radar per miljia de correas . mes
que el refkxe di l'afecte que lum
els materials per a la cotasrebut en passar per la terra aragoInmoló del ferrocarril transpirennie de Lleyda a Sant Girene.
PTIEPAIIATIUS PER REME
ELS REIS
Es treballaria aelivament per
donar una brota rel isla als
reis.
Els carrero sonata tot andonmeals. Es l'ara testa a lote ,
ele despalxos i centres ofieials.
TOPADA D'AUTOMOBILS
En imitar ei carrer sto Preeap a la placa del Caillao, han topat dos aut ornähils,
resultan! ferit. greument Engrill Fernández. el qual oenpava un dels vehieles, i lesionados unes senyores que anaven
d u o sin nitre.
LA HORT DEL MESTRE
'IR ETON
Les nombroses persones que assistiren ahir, diumenge, al concert

VILAFRANCA DEL PENEDES
Nova Junta -:- Curs d'analisi
Brnalona, anar i
de vins
tornar
En la reis ni ( •(. 1..h rada si u1 elige passat van ci sser rrele• is per formar part de la Jun1 direetiva del Casino Unió Cot;:)mcial els senyors Joan Boseh,
liamon Quer i Dornimer Via. Altrament. els joves Josep Estere
i Rovira, Loan Ivern i Antoni
leona, van Asser elegits per
r•-nstituir la nova Comissió re,
n ativa de l'esmeatada entitat.
qual era actualment sots-einctor
— L'Estació Enològica conunnll establiment.
SABADELL
voca a un er g s präctit d'anälisi
Tm Juata del Gremi de Fabricants
de vins, la (lumen') del qual se- La fira : - : A l'acondicionament
ta estudiat. ainh el fi d'implantars
e
rà de quatre setmanes, des del
Nova raó social
lo abans d'acabar l'any. un pla de fudia 8 de gener vinent.
monament ele l'esmentat estabilment
La Fina d'Iliveris ha int a la nosEl nombre de places es linticls Docks, que permetrà a tots
tal, calera sollicitar la inclu- tra chitas una gran astil-nació, essent amb
pre- dos una mes perfeccionada organitsió al director del dit estatal- dels anys que hom ha total laRamzació en benefici (tal seu ' funcionantenf estatal, per carta, abans sacia de més forasters. 'rota la
i economía per a la.coaporació.
del dia 20 de desembre. l'aura bla es plena de parades i les places ment
— Ifa estat dissolta la raó social
d'indicar - se el nom, cognotris, de Pi i Margall. del Dr. Roben, del
"Prat Carol i Compamoia", que es
edat, !loe de residencia i si lloro Oye de la Victimia i sie Sant Jaume, s'han vist atrmehles de gent. així dei,icava a la fabricació de filats i
is val-vinicultor, .elaborador o
corn el catnp clat,-accions de l'Avin- teixits de en/6, hateas estat anearcomerciant.
regats de la liquidació di que (oren
— El nos1re Ajuntament, guda de Joaquín.: Costa.
gerent i d , rector tér.nic, respectivaIla contribuir extraordinäriament a
dissable passat, va anal. a BarPare Carol Prat i Joan
eelona, en corporadó, per as- l'animació. rhaver-se trencas l'antic mete. senynrs
sistir a la recepció en honor tostan', gairebé fet traducid, de plou- Carol Prat.
Per continuar els negocis de la Olad'Anfós XIII i Victòria Euge- re quan les parades eren bastides.
— Ilavent cessat en el cärrec de di- solta societat, sha coastituit la comnio d'Espanya, que se celebra a
mercantil Manufactures Carol,
la Casa de la Ciutat de la nos- rector de l'Acondicionament Públic panyia Anónima, havent estat conMunicipal el senyor Caries • Casano- Societat
Ira capital.
ves i Alisal, ha estat nnmenat direc- fiats indistintament la gerencia i
La Villafranca que es passei de la firma social als senyors Joan i
Ja pogué, amb sorpresa, cons- tor jalea , e1 senior Aufós
1 * quimic, el Pere Carol Prat.
. • ibiiiI
tatar, durant el vespre del die. Duran, -engfnyer

nesa.
Va (Iir que en sortir de Valencia es
van agenollar davant la Verge dels
Desemparats; en arribar a Roma, sisan
postrar davant del Sant Pare i a . esllores no pogué estar-se d'invocar la
Verge del Pilar, que és l'essència i res= de patriotisme i espiritualment la
Capitana general deis exercits copanYc'lsr
Pe. això eli aval ha vingut a pregar-li per a Espanya. per tal que l'en.
fortaleixi i i'ajudi a ocupar el lloc que
Ii correspon com a nació.
El rector de la Universitat. senyor
Royo i Villanova. va_ donar un vista al
primer . orador dels • reis i tus altre al
rei deis oradors.
En acalianse Ektat es dirigiren a la
plaza de la Independencia, en la qual
va tenir lloc la revista dels sometents.

ELS REIS A CAPITANIA
Saragossa. — A in, receppió
de Capilania el president de la
1)ipulael6,11a Mural. al sobirit
un exlens misalge, en el qua l
es fOirila aquella corporarió
de la rabuda - •que Italia ha fat
•
als reis..
Afegeix que A pagó, en rehre
els reís,: pensa en els sens interessos eennbmies, en els Seils
Pl.(AibrIaegma essr‘r rniittat li sa . arnb una

esplandida, admirable, en'
velada, que si g ui erseola de einfiniania i desitja de plani un
patrintisme que per la seva exhuberancia no pugui cabre
tre les oreares fronteras,
Ara g ó esta n Pavaneada de
la in-punta patriòtica. Cal que
tots cumplim amb el riostra
teure, servint a la !matra p8iris i al rel .
El general Priva% de Rivera
•
ha eonleslat bretunent.
El rei va dir que s'havia
eolupadit de Nestat del temple

al banquet Nicanor Costa Duran.

E as O i 1ato1 i thgotera
IV CONCURS

ANY 1922

VEREDICTE
T. Premi de 2.000 pessetes a . la raes
important colicu eció. tant en quantitat
com en qualitat. d'obres antigues (viscali. instrummtals o mixtes) d'autors
de terres de Ilengua catalana (Catabaira. Balean, Valencia. Rossel l ó, etc.)
anteriors a l'any t650, no publicades en
notació moderna.
No s'adjudica.
II. Premi (le istoo pessetes (extraordinari. per no havense adjudicar es
el Concurs anterior), al mil l ar poema
coral a veas soles. sobre text català.
S'adjudica al número 3: "La canc(3
del vell Calm, s". Poema con !. Lema:
"La Verge d'AtMana".
L'autor, guatiyador de• prend en
aquest Cotteurs, enviarä, tan aviat
pugui. còpia deis sis primen rompas.
sos de la seta obra, acompanyant el seu
nom ¡ residencia.
Les obres no premiades es retornaran a Iturs autors durara e t s tres mesos 5cgiients a la publicació del vcredicte, mitjaneant la presenuació del lema i els sis primen compassos.
I.es que no es retirin durant dit ten
me, l'Orfeó Catalä es desunen del
compromis de guardar-les.
La propietat de l'obra premiada que.
da a favor del sen autor.
Antoni Nicalau.—Lluís
Remen. prevere.
Barcelona. t de desetnhre de IO23.—
jnaquini Cabot. president tIc l'Orfeó
Calalá.—Pasnuai Boada, secretari sie
Catalá.
V CONCURSANT rrt23
N'Eusebi Patxot i Llagustera, pianista enmordanes, natural de Sant Falos de Guixols. morí est a q uella ciutat
el 12 de juny de 18na, a l'etlat de .17
anIYIefe6 Catalä de Barcelona. associant-se als desigs d'En Rafel Patxnt
i Jubert, el qual asid> aquests Pretras
musicals ha voleut II-morar pietosarnent
i escaient la menthria del seu
Fare. adreca als compo s itors catabae . i
als musicògrafs en general' el pre-

sent
CARTELL
Premi de 4.000 pessetes al rniPor
per a gran orquessimfenic
Poema
fra.
U. Premi de 2.000 pessetes (extras
° Minan par no haver-se adjudicat en
el Concurs anterior), a la mes impor1.

tant colleceid. tant en quantitat coto cn
qualitat. (l'obres miti gues (erais, instrumentals si mixtas) d'autors de terres
de 'len gua catalana (Catalunya. Ralears. Valencia, Rosse'15, • etc.) anteriare
a l'on y 1655. no publicarles en notació

moderna.
Carta colleeció batid d'anar acempanyah de dales relatives rls
na he transcrita aloe on es troben, des-

havent retirar l'acusació el fiscal, per
manca de proves.
Davant de la Secció (marta ha
comparegut Francesc Borras Eabregas, acusar d'hornicidi per imprudencia. El fiscal ha sollicitat per al processat ' la pena d'un any i un dia de
presó correccional i den mil pessetes d'indemnitzaci6 als hereus de la
víctima.

ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala pritnerd.—Drassanes. Major
(stenstia. D. Echarte contra P. Ehsalde.
Secció primera.—Vilanova. Incident. Concepció Serra contra Frass'
cese Ferrer.
Secció segona. — Hospital. hieldent. Societat CamIla i Oriach contra Societat de Construccions, S. A.
Secció segona. — Figneres. S. J.
contra J. P.
Competencia. Maria Carlos contra
Erancesc Rotis..
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.—Drassanes. Dos
orals, per robatori i furt.
Secció segona.—Universitat. Dos
orate, per furt, i un per dispar.
Secció tercera.—Sud i Hospital.
Dos orals, per robitori frustrat i lesione, i un incident, per (xercuci illegal.
Secció quarta.—Barceloneta. Un
oral, per infracció de la Bel demigració.
111001111101111111111111110101019111111111911111111511

DIJOUS
es pos:1'qt a. la .venda
TERCERA EDICIO
del Ilihre de

TOMAS GARCtS

YlliT CANÇONS
Anira precedida d'un prbleg
CARLEA RUDA
i cenit illustrada amb botaos
originals (le
ENRIC RICART
Preu: Una pesase.
EDICIONS LIRA
Ample, 63

e
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MOVIMENT MARITIM

Vainilla entrego
Vapor italià "Bollo", de. Trieste,
amb cärrega general i 3 passate.rs.
Amarrar moll die la Barcelonesa.
signatari, Ramos.
Vapor espanyol "Cádiz", de adía. arnb càrrega general i a paasatgers. Amarras moll de Balears.
Consignatari. Rennul Bosch.
Vapor espanyol "Vicente La Roda".
de Mah6, amb cärrega gelees1 u 4a
passatgers. Amarrar moll de MitraIla. Ccnisignatari, Amengua!.
Vapor italià "Duces (leen Abruzzi".
de Genova, amh càrrega gcaeral i 17
passatgers. Amarrar mol' de Ranalona Esit. Consignatari;
•
rica.
Vapor espanyol "Eslelano". de
Càdiz. amb (juega gene7,11 i Ya assatgers. Amarrar mol! dEspanva. con
.sErnatari. Comas» la Transmestitt r-

ata.
Vapor espanyol S. Ginir". .1c1
Ferro!. atnh carrega e-acral Amarras moll d'Espanya 11E. Coas z gnatari, Conipanyia Transmed:tetranta.
Vapor francés "Sfret". de Märseart
r
lla. ami) càrrega genural.Amtra•a,i,
Sant Retaran. Consi
moll
Ramírez german; i Deluzadx.
Vapor espanynl "Rey lairne 11". de
Palma. amh amiga suenen] i /.1n
passatgers. Amarrat moll de les Drassanes. CorsUgnata ri . Companyia TransmeCiterr aula,
Vapor espan y (il "A. Cola". de Va!he:a. ami, eArrega general i 24! pas-

satgers. Amarrat mell d'F.eturte NE.
Consignatari, Compan y ia Transmed!ter
ränia.
Vapor espanyol "Almazara". de
Castelló. aml n anega general. Amarrat moll d'Estein y a tV. Consignatari.
La Comercial Castellminia.
Vapor espanvol "Niont-Sani".
Marsella, ands cO7rega general. Amarrat mell de la Barceloneta. Consignatari,

VaIxelle eortIts
Vapor. italià "Dueca degli Abruzzi",
amb carrera general i trànsit, cap a
Buenea Aires i escales.
Vapor espansol "Infanta Isabel de
Ilorbón", amb càrrega general, cap a
Buenos Airee i escales.
Vapor espanyol "Cabo Saeratir,
amb càrrega general, cap 1
escales.
Vapor holandes • Fauna. a
rega general i 4114 cap a
na.

Vapor espanyql efe bias ands
càrrega general, de 3 Pibe,
Vapor espantot •VIcente La 'to-

NUMERO HA
PER LA CEN. da". amb cartee. tipeeral. cap *
Vatter espaioel "1100-4,31111a",,
SURA. MILITAR
ad) "vi aptip. ee i - lree

AQUEST
PASSAT

opnVerter

asetaocal
/1.

Seccló a la menuda

Passei Gràcia)

d

!)
!

batata Imadllorables

EL BARCELONA BAT L'EURO-

de Francfort. Oxford i Cambridge, Ventee de Pore, Formalge de Pitee, Llengua de
porc i a f r e s ,7arlata. Chaucrente, etp
QUEVIURES: Pasta italiana, Mantega pura de vaca. .Formatges Camembert, Roquefort,
Gruyere. laitita. Chester, etc. Conserves de totes classes. Llagosfa, Llagostins, Satine, etc.
FRUITES: Eruiles fresques eseollides. Fruita al natural, en alrnivar, co compota i gelades.
&bree

....

Y

Proas avantajosfulma

ports)

FIAMBRES I XARCUTEIVA: Pernil este York, Pernil en dolç, Mortadella, Salame, Sal-

LIQUIDACIÓ PERMANENT
:1 ;J

(Extractat de l'Edició Setmanal d'Es-

liCSPECIALITATS IESTRANGERES

-,

• (tocad

(tien Soilnia I Certs U:alanos)

QUEVIURES, FIAMBRES, XA RCUTERIA, 'MUTES, PERF UMERIA

CA SA TORRES t
fkmavista, 41 6

otes d'Esports

C SIIINOVA 24

M11.15011 BERTIII R

..

1

Di.marte, 4 .4 .4eeeplbrill 4, 192$

deis generes de novetats per a senyora

m

N.:

Manes

fili

Sedes

Camusses
Velluts
' Astracans
Folres
Flassades

• QUÉ ES LO QUE NECESITAN

III!

los DEBILITADOS, tos FATIGADOS
aquellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS?
-Un ANTISÉPTICO y un RECONSTITUYENTE

¡III

Para casos tales, nada como la

Aquesta es Púnica casa que no admat competencia

UTAUBERGE

PREU
Ahir complitnentarcn l'alcalde
l'ah/tiran de Fcsquadra, el senyor
hishe de Lleyda, l'ex-diputat senyor
i Camps, i tinent corimel
d'artilleria senyor Beniane Anulada,
per invitar-lo a le> iestes de Santa
Bárbara.

que en forma apropiada, refine el antiséptico y el reconstituyente nula
poderosos, la Creosota y el Clorlddrofoslato de Cal.
Constituye el remedio soberano contra tos CATARRO', lee
BRONQUITIS crónicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y la
ESORÓFULA. Alimenta el apetito y las fuerzas, agota
las secreciones y previene la
...»
(0ve*

AIGUA IMPERIAL

Demaneu al vostre estanquer
PAPER DE FUMAR

4440ia„ e,
TUBERCULOSIS . 1 6#

CLASICO
Estoig, ro cèntims per tot arreu

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te

rada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a lamennana, de 9 a 11.

p ARAIG u E sFerrän, 14. Casa
BIOMBOS CiApEs

AM!"

Durant el mes passat la guardia
urbana ha jet 6,343 serveis diferents.

Unió d'Empresaris de Pompes Fúnebres,

JOIES, VERITABLE OCASIO
I objectes usats de totes obuses. Preu fix, Tallers, núm. 41

Plaça

Santa

Anna, 24, 1.

Servei , Municipalitzat
1.111.•
11 11111Mill 0••••••••••••••••••••••

DELEGACIO
Havent estat suprimida la Delegació Regia de primera Ensenyança, i havent-se ordenat que l'alcalde
presideixi la Junta Municipal, rmcaldia ha delegat la seca represenlatió al regidor senyor Banque per
a aquella presidencia.
JOIES ViLANov

S. A

TELEFON 2480-A

CENTRAL:

Districte

SUCURSALS:

Balboa, 'letra F., Barceloneta. Distriste IX Sant Andreu, carrer Sant Andreu.'"
Tel. A. 1895.
número 201.—Tel. 264 , S. 31.
•
1 Estafeta, Pelle Nou, Wad-Ras,
IX Hurta, Major, 27.—Tel. te9, S. hl.
236.—Tel. 238 S.
X Sant Nlarl I, Muntanya, 37.—'rele▪
VII Poble Sec. Campo Sagrado, núlim 234 , S. AL
moro 24.—Tel. 3100 A.
Hospital Ultnie.—Tel. 332 G.
e
v11 Sans, canonge retraerme 10.—TeSarriä, Reina Elisenda, 8.—Telelelon 104 H.
• fon 107, II.
VIII Grecia i Sant Gervasi, Menéndez
Pelayo, 133.—Tel. 757 G.
La Unió d'Empresaris de Pompes Fúnebres de Barcelon a, Societat Anenima, interessa
del peiblic que se serveixi exigir el earnet d'identitat amb la corresponent folografia, als representants i dependents de la dita Empresa que es present in per concertar els ajustos
d'enterrament, a t, d'evitar ia intervencie de persones estran yes a ella, que dificulten i encareixen el servei.
EI púlele pot utilitzar també els teléfono* les Tenincies d'Alcaldia i quarteretsde la Guàrdia efunicipeL

A UNI0.6

Blli ex Rodel 11.9.2t4a eEnxdpi o s117Segons una .estailistica facilitada
a l'Alcaldia per l'Institut municipal
de Demograiia, durant el mes passat foren donats (Falta al padró de
pobres, per rebre assistència del
Cos Medie municipal, 344 families.

1

PARAIGOES CARDUS
Portaferrissa, 10

•
Faianç
Catala'

Podeu comprar calcat cornple:.ament de freno. Espión-

1

(lid Bazar. 71, Salmerim, 71

. rts,
T2D

615

1884 A

Bomboneres anib dolços per a noces i bateigs. Presentació exquisida.

1

Franins Pontri Coulet caigué easualment diumenge i es trenca HMmer dret.
OPTICA ECONOMICA — Ares, 3
AGRF.SSIO
Miguel Hero Benedicto. de 34
anys. fon curat al dispensari del PoLe Nos d'una ferida no penetrant
al ventre, a la regló del buit esquerre. i _loan Pastor Gimeno, de 39,
d'una ierida incisa penetrant a la cara externa de FespatIla eequerra.
Aquestes ferides els foren causades
per Tomas Garcia, diumenge a la
tarda, al canee. de. Titule, cl qual
els agredi seMse dir-los res.

VISITES A L'ALCALDE
Ahir visitaren a l'alcalde, senyor
Alvarez de la Campa, els alcaldes de
Girona, Tarragona i Llevda, l'almirail de resquadra, el bisbe de Lleyda, l'ex-diputat senyor Mili i
Campa, i ci tinent coronel senyor
Benigne Angladda, i el capita Dionis
Hernandez.

111111191011112

comanen el seu licor
AROMES DEh DIONTSEKRAT
• UN HOME MORT
Diumenge bou trobat lavant del
número zo del carece de alendizabal
un borne estés a mera que, segons
sembla, es deja Joan Vila.
Fou portal a la Casa de Socors
del (-arree de Barbará. os mori.
S'ignoren mes detall,.

ideal

ESTUFA J . N/. B.
'Valencia. a i r, Tolefon 7 57 S P.
Hereda satudoniei cate LA GARZA.
ATRACAMENT FRUSTRAT
A dos quarts de cinc de la matinada del diumenge, al caeree de St.
Pan, davant del de Robador, la delta Estrella Ralusi invita el guardia
urbà Josep Cusi a seguir-la, Aquest
es disposava a anar-se'n sense fer
cas de les seves paraules, guau se
li tiraren al damunt tres individus.
El Cul es defensa, acnnseguint
Irr fugir a dos &la atracadors i etc.
tenint el tercer, que es din Felip
Sánchez Catalunya, de 36 any-s.

PllRE PEAlriNYER
doneu-lo als vostres fills I els
guardareu de Pescrofulisme.

8i su TERIA constante novetats
Rda. S. Pers. 18 EL

LOUVRE

infiä
F. Mo
Celes, 539, aeeeseri principal.

LINIA A Cl'ISA-MENIC

LINIA A L'ARGENTINA

El vapor CRISTOBAL COLON sortirà de
de Gijon el 2o, de la Corunya el 21 cap a lilaBilbao el dia 16 de desembre, de Santander el 19,
vana i Veracruz.

El vapor INFANTA ISABEL DE BORBON
sortirá de Barcelona el dia 4 de deseinbre, de
Málaga el 5 i de Cadi4 el 7, cap a Santa Creu
de Tenerife, alontevideu i Buenos Aires.
Coincidint amb la sortida del dit vapor arriba
a Cádiz el SAN CARLOS, que surt de Bilbao i
Santander cl darrer dia de cada mes, de la Corunya el dia t, de Villagarcia . el 2, i de Vigo el 3,
amb passatge i carrega per a F.-argentina.

UNJA A NOVA YORK, CUBA I MEXIC
El vapor MONTEVIDEO sortira de Barcelo-

Cren de Tenerife, Santa (Semi de la Palma, Puerto Rico, Havana, La Guarra, Puerto Cabello,
Curaçao, Sabanilla, Coloinbo, i pel Canal de Pasanta, cap a Guayaquil, Callao, Mullendo, Arica,
lquique, Antofagasta i Valparaiso.

Ahir a la Delegue'. Regia del Treball queda consütnit el Comité paritari de Vaquera de Barcelona. Usedi nomenat vice-president el senyor
Cortada, afiliat al grup • de vocals
patrona, i , secretad el senyor Martí
Juncosa, afiliat al grup de vocals
obrera.

LINIA A FERNANDO POO

I DEL JAPO

SERVEI ESPECIAL —El vapor REINA MARIA CRISTINA sortira de Barcelona el dia 23
20 • de Culis el 28, cap a Puerto Rico i Nova York,
admetent carrega i passatgers.

AVISOS IMeORTANTS.—Rebaixes a fa milies i en passatges d'anada i tornada.—Preus convencionals per cambrots especials.—Els vapors t citen installada la telegrafia acuse fila i aparells per
senyals submarines. essent•dotals deis Inés mo denla aveneos.
Reltaives en els M'Eh d'exportaciá.—La C ompanyia la rebaixes de 3n per ton en el.; nOlits de
determináis articles, d'acord amb les vigents di sposicions per al Servei de Comunicacions Maritimes
SERVEIS COMBINATS. — Aquesta Com panyia te establerta una xarxa de arrecia combinata
per als principals ports, servits per lisies regula rs, que li permet admetrc passatgers i cirrega.

Cam P aflä Cassi• 2 -r ii 2.72„ ǹ1 7j7a„nor

!

Parts. — Consell de Cent, 322, entresol.

DE ORO: . — Sabe
-QUIMERA
de moda " MAlle
c E L.

MAQUINARIA FRIGORIFICA

LAVABOS-BANYERES

ESCHER WYSS Y C. A .

PER

S

i
etc.
el

JAUME SAURET

de la segona rolla . d'aquest Campionat, donaren Os resultats següents:

Grup A

I : ra.

BIDETS—DUTXES,

ra admirable.
segueix en
reinen( en raeltimeei Marti
qual estigio; duranl lol el parle rm titt ho p ee perdent-se peKe en algune, neasione per exr e s de caseallee.
CAMPIONAT IW CATALUNYA
Eh; partits del diumen g e, primera

•

Pol vos di. titoMARYCEL

ESCALFADOR

i dos ilota
un davanter etull
seus gola foren (eta de metie-

de ile,enthre, i te Valeneia el 24, de bLilaga el

Hereda que nana tieor: cara LA GARZA.

A Antonfifulioz, solito -e-17Z que
es dirigia a la revista, li fou robada
la cartera al CoMenia diversos documents.

• kiele i la favilitat .que donä a
Pellicer per marear el segon
¡rol. retenint a Coma, fou el
millor que fen en Iota la tarda.
Juliä mitjanament excellent en
nut riMr el forro!' gol per als
•
'al fer ronstar. pene. que
gairehe iota la seg.ena pare llague d'actuar urextrem i visimeneen no eslava en cornilMons.
Feo Samitier el !Hitler da la
ilsvanlerie bareelonist a, i jugit
amb Iota räninia. f0
eSCall a

El vapor ALICANTE sortira de Barcelona el
dia 15 de desenibrr, cap a Valencia, Alacant i Cadiz, d'on sortirà el dia 20 cap a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la Palma, les
altres escales intermedies i Fernando Reo.
El dit vapor enllaçarà a Cádiz ami/ un altre
de la Companyia que ailmeträ carrega i passatge
deis porta del Nord i Nordest d'Espanya per a
tots els d'escala d'aquesta lisia.

El vatior ISLA DE PANAY sortirà de la Co nueva el dia 3 de desembre . de Vig o el 4, de Lisboa el 5, de Cádiz el 7, de Cartagena el 8, de
Valencia el 9, i de Barcelona el 13, cap a Port
Said, Suez. Colombia, Singapore, Maitila, HongKong, Xang-Ilai, Nagasaki, KM/e i Yokohama.

de 1'1 al 15 del que som, en
j r ees (1 . 01 , 1es, Casserides, puts,
en Alumini extra.
ESTUFES DE PETROLI
Llorona Gerrnans. R. Flors, 30
—
1..a Junta de Govern del Comité
Provincial de Sots-Delegats de Sanit id" ha qtreilat constituida de la
manera següent:
President: doctor A. Mutua; vice-president, R. Trincheria; secretari, J. Mas Alernany; caixer. A. Riera Vilaret: vocal• primer, M. Vilarrasa; litem segiin, Eco. Eolch.

la primera Inirt reeollint centrada rFAleitar i anant la pilota

na el dia 25 de desembre, de Valencia el 26, de
Malaga el 28 i de Cádiz el 3n, cap a Nova York,
l'Havatta i Veracruz.

LINIA A FILIPINES I PORTS DE LA XINA

GRANS REBAIXES

13
m

PELAYO.

ji

LINIA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA I PACIFIC
El vapor LEON XIII sortirà de Barcelona el
dia in de desembre, de Valencia ni, de Málaga
el 13 i de Cádiz el 15, per a Les Palmes, Santa

11r,

m3 ra d a [lo

a

SERVt- IS DIRECTES

A les cases dels senyors es beu el
Cham-Sors, etiqueta cerda, sec.

•

39, 1

COMPANYIA TRASATLÁNTICA

1 . 1 .,

Calefacció

econòmic. Venda: 7armaea Poch, Princesa,
Can Segalä, Rambla de l es Flora, 14.

WSMISMIREIMBRUIESZNI

Els monjos de Montserrat I
la casa J. Fonolleda Serra re.

. Guareix la Tos, Bronquitls, Tuberculosi, Ataca grlpals, Ofec, Constlpats, etc., ato.
El preparat defectos mes rápida I segurs I el mes

PA PER 5 A 4
En ben pues partes de campionat, per no dir en cap, píe
anar-se ii buscar la tiranice de
joc per fer-ne la critica. La täcOca habitual en cada onze confendent es deixava de banda i
l'obsessió de marcar gola i no
deixar-se'n entrar, porta a una
artnació individual que esdeve
funesta per a la mateixa finalitat.
Si els jugadors sabessin conservar la serenitat ami) que
els veiem contendir amb un
equip estranger, fera allavors
tele) preveure un resultat d'un
Partit de campionat, però desgraciadament itíi és aixt i per
aiX0 es preduiren situacions
rom veiérein idee a la primera
part, que mes que una demos1 revió do futbol associació,
seinblava una "melde" de Rugby.
L'Eurepa„ que tarapoc tingué Conjunt, sabé, itere, apre_
filar-se I le la manea de ennipenetració dei seu contrari i fou
ottan el Barcelona, a la segoea porta, recobró la cohesid,
que pegue imposar-se al seu
rival.
Cal convenir que el partit
(l'ahir pot dir-se que fou jugat
sense portees, i per consegüent,
quan un davanter aconseguia
passar-se a un defensa, la immine/ida del gol era manifesta.
Bordoy sortí al camp ressentint-se encara de la testó
sn feria i ben poca cosa féu,
malgrat la bona voluntat per
defensar la seva porta. El portee del Barcelona, amh tot i la
triste experiencia de Pany pas_
sal, continua temerme i es llenç a amb evident perill a recollir
pilotes. Pere no n'hi ha prou,
Bruguera, de la valentia: cal
/tea mes l'habilitat per defensar una porta i sobretot saber
veme l'oporlunitat de les sortides. ja que aquestes cal esta).viar-les, car gairebé sempre
que s'equivoquen acostumen
a esser funestes.
Surrora, del Barcelona, i
Serra, de l'Europa. estigueren
//loa millor que el son respectin company de parella, però,
amb tot, els "backs", en conjunt. estigueren quelcom millor que les dues ratlles de mitjes, ja que d'aquests no hi bague Brea CO cap dels dos
equips.
Actuaren sis majos, per?) cadaseti pol seu cornpte i en
aquesta tasea individual es distnigiren Cartilla i Sancho,
aquest a la segona pare pel
Barcelona. i Artisús, de l'Europa.
Les davanteres (oren les que
més saberen entendre's, sobresortint, ppró. lit de Vequip
blau-grana. La de l'Europa PSIigue manemla l'ere/ )0 eta que
altres e'egailes ii dAtia Cros i
els seits cempanye feren tot el,
que podien. L'Olivella, molt bé
passant, i Pellicer ocupà anib
encert el seo bloc i després el
de Jebe quan feren el canvi.
Ale:Izar té al seu favor alguna
bona centrada i aquell xut que
passä ran de pal. Cros ni n espus afortunet. Fit xut
mol! bonie amb resquerra n

:
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Primen: equips
Parcelo-Europa, 5 a 4.
Sabadell-Nlartittenc, 2 a r.
U. E. Sans-Espanyol (suspesl.
Segon. equips
Barcelona-Europa, a a n (no s'acaba).
U. E. Sans-Espanyol, o a o.
Sabadell-alartittenc, 2 a 3.

CRONICA DE CULTURA
('('RS

JEAN )1.11.YE
A 1.1. DE. C.
El Sr. Jean Malyre ile l'Assoe intee "Guillainne Bum;-. duna_
rä una serie do teinforencies so_
M'e la filologin elbseica a Eran_
ea. es dies 5. 7 , 10. 12 i - 14 (request mes. a les set del vespre,
a l'hiele'', d'Estudis tabletee.
Piden inseriure's, els que de.
sitgin assest ir- hl, en aqueeta
malea ' hora, al propi thstitül.'

Grup B
Printers equips
Gracia-Avenç, a a o.
Júpiter-Badalona, 2 a O.
Terrassa-Atletic, 3 a o.
Segons equips
Gracia-Avenç, 2 a t.
Badalona-Júpiter, 4 a 1.
Atletic-lerrassa, 2 a 1.
Grup promoci6
(Llevant)
Poble Nou-Granollers, I a I.
Ilfiro-Racing Club, 8 a O.
Andreuenc-L leva nt Catalunya
2 a O.
(Ponent)
Manresa-Atletic Tm& 2 a O (so
s'acaba).
Santfeliuenc-Samboià, a a r.
Hospitalenc-Ateneu Igualadi, 3 a
El. PART1T ATLETICTERRASSA
Aquest partit , que se celebra diemeige a Sabadell. dona el resultode 3 a o favorable al Terrassa, elloc de 2 a o com deixava compre:
dre la informació que haviern rebte.
del nostre corresponsal.

ESTAT DEL CAMPIONAT
DE CATALUNYA
Primera equipa de r.` categoria

GRUP
P. J. G. f. P. G. F. G. G.

Barcelona . 5 5 o o 20 6 1.
Europa. . 5 4 o I 22 9 e
Espanyol . 4 2 0 2 4 5
Sabadell . 5 2 o 3 9
Sans. . . 4 o 1 3 5 13 i
Martinene. 5 o 1 4 6 23 1
GRUP B
Terrassa. . 5 4
O lo 3
Avene . . 5 3 o 2 86
Grecia
. 43O
9 5 6
Júpiter . . 4 2 O 2 5 5
Badalona . 5 1 t 3 37 3

Atiene . . 5 o o 5 3
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DICLISINE
LES 3 HORES A L'AMERICANA DE LA. C. C. C AL VELO.
OROS!DE SANS
Sempre han estat simpatiques les
curses en aquest Velbdrom, pel
qual motiu el públic, a l'hora de
començar, l'omple completament,
abundant el sexe beta que donara
gran atractiu a l'espectacle.
A un quart de cinc es posen en
linia el següents equips:
Trescrras - Sant.
Ltopis-Carpi.
Alegre -Escrich.
Regulen - Salvadó.
Espahol - Regolf.
Giessmann-Bisbal,
Armengol (sol).
Surten a bon tren, prenent de seguida el cap Treserras-Regnier, stguits de tot l'escamot.
Al pocs moments s'ofereix la pr:mera prima de la Penya Peixaters ,
lo pessetes a 5 voltea, la qual és
guanyada, després d'un formidable
sprint, per en Llopis.
En arribar a la primera hora, porten beles 200 voltea, o sigui 26 quilOrnetres tico filetees.
Treserras, Llopis, Espartol porten
una volta d'avantatge a l'equip Regnier, el qual, per haver-se retirat
Salvadó, volta sol, fent fins ara Un 1
cursa esplèndida, essent llàstima ni,
no liagi estat ajttdat pel seu cotopany.
Arrihem a la segona hora amb
voltes, 59 quilennetres 85o mete,.
es dir. sense ésser batut el rece:- .
de Lloress . Eguidanos, els quals f
ren 68 quilòmetres amb el mate,
tenips.
Sur: la pissarra anunciant la pi"ma de la Penya Peixatces. són :
pessetes a 5 voltea, guanyada
Alegre, seguit tant de prop
'recay eras, que en arribar a la r -Ii tanca el pas. donant 'recaer:cop amb la seva maquina a !V
veient-se aquell obligat a asar .
vituallament a canviar la roda
vantera.
El Jurar, antb molt bon cni , •
(lema la prima a Treserras,
els aplaudiments de la roncurre
malgrat que poca mor:tenis aba
hueles passejat la pissarra ase
ciant. en castellä: -Es castigará
corredor que tanqui cl vas-.
-Arriben/ a Facabarnent, sr.
campana per les deu voltea i
que es disputen Treserras, 1
Regnier, Artnengol, Español 1
bal.
A fort tren, es elassiiiques aixi:
1.—Tresereas-Sant.

:.—Regnier.
3.e-Armengol-Alegre.
5.—Eapaind-Regolf.
isbal,
havent corregut Treserras 92 qMlämetres 435 metres anibb un toll
de 695 voltes.
La cursa ha estat forea Sucre-sant, malgrat les voltea perded , •
pela equips no classificats primer.
Les mimes no han abundar, per•
han estat disputades amb foro ji ma per tots..
Efis • lia agradat force Treserrae
el qua!, cont ja hern dit, ha estat
incansable, ben ajuilat per Sant, corredor que gto tindra un fort sprint.
però que resisteix un tren durissini
que ocasiona baixes.
Regnier, con) . sempre, ha corregid
eientiiirament.
Llopis-Carpi han estat molt
con Español-Regelf i Armengol.
Bisbal ha tingut poca ajuda dii
seu company Giessmann, que sembla
que no estigui acostumat a correr
en pista.
L'Alegre el treinta bale de forma; creiem que rodia liaren fet me.
i
4, v4I4 41109o r Sant
Treserras, amb rama de Son, ha:

.
arte, 4 de deseMbre de 1923
adjudicat a ells la mag.

DE

'fica copa.
1 ara fins a les pròximes 9 hores,
ve per motius estranys a la Unió,

tem sdn cl Campionat d'Espanva i
d'Amposta, que es faran el vi;tent
diumenge, creient que es celebraran
cl dia 16

TENNIS
NOTES DE DICMENGE
E l , CONCURS SOCIAL DEL
CENTRE
La bonança del dia (Fallir va do-

sar mona perquè fos molt nodrida
h concurréncia (Inc va acudir a les
pertes del Centre per tal de presenirs els partits anunciats.
A continuació anetem els resulto: obtinguts:
Campionats:
Derall guanya a Lloveras, per 7-5,

a Fàbregues. per 6-2. 9-7.
llover-Freixa a Vendrell-Perera,
-r O-3 . 7-5.
nota

Handicaps:

guanya a Fortuny.
. -Lbregues a Pecera.
.:‘regues a Suchi.
-u-freixa a Pallás-Tobella.
- :Jo y eras a Bover-Vendrell.
‘.•-, reta Torrabadella - Fähre. senyoreta Castanyé-Raldiris.
. • reta Montagut-Albisu a se, Vila-Fita.
a S. Durall.
.••milla a Pta.
li.ier a Vendrell.
EL POM PE I A "
:•.'st Club ha organitzat entre
SOCIS dos torneigs: un de
narelles mixtes, i un d'individual
Tots dos si n "handicap".
començà el de parelles mixsabte vinent comer/cara
homes.
aconseguit classificar-se en
les parches anotades a
Sensen-Valles, que
.1 a senyoreta Casals-Valles.
•ra Morales-Morales, que
a senyoreta Maier-Andreu.
y o r et a Marés-Marés. que
.1 a scnyorcta Tarruella-Nureta Fabra-Saprissa. que
• a senyoreta Guasch-MaEL BARCELONA
. començat l'anunciat cmeers
•,- , ificació, ami" els resultats
:ts a continuació:
guanya a López Sert.
mier a Lobo.
a Godó.
1 ,..s a Cowan.
ió a Witty.
-:: ;gne a Millet.
a Rodon.
.mat a Aparic:o.
- a Sánchez.
Cortada.
• -dona a
a Eabreg--.-s
a Quadras.
• '.1ez a Soil
Retirat de l'Edició Semanal
d'Esports, per excés

•

FORA

(Retirat de l'Edició Settnanal
d'Esports, per excés d'original.)

RUSI
RUBI F. C., 4; RIPOLLET F. C.
Ha tingut lloc aquest tercer partit de campionat. Ha començat el
Partit amb non jugadors l'equip local.

•• T A.T PF S -•

Als cinc niimns En Serra, d'un
bonic ata, obté el primer gol. Centrada la pilota, l'011é. de Ilarga distancia. Ilarea una mitja volta, marcata el segon gol, el millor de la tarda, essent !larga/alela aplaudit.
El domini local va accentuant-se
i els jugadors ripolletencs perdcn
serenitat, desenrotllant-se un joc dur
i poc net. pel qual l'arbitre ha d'amonestar-los sovintrnent. Duna arriscada En Serra obté novament un
altre gol a favor dels rubinencs. En
un avene del Ripollet la pilota toca el brae d'un defensa local (figure
liria faml, essent castigada per l'àr
bitre amb un penalty.
A la segona part s'arma un aldarull davant la porta forastera, entrant un defensa la pilota dins el
sea propi mare.
Des d'aquest moment l'equip del
Ripollet juga ami., poca correcció.
Ha arbitrat En Joaquim Pradera,
amb ericen.
SITGES
Diumenge passat tingué 'loe el
partit entre cls equips Associació
d'Alumnes Obrers (le Vilanova i
Geltrú i el nostre C. D. Sitgeta.
Al primer temps el domini fou
alternat, marcant als cinc minuts líe
e:nneneat el partit el primer gel e:
C. I). Sitgetà. d'un free-kick tirat

Avtli. 10 de propietat i ab'1:anient. a les non. l'pertt ('lt
qu'aire ni' les La traviata, pels
eNebres artistes senyora
io i senyor Straeoiari. prenenthi part el eelehrat tenor Jotol
Itosich. -Denìlt, Manon Les.
caut, pels célebres art ist es
Conealo Piecaluga. lbs iii haura t'uncid. g ires, l' Une iii 12 d'abonament i
propietat, corresponent a di»lis, Boris Godounotf; presenlaciO del celebre artista Georges Ltitskv,

per En 'tanque.
En una "melée" davart la porta
de l'Associació En Tejero, d'un hon
cop de cap, marca el segon gol, i en
una arrencada de l'Associació En
Vives, (l'un xut ras, aconsegueix el
gol de l'honor.
La segona part fou un complit
domini de rAssociaci...., no variant
el marcador. tuerces a la boca defensa que feu del seu mar,: Ea, Mi,a-

interpretacid per les senyores
llar.... Morera. Xaxart i l'errandiz i rls senyors i
Streins. IttlUtuurs a 2 pessetes.
Dernit. larda. La dida. Nit lo,'- les Mis, l'èxit de l'any, El
barret de cascavells.
larda, Ultima de El príncep
blanc. Molt aviat. El milió de
l'orfeneta, poi-lívida pallada,
art es i 12 quanti-os, adaptaciO

bent, ben secundat pels defenses
Tot el pa tit es jug't a g r an tren,
embrutlr,t-se merri:. a l'energia

d'En J. Montero.

!,.itanes.
comprendran una o di-

d'orlen-

rses

anes lliçons practiques daneu donades als alumnes
,kiador competent, que será
cada regada per la Sececidit que el primer curset
::oc els vinents dies 8 i 9,
r festius, celebrant-se a les
.e la Molina, teniut lloc
reunió preliminar dels inserres vinent. dia 5, a les set
tila, al local del C. E. de C.
avincnt que el nombre tira,rits a cada curset d'apre: t esser el de dotze, que- • 7.nt tancada la inscripció
aquest nombre. Al C. E.
a obert la matricula d'ins: alli es facilitaran tots els
interessats. Es (l'esperar
la molta anejó que Id ha in'pels skis i les bones perspels
que rhivern presenta que
ets que ara vol inaugurar la
•: 'Esports de Muntam..a consun nou exit per ella, i que

aolt nombrosos els novells
que voldran fruir dels seus
des avantatges.

.1..1

primera

almilainenl a dimatis blanes
CUANDO NIE LA MUJER
i rstretm
Erntreno,s
VIVA El. FErAINISMJ
deis s'enyors Villena i Eabra. - DinteereS, nit,
organitzada per la colònia del FiguerO.-Diventires, 7 de desernhre, estrena de la eOrnedia en tres
aele.s
LA BARCNESA

01

minarts, tarda, a les cine.

N.Emt, iduenes,

'4. _\s
Avui, dimarls,

tanta,
vermut popular:

MARIONETTES

clIn py rH, larda, a los

eine:

J. GIRONES
(el rei del h ,

ardia
La causa foil per unes mans tuvoluntaries d'En Mirct dintte l'arca
i que l' à rbitre no pita.

contra

/

tatnpiö nt.• n.,,cues

GRAMANET

41,

.b.I drama en quiao o ;lotos

94411114444+044•114•~

TE ATRF, NOVETATS
CINC EQUESTRE

taran companyla Internacional arrebaten. aullases. reunes. 1 musical. Director: Mr. Ventura Oannau
Invendre,, dia 7 de desombre, ad,
a tr., (Mart., do don, inaltallraehi
II temporada d'Idee:1f, dobnlant
una gran companyla de Giro Egilestre, COMp0›la er 051raorilinaries
:Oran-W[1S, naves a Espanya.
Es deSpaha

1:arbitre, de icient.
Al mati el tercer local ha guanvat,
per 2 a o, el primer infantil de l'Es-

04444444+4444.044.441.114.04.0

LLIURE

5, id. dImartS, larda I nit. la TAN
n,,,, ,...,....11a El paren pobre;
la penicula elenioa El fals endsinflame; la instrue l isa 1 /i1101:1.11 'J.
Les salines de Sicilia, i quarta .:
....,,nana a.• la relossal ael ldeuil bacada ell l'nbra Inininr!al !le I
Sigile Eligen' 5 11 1'. Els mistare de I
Paris.

ell444.4.44.44+11444+114+414+14

ALBA - DONAFE

4444444+111+1N+414444.44444

un (mart. Tome , l'aplaudida comedia en ll'OS llei PS EI
duelo Perez-Gómez, obra
piistutua del lilorat. Hui:
. 1 bitiii,
1/1011.1,.1 nin i ..)di_
meri es. tar,la. Las vueltas
que da el mundo; lli!, El
duelo Pérez-Gómez. -- Dij ous, ben e 1 ic i d'En JOan
Bonafi;

Llotges
do franc
represeld..01;n lii erand .Ms èxit
UNA PESSETA

/ Monumental -

CHELITO

.1v ui. dimarts. Vidocg, VI I Id.
Pni: El Jurament; El hastial del
.." diablo, 1 Jornada: Expiacie; La en- ."
Y m'ora Terratrinnoi. fnjon,. gran, ;
estrenos: El Mibuster social, I I II e
I
,. episndis, Mala somnia i superti5 cene, por lionclas l'aitlialdis; Les it, angúnies d'Anabela; El banal del l'
diablo, II i ultima, i d'altres.
.
. ,.
Y
t

e

NERA MAllA

COL ISEUM
I

Nil. a tin ittiart d'olize. 1,',-,5-traordinärianiont aplaudida
s arsuela en t res ;tel es d'Al].
f toni Paso i It:eard (1)inzülrz dm Toro. niiisie. (hl
meslre Pati Luna,

GRAN FESTA BRASILERA
en honor .1..1 fainós arli-ta Bueno Machado, ca la qual
85 artistas, 85 de
prendran pare

PALZCE REVUE
anionitzada per l'aplaudida °muestra Jazz - Band
HISPANIA

s il
L
A

LA MOZA DE
CAMPANILLAS
creariö dels potabilissims
artistes Roser Lconls, Folien Herrero, Fosar Ferrer,
Francesc Gallego, flicard
Fuste, Marian Ozores, Car.
les Rufart
Decorat nou
jets rciouaL: .....r,miuzrals
. Bulbena I Girbal
'
MI lNI)li U.: LXI l'AS

1

I
5.

,T.E.al.p.L.EO
Tn c : LA
etc.%

9

1
SISE.- 5 A1.0 DE SEVNIO I/E I'AMILIES PI-TIN ,.11,E';
A‘iii. dimat i s, grandtAs I seleete ',narraron and, floP tr e 110 ..11111 11 11 •• -• 1...”...nes; Z
rorredta
per
13
ar11,0a
Zihil
Pols:
ri
rala
enievinairo,
':"'
etarrnt" pobres. p r erl i t ql
umtinal 1-11/te n /.• 1.3,113 brUlrlit t L'arr i bado n• SS. WIA. ele R s i• • Barcslonai V
racista dels Sornctentai clausure de l'Exposició del Iti ts ble i banquet a l'Hotel
nujuco, No nyoblidia texellivira1, ..111 ... 11 . 1, 1 111 ,31 0 , lairilullo: una ha s tiitla ?"
on d.- t
1 q m. 11 0 e>tal. 111111,por tatia I
I -Ini,,,,,,,ti,,,,,,,tai en iernidora que arriba II
a la pantalla per la genial ,teella 11e...le I ove I l'arto/ . Cairel 111 1K he a. I.a di- i
vertida ruda Arnb tota la barba, de rialle , ,eltulde,
Presa (torrente: Preferencia, UPA Peelmta; g eneral, 030.
uw,,,gre, emcong de le arana ifesa 13411111111 Reina poi poble hexe l nit(11'. se- .
ele la novilla - . Amor y Trono", crearle de /a /dolmen. artista ;la Lolh.
01(121 ' E n TRINA

1

-O -

I nema. dimerres, i tols els
dles
La moza de Campanillas
i

4444...~.~ .~...»

>4

Palau Música
_ Catalana
Dinmenge, a les cine de la
larda. Db,o, de Beethoven, Mozart, Haydal, Mendelssohn,
Schubert, Schumann, Brahms i
QI:AltTET VinAL
inl..rpr.-ta.los pm'
WORrASBACHER
d'Hamburg
Plogrames i
de Música d.-. la'riii.n"3fiisical Espanyola. I i 3: Porial
Condieions especials
per als senyors soeis de l'Uffeó Cat ala.

RFSTAIIRANTS
e41114444+44.44.1144.114+64.+0• nn

Pati Blau l
El saló més higiènic da
Barcelona
Concert nit

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA
Calefacció

le.4.44444eirreirerree•444+4

1 4.4444444444444.4,6,44444e.

Corte Catalanes, 695 al 689
Talaron 3535 A
I,

quart

TalafOn 230 Al

CASAMENTS
BATEIGS
DINARS DE CASA

4444444.4~4~4444,
---

DIVERSOS -

111t.
Valgo dolo

Poro

II pedionla d'actilaniat
Reis a Itùl,a i tler tornada a
Barcelona.

Gran companyia de sarsuela

1

amb l'estrena de dos nous quadros

CONCERTS • :

+6+1444.14+~e4444+.4 .5"

ELDORADO

. ‘" i . ,111,),Irl..:. larda a les
cinc. El preciíes .111renn's El
caprichita. Exiths del honie
02 Illvl 1 . 11 (l'in(' 111/all/T/A, mili;2.;11111 11111 .1. 1: m11111.1oz del
! \'illar, imisioa ilrl n'estro
.1. I ;111 1 1 • t 11131,

la 110111-M1a dan-miro

GATZZ-HAARA. Contractas.
Reynés_Tapineria, 35, primer.

Ca p CULLERETES

fl[ bft

PREUS:
Butaca preferdncla, UNA pasSata.
Entrada general, CIN0UANTA cts.
P. ion s , a la l'aman INFAN1 • 11.. es.
cle la elit .,• rildis , Inla Pellirtna
11 1 1

/../41.arn.1

FATTY, nou ric.

PARC
De II a I. Illzons.
Pe O a e patinatar,
,
Dais

dlo

.-,>44444•4460.4.414.44444S+14
Diana-Argentina

oatiz.nno •znicroo

illszwessmassum•zu••ss•s•s••e

Ruin

arginveril.
interprelat per la
bella arHsla Eljce. 1..alze: Arnor
pólvora, a,stiniple Bi gudi guanya el primer premi,
gran broma. - Dijous, tot. estrenes, entre iltes, la nplarta
jornada de La ciutat sagrada.

Quintana, 5

de JOAN VILA

SACHA GOUDINE

10 CTS.

del Sell'11,3

>944444~4~11~4,1***0

u q u . I 3 ItI1 d'Inri de teo.
actuante.' Gaumnnt El vegabund,
per Ar1 5 c o on l Un hospital rnoiel,
Cl devorador de foc,
,! ,.,1
11,01
1 rb • La reforma n'un marit,

hijas, dia 6 , esdeveniment artístic!
Chofer, al Pa/aee
Reaparició del colossal artista

144.1.4444/44.444.6.4'
ALn ATIC K u R
ARIST,OCR

Clark.

.1julia: La intrusa,

granditis f:lm dramatie

Pedró

1

:

Divendr e - vinent, dia 7. a la una de la matinada, al
CABARET DEI. P. n LACE

u

Margarida
pr• ngranla

Walkyria

4444444.111144.11,11411.111144.11.41.e.

Dotas del set! 11011 repertori

i debut

GRAN SALO DE MODA
PROGRAMES e ELECTE3

Gran companyia de comedia

1 %vtli ilin . lrls frirda a un
.< quart de sis. la (hm lidia
,.',. voini, dia en tres netes, (l'En_
rie Ciareis .1Ivarez i Pere
..‘Infloz Soerl,
si EL VERDUGO DE SEVILLA
' creariO de Joan Ban,
al' pi'
al qual fott escrita. Nit. a

en 18 grano quadros. S5 notables artistas
200 vestils nons,
Espli!ndid decora( nett de Ros i
i cona a fi de l'esta la suggestiva i genial

MANLLEU
Ahir tingué ¡Inc tal interessant
partit entre el Torelló i l'equip
(lel qual en sortiren vencedors
aquests darrers, amb el resultat (le
4 a o. adjudicant-se la copa "Nostra
Vila". donada per un entusiaste incOgn i t.
Eren els equips:
E. C. Torelló: Horell.
Ramiro, Gotita. Sors. Cels,
Hustins, Lai e , Rubio, Marti,

Pa lace Cine

Temporada de Tardor

PALACE-REVUE

panyol.

•4444...•...44+6+.44+•«+

Teatre Barcelona

VELL I NOU

tit.

DIJons, esIrona
la eolossal
mula de la Inare .1 aptiolii, La fuga
de la promesa.

4+114444444.3444+4,4444444.

CHELITO
NOU nE.PEnTont LUXOS NESTUAIII
Nil, a les deti,

dimart3, larda I nit, pro.
etaineS rotos . . al , .
(nrmosa
1111 . 1lia El parent pobre.
eta., n'aloque. ama tota la barea l El fals endevinaire. La 111-y truetiva Malta i Gibraltar. VI i
tiltuna jornada do la sensacional
¡tu/miles arginnoni,
Qigoeg, 1 la ',Picuta en eslora
Amor.

4444.4.41.444+144.4.0441.14441

Avui, tarda. des de dos quarts
(Itlat te. avul
Colossal programa de variets. 50 bellissimes al listes, 50,
i la suggestiva i genial

BUTACA 1
CONSUMAClO

4 UNIQUES FUNCIONS
D'AGONAMENT
rls dios 13, 1 l. 15 i lii de
desenthro do 1923, /lit:
4 ESPECTACLES
DISTINTS, 4
Teatre de l'espant i de la
broma
Vegeu cartells i llistes de
companyia
Queda .i.ert l'abotutakund,.0
la eompladuria

LA VICTIMA DE SUS CRIMENES
Ir.nin,nge, eran matinal ,1, l i osa.

ENTRADA

tercer.
A la segona part confirmen cloralnant els locals. L'Aloy marca el
quart. Reaccionen els forasters, obtenint un penalty, que rebot al pal
i és salvat pels locals a córner, que
no apronten els del Saturnus.
En P. Torrents obte el einqué
per als locals, i a poc acaba el par-

Company la francesa
GRAN GUIGNOL DE PARIS
Director: Albert Levy

PRINCIPAL
PALACE
Direcció artística: Manuel Sugraftes

fitant-la oportunament l'Aloy, aconseguint el primer gol.
En P. Torrent marca de lluny el

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohèmia

TEATRE POLIORAMA

tu!. a do , quart,
IIZ Iaina. Pues
obres, dues I. El popular /Dama
en Dos arte,

-.

pir6.04414+9444.1144+114114.1144e,

repar t ida n set j.nrna.
des; La cabana de l'Oncle Tom,
N'enrió .le la simpal tea artista

......4444444444444444+144 ORQUESTRINA

TEATRE COM/C

I .....••••,...--................---....,
Temporada d'IV vele) de 192341
COMpantla q 'melle.
ROJAS -CAPAR°

,! Di.lott .. . larda, darrera rerre,onla, fló do Dusz.yo Corrientes el bandido
.: generoso. I us ,....I r . -,

provenea.
ECONOMICS
NOTA.-bol tercer al /watt colabat In /ultra tiu descanS de quinze
tninUts.
Es eltspaiNa a Lomptaduria.

la

-.4».1144444114+6444.11441144+4.

4+444444444444.444+044+e

ADULTERA Y MENDIGA

pei,u, I

grama .tjuria ; La olida& sagrada, p 0pr/11111-se
tercem
jornada de la preriosa super-

efied+44441444114.114+11.11e

11. Sor011ús

o.)

111111t3tal.

Exiisi Bureo, el :Arador, per 1 1.3v,' li. Casa de diapeses, de broma ,
acata dala Sometents, amb ansiatencia de SS. MM .
Ariat, Lola Montes.

Nil, celestial programa

Nit, I lotes les nits.
MARIONETTES

JUAN JOSE

PAUL GAY

e

CANCION QUE NO MUERE

LA PRIMERA RELLISCADA

BOXA

acabar l'euz;a-re part
que va assistir-hi
ne Vital
l'arbitre, que. era
ti „entá agrecEr
Invent d'intervenir la

GRAN CINEMA PE MODA
Notables sextet 1 irlo
Atol. dimatis. 1 . mit soroll'-,
volossal tAttistoe Rounds!.
Teas al pala de les tempestats,
la mes grandiosa ecu-a, o1.le 13
1. • nial artista MARA' 1111:1:FURIt
ma, »nades. .1.0011 metree. projectant-se seno-era; soronns trama

Nit , a les don. Ctl Unmons de la
Ilegenda d'innor 1 klr viluSa, en cinc

A,111,

Cinc sensacional. combate, cinc!
Primer erunhat: a qoalre rounds
e ntrA Pui g contra Oliva: seg.! i
condiat: a qualre nonis.ls entre
orles Contra Mrdnp n', lereer
bat, a .1: r.dulds • litre zarag”la
voluta rtasurni (luan: gran con,bat internacional, a n Ien routel,
entre CASIM
el l'ardua.: dei
rotilta C.UIZARES .eantlint
d'Espanta: aenuactonal
combat internacional, a 10 rounds,
,ntre

Saló Catalunya

te, opereta 1 revistes de
PEP VIÑAS

-..

UNA DONA EN COMANDITA

eturmdi,.

S. P.

Telefon, 1079,

,11+64444444.64444444444446.

Gran companyia de sarsus-

Entrada 1 butaca, UNA pesseta.
A jiu,: ande oil ,bcorlIt vodevil
o
s art.,

44+114+11.6611144444.4..'

TEATRE DE NOVETATS
(Cinc Eq(lestre)

722

gratis tirft-le ,. 01ae 31mray
Wallace Raid, del selete pro-

TEATRE NOU

SANTPERE -IIEFtGES

protagonista. Admirable

Gran "Aliada internacional
Dimerres. 7. do de . . q uicio, a les
den do la tat, al

Catalanes,

Amommummommomummommommummommummommoii

Gran Teatre Espanyol

'ii

Corts

=E

dimarts, tarda, a les
eine. %laques a 1 i a 0'65 pessetes. i artes. I, do gran broma
EN JOAN BONHOME
d'En Pons i Pagi, s. per l'Airneriell. Nil :
DON PAU DELS CONSELLS
d'En Vallmit jana. i el formidable
Pirandello
EL BARRET PE CASCAVELLS
Tri,mir d'En Joaquim .Montero

FUBLICITAT

PAGINES

laroicie"tretj e- volas " 5
i aquesta Ilet fresca i riquíssima farà que disfruten de plena
salut i rohustesa.
Els biberons ci ne -;inh la Ilet LACTA, fresca, pura i escol'ida, es prepara taalé per les criatures de pit, han Iet innecessZtries les dides a Barcelona i altres poblacions com Badalona,
Sabadell, Terrassa, Reus, etc., on s'envia twnhé aquEsta
diariament.

LA CASA DE SALUD
Nil.

64444444444444444444445441

EDICIO SETMANAL D'ESPORTS

6

tarda, a les
cinc, inalinee popular:

Avui,

Telefon 3500 A

Sobresortiren del C. D. Sitgetä,
en primer lloc, En Nlirabent, que
pa n á. tot. seguint-lo en in.t. rits En
Llenado II, eis abres compliren.
De FAssociació cs 0:titingi En V;-n es i el defensa Paltrl.
1:1 C. D. Sitgetà a- ingle l a:
Fontr;_t Mell.t.io II, .Miret,
raaqué. Vinyals. Sabze,3. Duran, Vii Tejero.
i cLer•
L arbitre,

publica en el !Rimero que sortí ahir:
EXTENSA RESSENYA DEL MATCH
BARCELONA - EUROPA
CAMPIONAT DE FUTBOL
CAMPIONAT DE RUGBY
CAMPIONAT DE HOCKEY
Informacions telegràfiques relatives als partits de futbol jugats diumenge a Múrcia, Bilbao,
Vigo, Sevilla, Gijon, Oviedo, Sama de Langreo,
Donóstia, Saragossa, Madrid, València, etc., etc.
AMPLA INFORMACIO DE CATALUNYA
REM NATACIO - BOXA - PILOTA BASCA
CICLISME - MOTORISME

g

vfflele114•4444444

fitleiiiinngemmiMMOISMIEWIMMO•n•3

LA

Es boli b III el que preneu?
o cie ta I de IYIelges hile Til"

Gumpanyla de Comedies

Teatre Català Romea

SANTA COLOMA DE

de C. acaba de decidir la
d'una cur:ets
l'art dei
dei sLi, dedicar; als

Preneu llet?

TEATRE POLIORAMA

de l'arbitre.

Diumenge contendiren el primer
del Saturnus, del Feble Nou, amb
el primer local.
Comeneà el partit dominant ja els
locals. Penalty contra el Saturnus,
tirat intencionadament a lora per En
I'. Torrents. Gab dribla a mitjos i
perd la pilota (lavaza la porta, amo-

11111111111113311111111111111111111111191131111

•4444•44e.
,
PPPPPPPe.44+44,4
e

GranTeatre del Liceu

EEPORT DE NEU

d'Esports de Muutanya

Espectacles

Eis

Pepet

ESPORTS DE NEU
D'APRENENT.ATGE

.

LA PUBLICITAT

Abonaments
.sueetals per 3 enoenainents a 33 pessetos motisuals.

Excelsior
Ixu

wat 1 t
WI/lart>,
d. , La clutat t-agrada, amor,

Parents pobres, El fals endevinaire, Amb tota la barba.

AUTOMOBILS
.

teatres
i

Triomf •

Marina

Cinema Nou

dinlarls. Amor i pólvoGorrinson,
ra, La revenja
1.a colossall
InclOort, P rpisodi: La citaat sagrada,
rpisodi: Charlot en dia de plaer.

li;IiIIIIi11111

CAMIONS

OPEL

uminiuutimnitimitimounti

Cinema Princesa
Agents:

.16

Telele° I37t A.
Avui. (lima rl o, celad.' íssiin
programa'. L'argot l destronst,
granduis film drantalle, tutorpols
prela

"Unión Comercial Zapado.
la, 1. A.-Rambla de Santa

Monica, 7, Pritn•r•--earat*
ge, Bruch, 1•11.

▪

r
,

„

*bolsea "Cola& 'meter, autb coba 1 punys, jou a 825 pres. Tres 21
' " 411/4
"OxIord «bode. b!aoc i cris, amb 2 con% punys t44„ •

MAS¡ ROCA!
MISERIA

CONFFCCIO I
k

26-rELeFON 1574 A.

S.

t

Unte. casa per a
contra la

VIES

VELLESA

meleese »mente.

TOSES, 11110NQUITIS
otime..Deillregewasertege por

URINARIES

si*

yin„i merodeo eleempres de Irani*.
West boo g e medIramont 111 dolet.
ECOMOMIC9

Amb higiene í precaucione, allargareu la vostra jovenvostra maioresa. Combatiu l'obesitat pel reías'
csborrcu les arruges amb massat¡es
í
pero sobre tot, eviteu els cabells blanca o grissencs, primer senyal de la vostra dczadencia.
Veieu amb quina atenta vigilancia els bornes dones
rivals vostres, competidora vostres, miren ele vostres Ca •
bella, el vostre bigoti, la vostra barba. Cada dia sentireu a
dir: - Has vist a fulano? Es fa vell; ja te cabelis blancs.
En quant a les dones, mis observadores, mis coquetee,
mis presumides, la situació es pitjor.
Doncs a defensar-se, a resistir! Fon la cabells blanca:
Al primer caben blanc doneu-vos una tintura de
Aigu o d'Horline, la tintura progressiva i cientifica per
excelencia. Ningd se n'adonarä, ni 'Is vostru intime, perqui 'Is vostres cabells agafaran llur color normal. Podcu
aplicar-vos-ho sol encara que tingueu la pell delicada. No
us fui picor, ni us surtiran grans, ni us faran neurairtest_ni
teniu que temer per la vostra salut.

La Mutual Agrícola •
de Propietaris S. A.

le) Dr. Otama0, StiosbIl Pla 19041ama,
saz& 13. tat mira Hoettal 5 befa
Pan). - vaaer), tae ol•Dc14. 8104
tivecIßle treetemente per 'ea amo,
mena repto Ud ira ruslatiase`,çere le4
o . peil 011511& 400044 • Loa,
Nrte
114111; de 9 5 10 I de 3 53.,v.esa.
al z ca per U emplea*, I ulagerel

ENRIC CARDONA
Vers ara

n.,1

FONDA SIMoN
MENJABB

•

A LA CATALANA

a- vi utti e.atA, 1;
Telèfon 1378 A.

I-LIBRE NOU

E BEIS INDRETS DE M'ONU

sucuRSALs
Passeig de Sant Atan ntlmero

BARCELON

k.erAn

,tiommommemmummommummozamournmomt

CENTRAL
Passeig de Sant Juan, nütnero 30, primer. Telefon 1378 S. P.

Colee A.)

es un tónic del caben que deturarà la seva caiguda, fui
avencar el seu creixement, fi donara (Mor í suavitat. Desseguida despres de l'aplicació d'aquesta loció, les scnyores poden procedir al pentinat, risat o ondulat.

.n

PIANOS

Es roben avisos

18

Moka VIII Urinuil

G ra r a ts de tote g elasses en me.
MI« I fumes, nspiiii-us en ele encierres. Lona e enajenes, II ¿l ren.
A. P.
1 I r r' limen 1 Liorie 1 . Tel. 715
nn•nnnnn111.

41111•111111311111.

per
L'EXTRACOn0 DE LETINU

1

fflelle

SEGELLS DE GOMA

L:AIGUA d.HORLINE

95, principal. Teldott 2037 G.
Goello, l'Uslero 169. Teteros
número 2025 ('e.

•

per JOSEP BOTET
Un bell volum da 180 páginas amb 32 ratogravata lora tut

AMB MARC (X FERR9

111

Sublim marta

•

DE URDES CREtterf.

AL COMPTAT

▪
▪

TEXT:
Barcelona: La Rambla :-: Rirenett: pritnera. segona, tercera i guarTempeata conta jornada de cacera :-: Els pastora pirenencs
templada des del cim del l'ic Ile Bastiments :-: La sortida de s,d
Mar de núvols
l'ireneu a ritivern :-: Estada al Xa/et d'Un de
Ter: El torb
Sala LJorenç del Munt
Montserrat ;-: Mont.
seny :-: La platja i la costa :-: 1.a vida a pagès

PLASSOS n LLOGUEP

•

Pm: en rústica, 4'50 multes; relligat en tala, 6 p ‘ sett l

18.MaçaCalungli3

▪
▪

A lotes les bonos
carrer d'Escudellers.

Francesc Giner, nürnero 56

(Grisma).
Carretera de SeliS, número
135 (Sans), prinber pis.

al
'.

R.MARISTANY

liE

Casa fundada el 1810

ulleeleetungeeelemeeeenteneteeeelmeleeeeeeeelenueenotunueutuunlinum

PRODUCTES HORL1NE:
*Fe
- ' AIGUA «HORLINE (tintura progressive per als cabells
blanca) 6 - DEPILATORI (actiu I Inofenslu) . 6. - POLVOS (molt
adherents) 250. - CREMA (evita les arrugues): 250. DENTÍFRICA (en comprimits efervescents) . 5. - BATHOL
MONTRY (sala minarais per a banys de peus): 350.• SANIBEL
(comprimits al hay -rhum, per a regenerar e n caben), 3.50.e

!libremos 1 a l'Editorial Cata na.

GIIIIIMIZZIE1113•11111111311111111111111113ZZE•BIIIMIIIII
4-

D7p0eIt general e Emana:

EPILEPTICS I NE.RVIOSOS!

Eetsiallm•nt• DALMAU OLIVERES, 9. A.
PASSEIG DE 1.1NDUSTRIA ii BARCELONA

3

8, I XUCLA,

4*.tieleime. soeseumms'e

proma Manida
POLICLINICA
Renal 414 ta UniveraItat, 6
((stop del terror P5154)
de 4 • 4.
D'II • 1

tut o la

Almacenes BELEN

'ase premie no.111011E$ Romeros,
< 4. memore* deTWIERCUL2SIS,

te me.
Salvarse!' arsitAlle . .• II
95 •
animal de ›awr.
'lamen amo Mitre A. . .

•

Astracan per abri g o, el metro a 1750 pessetes.

SAURIOS

Teelairls. 29Suotraal. ti

Ctigat bo 1 barat,

Defensi's

ESPECIALITAT

Comises 'Blanquea Amerkenes , eis desee torta, a 750 ptes. Tres 22 pesseses
„
29
"P que" en reforços, c las,. extra. 10'
S,

-CORBATERIA-GENERES OE PUNT-MITGERIA

24- 26 7 PORTAFERRISSA- 24-

MIDA.

pende%

Manetes de pedres per a eme r

NEURASTEN ICS!
GUItAREC BADICALNIENT and n - BOltosAt,"

rar locoiata a 1.20_ptes.

aova SENSE els inconveniunts del
IlitOMUR. ULTIMA PARAULA DE LA CIEN
CIA. Exists surprenenI s elt l'histerisme, espasmos, mloranya, Insomnis 1 incontinencia
nocturna d'orina, Denianou "BORUSAL" als
centres d'esreff ies i Parmecla Gelabert, Princesa, 7.

11331111311111111311311311

Pintoni Puaté
Travessia de

Sacsimort, so, y
Haga

nill31111111 01RON

43.1n11~ WaaBOOF WällIVIMMIBB~b9111111V

hig:tnicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall angles, doble plantilla de culto

IIII

• 14 " i 15'

L'ORTOPEDIA MODERNA'
Fill de B. Caicasona

res. pare!!

:

Taller 1 despeas: ESCUDELLER5 BLANCS, 8.-Telefon 332E. A.

111 Tlous de luxe a preus berttisslms. Espardenyes eme cola da goma, des de 250 pessetes paren,

Braguers reguladors per a la retenció absoluta de la trencadura

▪ VENDES AL DETALL
Correr ANSELM CLAVÉ, 9 (Final da Ie Untaba)
tAbans cerrar Dormltorl Sant Francesa).

no de 50

11111133311333113 3333 113

ALIS1

LA BORKTÖ.FW.;-'
ESPECIAL PER

lin0111!iAl.: -10DELS

FI11/1 BE MIS CLIISES
Cotilles ortopalques per guarir

.)k
SEY

-*e

o corretgir les desviacions de Pesque in
aloya de práctica eón la millar garantia

b

ORINES.

R. .: V C. LLVt. I DEMANEU EL FASU ROL EG
59
rr

-

a 0'60 pessetes les deu
meres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés

PETITS ANUNCIS CLASSIFICATS
OFERTES DE TREBALL
d'animal% I carros. que "
FERRER Mita tomar motors alee-.
trIc . . Per a rara de Barcelana, es ne•
cessIta Esc.: a LA i'LliLIGITAT, 13. T.
, airell:et ler inoarit ',OrSttngiln i,
MATRIMONI
,,, mes ile 1101 0110110,
(9 nPeentlia
B. T.

Lscrjure a LA PUBLILITAT.

nece"'"".
VERNISSADORS
a Lauriure
a LA
l n I/ I', B. T.

EL

wa'er;

Pi

MINTONA

se

a

LA

PLLILIE1*

tot, es necesalla. Bl.
crture a LA PLIILILITAT,

Ver

7

CAMBRERA `)."`NriZeHeZet
111.1rITAT, B.

h

T.

AT S,

CI1A1. T.
neeesstta Escrtur

CAMBRERA,
te a LA 1'1 ULILI•
a

relNYONA

TAT. fi T.

',2;"1:113aLIECil:

serralier 1151111 P r actica ea
MESTR E Irr me•rimasta. de les fel.
ver del Tan., es liecessits. EnCrlUte a LA
111n_le.ITAT. B. T.
CAMBRERA,

(1.88AL8:1;LEricIllie.

TAT. IS T.

pRENENTrIcrlrIelt. es it:irueufteA

tu s. Ira Nt Maoista. Pla e ,is uoinercIst, 5,

e:alero!,

itratt.,ia.

rallan per a Iß

SENYORETES conterció trapltt-arm,i, 1,,r y e . Ilts ele sees era. Mate:
en 1 It 15. Tarda: ele
pemeepal. S.

A m BRE R

e

4 a b. aluntrOis, a,

nna ,

T.

1:1

DEPENDENT

trence, es

Escriure

VelIlla le loables, de

teastla. ascrlui e a LA PLIILIGII A f, 5. T.
sTA electricista, es neresLAmpi • r• atta, Ese' tare: LA PU: 5 lI itLICTIAT. 51.1'.
mu INTAD op lampista preetle, es
Si• le e reouta. L'aluna
1

II 111

1111 Sl, II .

1.

""".P"'"I'd?le.eO•
MAINADERA
F.adr. el
n
lA l'ltIl,ICITAT, II 7.

Int•
BOBINADOR indseions 1 repai.s.

CITAT, B. T.
Pe r a /Detalle.
TORNER revolviste.
ei neeessita. Escriure ß
LA PUBLICITAT. 5. T.
per a brodats. que

partirtaart

meesatts. BE.; LA PUBLIC1TAT, B. T.

rions eler n rieples eraet ee em l dills.
5 112 E•er.111 e 5

I.A PUBLIUTAT.

tieres•

11

111 Ir ITAT, B. T.

CONFITER-'„

5:erectora ß LA PUBLILITAT, B. 7,

de la

praeUe tu 1 antele as
05.1111 I &MIAMI Set 81818
peu, t' o p ten. Eacrlurn a LA IfL•

Ilauner

elecirIclbta,
LAMPISTA
01 1 119e1 , s'uteleta.
lt 51.11.11AT II, 1.

I, B. 5 ,

VERNISSADOR,:'Zr itutnZi!
7/11, u. .1.

LLA u NER,

inudist"
que 'I " LeertUl
COSIDORA, lietedetlä.
e

APRENENT
a't
T

CUINER

'
APRENENT 5115, O Z,'"24,,?`„,;;10;
Leerillre a La PI
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