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diari madrileny de la dreta, i a més a més regionalista
despintat, "El Debate", publicà dies enrera un article demanant
Un

De

Streserriann a Marx

e l ' Absoluta rectitud

dels propbsiti regeneradors.

En el cas

alr-se al sufragi, ha d'ésser a base de respectar escrupolosaEnt la seta Vean. Aquest respecte no té cap mèrit quan és a
Lnefici pro p i. Però si fos a benefici d'una tendència diferent,
I regim nou s'ompliria de glòria guardant una actitud imparcial i respectuosa davant la manifestació electoral de la voantat del poble.
Per nosaltres, dones, no estiguin. Quan vulguin, i amb n'Ion
de gust.

CARNET DE Converses fil o1òiques
LES LLETRES
ELS itECORDS. DE SOCRATES
La Fundad(' Bernat Metge
caualra amb els "Records de
sieraes", de Xenofont,
^out traduits per Carlos Riba,
a so,..a rolleecie d'oseriptors
:res. Mai no hauriern acolan
AM un entusiasme tan vial
'Qua d'ara la publicació d'uoi, p a semblant. Coincidint
ab .•Is dies atzarosos que vim, reL i pur a despit de l'a'i actU .a que exquitxa les nosres liares, surt de les premses
atalanes un document autertt i1 la, nostra substantivitat,
i na lcr immarcible del nostre
re cultura. Els clàssics en
' ata 86n, a hores d'ara, si
raes o, una 11i0 d'esperança.
lles aqut -un Sócrates que
e l de Plató. tan attriolaf.
ans l'heme del carrer i dele
Com declara el mateix
Carlos JI iba n cii seu pròleg
i savi "els "Records" so' rä tic , de Xenofont. eón un
Ilila ro mal composat : cap llo;flor simplement aliult nr, deila d'afirmar-se:a tot d'una". 1
If ^gr v que cl panegirista fa
. fess , ,rtir la figura de Sbcra°a. t o tal i risent, si no en la
csa remplexital. almete»: on
cl,ds seus aspectes, cl d'edarnd,,r..
No pot dir-se amb paraules
¡'col es l'abast de l'obra de
Zlt rutfont. Cal dir nomes (pie
';'arle,i 'liba ha traduit cl llame
1. in h una puresa i una clavar
1,5N elparables. El reereador ale
'a "Odissea" hi ressurt annb
ShIp-boy
• •••

-III porta !ose!, Pilaran prepara una

"Vo Ra rijjó, ai lasl tto eatalona, de
uva "Historia del Arte".
Ass,nyalent el comentari del
•reture de Frente" ab. tatints
Wre de "La Revista", la nostra
Pkr publiraciit

A vegadcs, quan un mot ha sofert
dues evolucions divetgents, la Ilengua
s'empara de les dues formes resoltanta i, donant a cadascuna (l'elles
una significació diferent, en fa en
realitat ros mots distinta. La llengua
hi surt guanyant, puix que. en lloc
d'un sol mot amb dues accepcions distintes, posseeix dos moto, un per a
cadascuna d'aquestes accepcions. Es el
cas dels dos verbs francesos ployer i
plier, sortits tots dos de plicare. L'espanyol ha fet un mot nou de varón,
que no era sine, una variant gráfica de

barón.
En el català central cns trobem ami)
un cert nombre re casos en que un
mateix mot antic apareix actualment
sota dues formes diierents, i és un
Set que, en molts d'aquests casos, les
dues form, no eón par usades
tintament. Això passa, per exemple,
amb jata i jira, i fiestea, Inanca i
(trenca. En tuls casos creiem que,
millor que rehutjar una de les durs
fores com a menys bona que l'altra,
o que acceptar les dues formes amb
idéntica significaci6, fóra, con, ha fet
el francés amb ployer d'acceptar totes dices formes. però tonant
ex:Iwivainen t o almems preferentment a catlascuna (l'elles una sola de
les dues significacions rial nu q priP. Fabra
mitin.

LA SITUACIÓ A EUROPA
Cada cop s'aclareix mes la
entumió pel que respecta a Alemanya. El projecte de ConfeHuida de perits per Mar la
capacitat de pagament del
Reich, va endavant I ele Estafa
(Mito nomenaran dos delegats
en qualitat d'observador.. El tre
ball ja s'ha reprès a tole la
Ruhr 1 es parla d'una präxlma
represa de les relacione dlplomitigues normals entre França
I Alrmanya.

Cospe« de la derrota aleo-

tOral del Clovern angla" ele laborlst e s han deolarat que si ele
es ofert el Govern Faceeptaran.
Es torna a parlar d'elecolons
per a dIntre ele Inee04/.

LI

MI DEL PRESIDEN? SA

.M'ha teaigut a les mans un

(0.1 nosotros •riivisot •uspeoci•l)
pròxima convocació d'eleccions municipals. Sembla que la
proposta ha estat mal rebuda per les anomenades esquerres.
mar al primer moment que le dele católico del Sud. prinaquestes creuen que en les actuals circumstàncies la celebració BERLIN, desembre.
tothom hi eslava eonforme do- eipalment del Badea, el cap del
Crisi de vuit . dies. No deixa nat cligran prestigi que la téc- qual as Wirth. eatalie, per tant,
d'eleccions constituiria una maniobra reaccionària.
de
tenir
un
cert
intenta
fer-ne
Pel que fa a Catalunya, ens permetem d'opinar diferentnica i respecialitsacid tenen a considerat d'esquerra.
petita releen'. '
Menten Stegerdwald treballa.ment. No veiem cap dificultat perquè ara mateix, com més aviat una
Alemanya, pera de seguida es va
El primer envarregat de for- veure que no h3 havia res d'at- va i es movia per formar un
minen hi llagues unes eleccions, de la mena que fossin. Sem- mar ministeri fou Kardorff, dire S eri en una ocasió perquè els ciutadans manifestessin llurs putat populista, airó As, del acó. Tots els peetits politice PS gabinet. es produí un ro senposaren en eh)ntra d'aquesta sacional: els "alemanys pea!".
parers i Ilurs sentiments. Per la nostra banda, no tenim cap
tnateix partit de Stresemann.
i el parlamentaras- nals" enviaren una Iletra a
tnotni per desconfiar del coratge amb que el nostre poble res- Kardorff es el tipus del poli- combinació
me litigué prou força per Ser Ebert en la (mal es deia que
hie
alemany
simpatic
a
Einteiondria a la consulta electoral, si aquestes se celebressin en un
naufragar el govern deis pro- eonsiderant que la crisi no tannur, amb t'in gran camp d'ad- fessionals i funcionario. El pre- dia tenir una enlució pariaambient de llibertat.
mirad('
panlamentäria.
Kardorff
Es innegable qué la substitució dels regidors electius 1%sident Ebert. que baria cregut mentäria. donats els vuit ches
monàrquic. per?) es dels mo- per un mctment que Albert amb de eriei insoluble en aquest
1es Juntes de vocals associas, amb alguna afegidura de regidoe as
närquics que ( p ilen espera. Com la taenira podia salvar la pàtria terreny, el mas litigie. donada
governatins, com en el cas de Barcelona, ha portat una certa el general Von Seekt, Kardorff
..
la urgencia de formar un gabi'
fluctuació als Ajuntaments. El nivel] intellectual deis Ajunta- te davant de la república una i el reglar (
nef, era formar un gov-ern de
destituïts.
I
Wats nous no és superior al dels Ajuntaments
posició intelligent. Són els mopartit. de minoria. que . goverencara que els regidors actuals tinguessin la millor bona volun- närquics per convicció i repu- es va convencer gibe no hi ha- nes el país sense Parlament,
tat del món i demostressin una immaculada moralitat privada blicans per necessitat. Parlant da res a fer per aquell dude ata-ab la dictadura. Ebert s'opopública, no es pot desconèixer que n'hi ha que van escassos de de la monarquia. Kardoríf didonà el timó de l'Estat a sà a m'atesta pretensió i fou
les condicione de cultura i tècnica necessàries per regir els mu- gué fr tres mesos, en un die- Jarree.
Ilavors que ele "alemanys nacurs. a Munir, que donada la
ticipis. es p ecialment els municipis mitjans i grane.
Jarree era minio'.- de l'In- rionals" proposaren als altres
situad()
internacional.
Alernamartas de dratta formar tan g,oEl present regim municipal es interí. Segons les intencions nya no PS POt permetre aquests
terior, amb atrita-p m:len. Jar
del Directori militar, no tenen els actuals Ajuntaments altra luxes. En el parla populista, res era alcalde de Duisburg en veril P/1 la qua! ells (els "atlenacinnalls") hi entresmissió sinó la de donar temps a la feina purificadora de l'admi- Kardorff ós a la fracció d'ex- temps de l'ocupacid de la Ruhr. manys
sin. Els "alernanys nacionals"
nistració local. I ja se sap que un conjunt de raons aconsellen trema dreta i, per tant. es dé- Va u1 00er expailsaL Refugias a renunciaren a totes les 'seres
d'escursar tant com se pugui la durada de les interinitats.
na iii mä amb l'extrema (treta Berlín, ra fer de seguida un idees a canvi que els deixesin
primer paper. malgrat no 1"Fins a cert punt, estem d'acord amb "El Debate" i en des- del pais. airar es. ami-) 'la "ale- asir
entrar a formar part del gouna postein politice concre-

acord amb les anomenades esquerres. Es possible
l'enfonsada del vell règim hagi perjudicat
grups que duien l'etiqueta 'liberal i democràtica. A Catalunya,
os el sentiment democràtic és profund. i on el poble no és una
abstracció teórica, sinó un ésser real que pensa i obra i vota
guara Ii ho demanen, els darrers esdeveniments no han portat cap
perjudici a l'ideari popular. No volem dir que, tal com es feien
les eleccions en el reina caigut, no hi hagués aci, en la manifestació del sufraga, una part considerable de convencionalisme
i de falsificació. Pera destriant de les eleccions catalanes (i això
seria cosa fàcil) els factors que destorbaven la sincoritat del
set, quedara sempre un cos electoral efectiu, els moviments del
dual estan dirigits per idees altes i per autèntics sentiments.
Unes eleccions democràtiques fetos amb lleiaitat i amb
netedat, cense pressions governatives, cense mereacieig de vots,
no podrien ésser mirades amb recel pele catalans. Al contrafi: ens felicitaríem de qualsevol ocasió que ens permetés de manifestar honestaMent les pròpies convicciens. Que això fos en
Ines eleccions generals o en unes eleccions municipals, gairebé
esultaria indiferent.
D'altra banda, si ara es fessin eleccions, podria demostrar-
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LA SITUACIÓ D'ALEMANYA

SI IRA ES FESSIN ELECCIONS

I

manys naeirmats". Sembla. pera. que l'extrema dreta deis populistes, trobava que Kardorff
era poe reareirmari per ter la
t'asid amb els "alemanys nadonals". I As per aixO que Kardorff fracassà. El SPI1 matelx
partit el desembareä, se Ii fongué a les mano.
Dosprrs de Kardorff, fou
cridat AH-1ml. demócrata deis
incelors. demócrata indepen(lord. En temps de l'Imperi. Albert era cap de l'oficina de les
expo.sicions universale. Una

regada declarada la guerra. Al •
hert fan eridat per Bernsdorff,
ambaixador ale Estats ttnits.
perque es poses al davant
la propaganda alemanya
aquel' país. I va Asser
que li sureei a Albert aquella
famosa distraedó que l'ha fet
celebre. Sembla que un dia
beta va oblidar-se un vagó del
metropolità de Nova York una
cartera plena de documente
sensacionals relacionats arnb
propaganda. La noticia ianqui
reculli la cartera i la passà a
la Casa Blanca. L'endemä els
diario d e la República explicaven ami) tole els pels i senyals
la propaganda germanefila t les
relacione entre els alemanys
naturalitzals i Alornanya. tot el
tinglado. L a saneada que
aquests documento produiren
no Co per explicar.
Tamal a Berlín. Albert es
tanoit en les dolçors de la vida familiar i professional i arriba a posar el seu despatx
d'advocat a l'altura dels millors
de la capital d'Alemanya.
ranceller Bauer (socialista
dels innocent s. cont As ara En
Gabriel Alomar), el va refrescar d'aquestes dolces aigües i
el va fer secretara de la cancelleria. rärrec en el qual va
ésser confirmat en temas del
rancellerat de Tehreubach (calidie deis ronveneuts com el
senyor Rucabado), fine que governant cl doctor Cuino va Osser nomenat ministre del TreSOC.

El president Ebert va donar
l'encitrroo tu Albert de formar
1111 gabinet de teenies. Va sérn-

Full de dietari
1..4 P5IC01.0G1.4 PROFESSIONAL
Potscr si sentiu a dir que tal mi-.
Ilyó o tal cobrador de tramvia es un
gran psicòleg, cuitareu a somriure amb
incredulitat.
(aren mal fet. Gil cobrador de
tramvia o un revisor Ce tren no ès
fácil que posseeixi la ciencia d'un Ribot, (l'un William James o d'un Freud.
Naturalment. Pena la psicologia aplicada a les necessitats de Ilur professiö, uhu, diable! ja ho cree que és capaç de posseir-la en un grau eminent
Confesso que sóc un admirador sine« i desinteressat de cena cobradora
de tramvia. Llur cop de vista te alguna cosa de genial. Llavors que el
tramvia és atapeit, que talment beillal
bla que hagi de fer perdre el cap
cobrador que el tingui mis sölidameta muntat, cls velen repartir bitIlets, tornar canvis, alerta amb els que
pugen, alerta amb els que voten* haixar, i amb tenlos encara, per deseobrir el brin borne o la bona dona que
fan el dittret per viatjar ce franc.
Aquesta precisió amb que el bon
cobrador, el cobrador excepcional, ataca el 'badoc de mala fe, Es gairebé
sublrn

ta. No se li coneixen mes que
relacione amb cl parta populista. airó es. amb l'alta indasfria. Jarree, però. essent heme
de dreta. d'extrema dreta.
confiança deis
fangal( semprr
conservadors.
Jarree va fracassar perqua
li va faltar la confianea dels
demberat es. Le posició deis vota
al Reichstag Co molt curiosa.
Les &des. sense els vots dele
demberates. no poden governar
ni formar ministeri. i el matent
ele pasea a les

esquerres.

Co-

i real/mistes. DP manera que els demberates. en
una sitnaciö PII qua es vagi al
govern de casta. fan sempre Un
primer paper. DI partit dame¿'rata és un partit petit. es el
parta, deis , burgeapa, tinte eón
reputiliChee'ile- her ave-0:Xiniait
partit lC les arrels mós fortes
a les ciutats lliures r a Hamburg, per exernple) i a Wurtemlame. Els setas directors espirituals són Georg Bernardh
Teodor Wolff. els dos grane
pPrinfliSies judas. La signatura
Siemens Schnkert forma. a
dins del parla. emn hi formaVIS Ilathenau, i tota una pila
crintellertuads, periodistes i
professors. Aquest partit. dones.
que provoca la caiguda ale airesemann Pll el morpent que ajuntà els setas voto amb les esguerree. arnenacit a Jarree de
fer eh mateix joe. i davant
quest fet l'ex-balite de Duisbuirg renunciä l'ene:arree.
I toca el torta a Stegerdwald,
de la fracció dretista del Centre Catòlic. Stegerwald és el
director dell moviment sindical
catòlic d'Alemanya. Es un horno de dreta. El sindicalisme catòlic és socialment conservador i peafticament no té cap
color. El que ele fet separa el
Centrum alemany en dues fraccions a la politice. Hi ha una
traed() que rol que el Centrum
sigui abans que tot conservador, i una alt ca fraed6 que vol
que el partit sigui. sobretot.
catalie. La primera fracci6 as
la alelo eatólies del Rin i del
Nord d'Aloma/aya. la segona es
cialistrs

—Ja té tl bitllet_ senyora?—diu
amb una cortesia imperceptiblement
irónica.
—Ai, no!—contesta la interpellada,

tornant-se vermella. I paga.
Es inútil fer constar que al costat
d'aquests cobradors (l'elite. que saben
usar amb elegancia de les seves facultats psicoliigiques, n'hi ha d'altres que
etilletgeixen Ilur èxit ami) una grotirria absolutament coneemnable. I
n'hi ha uns altres. encara. que essent
obtusos, pensen que sexi aguts i cometen doloroses atzagaiades.
Les estadistiques semblen demostrar
(me generalment sön les dones de classe menestrala i de classe mitjana les
persones que senten més sovint la fullera d'estalviar els céntima del tramvia. Però això no rol dir que tota
dona que hagi deixat (e pagar o que
liagi seguit viatjant amb un bitllet caducat o que dugui un nen de tres

anys que sembli tenir-ne quatre, traen d'estafar la Companyia.
Es abth el que caldria que comprenguessin els cobradora que semen
l'impuls de la malfiança i manquen
del do necessari per concluir-la. No
Id ha espectacle tan trist com el Cuna pobra dona injustament .ofesa per
la sospita d'un cobrador sabatasses.
~les

ItäldevIta

'libre d'En Blasco Ibäfiez. Comeneeni per tranquil.litzar els
nostres, lectora. No es tracta
pas d'uha de les acostumades
novel-lee industrials, jeseenari
cosmopOlita, de processos psieolbgies immediatament filmables i d'un estil que -ja allarga
la mb a la pròpia traduCció
protIcua: tot plegat, però. no
pas extempt de ceda vitalitat
matussera i de certes profusions dintoresques que semblen or d'e trinca a les porteres.

No: 4 tracta d'un curiós llibre sobre el Maxie obregonista,
que m'ha sorprès en un din de
desvagament. i no menys que
en edició feta a París, on, aetualment m'escaic. I he trobat
una anécdota saborosa del famós general Santa Ana. que val
la pena irósser divulgada. com
tamba -alguna altra anec,dota
que potser també aprofitarem
algun dia. en el nostre forçat
dejuni de la política.
Havent bagul d'arredilar. en
sin doctoral de Filosofia i
tres els meus coneixements
d'Ameriea. sé proa/
be que el general Santa Ana
vern. A canvi de la remitida al baria estat l'arate. Metete, com
seu monarquisme incondicio- tofhom sap. es un país en el
nat. ale la remitirla a l'agitació qual totisovint un cap o altre,
que fan perquè sigui denuncia,. ple de galons. nossiblement inel Tractat de Versalles. de la ventats per ell mateix, s'emronúneia a les idees ahselutis- para del poder. i comenta de
tes que defensen, demanaven cobrar contribucions extraorcb
per- entrar al govern. Només ,neries i rontribucions
posaren una condició: que alió extraordinàries extres als "gaque significa el fracàs ele Stre- d' alpinos" (espanyols) . Encarta
semann en el govern federal (ai- ene potser hauria estat millor
de posar ea-111PM darrer verle
xò Co. la ruptura de la gran
enalici6. del govern dels socia- en preterit imperfecte. peraue
n
,
es
prosembla que ja estan avançades
listes i capitalistes
jectes sobre el govern prussiä les gestione per a la indemnit.i es trenqués la contad(' que urg ió dele espanvols que fa
governa Priissia. El lector pot MPS anys our sofriren depredaimaginar-se el que representa eions i lt huc atemptats pesenatea: as el desformament de la rafe. i hi ha l'esperanea—malnatural reserva direacció i l'organització del cop grat de
d'Estat, la mort de la repúbli- plomätica rtmb que es porten
ca. Fine ara fa política de la aquesta mena de coses — que ele
coalietó ha estat sana poHtica de que sueeesetvament han 'anat
cre
contrapès de les dretes. la ga- eotrint de la hispanotabia
es
rantia de la democracia. Amb la cancilla India i mestissa,
en
satisfets
p is "alemanys nacional". go- reunan igualment
Ilegitimes preteses.
vernant ja' a Baviera. només llurs
Pera.
en
fi.
en
els
nassats
Palia la seva entrada al govern dies pintareses d'armella
nafederal i al govern de Prússia eld—fonamentalment ami ga.
i
per al dosfrrmament
Saal i fet. indissolublePer posar un fre a totes ment a Eepanca ene indiseolnaquestes intrigues. Ebert donä hlement rengerarä i Ii Ilinrä
l'enrärrec a Marx. vell católic «tan a dot la sera p rónia eividel Rin i borne molt conserva- litzacid. l'idioma de Carvantee.
dor i amb simpaties a la dreta. TAP P: Cri l drron i
es
Marx ha mantin g ut, el mateix deetara rtanh torra pPr50ministeri de Stresemann. i rtnlitnt que no nas d'altres nerequest mateix ex-canceller con- sidents el g eneral Santa Ana,
serva la carera de Negocie ex- Otte cereä häbilment de milloIrangers. La innovació verita- rar l'administracin mexicana.
ble que representa el ministeri detensä amb un marcat caräeas l'entrada en ell ele! ter conservador la cansa da
parta popular baveras. El par- l'ordre. i es mentirte/la notrihtit popular As el desprendiment tirament esrmin als plans
bav p res del Centre Catòlic Ale- Bazaine (acabale tan trazieamana-. En temps de prosperitat ment). que vena eefshilitzar
i rlaMitat forte. eis eatólies ba- Mexic en quilla at ireetera franveresos formaren amb el par- cesa: i. aqueli preefrlent. ei no
tit general catòlic. Quan es do- hasnós estad pele selle costurns
naren els primers stmptomes dissoluts. halaría cleixat encara
d'enfebliment de la unitat, els peala més eficaç en aquelt gran
catòlics baveresos es despren- i ríe] país.
gueren i formaren partit propi.
Mires detectes tindrä. si es
Marx ella posat A trebalflar vol. el Maxie, pera el que no
en un moment que la situació ce Ii pot negar es que. mai eninternacional europea sofreix farfegat per les ideolo g ies aval
una "detente" general i sean- univelsalment recone g udes rom
blm obrir-se un esdevenidor a pútridos, que infantä la Recolmad Francesa. ha demostrat
d'esperança.
semnre una admirad() generoJoan Pla sa, ilimitada pele heroie. Es un
potala ene cita en una constant
necessital trepopeia. Pretereix
una personalitat de reIlen. nonabativa i decorativa. a l'estar!'
pedanteria que hom anomenava. tatuan eslava (fe moda. "HuiL'ALCALDE DE VALLMOLL la per les idees". Es ciar que
eneament amb lotes les verHa estar posat en !libertar l'alcalde l'a g mareirds i polftinues, anal)
tute
dc Vallmoll. al qual s'havia reclós a
tetes les sublimitats de la raent.
la privó de Valls. entra a conseqülneia i la voluntat. (pie Merie
de la investigació practicada eta aquell objecte els seus herois. el con.4juntament.
verteix 'en venjarlor enriara de
EL PRESIDENT DEL DIREC- la seva d'alejó quan la
illusid maduro. Pera mili no
TOR!, CONFERENCIANT
manquen a alexie els hernie. i
Hom ditt que el general Pli1110 de heroicament tantea a quel! POble
Rivera donarti enguany una de les els SPUS destine. cosa que reronfen'etries que anuarmcnt organitza vela l'esclat de la sera jovenla Junta de !James de Barcelona.
tut.
Ve't amar, dones. que el g eUN.4 BANDERA .4 MA TARO
neral Santa Ana, havent sofert
Segar:: se'ns comunico, Fautorltat una important Serbia en una
militar féu retirar, o la ciutat de Ma- cama, no Migué anee remei que
taró, la bandera blanca i blinxi de Ser-se-la amputar. La eommo¡'entitat católica "Foment Mararoni". eh% qtre airó va produir ca Mexte
MILLORES A L"'AEREO fou enorme. Foren aterrafs. per
fer-li crosses que provisOrlaCLUB".
ment neeessitaria. dos :triares
roHan estat molt favorablemcnt
pollseculers, .111IP hom errata eue
mentades les reformes que rAireo havien vist -pasear llenan Corsen
portat
a
terlue
al
Club" ha
tas el davant rihl seal Ondas
fiel del tapiara: de la Ramb )a.
esseamot. Les mas distingides
Una d'ogitcslcs minores consisteix (lames, barreiant- es amh les
eta harer fet pintar dominas la cada de "atildadetres" (astillero del incite
d'Esoamestissos sempre disposats a
l'entrada la bandera i
l'anobi
ifea q uede ele
nya, de cu,I •aman%

La

Política

TI

acompanyen en guerra, i ele

exciten amb Ilurs crits), anaren
a sanglotar davant els baleona
del general.
La cama tallada fou. ate
grandissima poituiä, a per rica
denses d'espectadors. traneporlada de Vera-CrUz a Matie, am3
tote els honran-lento' que la
Constancia d'alesh2rei prescrivia per als capitans generals
monte en camp-anya . Entre els
aplaudiments i les aviades de
salve. la cama del general ton
solemnement transportada al
cor de la capital magnifica. i
enterrada sola un menument
erigit aposta.
Aquesta noble ingenuitat popular es convertí també. al seu
temps. en furor. L'any després.
Santa Ana va Sesee foragitat
del poder, 1 el poble mexicà,
que es creta frpstrat, en la seva
generosa impetuositat de gran
infant. es precipità damunt el
mausoleu de la cama del general, i exhumà i dispersà aquella
Ossost, considerant-los última
deixalla de la, Urania!
J. lienestava

CARNET DE
LE S APTS
EXPOSICIO 1. VANCELLS

Actualment arrlest notable pintor
ocupa una de les sales de les Galeries Laietanes amb una dotzena
de paisatges, en els quals la boira
muntanyenca juga el paper principal. En Vancells sempre ha estat
particularment sensible a les modalitats d'aquest tema en la interpretació del qual ha tingut els seus

millors encerts.
Amb una técnica discretament
robusta i sosegada ha descrit, posant-hi una fina esgarrifança d'emoció. el pas de la boira arrossegantse pels cincs i esquinçant-se en les
pinedes o envaint els torrents

beivols, i les, valls gol:des. De la
contemplació humil i amorosa d'a-

quests estats del natural n'ha tret
une verds obscurs i humids de delicades entonacions. llunyanies silenciosament amenaçadores i conjunts harmoniosos, com en "Rostolls i garheres", de l'actual exposicin, en el qual l'artista ha sabut
suggerir. .amb lloable sobrietat, la
tristor solemne del paisatge apagantse sota la boira.
EXPOSICIO A. DE CABANYES
A la sala gran de l'esmentat establiment l'Alexandre de Cabanyes

ofercix al pühlic la segnna exposirió individual. En aquesta exposició el simpatic pintor vilanovi es
presenta amb les mateixes virtuts i
falles que caracteritzaven les obres
de la seta exposició de l'any passat:
el mateix lirisme expontani, la inateixa bravesa ingènua de la pinzenada, la mateixa tendència
ria. Però en les teles actuals un
hom hi endevina un lloable esforç
de contenció i de control, un marcat interés analitic, un daler d'inten-

sificar i de concretar, sense que la
sinceritat i l'impuls personal se'n
ressentin gens ni mica.
Les teles que mis claratnent acu-,
sen les plausibles conquistes que assenyalem són "Mercat del peix".
equilibrada de composiciei, afranquida de preocupacions literäries. ben
entera de termes i de movirnent. En
"Arribada perillosa" la valor plástica triomfa de l'anècdota dramática que la inspira i es fa interessant
per l'entonaci6 general i per la vivesa d'execusiú. Molt fina en
les ombres "Varada a la posta" i
càlids i lluminosos els números 5 i
9, pintats com la resta de les teles,
(l'entre les quals sobresurt el paisatge "Ginesteres", amb el simpàtic engrescament peculiar a aquest
interessant pintor.

C. C.
— Ha aparegut la segona serie de
Ial eallecció "Barcelona artistica monumcmal" contenint des litografíe:
originals del clibuisant Ale.randre
Cardunets. Els assumptes tractats scia:
Hostal ata Girona. carrar de Boquee,
Sant Pata del Comp, pati d'una antige
casa del correr de. Basca, carerr de
Manresa, hostal de la "Rinla Sort",
correr de Barges. Santa 3faria de lo
or, tOrre romänica del correr de
Basca, capilla de Sana Jordi del Pa.
tau de la Diputacia.
roten un tutor documental innegable. car redpomen a lora estricto fi-

delitat objectiva.
—
les Galeries Laietanes el seinstallades unes
nyor O. Eqill
nen.b vidres esmaltas 1 ames
crramiques pm* intercsssaLS.
— En /maquina Mir kan obert 'ama
e.rposici4 al Sold Paris,
a les sil de la tarda. /4.
—
%auparan:9 les 'layes Galeries pu el
'nutre amic 1. Dalmar ha iastaiiat oi
número 6 del Passeig de Golieis.

•
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DEL DIAl2 tDE DESEMBRE DE 1923
COTITZACIONS
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El jutjat de primera inetäncia del
districte de les Drassanq, traquesta ciutat, fa saber a la Junta Sindical del Collegi d'Agents sie Canvi i
Boros i de la Borsa oficial de Comen; que ha acordat la reteeciO dels
següents valors: Acciono' de la SoCietat COnstrUecions i n011)1(1115 srie E números 51 a 89 i '4,060: obligacioas de la Companvia dels ferrocarrils Andalusos inteíes variable
segona serie números 311 ,726, 36,330
i 37, 31.723, 31.825 al 32: 12.721 i 22.
12,823 1 24, O4 al 68 i 18,8o8 i els titols del Deute municipal d'aquesta

ciutat al 4 Mig per Re Eixampla
1913 números 9.648 al 57, 9,973 al 99
afia1MOIM,

Raes i

C., S. en Ch.

BANCA. CANVI, VALOR3
/ tiembla del Centro,•num.
lele194
11 1230-1451

zus.

BANC DE BARCELONA

BANQUERS
1 BJNSUCCES,

16 2
104
6015
7.'„0
5325

5621
25,75

33418
212511
5410

Negoclem e's cnpons deis DEllE5 INTLIOR EXTLLIOR IIMOkTleIBLES
4 per cent i Tresor 5 fer ecu! nenciment
l cr de gener de 1924.

Times 11 desbre.
ää7

Mercats
Mercat de Borges !l'anises
Blat blanc, de 24 a,
lilt roig seca, de 27 a 28.
Ideln idem borla, de 26 a 27. 2
Ordi, de 13 a 14541.
Civada, de 12 a 1250,
ranis, de 19 a 20,
F aves, de 23 a 24.
Fesols, de 5o a no
Veces. d e 2 3 a 24.
Trepadella, de 13 a 14.
Ametlla c. u, ii, de 15 a it5.
Idem Ilargueta, de 2,3 a 24.
Preus per pessetes la quartcra
quatre dobles.
Llavor d'alfals, de 19 a 20 .
l'ames. de 2 a 2'5 0 .
Pretts per pessetes els /O quilos.
Alials, de 5 a O.
Palla, de 3 a 3.50.
Fulla d'olivera, de 4 a 4'50.
Preus per pessetes els 40 quilos.
Gallines, de 6 a 9 pessetes una.
Gallo, de 4 a 8 un.
Conills. de 3 a 4 ' 50 un.
Ous, de 4 a 4'50 la dotzena.

OLIS DE PINYOLA
Croe, de 115 a 120 duros.
Veril, de 108 a 112.
Preus per cärrega dc 1,5 quilo.,.

-

Merzat de bus
El darrer mercar ha assenyalat els
segaent s preUs:
Vi blzinc, a 7 . 50 rals grau.
Vi negre. a 7 ídem.
Vi y eti del . camp, a 8 rals el blanc
i el migre.
Vi nott del camp, a 750.
Idem Priorat, a 9 el blanc i a 8'5o
el mgre.
Misteles, a 1175 i 12 rals grau.
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19 55
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16
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1894
1867

Tanca 11 desbre.
.1 i.19
1016
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82 Mere
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3401441
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Serembre
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Ociubre
Uesembre 1924
805

Nova York

ouspoilibta

Tasca anterlor . .
Obertura . . .
Seg011 telegrama .
Tinca • . . . .

ACCIONS VARIES
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Indos. Alenhellera .
Foment prometas
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•
P 9A 20,
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L'el condensada

1

Bni CHANOVIS
Espiritua!s

Mori el die 6 de desembre, enfeuda amb es
_______

(A. C. S.)

Els seus aflIgits, germana política Dolors Casas, vidua Biosca; nebots, nebots
políties, cosins I parents tots, preguen que la tinguin present en Ilurs oracions i so
serveixin assIstIr a les misses que se celebraran el proper divendres, dia 14, de deu
a dotes, a l'esglósia do Nostra Dona de Betlem.
EL DOL ES DONA PER DESPEDIT
L'Exora. Arquebisbe de Tarragona i l'Excrn. i 11-I hm. Bisbe d'aquesta Diòcesi ?han
dignat concedir indul lgencies en la forma acostumada.

- --resisteixen a cedir amb les ofertes
que reben dels fabricants, no obstant hom suposa (Inc els preus d'oli
no baixaran, i que en qualitats fines, degut a la poca abundancia, seran pagats a preus elevats.
Les olives lis lene', preus ferms,
i els propietaris no cedeixen a menys
dels preus assellyalals.
Arilb olis che remolta no &han realitzat gaires operacions, però els
preus se sostenen ferms.

12 ATESOS TERMINI

JOSEP PUJO!. 1 PUJOL
A

EL LLIT DE METALL
A

L'ABAS

DE TOTES LES FORTUNES

EL PARES

UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA
11181ATli
vullivLa
_

ISPEftEU

12 MESOS TERMINI (11' „ DINA -

MOVIMENT

Melle

Genova,
càrrega gens
ral. Atnarrat moll Barcelo•
na Est, Consignatari, Bala
America.
Valxells sorti
de

Vaixells entrats
Vapor espanyol "Nernrod",
"Pluts',
Vapor 1101anCR'S
de Tarragona; arob exptlosius. allá/ cärrega general i Uansl
Amarrat moll de Costa,
cap a Sagunto.
Vapor ¡tal': "Cimarosa", de
Vapor espanyol "Rita", de
Trieste, amb carrega general. tränsit, cap a Sant. Feliu.
Amarrat roo!! de Barcelona
Vpr'
ao
" a5b
Halla "D alia.
Sud. Consignatari, Rantos.
eärrega genet al i
Cap
Vapr it aliä - Glatiee", de Li- a Valencia.
amb cärregit general.
Vapor espanyol "Alhamar9.
Aman ah gl'Espanya Sud. amb cärrega general, cap
Consignotari. lt bija Amïsrica.
Bilbao y ia de Melilla.
Vm
a
espanyol "Ylai'fit",
Vapor espanyol • ‘alitinto.,
la m a r, arnb peix. Amarrat nimi h antb citrrega general, cap
de Lle yant. Consignatari, FreiCartagena.
xas.
Vapor
r espanyol ". La LB'
Vapor angles "Gibe) Dora", da", amb cturega general, cae
de Cardiff, arnh carbó. Amarrat
a Valencia.
mol! de Ponent Nord. ConsigVapor espanyol
fletan, .Mac Andrew.
carrega general, cap a Cariar
'S'oler Halla "Limite", de Pro- na i escales.
priano, SI
carbd.
Vapor norueg "TordeasjolIC.
Vapor italià "Re Vittorio", en I last, cap a Marsella.
-.agregas deis kiospitate de Paris,. Gola.

J. de Ll
obet ;;,
eit„gl

.conämiea d'II a I. 1151a. da
° Peli eleoL FICo °rsn. 3uAt.taprim
d ' er.
4 a 6. C".'.'"
A wermberg De la casa de Miee•

1 1 1112r,
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11 2 1¡ /
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Met a n

ricórd ia. Dimarts

1nMINn

mallso

POSTRES

rorn de3ant3aume

Encassdes
Cristines
"C. de Llarlons"

Pastas de nata
Assortit de pastes per a te

CASA CENTENARIA
2

Situaciä dels establiments de la Societat:
A Oriola ...... Plaga de Sant Illiqued, 1 1 5 (prop de Islmsron)
A l'Elsampla . Pasasig.ds.Orioela, 7
Al Caso Antlo . 1.11brstierla,

\I

al

ELVIRA

5165

'a
al

jis
714
/03
¡II
791•50

LA SENYORA

5

o

733' •
728'5 /g.
26'9 mi

quinta.

Vergara,

e

a

AVELLANES

IMPRESSIONS
Els preus de les avellanes i ametlles se sostenen ferino, amb tendencia a la puja, notant-se resistencia
a la venda per part dels propietaris.
Els vins se sostenen igualment en
puja, tetina boiles impressions els
exportadora co que fa 111 0 5 ferms
els preus cotitzats.
Amb vis olis regna certa desorienlactó. puix que els compradors es

.155

og

De 58 a 01 pessetes et sac de
50 . 450 quilos.
Gra primera, a 98 duro> quintä.
film segona. a 93 ideal ídem.

Ident nora collita, a 750 pessetes

o
E

04-

AllfF.TLLES

quinta.

or,

r1

Nova Orleans

ACCIONS VARIES

Esperança primera, a 20 duros el
quintä.
Llargueta, a 25 ídem ídem.
Esperança segona, a 19 ídem ídem
Comú, a /8 ídem ídem.
Mollar. a 00 pessetes el saC de
50400 quilos.
Esperanca clofolla, a 18 . 5o pessetes quartera.
Comú, a 16'5o ídem.

OLIS DE REMOLTA
Tipus de la comarca (groc - Verd).
a 31 duros els /15 quilos.
Garrofes yenes, a 825 peSsetes

ei
lii

CAPES

Classe priniera„a 32 pessetes els
15 quilos.
litem segona, a 3 0 ídem ídem.
Oli d'Urgell, a 29'5o pessetes els
15 quilos.
Oli d'Aragó, a 31 idern ídem.
OLIVES
Collides, del camp, a 22 i 23 pessetes quartera.
Plegades, del camp, de 2o a 21
pessetes quartera.

A

tr<
de

182,
33'41
1357

l'anea

Taima

I

VALORS - CUPONS-GIRS-CANvi

324 50
Nova York

II

inc
La
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211'511
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Cotitzacions del dia 12 de desembre de 1923
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Cerreta, de 33 a 34.
Preus per quarta de 3900 quilos.
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Fruitat extra, de 35 a 36 rals.
Fi, de 34 a 35.

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Válors,
Benovacions, Conversions, Ctnvk, Agregació de Fulles de cupons i Revisió de llistes d'amortitza2ions.
Admeten dipZsits i tota mena de valbrs
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Anuncis Oficials
COL.LEGI DE METGES DE
BARCELONA 1 LA PROVINCIA
La Junta de govern d'agites',
CoIlegi, en ús de la fartinat
que li concedeix el cas tercer
ue l'adiete 30 del seu Reglament vigent, convoca Junta g eneral extraorefinärla per al dia
22 del que som, a les 21 i 1/2
nores, de primera convocatòria.
i a les 22 hores, de segona. per
'l'actar de les gestiono relacionades amb Pirapost d'ulilitats
1 donar compte de l'actuar en
el referent a intrusisme, euranderisme i d'ontologia professional.
Barcelona, 5 de desembre
." 9 23.-Per acord tío la Junta au
govern.-El presiden'. F. Proubasta.-El secretan, M. Farn-
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BORSA DE LONDRES

1

BOBEA TARDA.

»ROA DI PARIA

SOMA DIE MADRID

Tot establiment que no ostenti el nom comercial en cata-

PER AL

lit, que tenim registrat, no pertany a la nostra Societat.

Pa de Viena
"Croissants"
"Sequillos"
Secalls
Borregos de Mallorca

Ens interessa esvair equivoca, contestant abrí les moltes
reclamacions que rebem, confonent els productes de la
nostra especial elaboració

DESDEJUNI

s..eatarea.

re-_o_
la

-

Potnicinglill.litunili
DE L1 BERRou ELECTORAL -

witil

:trauma ta. —La quarter general
laciena ri anuncia que ha rebut
ategraiia sense Me un desnata
st compte que la guarnició de
pico s'ha sumat a les torees re-

cirearies.
marxa sobre Mexic pels geneHm; va començar ahir, al madarrera hora de la tarda d'ahir
irobaven a mig canti de Veracruz
alexis.—Havas.
TROPES FEDERALS REOCEDEI XEN DAVANT 'LES
FORCES REBELS
"The Tintes" li
sadrea

anee/ de Washington que miles .aaneades dels rebels i les
3 del Govern federal s'ha provea torada. veient-se aquestes
erre s obligades a retrocedir.—
va'

vr-: DE LES TROPES RE-

VOLUCIONARIES
(ALMA DE L'ESTAT DE
TAMAULIPAS

aracr:J. 12. — Les forces revolu-ies comuniquen que han aconsearrí' ar a Apizac sense qua seas

cap resistencia.
ara zemp'eta calma a tota la coca, ese s'esten cutre Tampico i
pan a l'Estat de Tarnaulipes. —Ha-

llzhvóg M
TICI i .aa CON T RA DICTORIES
I CONFOSES
Nc, y a Vorç, 12. — Lea notieu, es reben de alexia SO.
la resulten bas,t onnioses.

ere L

En un telegram de Tampico
des:nena que la guarnici ó
queila capital s'hagi subte-11a% as.
'lea, 12.—El cance l ler Seipel ha
en'.2 davant del Cuneen NecioHecte tractant de la reine, —es que cobren els funcioI :a. as.

NFERENCIES DE MR. BALVIN AMB ELS CAPS DE MINORIES
raires, 12.—El primer ministre
senyor Raldwi ha cocierentrab Me. Asquith i despees amb
-,ay Macdonald.—Havas.
P.I!tur TREBALLISTA, SI
IBA EL. CAS, ACCEPTARA
FORMAR GAVERA SENSE

COALICID
..sted: : es, 12. — El Pornite
atia del partit laborista ha

l'ACERTAR CAP

mLtil'acceptar, si arribés el
missió de formar Gose concertar cap coaela Membres de
Govern, que han esderrotas en les ellecaionsa
aurelaran moMentän:ament
".—Hayas.
PARLA DE NOVES
ELECCIONS
Lonekes, 1 2. — En
arel
partit conservador
latilre-'a que el Gcneen aeI ecvara el Poder, ales fa is que es produeixin
3. - nous que l'obliguessin a
d'opini6.
aalt general la creença
fl
,, erä con y noat a noves
enerals ahans (ie sis
que

- llevas.

erevern 1 Par:asma Els l'abriste: dispute a acceptar
el °oy ere :: Es parla ja de 110Yes eludas
Per a la gran majorla del
públic internacional haurà estat una sorpresa la eontinuació
de Mr. Baldwin en el poder, encara que només sigui a (Bol
interi. Havent resultat les eleccions del dia A francament desfavorables a la solució del pro-

teccionisme duaner proposada
pel primer ministre, semblava
natural que aquest hagues presentat I ot segun la dimissió del
Clahinol. Ningd no pot negar
alto 3fr. Paldwin ha sofert una
derrota enseres personal i politice. Encara que el partit conservador si g ui el mis nombras
a la nova Cambra dels Comuns,
hom no pot prescindir del fet
d'havrr estat rebutjades les seves orientarion g pel cos electoral.
Cont que el primer ministre,
en ro-Intitular en el seu lloe, no
ho fa per meditas de golosia
d'orgull. cal veure en la seva
permanancia al poder un mothi
essencialment polftic. En efecte: tot decanta a creure que si
el Govern conservador ha decidit de presentar-se al Parlanasal rl din 8 de Tener próxim,
es nmb la inteneaí de fer caurP
obre eta grites parlamentari's
adversos la respenaahilitat
la crisi que s'esdevingui.
Prinelpelm e nt va drigin s
aquesta tisrtica contra els lli
berate. Voten saber els conservadors quina seria Far t ilud que
annells prendran. Velen que es
deeideixen elarament entre la
formarih d'un Povern de ene-

ciA llíherni - coneervadore i

la

pujada dele trehalliste3 al poder. Aixf. si P'S Iliberalo no PS
prestessin a la renliriÓ hur ge se , eis: conaervad a rs padrien
acusar-las d'Aseer els culpable u
l'advenünent d'un ministeri
obrerista.
La paa.ibitilat d'una enalieid
semble desrallada. a rallan de l'artillar) del
paat if dat Trehall. AqUeS1 PS
mostea disp osat a accentar el
poder, si Ii s eifert pel rol:
Pera tun vol la ena l ieia arnb els
Ililunrala, ni amb Malee En tals
medica-me. l'Avíen/1ml Gabinet
trole-011sta no con/Diaria amb

mainria par'amenthria.
conf armen els interesal s. La
tesi d'els trehallistess és. segons
ver,ions nericelfalinues. oue n IPS
rat Paveen parlen desealed e llar Mur pro g rama, i aus en cas
.rl'es 3 er rebut indes alannes Ile
les rett n I'tne g 1111P cont & ner la
maioria (le in Cambra del Pasa ci l la • nPlo vols
muno.
ennservadors i Il i berala. continuarían goa: orna/1f. tot deixant
reeÓ les
mornenläniareeet
disposicions rehutjades.
Es danaria. (lanas, el ans d'un
Onvern do partir (me no plan-

tela ele Va nona enada hest
de. gabinet en presentar al Parlament ele projectes de Hei derivals del propi programa. Una
tal netitud sentada en contradiarein anda les prketitnies parlamentiodes tradicionala. Cal
reconèixer lantnaleix que 4 es.

nt&ogia de contes catalans

ONTE

Ara TITOL
f

ts

,ateó, empudegat i

a!. . cosa per restretor del caen anon guaità allunyar-se la
sact
Despres, entrà j llançà un

erbt d'alleujarnent.
.r
ttsid í • 'nene la cosa ja eslava Iles•
hedor—un nom u altre cake
iifl aquells cinc pams d'en- s'amuntegaren e s dar'.'et, 1 mals endreços de
Ultra".
tu; Ultra" era, natural ea d'ultramarina Uns
.a c5 as—mal m'está el
de :es botigues del ram.
.15i la coneixia. i lea
ia barriada, menyspreant
nlíst s minyons d'a l tr es bonetes.
aessic i de la tavola trusa ,
ap a degustar la saborosa
de la Toma.a. Mentre
-c.va de casa en ca5a a eme fiareis ami) la primitiva niet a 4 1 seu art decoratiu, la seva
donava cansen., i vigilava
%les esgarriarks. sota l'au'ter con4
eatäs negre i llefiscós. bar!
a major malastrugança. AII6
eta un esperit rreconnmia. Sota 'rt
di:tercia. "La Non Plus Ultra"
""tt ;va beige. no era un mime::
ei mnument a .'estalvi. Però

Rsmor, novament recolzat a la
repassä mentalmreit aquella
IIC anys de ma . rinvoni. Indife' le s seres cavillaciong , en un
'le csl Iluien desespeeadament
im aena d'estrelles: amb un ner• titillant. Recordà aquells boas
Prometatge leonesa Ilavors

AAN AlftiGUIZ

que "es naixents exuberäncies de la Tomasa havien enraminit els seus una
verges de desig als vint anys. Ah,
aquel' acrobàtic saltironet del cae, en
rebre el primer sil Eil, pobre pintor
de parets, Ladet encara, amb aquel'

prodigi sie irmini • att . Tanmateix,

ha

en som de anua es els humee.
Despees vingui el curt festeig, per
a ele interminable; aquelles tardes de
diumenge participant a la bescamhrilla
que les comarca entaulaven al Mg
del carece, i aquelles ves lado enliare, de cortemplaci6 feinejar' ra
tre la Tomase atuva i venia, Le es
desafinas concert de piase i d'a:gua
de creure que el gro de la cara s ' i
avorria moh. cae entre badail i es irada s'In anula des lorigant i enearcaratit-e, a estones, ron/ un tos inert.
La mere sargia tot el genere de punt
de 'a familia, esperant la cenversa (pie
Ii permetrit de desenbelellar tnta s la
sera xafarderia de veinat i irr un Panegiric evemporani de la seca lira,
emb e'nn és per dir-lta,
pasa la mera s ." pera en Rimo') era
realment curt de gambals, i el sea
Mel:c. nn reposava les M'Iris «MI ce.vant-hi *es Miles, no Ti su gg eria gair,•
be; rsn altrament. el rosari dels seus
dies ansia esgranant-se amb una mainoton'a :m'aperadora.
Fil ja tenia el corseenciment que era
un ensepit i que aquella gent devie
maleir-1 els ossos, interiorment; pule
que, si nn mol . . quelcom se n'ha •dsperar d'un miny6 de vint anys, que
va pel mrón i entra a m'Ates cases,
enbtant-hi moka misteris i maltee con>
plicaciuns seutimenta l s. Però ell, de

aencialment lógica. Des del moment que cap partit, tot sol, té
majoria, 1 no havent-hi una coalició de partas que arribi a
aquesta mejoría d'una manera'
permanent, cap partit no pot
pretendre d'imposar des del poder tots els punta del seu programa, ni ha de retirar-se forçosament en el cae d'esser rebutjat algun dels projectes ministerials, puix que el partit que
pugues substituir-lo es trobaria en una anäloga situació.
Per qué no voten la coalició
els treballistes? En primer lloc,
alleguen que no existeixen avui,
davant dels problemes que la
realitat planteja, prou punts de
coincidencia amb els Iliberals
per permetre a uns i altres una
lleial i fecunda collaboraci6 des
del poder. En segon Iloc, els
directors del Partit del Treball
creuen que aquest es troba en
ple periode ascensional, i que si
avui no té encara un nombre de
diputats prou alt per constituir la majoria, pot arribar dins
d'un temps no gaire llarg a ob-

tenir-lo complidament. "2sperem-nos una mica mes—escriu
01 "Daily Herald”—, 1 conquis'arem enterament el poder,"
Els conservadora comprenen

me la carta mes favorable que
enen avui a les' mana ea la de
por quo a Popinió burgesa,
ädllue a una gran part de l'opini6 lliberal, inspira la possibilita de la pujada del Partit del
Timbal l al poder. Tenen l'esperança que aquesta por (aria mes
dimite els illiberale i els decantara a una coalició amb els conservadors. Almenys es possible
que l'ala dreta dele Iliberals no
vulgui seguir el conjunt dial par
In si l'actitud d'aquest fes inevitable la pu,jada al poder del
Partit obrer. Per aprofitar
aquests relatius avantalges de
la pròpia derrota, continua, per
ara, governant Mr. Baldwin.
Com a tàctica partidista, no es
poi, negar que és excellent.

A. Rovlea I S'ovni
Londres, 12.—El .resultat de les

eleccions continua essent vivament
cornentat per la premsa i per tot;
els política.
Alguna interpreten la situació po-

lítica creada després de les eleccions
com un moment d'interval, especialment en e/ que fa referencia a la
politice exterior britànica, que será
molt poc precisa. Això es considera
cotn un seriós perill per a la situació
diplomàtica de la Gran Bretanya,
que de fet estarä absent de les deci-

sions internacionals.
Alguna conservadora havien aconsella t a Baldwin d'abandonar el poder per donar-lo a Mr. Macdonald;
pena aquesta actitud fou abandonada
bon punt es va saber que els laboristes esteren disposats a acceptar el

Govern.

El resultas conegut fins ara de les
eleccions per a 6to llocs, is el se-

güent: conservadors, 252; laboristes,

toa; lliberals, rsa; independents, 8.
—Hayas.

que havia d'adonar-se, sant cristiä! I
a mis a mis, si alguna negada no
podia simular el cota fluix a l'orella i
sebtadament l'havien convertit en àrbitre d'un dissentiment conjuga', ell
decidia que pel cas un pintor és geleché un contessor, com diuen del metge, de l'advocat i de l'enterramorts.
Tot aix6, naturalment, no afavoria
pas gaire rengrescament de la Tomase, entusiasta com era de la gesta magnifica i de la facecia harruda. Per això
esperava amh candeletes la nit de ball
que si be en aquells temas no procluia
calreds fisiològics. l'eximia en canvi
del turment inevitable de romandre
palplantat com un ciri al costas de la
prome5a. amb l'obligada inquietud de
prodduir-se i exhibir unes facultats
"plaga" o d'anecdhtic llibertí, que no
lligaven gens amh el seu temperament.
Quintes coses de :lavare ençà. Des'

rueu!
I im metí "de n'atines a treue
selva saber com ni per quins set
seus, el martiri d'un col' que heroicaes resisteix a deixar-se cordar,
a ana camisa vtAtutada que s'infla c.rn
nn glohus. i d'unes !abates massa amlies que somiquen, eran queixant-se
de les males mane de l'artisä. el va
fer adorne que anava entrar en posse•
si6 d'aquelles &lides femeniles tant
temps cobejades. Ja sen passen
males estones a 'a vida I En Rattinn
recordava. encara amb horror, la mira
sis-ta interessada dels esco lanets, la
cómplice mitja-rial'e chis parkin g , I
despres. després, la prnfunda impressid d'abindr5 indefens diste el cotxe
nupcial, quina ell encara tan porfia preveme 1.'11 st . vellut que li ferien ele
confite del dinar, Ilaneate de banda a
band a de la taula amb un ahrivament
etrusiasta per part deis convidase..
Dei d'anni, el+ setts recorde esdevenie n mis imnrecisns. Les primeres
cepcions fisiques de la Tomase, segui•
des d'un part meravellosament prensatu n i legitim—hi posa:don les mane al
fase —anare n complicant 'a vida de la
parera. i fent de die en dia mis arriscas, els equilibris de finals de setmana.

'

Els EE. 1111. tibie
teas obseroders
a la Conferbacia de
Périts

Es parla de la pelma repreu de relacione diplomatiquis normals francoalemanyes
12. — L'observador
americä, senyor Logan, que assisteix a les sessions de la Comissió de Reparaeions, ha notificat a aquesta que havia rebut del seu Govern una comanicaci6 en la qual es din que
els Estala Units aceeplen estar
representats per un observador en els dos Comites de pisn its encarregats d'examinar la
situació económica del Reich.
Paria,

—Hayas.
ELES ESTATS

UNITS INTERVINDRAN PRIVADAMENT EN
L'ENQUESTA
Washington, 12. — En la Casa Blanca es declara que els
Estats Units participaran amb
gust en l'enquesta proposada
per la Comissió de Reparacions,
sobre la situació d'Alemanya,
encara que no nomenaran representant oficial, sind que Intervendrä en la informació per
mitjä de perits privats. — Ha.
vas.

MR. DAVIES ETHAU, DELEGAT NORD-AMERICA, EN EL
COMITE DE PERITS
Londres, 12. — Els periödies d'aquesta capital diuen
que alr. Davies Ethau, funcionari del Tresor nord-amerieä,
representarä els Estats Units
en el Camita de p erits. — Hayas,

RELACIONS
DIPLOMATIQUES
Londres, 12. — L'"EversIng
Stentiard" diu que als coreles
ben Informal; es preveu d'un
moment a Peltre la represa de
relations diplomatiques entre
França i Alemanya.—Havas.
EL GOVERN DEL REICHS I LA
NOVA SITUACIO
'Berlín, 12. — El Govern ha elevas
serioses objeccions contra la crcacib
d'un Ralle rhenä d'emissi6.
Al mateix ternes, ha decidit que el
LA REPRESA DE

marc renda no seria oficia`ment introduit als territoris ocupase, i ha acordat la supressió d'auxili s per atar forçó s a tots aquello que rebutgin el treba I que seis ofereixi,
També ha decidit entaular negociadone amb els aliats, encaminades a
Murar presoners de guerra, a canvi
d'autorització per als expulsats d'Alemanya en tornar al seu país.—Havas
ACABADA LA RESSISTENCIA,
ALEMANYA FARA NOVES PROPOSICIONS SOBRE EL DEUTE
Paris, 12, — A conseqüència de la
cessació definitiva de 'a resistencia
passiva , a la qual resistencia han posat
fi els recents acorde entre els aliase 1
els representants de la indústria alema»ya, daten cle Busselks a l'"Eche
de Paris" que 'es molt probable que

Alemama presenti noves proposicions

Fou aleshores que la seva dona palesä
aquella indubitable propensió a la iniciativa i aquell esperit d'esta'vi escamal que eren l'especialitat d'aquella
mare de familia Per mor d'això, en
Ramon afluixava mansament i es dele
xava viure sense preocupacions, declinant d'una a una les atribucions que li
pertocaven, i refiant-se de la Providencia, que en aquest cas concret ell
personificava en la seva mu ler.
Però els equilibrio presagien be
massa la relliscada definitiva, i racrobAcia roman confiada dintre ele limite
de la possibilitat fisica. Amb aquesta
convicein, la Tomase barrinä fins que
trobà els mitjans de parar una boligueta amb guate fustes velles. que
la be peral es cuidaria d'engrandir.
Cii oncle "indiano" d'aquels que no
manquen en cap familia que s'estimi
ni en cap comedia espanyola, facilitä
roperació anda uns quants cents dures,
pees. I hen's aqui la història de "La
Non Plus Ultra".
D'aqueeta manera pasearen els anys,
ara caie. ara m'aixeco: asad un altre
El( al mío, demä 'enterrament del
petit... Per a la memòria d'en Ramos,
tot això queia en els dominis de la
boira pura, entre els primers hada%
de la soya curta jnventut i les trifulpues de la maMada, que havia deixat

d'ésser-ho i maldava cadaseü pel seu

cantó. Tres eren e í s supervivents d'aquella perrita prolífica. En Pepet. l'hereta que lela de dibuixant en un taller
de brodate, i ele diumenges anava a
Les P anee a fer paisatge. la capea de
pintures sota el braç, reflexiu i solitan; entra una baba Ti R053, nficia'a
d'un taller de roba b lanca, que repartia el temas entre les interminables
temporatles de "cama" i un festeig
innacent amb un minyó cepas i estúpid. Xerraire com sa mere, i bellugadissa cm l'argent viu, era la que inquietava mis la Tentase, la qual
vigilava Im amistats 1 les s'anides. I
per últim, en Miquel--quinze enyeta
amb sets els ihdefinibles mansos da que I moment dificil del tränsit de nol
a heme, moment que algú amb mol;
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Ea una nota relativa
ab motín que lan. impulsat el Govern
a clausurar les sessions del Parlament
i que emana tttrectament dels cercles
oficials es t'II, fl que segueix:
t' En les altre4esferes feixistes i governamentals es la observar que els
primero comenttris a la declaració de
clausura de les Cambres demostren la
gran desorientació que aquest decret
ha causal en ets grups politics tant andes com recents, així com entre llurs
Roma, 12.

Cap!.

Per6 on la fantasia dels comentarla
ha arribat a tronvertir-se en un veritable acrobatiame es en tractar de les
raons que han ppgut inspirar aquesta

resolució del Govern.
Afirmar que .aquest temia el vos de
la Cambra é9 absurd, per tal com la
Cambra es sedativa disposada a apeorar la concomió de pinas poders
Govern feixista. idhue per la totalitat del periode de l'actual legislatura.
si el Govern-ho hagués volgut aiel.
Adhuc pot asaagurar-se que ums gran
nombre de diputats. particularment
atente a hura destine personals, haurien acceptat amb entusiasme semblant

proposicid.

Dir que el Govern temia la discusprórroga de la
coneessió deis plens portees és fins i
tot ridícul; el Govern té a les seres
mans tots eIs mitjans que calen per
conduir la discussi6 i mantenir-la en
tot momee en un sentit favorable.
El grup feixista es trobava disposat
a enderrocar les possibles intemperàncies de l'oposici6 i fer que aquesta
mamé+ pet canal recte. El cap del Coreen s'hattria encarregat de irr el res-

sió sobre IV-maleta i

tant.

Afirman. com fan els socialistes , que
el senver Mussolini hala; pres aquesta
resoluci6 a conseniiencia d'una crisi interna de' partit feixista Es un abeurd.
Sembla taarnent que els socialistea hallan; hagin nascut per no entendre res
en absolut del que es el feixisme.
E/ cert és que el partit feixista
ha denmertrat en les seves reacios;
provinciads que te; una vitalitat formidable, que té una enorme forca
política i que te, en ti, absoluta confiança i cega fe co el sen cap,
Creurc que el senyor Mussolini
tingui el propòsit de calmar, mitjan-

r2et aquista clausura parlamenttria,
les impasciencies electorals dele Idaisles * la periferia, és un altre
absurd.
Per a$ernar, en efecte, aquesta niciesa, caj, sense cap mena de dubte,
mancar de tot coneixement de la
psicologpa del senyor Mussolini.

El cap del feixisme és borne reflactari en absolut a pressisó de cap

mena, i aixi ho ha desmanes amb
tan abutadents i manifestes peores
en l'anual situada.
de discassin del deute alamany, sobretot en el que fa referencia a 'es garanties a donar i a la capacitas de
paga/negus del Reich—Havas.
INCENDI EN UNA MINA

QUINZE MINAIRES FERITS I
CINC DE SEPULTATS VIUS

Hindrnburg, 12.—En una mina de
Delbruch lii ha hagut un incendi, resultant greument ferits quitase
obrers rninaires i quedant-ne tancats
a la nüna altres cinc.—Havas,
d'enceles qualificä d'edat bestial—, novell aprenent en un magatzern de calçat. Tots balden tirat per botiguers,
desprie de la irrecusable deliberad&
de la Tomase. En temps della, rai!
Ni augúnies ni responsabilitats. Perö
ara. la Tonsasa ja feia mases.
Havia passat mig any. Sis mesos de
reflexians i cabäries per a en Ramos.
Quaranta cinc anys, ja! I per entremajadura indiscreta deis scus sentits,
am sentia desretliar-se-li un invencible afany de pecaminosa. diversió. Ben
mirat. quaranta cinc anys d'ordre be
autoritzaven una petisa disbauxa, innocent i callada. En Ramon, precisant
i reflexionant per primera regada a
la vida, comprengué la huidor de la
seva, i arriba a agreste conclusió:
He estat una víctima del treball i de
la dona.
Oh , acuella impouderahle economía
(I omestica. del "tot queda a casa" i de
la "arqueta per a /a sed"! Aquella ;Ingrato tres nah que ell retenia tan so's
de la admirada, per tnalgaslari Per
acabar-lo d'indignar. ara li tornava a
la tnemória una coneer5a de la Ternasa amb una veina: "Ai. Senyor, tres
rals es queda eruta setmanal Dues
"pataquiles" de vint, paper i mistoe.
Ara. digni'm, que. en fa del ral que le
Però. hi ha tatres (Insultes!..."
queda
1 en Remota resrlgui de rnerer-la.
Per a ell "c6reer-le" bars significava
Ilibertat alegria. música, vi
pera, nol Als quererte cinc anys
Desnrii de tot. ell no demanava pas
la llena: re5 mSs que una dishauxeta,
una modesta dishauxa d'estar per casa,
encara que lora (le rasa. Precisament
rocasió venia clarada rhereu tuvo
aprofitat 'es vacances per ter una excursió al Pirenett. i la Rosa era d'ençä
d'Ira mes a Esnarraguera, anula la familia d'una companya de taller, que
vestia "ah be. i !savia alias a reure.'s
mis d'una regada. Simpätica, equelli
familia!
Sopi de presseta. neguitejant-se. lisa
que en Miguel se n'aula a j6e. I pr o veint formitla. er geierei un cigarret Per
tal de

fer - se all posat de neelmbal,

pressions no passen d'un
mer inveat,' puix cap feixista italià
iba ocupat t mai d'eleccions politiques.
El refalar:II:e s'ocnpa en efecte de
politice inainitament molt menys
que els seta; nombrosos i impartants adversaris, perque el feixisme
Tals

ha nascut per sosten: r altres bata-

lles.

Els motiesis que portaren el senyor
Mussolini a. suspendre per temps indeterminat les Cambres san purament 1 netmeent morals. El senyor
Mussolini ha renunciat a una victdria que li on semblar mana ficil i
antò ha constituit un acte d'honradese.
Les efeevians angleses no han representar, 11i molt meny‘,
cap a les esquerres, sinó que, pel
contrari, pulsee entranyen la significació de elle ha acabat aquest
avene, teta : regada que el que demostren is la paràlisi governamental, =labia que ja han patit diverg es nadons.
Si el senpor Mussolini no tinguis
la consciencia rerfectament trenquilla i no ostigués segur d'Ase r el
veritable irisare de la situad& hauria pogut tuobar en aquestes eleccions anglas' s no ja un motiu per
stependre len sessions de la Cambra, sinó unz ra6 per demanar plens

poders.
En realitan no existeix cap analogia entre el que passa a Anglaterra
i la siteacirs politica d'Itàlia.
Es, per 'Un un altre absurd
tractar de precipitar els esdeveniments pel qne es refereix a dates,
programes i Rimes electorals.
Resulta inútil crear anticipadament l'anea:nenas estat d'esperit
electoral, ajad con concertar candidatures prematures. El feixisme no
ha volgut real Esser refugi ni cosa
que s'Id assembli per als mendicants
de la poiiticgi i sempre i per tots
concentre ha+ de posar una cura especial en salvar /a seva arrogäncia, la seva força i el seu legítim
orgull i evitar amb la possible diligencia tot et que pogués aminorar
aquesta força o entelar aguces noble

orgull.

El feixisnie vol demostrar abrí,
tant a Vintelor com a l'estranger,
Que no solan ent té foro, sind que
compra altrament amb la calurosa i
cnnscient apnavaci6 de les mama
del poble itafiä."—Havas.
DIPUTAT S COMUNISTES

ABSOLTS

Mili, 12.— La Sala corresponent
de l'Audieucia ha dictat ante de "no
hi ha lloc" en el procés que se segueix als diputats comunistes Bom-

bacci i Graziaeei, acusats d'atemptat
contra la segta-etat de l'Estat.—Havas
LA MALALTIA
DEL Eld3C D'AOSTA
Roma, 12.—L'estat del duc d'Aosla continua esrent estacionari.—Hava s .
LA SANTA: SEU DESMENT
QUE ELS SOVIETS RAGIN
DEMANAT EL SEU RECONEI.
XEMENfr "DE JURE"
Roma,
desment al
Natieä la Aova, d'origen alemany, pultiticada per alguas

Tirä correr de . Sant Pau amunt, canSussejant una ertnç6 apenes honesta. Per
aquel) carece teartuós i informe transilava un públic íterbol, de cinema i de

cafè conecta. At on aniria? Els automatics resale l'teninosos 11 donaven una
mena de mareig precursor de la indigestió, i el feit n vacillar una mica.
Comptat i debanu. no li aniria millor
d'encastar-se al 'cinema? Feia tense
anys que no hi liarla estat!... Ateament, la, dishatesa hacia pres unes
proporciono mansa raonables.
Ja una mica 'relea s'encaminà desoís
el Peralte!. Les ¡les d'un moli grotescament roig i convencional l'engoliren.
Eren quarts d'tsue, 1 la sala anava
espesseint-se de Flen i d'expectoracions
En Remen s'Id sentí una mica perdut:
renvaia aquella at¡tteixa sensació d'aLindó que tingue' anys entera, en el cotxe amada , . Peró reyestint-se (le desasió, knträ en una Rusia.
A la sala hi !savia un formigueig
gent que ha paävid i escridassat,
pal ; no admet calera. Unes guantes
bruses blaves. maaaa nones per a
nifkar metal?. s'aersedossaven a l'entorn beis músics. L)re era espes i la
cnnrersa ho era mres,. encara. Acahava
d'a l ç ar-se el tel6 U1 mimó, que anava seguint la músiça arnl" es peus,
engegà un pire -ui d'A ya contra la inl'ella que, damunt las tulles. cantara
un cunlet infandvol ti tanjä, amb un

sotsharba qtte esparsiterava.
El pintor de panal

cemencava

11(aia,
i una augusta matrona de redel d'en
Rammi i aliarais la TIia i Ii nreguntä
per la senvora, naval*. d'aquella evoei s'esverä una mica. La florista
acudí sollicita a colineta r dos clave%
pansi s , que resultaren costar una pes a in'ercs , ar. S', 'furt la porta de la

*eta cada un.

McMreslant, la mala seavia anat omp lint Fe Rentan s'esinera y a per partís
cinar de l'entusiasme li t ermitent del

enlaje. En una !aula &suda a 13
parea un ara g onee ancla ande tots els
tildes induntente de re qs:cie, havejava
lascivament, contemnhe amis h mirada anhelant els mili:1s de l'artista. la

Mr. Coolidge, anuncia que aquest
es proposa presentar la seis candidatura en les pròximes citerior' s
presidencials.--Havas.

diaris de diversos paises. que
el govern de Mo p eou hagi
licita t de la Santa Saa el receneaxement "de jura". Cap pas
no ha estat fet en aquest sentit. Ans al contrari: la Santa
Seu tiembla que ha recordat
energicament a Moscou les prometences que els bcexevistee
havien fet en esser trameses
les missions de socors, prometenees que el govern sovlee
lista no ha recordat.
La majoria dels :niesionera
tramesos pel Papa a Rdssia.
han estat més o menys Mal!,
gata a abandonar el paf;. Bis
que hi han rombo, amb el fi
d'assegurar el funcionament
dels dos grana hospicis que la
Santa Seu hi menté, viuen AR
condiciona precàries. Llurs in.'
formacions arriben molt irregularment al Vaticà, 1 la seva
sort inspira inquietuds.—P.
LA SOCIETAT DE NACIONS
LA QUESTIO DELS MANDATS

Prais, 12.—EI Consell de la Societat de Nacions, en la seva sessi6

d'aquest mati, s'ha ocupat de la
cplesti6 dele mandats —Navas.
CAP A UNA ALIANÇA
FRANCO-IUGOSLAVA? Londres, 12. — El corresponsal del
"Daily Express" a Belgrad telegrafie que l'objectiu real del viatge del
rei Alexandre a París, és negociar
una aliança amb França.—Havas.

-DESCOBRIMENT D'UN ICTIOSAURI

Sydney, I2.—Una miasió hidrografies ha descobert a la costa de
DarteM les despulles d'un ictiosauri.
—Hayas,

EL BANC NEERLANDES AUG.
MENTA EL TIPUS DE DES-

COMPTE

Amsterdam, I2. — El Bane neerlandés ha augmentat el tipus de descompte del guatee al guatee i mig
per eent.—Havas.
UNA MANIFESTACIO
DE FUNCIONARIS A PARIS
Paris, 12. — Nombrosos funcionaras'
de l'administració municipal i sis
cene agente municipals organitzaren
una manifestació davant la casa de
l'Ajuntament. demanant augment
d'indemnització per la careada de la
vida.
Es produiren diversos incidente
lleugeres topades, en el transcurs de
les quals dos caps municipals Lacen
desobeits i tirats a terca.
L'ordre es va restablir després de
practicar- se nombroses detencions.—
Hayas.
AL MARROC FRANCES
SUBMISSIO DE REBELS
Rabat, 12. — Durant la setmana pa3bada s'han sonnes davant les aunadtata franceses mes de cent tendel de
nómades rebela—Havas.

qual feia l'ullet al públic, rnastegaat
una cançó on encomiava la seva virtut,
L'escenari, infatigable. vomitava neta
meros i mes números. La matrona de

la llotja. cansada d'encetar motius de
conversa, preguntà a en Ramm st
sabia com eslava la vaga del trànsit
rodat. Ell ja no oubti mes que aquella.
senyora fos rea'ment un cernió. D.
sobe una veu, prou coneguda, ai las t
ferí la seva orella. Havia sortit a ele
cena una nova artista, entona/u un
cuplet francament madrileny. Aquella
veta aquela veu S'hi fixi millar: no
Iti haría dubte, era la Rosa, la KM
final
E' pobre pare se senti defallir. Esbufegä amb torea. Se la tornä a mirar,
i els ulls Ii feren parapal l ug ues. La senyora de la llotja, presa d'un ca yerament idiota, eixi precipitadarnent per
(Mugir compromisos. La "huella Rosa.,
les" continuava, ignorant de tot, gesticulant ami, una lubricitat olímpica. En
Ramos volaué a t car-se i cridar, pera el
rozan ii ho impedí. Que ter? Aire,
aire abans que tot.

Acudí un carnbrer 3 cobrar. SCOM.
panyant-lo fins a la porta. La mira
d'aire de l carrer el deixondi Iletur.ens.
Caminava a la ventura. com un autómata. Une transeünts el nreogneren per
embriac. Ella, la seva Rosa. No se'n

sabia avenir. I per arribar a això, vine.
i-cinc anys de cacrificil No
sinó paranta cinc. Ah, lluvia dc ma-

tar!

fresqueta del moll Ti aclari
pec les idees Ben miras. eui tn [Cija
13 culpa. sinó dl. per con¡
massa a si mateixa. Peris ei uso 1a ntereixia pes tanta calamitas Tanmateix
el ce! li !alela donat un cästig massa
prematur.
S'esseeste en un banc. Fe : a una llana
magnitica. iitlicu la de tan laboriosa. 1
en Ramos, mig ajagut, melosa Ibtrtantees, no sabia si pel dolar d'aquella

joventut en peri 1 o per la recame de
la seva pròpia jevermit malyerioda

¡risa.
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Darterament va estrenar-se en
atine« teatre una obra que el seu
estor titula " llegenda d'amor i de vilesa". Es un xic complicada.
Des de les primeres escenes hom
ja endevina el que sera el drama,
que pertany a aquesta escota dita
"realista" i en la qual els autors
fan sortir uns personatges que
dicen quatre fàstics de la humanitat.
Quan un terna és vulgar, cal una
finor extraordinaria per sortir de la
vulgaritat. El senyor Lluelles,
comptes de presentar-nos la rehabilitació de la dóna que ha caigut en
el fang, cris fa presenciar tot el calvari del seo enfonsament definitiu.
Tot alzó en cinc actes d'una acció
n'oh cnrevessada; barreja de comedia i de melodrama, en que la gent
passa de les dalles a les ploralles
amb una rapidesa cinematográfica.
L'autor, mis que altra cosa, ha demostrat conèixer lié el públic al
qual ha dirigit la seca producció;
palie que no s'entreté pas gaire en
analitzar i que cerca solament les
emocions més truculentes. I aquestes cal reconèixer que no manquen

a robra.
Sen's permetrà també observar
que el significat que l'autor sembla
voler donar al mot "alarionettes"
amb el qual ha batejat la comedia
la arbitrari, no essent d'estranyar
que rocht d'aquell públic confongui
el veritable sentit de la paraula amb
cl que aparentment Ii dóna el seu
autor per boca d'un personatge.
Per a la representació d'una obra
aixi no es podia pas confiar en una
millor companyia de la que actua
a l'Espanyol; en general tots els
personatges són interpretats amb
una gran realitat (al darrer acte
fins excessiva, no els sembla als directors d'escena?) i cada una de les
Parts fa del seu paper una creaci-6.
Esmentareni, entre altres, les senyores Casals, López i Pla, i deis
actors a Santpere, Berges i Zanca.
Repetitn, però, que l'autor dificilrient podia esperar-se mai un tan
cncertat conjunt, malgrat els molts
personatges que fa desfilar per l'escena.
Les reserves que poden fer-se a
l'obra del senyor Lluelles no ens
han de privar de reconèixer les seves envejables aptituds per la literatura dramática, dintre la qual
augurem èxits ben falaguers.

ELDORADO. — "LA MOZA DE
CAMPANILLAS", SARSUELA
EN TRES ACTES D'ANTONI
PASO I RICARD GONZALEZ
DEL TORO, MUSICA DEL MESTRE PAU LUNA

Continua representant amb èxit falaguer al teatre de
la Plaça de Catalunya aquesta
sarsuela, de l'estrena de la
qual no podérem ocupar-nos en
el seu dia, per causes ajenes
a la riostra voluntat.
El llibret es un xic earrineló; és d'aquells argumente
que es deixen endevinar tot
just de comer-aviada la comèdia;
molt sentimental i en la qual
tot acaba bé, naturalment.
En canvi la partitura resulta
força agradable i hom pasea
una bella estona, sobretot sentint aquell vals ((ratee vienès,
a norte marciana), que s'escolta amb viva complaença.
La senyora Leonis interpreta molt bd el seu personatge, i
el restant de la companyia, a
l'igual que l'empresa, ha Ung ol especial interès d'apuntalar l'èxit de l'obra.

VICTORIA.— "LA NUEVA ESPAÑA", SATIIIA MUSICAL EN
UN ACTE
Es una revista escrita >obre
el mateix pateó de les que fa
alguns anys assoliren molt d'e:cit. Peda, afortunadament, ele
temps no passen endebades
el progrés be ha de notar-se en
qnelcom. L'obra no reeixi i pogué suportar-se pels acudits de
l'Anselm Eernändez, que féu
riurc
No varen estar tan encertats
els seus companys.
K.

OREE() GRACIENC. — Diumenge que ve. a la tarda, tindrä lloc al
teatre de rOrfeó Gracienc, i a cärrcc de rEstudi Cirera, la representació de: conegut drama ea 6 actes, original de Dumas (fill), "La dama de
les camélies". en la representació del
qual tant es distingeixen els senyors
Cirera i Lluelles. i del qual protagonista en fa una veritalde creació la primera actriu de la dita companyia

Pepeca Velero.

ROMEA. — En ks vitrines del vestíbul d'aquest teatre estan exposades
les joguines amb que l'Empresa obsequia els petits espectadors-a"miradors
dels tradicionals "Pastoret', original de culte literat En Josep M. Folch
i Torres, la represa de la qual Medra

EL5 coNcEwrs
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1FIADO'
AL TEATRE MD
L'Orfeó Graciene, d' eord amis
l'empresa del Teatre :Morado,
ha fixat les dates per Àeelebrarhi els quatre coneertslpopulars
corresponents a la prei ent temporada, essent de crEure que,
üorn en els anys prece I ents, seran rebuts pel públie amb el
mateix fervor i entusiasme da
sempre, ifemostrant ai si que eis
esforços que fa aquesta entitat
per prosseguir les séves tasques són correspostos pels fiJan-abriles anules de In nostres
institucions patribtiquies i eul-

telegrafié : Ame fe
..
kilaim anticicIdnle di . ?occident europea té CcPolònia,
gompreient tota
centre
sevi
a
tualment el
l'Europa central i Bscandinavia„Franea Ese:una,
observant-se fortes boirades a Alemanya i Canal de
la llaneza. — Actualment plou a les Illes Britiniques, Italia i Mediterrani 'balear. — Les baixes pres-'
sions silla al Nord d'Europa i a Tuna. — A la Pe-.
ninsula Ibérica el trulla és ho, mes les temperatu-',
res baixes a l'interior. — A les 7 hores la temperatura a Valladolid era de 7 grane sota zero.
leatiade ribidas per

AXIL TM», cagalmtlYa. A
DII MATI. (Observadora de Ie _Xara&
eteoialem:(4:ateleaa, cormadeedse per ande):
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Ir esta mudar :: Teatro
eopeolla
Altea nothhe

En 'general el temas Es bo a Catalunya, observant-te algunes boires a l'interior.
La temperatura màxima ha estat de 13 graus a
Figueres i Sant Adra de Beséis, i la mínima de
3 gratis sota zero al Rae Estangento.
Hi ha gebrades a Manresa, Puigcerdà, Fija i
Reas.

Diumenge a la tarda, al
M-teatre del Casino, t
Iba el repartiment de p
als alumnee del coHegi de
gona ensenyança d'a q uesta e
tat, que dirigeix En Pere
gué.
Despide de Regir ele

treballs, els alemanes Xiol
Gendra, es pronunciaren
Cursos.

turals.

El primer d'aquests cenen-Es
s'efectuarà el cha 23 Idel corrent, a les onze del matt, arnh
un interessantissim aerograma.

CASSOIJIAL

CRONICA JUDICIARIA

UN .31 A NIFEST DELS PRESOS
GOVERNATIUS

A propòsit de les nannifestaetons tetes elarreratment pel
general Losada, que t els presos governatius que i.ontinuen
a la presó..sèn indivfflus indesitjables, als quals no es podrir
alliberar, tret pie es; comprometessin a anar-se'n! de Barcelona, hem retad; Un OXICES
comunicat que signela Andreu
Miguel, Jamar. Dirfour,t .T.
Josep Mufatz, Ferran N'Alni, Pau Ruiz de Galarcfeta, pare Gomis. Cela Yallejo, Josep
Virgili, 1,luís Mari:jai, :losen
Farré, J. Ferrer, Anlemi Martí,
Domenec Pacheco, A4toni Sesé, Santiago Ugenia, Salan Martínez, Felip Tifiena. Irreinl ViCrislófol Olda ildetrettu,
Joan Marra Esteve 1 lossp Ciimento, i al contingui del qual
adhereixert Didad. Parre
Ferrara Medina. tamb1 presos,
dient que es pretén fe • una disUncid arbitraria en .voler fer
velare que els fine 'a n'Anterate, eren gent d'idee 3, menina
que ella eón pelilloso puix no
existeix distinció de ar»nena
entre els que lluiten eón perseguits per un ideal e6nati.
Protesten els nao ntfestants
del qualificatiu de pistolers
que s'ha ernprat en 1. seva contra, i sostenen que les seves
ocupacions eón solana ent el leeball i la propaganda de l'ideal.
aft-clts dele delingut , han lazaseni a la nostra ciul, . i eleale
tres Iti viuen de molt temps enà; no eón perill per a ningú i no tenen per lee absentar-se volunläriarne
Acaben dient: "s 'ne déu la
Ilibertat, porqué, se'res va arrenear violentament lo les nostres cases i serreta haver tasilbe cap delicte. I s" se'ns reta
in justament la !roa , . .
ALS 'MANYANS D • OBRES
El Sindical Unie aletallürgic
convoca a tots els tbrers manyans d'obres a la .reunió general de Secció que , se celebrarä avui dijous, din' 13, a les
non de la vetlla, a tr ‘stalge social. alereatlers, 25. Ilavent-se
de (radiar afees de c .an importancia, s'espera la I untual assistencia dele emir. .als.
SASSINAT
LA VISTA PER
D'EN JOAQUÍN Al BINYANA'
Per als prirners lies de gener ha estat ass nyalatla

vista Ile la causa qu s'instrueix
contra Rafel Sänell a. Rex, -cola
a autor do lasen teinat (rEn
Joaquim Albinyana i Folell, i
t fer' Laureo.
de les feeides al
Gansee. fet ocor're' nt a la ralaea d : Urquinaona e 21 de june
passat.
FEbirr DONAT D'ALTA
Ila estat donad._d'alta. Atina
Llepart Siniehez, 1 . clamara ferida que restava 11.., les vietbIll•S
que ocasionä el t' aoleig que va
haver-hi desprès de l'assalt al
despide de la Ud). tea Salisaells.
ALLIBEP .13IEXT
Ha estat decr( :.ada la Eibe!'tat provisional de Sebastiana
Madrid Bastida, que baria esta t delinguda ti conseqiii•ncia
de la cansa que is'inslrueix per
l'assalt a la Cai ya trEstalvis de
Terrassa.
A Manresa. .n sofria presó
governativa, foi alliberal faorene

NOVES R (IIGIOSES
Quaranta hores 31 Església parroquial
Saust Cugat. 1 orcs d'exposició:
tIc
a de
dos quarts de vuiten del mati a dos guatas
de sis de la taran.
—Cor de avui és la festa a
Nostra Dona de,) la Victòria a Sant
Francesc de
Comunió repajadora: Parròquia de
Sant Josep de dracia.
—Vetlles en prafragi de les animes
del Purgatori: as,rn de Maria Auxilia-

tia aquesta tarda, a les cinc.
A cada nen o nena 'i será lliurat un
número del sorteig que fiada Foc en dora.
le !)ada dels Beis, seguint des d'aBISBAT D BARCELONA
Toilie la data senyalada el repar-I
izas delegat del bisbe
¡la estas
de números en cada represen.'
prop dc la Sadel at Espanyola de Salde las bei espectacle.

3. — VENTS SUPISRIORS A BARCELONA. (Sondatges de ratmdsfera Ilture a les la del mati
25 0 , 5 00, l000, 2000, 3000, 40o0, 5000.
Di: ecció:
NNE. NE. NE. ENE. NE. NNE. NNE.
Aldltud, metres:
to.
9,
9,
7,
9,
9,
5,
Velocitat en metres per segon:

- DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
OBSERVATORI METEOROLOGIC
Hores d'observació: 7, 13 i 18 hores
Bardmetre a zero i al nivell de la mar: 7655, 765'1, 765'5. — Termòmetre sec: u t . !, 15'2, 11'2. —
Terminnetre humit: 7, 11'3, 87. — Ilumitat (eentessimes de saturació): 57, 59, 70. — Direcció del vent:
N., NW., \V. — Velocitat del vent en metres per se gon: 8, 3, 2. — Estat del cel: nuvolós, quasi tapat. —
Classe (le núvols: strars- efuntils, cirrus; ans-strats, r imauls-ninabus; strats-cómuls.
Temperatures extremes a l'ombra

Máxima: 16'7. — Mínima: 8. — Mínima anal' de terra: 5 1 1. — Oscillacid termométrica: 87. —
— Precipitació aiguosa„des de les 7 lores del dia anterior a les 7 hores del
Temperatura mitja:
— Recorregut del y ent en igual temps: 135 quilötnetres. — Observadia de la data: (el
cions particulars: boira.

vament de Näuírags cl camange (l'aquesta Seu doctor Joaquim Sendra.
— Per al foment de vacances eclesiàstiques s'han rebut 729 pessetes (le
la parròquia dc Sant Josep de Gräcia.
CAPELLA EXPIATORIA PER A
LES ANIMES
Demä, divendres, a dos qtrarts de
nou del matí, la Congregacid de la
Vetlla Perpétua celebrara la. missa
mentira 1 de Conaunió general, amb plätiva del Ren t consPiari doctor J'eaqu'in Masdexexart, Pvre,

la

Inspeca a Inunda

Quaranta vuit pro.
cessats entre spectors i funcionaris d'Hisenda i
agents de negocis

Durant aquests darrers dies baria
corregut amb molla insistencia el
rumor (le pròxims processaments
PIADA MARIANA
derivats de les actuacions del jutge
Es fa avinent a les congregacions i especial encarregat de la instrucció
entitats inscrues per concurren als acdel sumad per possibles delictes cotes del proper diumenge, que la missa mesos per funcionaris d'aquesta Dede Comunió general se celehrarä a legació d'Hisenda. Nosaltres, cona
la parroquia! de Sant Joan de Gräcia, sempre en qüestions tan delicades,
a les vuit del mil, i que la procesad ens haviem abstingut de fer-ne esque sortirà de l'església dels Jaasepats mena fins a comprovar-ne l'absolua dos quarts de quatre de la tarda ta certitud.
Avui podem assegurar que es traefinir& a la de Sant Joma per a /nomençar, a les cinc. la Sessió Marian, sota ta (l'un fet consumat. Segons els
nostres esbrMaments obtinguts de
el següent programa:
lloc fidedigne, ahir, dia 12, fou
s. "Pregäria vespertina". Ilaydfn;
2. "Preludi", pel senyor Enric Ab3- dictat auto (le processament contra
quaranta vuit inspectors i funciona111i, prefecte de la Congregació de la
Immaculada i Sant Josep de Gaicia; ris d'Hiaenila d'aquesta Delegació
3. Duet de la cantata 78, de itach; i agents (le negocis.
Els feas en qué ens dinen que CO
4. "Joventut i pietat", discurs Tal senyor Unís Rccasens, congregant de 'a basa l'auto de processament estilenImmaculada i Sant Lluís de Baxcelo- tat són, resumits, els següents:
Existia a la Delegació d'Hisenda el
na; 5. "Ave Maria", de Vitaoria ;
costann, entre els inspectors, de
6. "Joventut i cultura". pel senyor constituir Un fons que havia de serEnric Barsó coagregant de la ImSant Lluís de Griac;a; vir per atendre les necessitats de les
maculada
oficines, les quals, segons seos asse7. "Pregaria a la Verge del Reslei",
de 8.."Jovenlut i Acció So- gura, no tenien consignada partida
per despeses de material, i, en con/cial". pel senyor Pere J. L'ort, 'cori
set/tienda, havien d'ésser ateses per
de la Puriiicació seertaari-greal
procediments com el que ha donat
general de la Casa Social Catitlica;
lloc a la instrucció del sumari i con9. "Psalm 15n. de J. Franch; TO.
següent procés.
sum": ir. "Salve Regina". La para
La numera d'arbitrar aquests recoral a càrrec de l'Orfeó Illontserrat,
cursos
consistia en donar de baixa
del Centre Moral Instructiu de Gräde la tontribuciú alguno industrials
•
cia.
o assenyalar-los quota més baixa i
Es prega la major puntua1itat en
destinar la diferencia, o part
Fassistencia, i les corporacions que a l'objecte esmentat, donant-hi la inhagin de formar en la processó amb versió que calia, donada la manca
les seves senyeres seria convenient que
de consignació alludida, essent a(1s'atieguessin abatas de l'hora a resgkministrats aquests recursos amb
sia dels Josepets.
ta cura i fins subjectant-los a urna
comptabilitat estricta.
El delicte que per raó d'aquests
fets s'imputa als processats és el (le
defraudacid i suborn, havent-se (lecretat, en conseqüència, el processament amb Ilibertat provisional
sense fianca (le tots els incadpats
que, cona llena dit, sumen quarmata
vuit entre inspectors i funcionaris
LA ACONIISSIO PROVINCIAL
d'Hisenda i agents (le negocis que
La Comissió provincial ha deshavien actuat d'intermediaris en les
esmentades operacions.
patxat els següents aso/In/Mes:
Ei jutge que instrueix aquest suExempció (le subhasta sollicitada
mari és el del districte de l'Hospital,
per l'Ajuntament d'aquesta ciutat
per formalitzar un contracte que senyor Eolache, designat especialprojecta celebrar amb l'empresa M e- ment per dur-lo a serme.
tropolit& de Barcelona, S. A., relaLA COMISSIO MUNICIPAL
tiu a les obres, serveis i participaD'HISENDA
ció de l'Ajuntament en l'esmentada
Aquesta C0111i3Siú abur es reempresa.
uní i acordit deixar per a una
Exempció de subhasta sollicitada
altea seesiú el parlar deis tres
per l'Ajuntament d'aquesta ciutat
convierte, en ele quals es crear
per contractar, mitjançant concurs,
haver trobat irregularitats.
el subtninistre de transporto per als
serveis i treballs técnico pel termini
dc dcu anys.
Acord relatiu als preus dels articles de subministre per a l'exercit
i la guärdia civil,
UNIVERSITAT DE BARCELONA

PALAU DE LA
GENERALITAT

vocal metge propietari i suplent de
la Comissió mixta de reelutament
per a l'any 1924, nomenant els senyors Vintrá i Ortinez.

— Han estat nl despatx del
rector el director del Centre
d'Estudis Alemanys, doctor Otto Slimibiborn, el director de
l'Escota' de Bellas Arta (raquesta ciutat i el doctor Martí Miguel. president de la Sala de
Juhlitut
A HONOR
D'EN PUIG I CADAFALCII
Amb moho d'haver estar nomenat doctor "honoris causa"
de la Universitat de Freiburg
(Alentaren) Perninent arquiteete i arquebleg En Josep Puig i
Cada fa1( . 11. s'ha aeordat oferir-li
en homenalge un banquet, que
tindrä lloc el propvinent dilluns,
dio 1 7, a dos guatas de non tia
la vetlla. tu I'llotel Ritz.
Es donaran eiS tiqUeiS i s'admetran adhesions a l'Atenen
Bareeloni, fins a les vuit de la
nit del diumenge, din 16-

De

subsistències

UN AVIS ALS COMERCIANTS
Davant de les moltes queixes
(Die ha rebut el general Losenda sobre la puja experiz»enta.
da en diversos articles, i en
particular el que ve sueeeint
amb el sucre, que en alguns establiments sols es ven en !milides de mitja lliura o una !hura,
perque aixi el perla que cobren
lis més ereseut, i despeas d'una
entrevista que va tenir amb el
senyor Noel Llopis, president
deis Gremis, Ita fet pUblie el següera advertiment ale comerciante:
"Per tal d'evitar doloroses
soipreses hom reeorda al comere en general que el ‚'eral
decret de 3 de novembre darrer
reorganit zant les Juntes de
Proveintents castiga la infracció deis acorde que aquestes
adoptin, les defratulacions deis
artieles alimenticis en qualitat,

prets o pes, COITI taIllU la seva
adulleració, anda multes el mí-

nimum de les uuals no pot ésser inferior a 5)00 pessetes i que
poden arribar ( filas u 5.000.
Les diles multes Ca taran
declives en el paper cenespuntea de pagaments a l'Estat
d'un termini que no exceDE CULTURA dins
dirá ule quatre dies.
Independentment de les natalacial Ordre nomenant direc- es, s'exigirà la responsabilitat
que
correspongui per les faltes
tor de l'Instilad General i Tacdelictes de desobediencia a
nie de Tarragona el catedràtic
del mateix centre senyor Josep rautoritat."
. Afegt el governador que està
Maria Serrano i Garcia.
— Una altea R. O. desesti- disposat a reprimir severament
mara, la instància presentada els caemos que es lacia per
per En Manuel Doled, sultici- contravenir les dispsicious actant el nontenament do catedra-. tuals.

CRONICA

METGES DE . LA COMISSIO
MIXTA
La Cornissi6 provincial ha resolt
el concurs per proveir els Roes de

tic d'Oftalmologia de la Fanaltat de Medicina d'aquesta Universit a t.
— Dimarts el Rector visitis
l'Escota Industrial de Terrassa,
amb mollar de les obres d'ampilada i rictus laboratoris que
acaben de fer.
— El general Weyler (amic
particular del rector) ha enviat
a aquest un efusiu telegrama
d'enhorabona.
— Els escotare de l'Instilad.
Industrial de Terrassa han demanar MI rector que els sigui
permes de fer viatges de pràctica i visitar fäbriques estrangenes, tal com ja arenen fent els
d'altres centres docents

VISTA DE CAUSES
A la Secció segona comparegué
el processat Higini Renato Expósito,
el qual, aconduint un tramvia topi
amb un carro, lesionant cl carreter
i l'acompanyant d'aquest. El fiscal
demanä per al processat la multa (le
al/0 pessetes i la corresponsal iVernnitzacid.
A la secció tercera, acusat d'estafa, comparegué Francesc Pérez Teruel, ee divuit anys. Despr:a de les
preves, Ii fou retirada l'acusada.
Joan Sagalés Icart prestà Sen3.2 erhat de cap mena unes cm: tn:1 peesetes a Joaquim Bancells Pa,aat un
ternos, el Sagalés es presenti al doMcili del Bancells, obligant-li
lar una 'letra cn blanc per valor de
Croo pessetes. Irat davant l'amena-,a
que li filui el Bancells. engegà dos
trets al prestador, causant-li lesions
que ii produiren la mort al cap de
poca estona.
Vista la causa a la secció quarta,
el fiscal sollicitä per al processat dotze anys i un dia Ge reclusió temporal
i deu mil pessetes d'indemnització a
la familia de la víctima.

— Per al diumenge
l'Agrupació Artistiea 11e1
Ire Catòlic anuncia la rep
sentació del drama "Els (1,4
sergents francesos".
— En la darrera de les 5 5 .
hades selectes que ens han n.
lat ofertes per la cornean
de declamada Nicola: -Gir
vez, celebrada dissabla a t,
nit, representaren ei pre-trea
noeire poeta En Josee Mara
de Sagarra "Dijous Saal".
Fou molt anlaudit pe r la a.
va interpretada acur/dia,
senas que molt elogiada la cos.
panyia.
— Ha estat allarga' el ter.
mini per anar a declarar ell
propietaria llurs prontetats.
Hom diu que eón mds
(marre cerdee les ales qte
fine ara s'han fet.
— Arran d'haver esta( de.
negada la presumpció d'abersegar personalment la direce4
de la ciutat pel senyor Torres
hem diu que, desenaanyat,
retirar-se de la política.
Ens permrlem dublar - ne.
— Ha estat confirmada
dimissió del secretan i municipal, En Olaudi de Boet.
— Arnb motiu de eircular
unes fulles volante. subversives, s'hara efectuat raer l'auto_
tat diversos escorcolls.
OLOT
El merca de dilluns -:- Abra
noticies

El mercat setmanal celebra
(tintine es seid poc concorres
i menys animat en trust.
cions. Amb tot i haver-se auto_
ritzat la compra lijare dels cm,
ASSENYALAMENTS PER A
mitjançant que el negociante
AVUI
deixessin a preu de taxa una
determinada quantitat per
AUDIENCIA TERRITORIAL
abastir la poblada, es nota mol
Sala primera. — Tortosa. — Major
ta falta del dit article. Es paquantia. 7 Solé contra J. Jaques.
garen de 285 pessetes (41a;
Sala segona.—Concepció. — Testa- a 450 la dotar/tan.
mentaria. Manuela Joliu contra Sabi— Fine d'aliarte el; cmna Surcda,
nissers seguiren restringiat
matanea de xais coma prole
AUDIENCIA PROVINCIAL
del preu de taxa que no ele
Secció primera.—Drassanes. Quatre .estat autoritzat ntodifrear_
orals per furt, lesions i dispars.
tot i les reclamacions preser&cejó segona. — Vilafranca. Tres tades. Peda cona que la inane
orals per furt i dos per lesions.
de carn s'havia accentuol. raeSecció tercera. Hospital. Tres orals
toritat donä rentes disposieites
per coaccions, furt i injúries.
que han fet que s'intensifique
Secció (marta. Concepció. Dos orals la m'anea, si be la guatear
per estafa i lesions.
deixa anca que desitjar.
— La essia municipal daquesta setrnana ha estat manEl curs Fabra a l'Ate- cada de tot interés.

neu Barceloní
Ahir, a la tarea, a l'hora anunciada, En Pompeu Fabra donä a la
sala de conferencies de l'Ateneu Barceloni la segona de les lliçons del
curset preparatori de gramática que
Ira organitzat el Comité per la Llen-

gua catalana.
Els oients, en nombre importantísslm, escoltaren amb singular fervor la
docta explicació de l'iRustre gramàtic.
Demä, divendres, a tres quarts de
set, al mateix estatge, tiMrä lloc la
terrera de les Ilicons d'aquest curset.

SEU D'UROEL.L
Arribada del so.
El temps

nyor bisbe

CCIVetllada
indisposlcii
Accident.
Després ne la niel lpt
copiosament. havent nidal e
mvell els dos rius que ladeen
aquesta Ciutat, principalment,1
'Buitre.
— Ila arribat, proeedent
Barcelona, rillustrissim senyx
hishe d'aquesta diòcesi. doctas
Guitart.
— El Collegi deis G.rmatt
de la Doctrina Cristiaea
eelebrat una vetllada
musical, que ha resultat
fluida.
— Per la indisposi aS blenda entre l'Ajuntamen eltinerit coronel. fa dos di. ienrrs
que els soldats del bata:-;
l'As XII no van a missa : :a par.
raquia de San t Dome' .
inissa en un altar de mapauva improvisat al pati ;'. la ea'

esqüimola d'una

N TI1 E .

LA

CREUADA
mes santa
contra
les malalties
de la boca
A ELALITZA LA

Creme Dental
Cientifice

Inne

La sa ya pro/anda &DO desintectant re&De les probabilitats de controle/
Es un poder& meditar de

DENTISTES I METGES
Considera-1m Es costees la tonada.
tipteimeeti I Inmatura Universalsent
As recuece que MOMO, «hm cOm a
MEDICINA MIEVP,N11VA
II••••• 1•n•••11••••

MIMINSONIONET te.
AMM Mg • 811rttlOY

— El dia de la Pi.
l'autombhil "Ford" (rE.,
solä, en pasear pel eaner Mi"
jor, davant ele la placa d'Isabel II. va agafar un no: de ¡el
vuit anys, ocasionan' -li Ilota
rent u sien s.
SA2ADELL
Un canvi que ha d'ésser es.

mentat
Haviem Ilegit Verdee del dg
(le la sessia del Ilustre A.110(4.
mefil i quedärern coesternaa.
Entre mig d'altres temes tut b!
un dictamen de la Core.aa.4
de Foment ofertad al (leyera
espanyol el terreny, propicial
de l'Ajuntament. de la fe
Viladot de la Via Massague'
marqué hi sigui edifieat un ce.
sal destinat a Casa de Corro>
ti
i Telègrafs. I bi nomé s tos
dictamen no -feria pas per II
cosa, verb és ja un at.ord,
en la darrera sessiú munrel'
pal.
Gràcies a raprovacia srt
Quest dictamen i si el GO'
aceedeix a la pett

iormusaaa, els terreny's
ciutat compra per bastir-bi

'ran

Ole%

vp•qqs1001t14-.•atilé., A
.:114 Mudo,' idt4it-7 P.T
stüta., 4e hOm
elaviembal, viola de gamba 1
--A4ueäia" Enea Viindot fou vi°Ia'Aunor.

ilota

.adquirida per PA.pintament amb
el propòsit de destinar-IIa a, Biblioteca Popular i a Escota de
•• comerç', 'dues institucions elementals en un poble com el
restre i de les quals estem
críes per vergonya de tots.
A Sabadell no tenim ni Es,
cola de Comerç, ni Biblioteca!
ara que començävent a tenir
tina base per fer mes fàcil
unplantacid d'aquestes dues
grans organitzacions. veiem esv.H• -se tot 01 p ostre somni.
Arnb l'oferta hita suara per
l'actual Ajuntament, s'ensorra
1 ,varnent l'esperanca de tenir
Miotecal
En candi. però. ja ens Veiern
a sobre una casassa plena de
frnmonaris i de comoditats. i
s ntim una mena de rocanca
que, per veure-la bastida, ess . - . nt com Os un servei
l'Estat hagi necessitat d'una
erta de terrenys quo per a
a're3 coses bona falla ens fan.
ARENYS DE MAR
Cos• Ulula d'homenatge
tum tradicional -:- casament
Diumenge passat tingué
a PAteneu Arenyene, una vetllada d'homenatge als socis honoraris En Pece Soler Ribas
t g . e. p. d.), ex-president de
l'esmentada entitat. i En Pere
• lcr i Rabel]. com a demostra- ea:. de reconeixement pels servPis i sacrificis pecuniaris fels
en pro de la Societat.
A l'escenari del teatre, sumptuosament endomassat, van
prendre seient les autoritats
cale i representaeions de totes
le: societats reereatives i culturals de la localitat.
La primera part de. la N-ciliada fou dedicada a la memäria
(le Vex-president Soler i Ribas,
del qual féu una necrologia
l'actual president senyor Riera.
Tot seguit foren descoberts
Cis retrats dels amunt dits socis honoraris.
El senyor Arxer, bibliotecari
de la casa i amenissim literal,
Regí una poesia original titulada -Flors que no es marceiTen", dedicada al plorat ex-president.
La segona part fou dedicada
al senyor Soler i Rabedi, en
agraiment al seu recent donatiu
par la concellació d'una vella
rarrega que pesada damunt la
Societat.
Les senyoretes Montserrat i
Francisquela Ferran tocaren al
piano, a quatre mans, la sarna —Primayterät", i Francis..neta Curbere i Dolors Ribot
-La nit de Sant Joan", essient
fortarnent aplaudidos per Ilur
excellent execució,
En Vicens Peris, acompanyat
al piano pel inestre senyor
Ilumbert, eanth unes escaients
cançons, i la senyoreta Pepeta
Oriol, amb destresa i sentiment,
una bella romanee.
L'entitat coral "L'Esperança" recollí també ovacions en
executar algunes peces colectes
iii seu repertori, sota l'experta
batuta del senyor Mensa.
L'alcalde digné unes guantes
p; , !aules allusives a l festa. i,
1- ilment, el grup d'aficionats
it la casa representa el drama
ia,ri Pons i Pagès, "El drac",
ara) malt d'encert.
•-- Corn cada any, per la Pus'observit cl tradicio1
r- - costura a la nostra
s- _ .ns el (mal la mainada fu', "Inatafaluga" amb pipa.
- La setmana paseada van
.1-aure matrinioni a la paresglésia de la Coneep], .;
. d'aquesta ciutat, la senyo• I Cante Mayala, fina clél
1-1 re amic En Josep
nil el jove N'Antoni MiqueJ i
M -suet. La nostra enhorabona.

Hl

CIEN

ESTAT DETINCDT L'AUTOR DEL ROBATOR1 SACR1LEG
DE COVIDONCh

tITILINI
cuntrrs

e~tse

Els cursets
Gramàtica i
Literatura que havien de donar
a EAteneu de Girona els senyortaJ. M. Casacuberta i Tomas Garcés, respectivament, no
podran celebrar-se, ara per ara,
per haver-se ilegal a edneedir
permis el governador d'aquella
contrada. Soluble que nutoritzeda aquests cursets a base,
per. (le celebrar-Whi delires
ile llengua i literatura espanyoles, a chuce de "persones competents", segoes la informad(*)
que ens tinna el "Gironès".
TarnW l'autoritat militar de
Vilafranca ha suenes cl s eursets que havien d'inaugurar-se
aliir vespre a l' Academia eantMea d'aquella important ciutat.
senvor .1. Itovira
( farree
Ermengol.
ELE CORNETE DE BARCELONA

Davant d'aquestes noves sorprenents que arriben al Comité
de les localitats anteriorment
esmentades. la distribució dels
eursets sol-tirante a Barcelona
s'atorna. momenthniament. amh
el fi «evitar tot contraten-les a
professors i a n'unirles. Peralte
els curse/9 tin guin tela Ferieneta desittula. en una (le les immediales edicions del diari. dona rem el arredro complet comatant, se g uramenl. amb Ja degluta autoritzaeid.
Duraut aquests dos darrers
rifas. el Comité lin rala nom-

broces i importants peticions
de cursets. entre els (pm& cal
esmenfar les (Mes dareeres. fte
la UniA Socialista de Catalunya
i de V.Seadiimia
PROJECTES DEL COMITE
El Comité per la Llengua Catalana. constiluit a l'Atollen
Barceloní: activa. netualmeuit.
les seres gestions per organitzar oficaernent muerte indiriduals per rorreenondencia. que
s'estendrien a lot el riostra, ter_
ritori fiiiaiiíetic i . permelrien a
eenlenars ile eatalans anrofitar-se de l'obra do cultura P11pular que sla empres el Comité.
Tambe té en preparad() edieions eopinesiss i mes fíe emitep ars- (le inilers de la Grarnittica
Catalana. d'En Ponmen Fibra.
ds la Perspectiva General d e la
Literatura Catalana, de E. Nicolau tf Olwer.
-Nota per i
A Canilartia General han facililat la següent nola:
"Es recorda l'obli gad() que
tenen lotes les publicaeions de
presentar a !a censura (raquesta Capitania General el nombre
d'exemplars (me determina la
hei. per autoritzar la seva eirculaeió."

a a premsa

Amb el fi de facilitar. en el postibie, a la Premsa vis sens deures
envers el públie l'Excni. Sr. Capita,
general de la regló Ola servit disputar que es permeti publicar sense previa censura. els telegrames, teleionemes i conferenc ies mantingudes pels
esmentats iMtians de comudeaci6, procedents de Madrid, i les informacions
general Cesport, teatres i altres espectacles analeg s.

LA FESTA NACIONAL
DE FINLANDIA
Dijous passat 111)1i-india, la
!Hiere Finlündia, celebrà 01 sise
(miseread de la sera indepenxlepcia nacional. fou . el 6 de
desembre de 19 .17 qUe-elvalent,
-senador Svinhufvuil proeinInt

la independimeia de la Ilaril n

finlandesa, tant de •lcoips i fiad)
t a p i sie crueltat .oprimida
OIRONA
lsarisme rus i el seu
Altres me troglodita. Aquesta Carga
Su. pensi6 de cursets
-opressiö ha desreIllat, cana lonoticies
tes les opressions. en Ints pis
tteneu tic Girona ha sus- estaments del pnble finlandés,
per no haver oblingut per- el desig apassionant d'una glogovernatiu, els cursets de riosa' renaixenea nacional.
Es la intensa vitalital de la
grarnittica i literatura catalana
que havia organitzat d'acord rece 'finesa que explica helleramb el Comité conslituit a PA- gi lt anib la qual la jove República lia sabut vencer tols Pis
ien e u Barceloni.
-- La senyoreta Teresa l'aig ohslaeles d'ordre polflic i eenVinyes, d'aquesta ciutat, tia ninnic ole es presentaren du"ti ii nornenada inferir-itera-clacrant, el periode de I raus icid.
l ili.grata del servil sanitari Den exemple per als pollee que
deis ferrocarrils. de M. S. A. a esperen l'hora santa del seu
alliberament cullectint
Iii reelona.
Stahlberg. Perninent preSI- Al remenliri de Pals
violentada la tumba del 'dril', de la República. personi•
tira. per dir-ho aiN'. la idea
Pere Ccli i Rigau, apareixent esbocinades les pedres nacional finlandesa. No es
cle malloe del davant de la SI'. eament no home d'Eslat, ene
lambe un erudit. Els savis tracPuliera. Hom dio que es tredret cornil:Huelo/tal que
tats
ta duna "venia ça".
— La Junta •'Espectacles ell liti eserit han tret
d 'aquesta "provincia" ha (icor- en) (lele..ittriseonsultste lol 0.1
dat roncedir permitís als senrars mhn. D'altra port. 110 bs Irr
Littard Trinar, Emite Pral, i Jo- nieuiffltflt en I a seta' (plantitat
sep Vidal per ohrir elimines .a (le savi que Finlandia ha sala(tal el seu presiden': per als
(Mona , La !listad i Casse (IP
Selva respeetivarnent, i al "Fu- finlandesns es, ahans que tot,
loma" (le 'libes dj. Frescor per el sirubol de la indepentlieneía
en regna
fal (le realitzar o res i fer una de- la seva pättia,
vis il a d'inspeceid als d'aquest. després de SIS anys la prospepan
i
la
justicia
-1 la
ritat, tla
I. inlat i Ripoll
Divendres, din 28 (raquest me y a bandera -oneja,
mes. se eelebrara PI It'I'VP V con- re, entre les de les nitres:ala'In del segun cura de l'Asao- elone lliures del món.

El rarlit cidro rrollida i tiossiblls celebril

1110i per 3 gs a 1, hl
LA REUNIO DEL DIRECTORI
El Directori cha reunit vora les
sis de la tarda i no ha acabat Ras
a tres quarts de deu.
El Directori—ha dit el general
\'allespinosa—després de despatxar
cls assumptes que portava per resoldre l'encarregat de Finapces,
estudiat les bases d'un decret sobre
reorganització del funcionament del
Directori, de tots els ministeris i en
general de tots els serveis, ravantprojecte da t.tial ja ha estat redac-

tat, nomenant-se una ponencia cornposta del president del Directori i
dels generals GOmez jordana i VaIlespinosa, perquè s'encarreguin de
L, redacció definitiva d'aquest Decret, que es publicará. d'aqui molts
pocs dies.

El general Martínez Anido
té uns lioables proposits

g

i ledrii e 1 ijnl el: primer: han

e gegi 11111 atíi

No és cert que hagi rebut cap enarree de: Directori sobre la reforma
del sistema parlamethari a Espanya.
- No llega Cl senyor Vázquez de Me.
lla que alguns amice seus i del Directori liagin.partat d'algunes qües-

aprovats almenys el segon o el tercer
exercici del primer grua.
Els dits exàmens se celebraran amb
subjecció a les regles, programa i
anexe que serviren per a Vältima convocatòria.

tions relacionades amb la tasca que es
proposa tealitzai el Directori, ciernanant-:i la sera opinió respecte a aquestes qüestions; però aboS no vol dir que
estigui a cfirrec.seu cap treball relacionar amb la teforma electoral. -.
Expressament, d'enea que Ola ronstituit e • Directori. ¡lo he parlat amb cap
deis generals que - el constitueixen.
Fina`rnent, el senyor Vitzquez de
Mel a digné que és enemic de la lepresentació proporcional, i per aixti

També és voluntat de S. M. que els
expressats examens comencin el dia
is del 'e.inent mes o maig, i continuin tense interrupció fins al 30 de
juay sekiient.

iicilment podia ésser ell l'encarrcgat
d'una reforma °posada a les seves

"Vista la instancia del gerent de
la Indústria Valenciana Victória,
Societat Alti:mima, en sollicitud que
les maquines d'escriure que produeix aqiiesta Societat siguin utilitzades atad) preferencia pels centres
oficials, tetina en comide la Llei de

conviccions.
Segons l'orador tradicionalista, la
representació proporcional disminueix

la de la malicia, però res tIlb,

sanitaris
A •l'Oficina d'Intormarid de

manifestil decidit partidari de la representaci6 per classes.

la Presidencia han facilitat
aquesta tarda la següent nota

ELS ESTANCS TANQUE.N A LES
ONZE
En comp'iment de la jornada mer-

de Sanitat:
"El sots-secretari de Governació, general Martinez Anido,
ha estudiat assenyadament el
projecte de reorganització sani..
t'aria que oportunament ii fou
lliurat per la comissió magna
que intervingué en la redaccid
definitiva.
Agraeix i aprecia inult la feina que el projecte representa
per a la Direccid general de Sanitat i per a tots els que hi han
pres part, i declara que el considera euni una aspiraciú que
pol esser licical nuturi d'un esdevenidor proper quan, !hure el
hals (Pilares apremiants
sitats i ordenada i vigoritzada
hl riostra llisenda, priguin destinar-se a la reforma sanitaria
ele crèdits indispensables, perä
els temps nu estan per perdre'l
en la gestad() de projectes, que
uidhtuc conefssant que tanquen
germens fructifers, desatenen i
rugen de les realitats iminediates, les quals cal servir aulb
l'apremi que exigeixen les cireurnstäneies, i aquestes realitats proclamen que els serveis
mea elementals de beneficencia i sanitat sint mult deficients
arrosseguen una vida miserable, de manera que no arriben
a cumplir la inisbiö que l'Estat
i la Socielat dls (mufla.
Per' aixa el general Martínez
Anido creu que el primer es
atendre aquestes realitats urgents, i el dia que hagin estal
satisfetes, seré un mourent
opinan per pensar en urganitzacions mes útils i complicades.
Aixi, dones, ara comença l'obra pritetica proporcionant als
hospitals de Madrid eh:nietas
important: (pie 10 no lenen. i
Ir en el unu el problema de dotar-les d'una casa (le n'atorantal gran i ja IIIIP PIS
.17 illils de qu0 consta la n'atenida', actual sún Iii solament
insuficients per d'oblir los neeemsnals d'una urbs 111111
lié 4.1•11111,ilalliS.
A l'llo:pital de la Princesa
s'installarä una sala d'operaeions nova i banys MILIS latabit , dolittil-la kl'in›Iruntenlal
modern, i ci nulilruuiiai Ott dices

reformes quo en conjunt immil pessetes.
Donara tandai els cabals que
calguin per terminar l'habilitació i posar en funcions un
non dispensad
i un
laboratori provincial. i proposa igualmen ernpren•Irii ami)
minores sulte tancials l'organitzaeiú ant i-tubereulosa i no
s'esmen n a lt res 10 PITÖSile
pei'què 11(1111 el; tracia exclusivament de realituts en acció.

porten 12 50

L'ALEMANY DETINGUT
MUR S'HA CONFESAT
AUTOR DEL ROBATORI
DE COYADONGA
A . la Direcciit de Seguretat han
comunicat a darrera hora de la tarda als periodistes que l'agent de
ihcia senyor De 'Miguel baria tic.
111(01 a Cangas d'Onis el súbdit aleniany Wallitian, sl qual s'lla declarar autor del robatori de les corones de la verge i dt l'infant de Covadouga.
Les joies les tenia enterradcs

riu Enseba.
El detingut litt cstat empresonat i
incomunicat.
DECLARACIONS
D'EN VAZQUEZ DE MELLA
El senyor Vázquez de Mella. par-

lant amb un redactor de "El Liberal"
li ha dit el segiient:

prole

cantil, des d'aliir vespre els estalles
tanquen a les onze en punt.
L'IMPOST DEL TIMBRE SOBRE
EI.S ARTICLES ENVAIXELLATS
El Cercle de la Unió Mercantil i
Industrial de Madrie, en nom propi
i del Directori de les classes mercantils. ha reitt rat. davant el Directori
Militar, la petició formulada en diverses ocasions als Gomera demanant
que per <quitar l'impost del timbre
sobre els articles envaixellats no s'apliquin als de preu inferior a tres
pessetes.
Cita diversos exemples per (emest-ar que aguest impost, cn mates
ocasions. grava els articks amb un
33 per cent i prova que contra totes
les Ileis econiuMques tributen mes cls
de menys valor.
HA MORT "PERIQUITO"
Ila estat enterrat al Cementiri de
VAhnudena En Pere de la Gala i Montes. cap de Negociar de Governació.
Aquest senyor fou el famós "PMl'acadimic En
ne.to". secretari
Joan Valexa. al tunal sein ; en els darrers anys, d'escrivent. d'acompanyant,
corrector de provee, bibliotecari. etc.
LA :l1.1 HE D'EN PRIMO DE

RIVERA ES'EA OREE
Ila estat a la Presidèneta, per
despedir al general Primo de
Rivera. l'alcalde de Madrid, car
01 presiden! del Direethri mar:va a Orduña, on es troba malaila de gravetat la seva mere.
EL GENERAL MUÑOZ CODOS
PASSARA A LA RESERVA EL
MES VINENT
Per haver complerl Pedad reglainentäria. el präxim unes
gene!' passUrit a la resersa el
capita general de la primera
regid, LII Didaz Muñoz Cubos.
EXAMENS EXTRAORDINARIS
PER ALS ES'rUDIANTS SUBJECTES AL SERVEI 31ILITAtt
La "Gaceta" d'avui publica
una brial (naire, que din:
Pritner.--S ' a ditiel van titatriMiles i te procediria a- examen
II1PS de gener a
e PI
s aquells alumnos als quals
manqui una. IfIll'S II tres assignatures per nealtar la carrera
o gran d'enSenyanimi l . i justifiquin per t'et'iifica! d.:1 cap del
ros o depend f m e i a on serviren,
no Itarer-lo realit zat en la Pon- •
voealitria de setembre, per estar subjectes al servei militar
en la península.
Segoli.—El termini per ma-

trienlar-s e s'obrire el 2 de ge(ter, 1 es hincará. el 12 IrP! maleix mes. fent-se els exiimens
des del 20 de gli ner enilarant.
'Correr—Ele ahormes que resuitin suspesos podran repetir
l'examen t • tt una sola de les
dues convocatòries de juny o
setembre.
Onarts--Qu ed a subsisten, la
Brial mitre ele 26 de set entina,
( le 1922 '."Clat eta" Ist 313. resniumnes ene presten
servei a l'exi, reit trifrica.

Del miiiisteri del Treball. Un
descuit dels ordenances
Al mirdsteri ¿el Treball. Int vitt,
anrofitant II descuit dels ordenances,
emportat un abric. ltn rellotge, un
segell regis t re diverses bombetes clictriques i (l'abres objectes d'escriptori.
L'INGRES . A LES ACADEEIES
E I LIT/Al:S
La "Gaceta" publica la següent
Reial ordre de Guerra:
"En compliment al previngut per la
Reial ordre circular de IR d'octubre
Ultim. i d'acurü amb els preceptes que
en la dita Reial ordre es con(izaen,

S. M. el Rei (q. D. g.), ha tingut a
bé disputar que s'anuneiin examens
d'ingrés a les Academice militare dele
aspirants que en l'actualitat tinguie

La protecció a la indústria
del país
LES MAQUINES IrESCR1URE
Madrid, 12.—Lit "Gaceta" publica la segnent Reial ordre:

protecció a la indústria nacional de

14 de febrer de 1907, i Reial ordre
del 12 d'abric de 1917; i essent de
la major convenibncia protegir cl

desenrotIlament i pr(grí!s, d'una manutactura que fins ara ha vingut essent Espanya factoria de l'estranger, S. M. el Rei (q. D. g.), cha
servir disposar que per tole els cens'adquitres i establiments
preeisament el incidid número
4, darrer i inés perfeccionada de l'esmentada marca, en tots els casos en
que sigui preeis proveir-se de maquines d'escriure, rodee sois ésser
adquirides ett el sen lloc si es presenten note models de fahricació
nacional, t'en; anal) la condició que
les esmentades mäquines "Vicióda" s'ofereixen per un preu iaferior
en un 2o per ton a les seres similars en resistencia, multiplicitat de
tipus i facilitat de maneig.
Els caps dels departaments
i dependencies oficials tin-

dran cura (le l'exacte compliment
d'aquesta sobirana disposició,
dlallt compre de cada cas ell qué 'les

circumstancies aconsellin acudir a
l'adquisició de maquines d'escriure
de model estranger."
NOMENAMENT DE REGISTRADORS DE LA PROPIETAT
Han estat nornenats regis.radors
la. propietat
De Gandesa, En Julia Salinas Romero. que serveix en el d'Altanera.
Del Fabet , Ecl Ricard Valdés i Garcia, que serveis cn el de Lugo.
MORT D'UN PRINCEP
lia mort el princep Pius de Savoia,
majordom major de la reina donya
Maria Cristina.

Les disposicions
de la "Gaceta" d'avui
La Gaceta pub:tea les següents disPosicicns:
De Directori. — Reial decret nomenato per a la canongi avacant a la
San.a Església Metropolitana de Saragossa el doctor Agusti Pinilla i Diaz
de Burgos, dignitat de mzstrescola de
la de Cuenca.
Una altre pronuncio al earrec de
cap d'administració de segona easse
de Correns al Sr. Greeori,Balesteros
Marin. i a cap d'adinittistraci , de tercera c ase al senyor Francesc Catitetirria Sancha i al senyor Juan SalaIcen Vidal.
R .:N ordre (hm-sismo que s'adoeri

a matricula i procedeixi a exatnen

el prOxim mes d .: water de tols
aquels alumnes als quals falti una, (Mes
o tres assignatures per acabar 'a carrera o grau d'ensenyament. i justiii,er mitja de certificat expedir
NI cap del cos o dependencia en etie
serviren. ro haver-lo efectum en la
convocatória de setem h re per trobar-se
su b iect es al servei militar.
De (;r-eta i Justicia. — Reial ordre desestitent les instancies•dels ofidale de Sala i seeretaris de Govern
subalterns ele l'Audiencia de Barcelm

na, en súp'ica d'ésser compresos en l'e.
cepció assenya - ada a l'article segon de

Reial ordre del lo de novembre
tim. sobre anullació de -pases" de
tramv io s i Ii i errocarril als fundoinris de l'Estat.
Una ti'tra mis metges forenses
Barcelona.
Una a"tra nomenat per trasllat per
a la nhea de secretari de l'Audiencia
de Cadi e al senyor 'Manuel Díaz i Ausidra, el qual exerceix igual eärree. a
Lleb.
Reial Ordre de Guerra amortitzant
la vaeant de general de brigada procedent de l'arma d'infanteria.
D . Finances.—Declara nt la Sociotat Espanyola (le Coirstruccions Navals exempta dele impostos i drets
reals ner a tots els actes relatius a
•,,,, caudal 50Cial a 60 milions de pessetes i del timbre per a
l'eso-lomea cl'ampliaci n', per als resguards provisionals que haguessin
estar expedits i s'expedeixin en les
zocato accione representatives de
l'augmen! de 'capital i als titols definidas d'aquestes accione.
Disposant que es corregeixi la con-

ducta del funcionari senyor Joan PeCalva Moreno, atub la pérdita de den
paute a l'escalafó, com a mesura dis-

De ereraaci6.—Reia1 Ordre ine5
posant que en el .successiu eta &ene'
ascenclits a iapitans que bagM servit
dos anys sense nota desfavorable al
Cos dq Seguretat, ocupin les vacaras
que hl' hagi per rigorosa antiguitat
de serweis •prestats al
altra acceptant el

dit Cos.
solar que
Una,
ofereix l'alcalde accidental de Palma
de Mallorca, en nom de l'Ajuntament, destinat a Correus i Telegrafs
•
a la dita ciutat.
D'Instrucció Nomenant,
en virtut de concurs de trashat, professor de tenue d'Aritmètica i Geometria práctica i Elements (le Construcció a l'Escota d'Arts i Oficis de
Palma de Mallorca el senyor Joan
Vinyals i Figueres.
Reial Ordre amortitzant una plaea de cap de negociat de tercera
classe a la secretaria d'aquest departament.
Rej4 ordre disposant que continuin regint els tipus d'interès net de
6'so per ceta com a máximum per
als valors públics d'Estats estrangers
i valors industrials o comercials est rangers.
Acordant imposar al registrador
de la propietat de Santa Maria de
senyor Claudi Delgado Viguer, la suspensió del càrrec (huata
tres meses.

EL PARTIT DE SELECCIO
ENTRE PROBABIES

I POSSIBLES
Al camp del Racing Ola ce'tbrat

aquesta , tarda ola partit entre probables i possibles per ter una selecció
que Iluiti diumenge a Sevilla amb
equip portugués.
Amli motiu de l'aglomeració de piablic. sial] registrat alguns incidente,

repartim-se garrotades i bufetades, ha-

havent-hi d'intervenir la torea pubii,:a.
• partit aeab é amb la victòria dels
probablis. per 3 a t. Ha resultar molí
interessent.
RESSENY A I COMENTARIS DEL
PARTIT
Els periódies d'aquesta nit publiquen
extetuset informacions del partit de {toba d'aquesta tarda.
L'aileie madrilenya i imana /l'ha
sortit molt comp aguda. Slavia pretiles presenciar im gran partit i ho ha
aconseglUt.
No una altra cosa podia esperar-se-'n
deis que venen passant per ésser els
"asos" del futbol. A l'interès que un
partit com el jugat aquesta tarda despera sempre. hi havia en l'ocasió present un interés mes gran, un interés
que en diríem passiona': cl de comparar co' j-evi .es encoratjant entusiasmes partidistes.
El cattp del liacing resultara lusoficient per al nombró% públic que ha
acudit a presenciar el partit.
En presentar- s e els jugadors al
camp seis ha tributat una ovació
aftctuosá i els repórters gràfics han
impressionat nombroses plagues.
A les tres i mintns slan aliniat els
equipe de la manera següent:
Probables: Zamora, Pololo, Iterminio, Coriino, Meana, Pena, Picra,
i
Spercer, Monjardin, Alcimtara
Braud.
Possibles: Ilartincz, %tejías, Que'
cada, Mesa, Sancho, Eengotti, del
Campo. Pone, Zavala. Cubells i Caballero,
del Collegi de
ha arbitrat Colina,

Madrie.
des
El parit ita estat animadissim
del ,en comeneament.
Probables i possibk s posen en joc
!mititot2s lhur facultats i realitzen
gues jugádes que el públic aplaudeix

calorosament.
Al cap de poca estona
atoe
el partir. els possibles fan un
formidable.
Zamora la en aquest inoment una
parada magistral. que li val la primera ovació de la tarda.
Les jugades es desenrotl len a gran
tren, sense que decaigui cap dels dos

cedas.
El pUblic aplaudeix constalitment
juguen amb
i els jugadors, enardits,
gran entusiasme.
Els possibles ataquen notanient
la porta dels probables, distingintse en l'ame Sanxo. el qual lic estat

colossal durant tot el partit. No
aconsegue ix , però, marcar cap gol,

pagué Zamora parava 515 trets, en
thi g de grails ovacions.
Els probables, per llur part, fan
grane atacs, i Spencer i Alcántara
aconsegueixen marcar un gol cada
un.
Així acaba la primera part: 2 a O.
Intrant el descans el públu.

fa calurosos enmentaris resvote dels jugadors.
La segona part ha estat una
diuna continuada de la primera.

Zamora Para incomparable_
inent, i Saneen continua el seu
joe. essent ainbdós /non. ova•
cionats.
Els probables són castigats
en aquesta segona part per
nians (le Piera, anIta penalty.
nue marcial per Zabala el para
Zamora P11•nrig duna ovació indeseripl ible.
El públic, desitjós de contempiar el joe de , Zamora, envaeix
eatup.
Zalialit aconsegueix apuntar
lili gol a levo; dels Possibles,
minuts ahans d'aeabar eh parta
(run tret formidable,
•
aronseutteis el lefeer gol a favor dele probables.
Les discussions que el par -tit litt susettat entre ols tutbolistes sdn idombrablos.
Es indubtable que ealdrä in-

•ntostri --que no
dora -qúe fenen fama
naeionals mereizeo Me>
guts com a tala. 1 s'Isa.deiliag•
trat en canvi, que reputaSMOMII
modestas mereixen esser cebo- cedes en els primera thica."
La impressió que' ele
piers catalana han prochtit ern
formidable.
Zamora, que tanta expeetacié havia despertat entre els
madrilenys, ha ratllat a grau
altura.
Sancho, respecte el joc,
qual s'havien suscitat tantea
discussions, s'ha conquista&
des del romenament del par,
lit l'admiració del públic,
fet jugades meravelloses. Es
pot bon .1,ir que As el que ha
jugat millor durant rota la tarda.
Alchnlara Piera han confirmal un ron mes l'enorme

prestigi que gaudeixen.
D '0 11Ire els madrilenys, el
que meS s'Ira Iluit, ha estat Del
Campo. rl (vial ha dernostrat
Asear un jugador de gran força.
Monjardin, pel contrari, no
ha convencul el públic. Sense
que pagel dir-se que ;a sev8
ac'tmeid haga estat mala, es el
cert que al cos tal dels grana
jugadors que harn anomenat,
Monjardin un paf presentar-se
com una gran figura.
Mereixen tsmhe esser esmentols,. esperialment Cubells

i
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ole

nnals han estat

issoft aplaudits.
Una nota de la Presidència

diu que cal reduir les visites
i audiències
Ha esta? facilitada una nota
a la Presidencia. en la qual es
fa eonstar la neeessilat ten que
es ver, el presidertt del Directori de reduir les audiencies

que ve concedint, perquè sún
tan nombrases que li resten
hores de treball ntolt útil. i Mime se'n ressentiria el despatx
°Minad dels assumptes de govern.
D'ara endavant, només es
concediran audiències per traetor assumptes que convinguin
a l'interès pUblie, cada dia, llevat de dissabtes i diumenges,
de tal« a non de la !lit, havent
de sollieitar-les amla dos o tres
dies eranticipació, esperant que
es demanaran más que
aquellos que puguin determinar avantatges per a la bona
inarva deis assumptes.
El sistema mes benefirids per
al' pdttlie i per al trehall . del
Directori. AS que les instäneies
i expedients es presentin o promoguin als ministeris respeeBus, rernelent per porrespondencia alhora un Index molt
suceint. a la Secretaria del Directori
Encara (Ille antuest- milla de
¡Plació entre el poble i el Directori As plaent. cal limitar-lo
forrosatnent si el noble espanynl desitja. com hi t i d acl. nue
la bren actuad() del Directori
sigui intensa i fecunda.
L'ASSEMBLF.A DE BRIGADES
SANITARIES SESSIO DE
CLIUSURA
Aval, a les dutze, i sota la
presidencia del senyor Martip ez Anido, se eelehrä la sessid
de Clausura de l'Assemblea de
brigades sanithries.
Foren presentets els delegats
d'Ataca/11, Almeria, Avila, Badajoz i delires provincies.
El sots-seeretari de Ouvernarro pronunciä un discurs,
fent resaltar 1;1 necessitat ungent de reorganitzar la Sanis
tat. Fou niolt aplaudit.
S'aprovaren les bases que
s'Inca de presentar al Director1. .1questes eón les següents:
Primera. — Essent les brugales sanitàries les úniques osganitzacions que disposen ala
inspectors provincials de Sandia per combatre les epidemies. si aquests organismes
fossin suprimits, la sanitat de
les [instile:es quedaria compietament indefensa, com succela
fins a la sera implantacia, fine
punt que avançant-se a us
Irgislació rigen!, conveneuts
la necessitat d'aquests organismes i deis seus innegables
sei-reis, existien ja creats en
algunes províncies, encara que
anal norn distint.
Segona. — Que los brigadas
sanitäries sön l'auxiliar mes
poderós dels metges
mantingliont amb 011s, les autoritats sanithries i administrances deis municipis una esIrel a rehuid a fi d'obtenir la
major efieheirt en la seva tasca, aendint sempre i amb la
major rapidesa amb el material i personal necessäris allä
011 sigui requerit el seu con
cure.

Tercera. — Es aspiració de
l'Assemblea de les brigades sanithries, el que siguin transformados en substituts previo,
dais d'higiene.
Els assembleistes, a proposla del senyor Valverde, a
(tare testimoniar el d
velase.° et Sell agraimen
la tasea realitzada en de
de les brigades sanitarisa.

geteopeebeff .

lik., ,
*he& Ets,,‘

«Lleno-

Wlue 4e me

fiaste al Casi* eertsui Matinal els

-lielli . treballa tisis a la liquidació de
1

3111336 311. Saeta

Angenei i Eugeni,
Uúcia, verge i mar-

Supoiave que s'havien asfixiar a com ni& i Of id, al mati, cantees l'Orfeet
seqüäneia dels gasos del Maier que 'de Cegues que dirigeix . el mestre

Barberä una inspirada. Missa, i per
la tarda linera lloc la festa de fi
de curs de l'Escota de Música i deis•
diversos enseuyaments especials i -el
repartiment de premis a les assilades.

tenien eneis.

' tir, ' I "lis, .verge'

El guàrdia urbil Francesc Vidales

PURE PERM.ANYER
I eta
**(PM 740,401 V06031.44
•uardar« de Fiscrefulleme.

EL >AMO LERARITANTS DE
BABOELONA
RECOMANACIO ALS LECTORS
Rect,Manetn als amits de LA PUBLICITAT que durant l'actual mes
de desembre,' es facin inseriure en el
padró d'habitants de Bardeloná;
De la inclusió en el padreo*
tants sen deriva la majoria dels drets
civils dels ciutadans. La inclusiís . o reetificació és gratuita i ha de fer-uf a
la respectiva tinencia d'altaldia. 2NIC,'"té
cap relació amb la recaptatió d'impostos. per al qual es fa un :altre. padró.
Poden solkeitar la inchisió -els babitants . de Barcelona que i'any opa
no es van empadronar.
:bien soHicitar la inclusió o la rectificada els habitants que slagin canviat de domicili sense donar-ne coneixement a la tinència: els immigrats
que portin Inés de sis n'esos a Barcelona. els quals ho acreditaran mitjançant un certificat de l'alcalde de
barri. i els rellogats, hostes, aprenents,
servents, etc., que hauran d'incloure's
en el padre) sota la responsabilitat dels
caps de familia o de l'establiment on
serveixen.
Insistim en pregar als lectors que
es faena inscriure abans de finir el
mes que som.

es personä a la casa i forcejä la dita
cambra. La serventa ja era morta i
l'anciana agonitzava. Es presentà immediatament el roctor Casals, ¡sed', es
creu que la Valleorba no podra ésser
salvada.
El cadàver de la Maria fou trasIladat al dipòsit judicial de l'Hospital
Clinic.

!lía

lieS de

3

Borregos de Mallorca
Leoninos i Secalls

especia:ilat de la Casa,

GRANS REBAIXES

a pessetes 12'50 el quilo

.CIES

LA COMISSIO INSPECTORA DE
L'AJUNTAMENT
UNA FELICITACIO DE LA UNIO
DE VENEDORS DE MERCATS
La Junta de la Unió de Venedors
de Mercats de Barcelona ha dirigit
un ofici a la Comissió Inspectora de
l'Ajuntament, nsanifestant -li hacer
acordat testimoniar-li el mes sincer
aplaudiment -per la meritissima i honorable tasca que porta a cap, atentant-la perque continui en els seus
lloables i nobles propòsits.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te

cada dia te dansant de 5 a dos
guateo de 8, i dinar a l'americana. de 9 a 11.
ELS REIS D'ORIF.NT DELS IN' FANTS DESVALGUTS
Sta aquest titot s'ha constituit un
comite de joves que han pres la noble
iniciativa d'organitzar una cabalgada
i repartir joguines a les nenes i nens
dels hospitals. Entre els diversos actes que ha organitzat hi ha una recaptació pública i la publicació d'una
amb articles dele sastres millors
literats. Els donatius seran publicats
a la Premsa. Es prega als directors
d'escoles que desitgin collaborar-hi,
que Se serveixin indicar-ha a la Connssió. Marques de la Quadra, 9,
principal (Barcelonetal.
t

-ron/ de . iartt jetilri.2e

NOVES ESLLAVISSADES A

LA MOLINA
Comuniquen de Puigcerdà que la nevada continua essent intensa i que ahir
es produi un nou esllevissament sobre

ESTUFES- DE PETROLI
Llorona Germana. R. Flors, 30
PER AL NADAL DELS SOLDATS
A L'AFRICA
L'esposa de; general Lossada ha rebut una !letra signada pels alumnes del
"Adol f", d'Olesa, remetent
4 025 pessetes producto de Ilurs estalvis i 13075 pessetes recaptades entie
diversos abismes, que es destinen als
so'dats malalts i feria que es troben
a l'Hospital Docker de Melilb, per tal
que puguin passar un bou Nadal.

1924: ¡rimel616: P. Letameridi, 17
Model

VILA,NtiVA UNI0,6

1

BIOMBOS Cl,

Els monjos de Montserrat
la casa J. Fonolleda Serra re.
comanen el seu licor
BROME5 DEL MODTSERDAT
VISITES A L'ALCALDE
Alije ,cornplimentaren l'alcalde, se-

'

nyor Alvarez de la Campa, el eónsol general del Japó, el director dels
Ferrocarrils generals, el dega deis
jutges municipals. senyor Camin de
Angulo; el secretan i de la l'ira de
Mostres de Barcelona. senyor Pujola
i Valles, l'arbuitecte senyor Jeroni
Martorell i el preSident de la Sacietat Geogràfica Comercial, senyor Mas.
i el de la Societat d'Aigiles Potables.

ESTUFA J . NI. B.

A tres quarts de set del mati Cahir
es presenta al quarteret de Les Corts
Francisca Tarull, de seixanta set
anys, habitant al carrer del Remei,
número az torre, i manifesta que la
leva cunyada, Francisca Valleorba Roqueta, de vuitanta anys, i la minyona,
de la qual només sap que es deia Maria i que era de Santa Cootna dc
Granmeet, on lii tenia la familia, a la
Casa Cremada, de Josep Girenès, dormía, en una habitació de labre meneas de bs casa i que les havia cridat
linelidgment seme . que contestessin.

APPS

Demaneu a tots els colmados
seva exeellent qualitat.

PERMANVER

COMANADOR DE LA LEGIO
D'HONOR.
Ahir el governador civil va rehre
una comunicació del cònsol de Franea
fent-li remesa del nomenament de Caminador de la LegiO d'Honor de la
;Tina República. distinció que li és
conferid.: amb mana de la pasuda Setmana deis Expositurs francesos.

DISSOLUCIO DE LA JUNTA DE
L'EXPOSICIO DEL MOBLE
Sota la presidéticia de l'alcalde s'ha
reunit la Junta organitzadora de l'Exposició Internacional del Moble i de
Decoració d'Interiors, acordaut
soldre-la per haver ja acabat el seu
comes.

CAMISERIA
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Ne gra nota Centelló
(Pieus en ralo 42 kg. 'tense sac da.
muta carro aqul.)
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GARROFES
Xipre 1 Creta
:Yerre viraroe
rie g n

Múrcia.—Per trobar-se en metes'ha esfondrat gran part del ron. •
vent de les babeles, produint-se
gran pànic entre les monges.

No van haver desgracies p ersonals.

JUNTA GENERAL DEL SIND1CAT CATOLIC. DE FERRO
‘'IARES
A la Casa Social Católica sla
celebrat junta general del Sindkat
Catòlic de Ferroviaris espanyok
per discutir la gestió de la Directiva i nomenar la nora junta.
Presidi l'acte Agusti Ruiz.

VOLC D'UN AUTOMOBIL
Castelló. — A un quilbmetre
Morella ha volcat l'automòbil er.rreu que presta sereci entre aque-:a
poblada i Vinaroe.
Resultaren fenilo sis viatgers.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Joiers - Fabricants

Joies d'Art
Copes i medalles
d'Esport
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Felayo, 44.

di111111111 1111 1 1 1111 1 11 11 111 1 1 11 1 11 1 1N1111111 111111111111111 111 k

Vies urInitries, pell, Raiga X,
R. BOA DA Dlatermia. Rambla de Catalu1D
nyo. 31 . Ler, 2 ... Do 2 a 5 / de 7 a S.—Clínica: Sant Pau,
número 44. Da 7 a 10 de la na.
,

SOCIETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Sucursal de Barcelona
Placa de Catalunya, 20
•
▪

FARRATGES

da
011515 primera
de
Altas, segun'
de
Paila Ilargueta
de
Palla curta
de
Folla d enser"
de
Trepadella. .
(Presto en paneles 40 kg. damunt
carro arpa.)
10 1 55 remolarca, estrangera.
tollst remonten', pats. .

. de

de

Turtd de coco
Ferina Mime. . . . . .
cla
(Pies§ por 100 ke. amb sao Mitimiti carro soma

Tela meaa d'operacion s de BalC 3 d3 3 3 m

CA S XES DE L i—OGLJER
•
11111eRRISMONRIIIINIIIRRIIIIIIIROPeoliNilasmaNNIIMERe
16

51 51 115 11 111 11 5

5 1 1 1 1 11

11 1 5 5

I

:CALCAT
...

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

1 4' • 1 5

I- tes. pare!.
ill Tiene de luxe a peana barrtfsslms. Espardenyes amb so. r
le da goma, des de 250 pessetes paren.
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LA SITUACIO A LA RUHR
LA REPRESA DEL TREBALL
AUGMENTA EL TRAFEC DE
MERCADERIES I LA CIRCULACIO DE TRENS
D118341(1011, 12. — La situació als
territoris ocupats millora per moments, tant en eo que es refereix
a la indústria com al comerç, tota
cegada que la represa del treball és
ja completa a la Ruhr.
La producció a les mines i fabriques de coc augmenta notablement
des que estan concertats acords ami)
la missió interaliada de controls les
fabriques i mines.
Ultra el ti-afee de mercaderies s'ha
intensificat el de viatgers.
Han estat posats novarnent en circu lació els trens expresos de Wiesbaden-Francfort‘; Magfincia-Erancfort-Darmstadt i Francfort-París.—
Hayas.

•

Esealola AnCalintla
Ercalola Manee
AA

ANIS
SAN GERON11110

JAUME SAURET

VetP5 eStrangercs
.
Veces verdes

FARINES
Fora

de poc.—Hayas.

No tossiu més. uf gwi
Preneu pastillesI)
TRES RALS CAPSA

ACCIDENT MORTAL
TI-chantad al vapor "Ampurdanes"
va quedar enganxat entre la maquine!a

MERCAT

ELS CERCLES BRITANICS ES
MOSTREN SATISFETS DE LA
DECISIO DELS ESTATS UNITS
Londres, 12.—L'Agéneia Reo.
len diu que als cerotes brilänics
es mostren satisfets per la deviste dels Estats Unils de tenir
observadora seus en els dos Comitès de perits encarrogais
d'estudiar la situació financie,
ea d'Alemanya.
Es creu que la Comissió de
reparacions es reunirà dintre

des de 60 pessetes. Extens assortit de discos. Josep Soler.
Avinyó, 1 (entre Ferran i Cali).

BIDETS-DUTXES, etc.

Clan assorti: en malta;
Ami) motiu de la festivitatt de Santa !Ancla se celebraran a l'Asil Emisor de Santa Linda, organisine benefic de la Caixa de Pension; per a la
Vellesa i d'Estalvis, solenmes Como-

pacitat de
nya.—Havas.

DE MADRID
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ESCALFADORS
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pagament d'Alema-

Treballant a la fabrica i tallers
del senyor Gir011a, Francesc Herrera Amazona s'amputa el dit mitja de
la ma dreta.

LAVABOS -BANYERES

NS

sortit de discos. Avinyó, 1 (entre Ferran i

DELS WATS

APARELLS PARLANT8

en paquete: puresa garantida.
Dipòsit: Passeig de Colomb, 2.
Telèfon 2828 A.

EL GENERAL LOSSADA,

Sangre T.1, 2 75114. Fanyerrs

Salvador Valarte, de 55 anys, treballant en una casa en construcció
del carrer de la Creta Coberta, es
produl una ferida contusa a la regió
frontal i la probable fractura del cúbit dret.

Galeta mòlta.

es el que hacen d'usar per la

UNA CIRCULAR SOBRE EL JOC
Les inspeccions de noticia goce:n.o,:
tiva diferents poblacions catalanes han'
rebut de la superioritat la circular següent:
"Per al seu coneixement i el t tel
personal a les seres ordres, Ii participo que a partir del dia 6 del corrent
mes queda permés als bars, cafés .1
iavernes tota classe de jaca d 'el/trefeniment. no permuten que s'hi jugai
més que la consumació, estiguin o no
matriculades les taules: i en 'els hais
i cafés sols es permetran els di s i0i5
amb diners, en taules matriculades."

Meno'

JOIES, VERITABLE OCASIO
1 (Motes usats de totes
▪ Preu flx, Tallers, núm. 41
—
DUES DONES ASFIXIADO)
UNA D'ELLES MORT I L'ALTRA
QUEDA EN ESTAT GREU

14. Case

La Secció d'Arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya ha
Catalunya ha acordat perllongar fins
al dia 15 del pròxim gener el termini
d'admissió de treballs per al VI Conenes d'Arreectura que organitza
aquesta Secció.

EL PAPER DE FUMAR

Regada saludable: cafè LA G

de
Matad t Navarra
de
tauiena 1 Niiina
de
Ext remadura
. . . de
andinista Mur .
(Prm le en pe,seres 100 kif. sense 3ac
domina vagó or)gen.)

Vös tossiu. Eviten i cureu
aquesta dolença amb les Pastilles Bertran, aprovades per la
Inspeet iú de Sanitat. Curen, a
més, lotes les afeccions de la
boca i de la gola. Venda: Juliquered, 11, i farmäcies ben assortides.

FIGUERAS

s-%

Bombonerla selecta, cofres,
poreellanes, paneres i capees
gran fantasia, colleccions escollIdes entre les darreres creacions de París i Viena

CALI.. 7
Modele última noretet, en tricot
de luxe

sön els minera del món

p ARA , G u E sFerran,

"QUIMERA DE ORO". — Silbo
de moda "NIARYCEL"

Valencia, 346. 'Telefon 74t S. P

150

PUENTE

Tapioaues i Purés

Calefaccid ideal

,te.••

A les cases dels senyors es beta el
Chani-Sors, etiqueta verda, sec.

la via fèrria, entre La Molina i Puigcerdà, el trajecte de la qual està interromput en una extensió de 40 metres, que estan coberts per 5, 000 :nenes cúbico de terra.
A mito a mis hom tem que hi hanran nous esllavisaments, i tot fa creure que la interrupció entre les dues
pob aeions continuara encara dttrant alguns dies.

joes Casseroles, .pots,
etc., en Alumini extra.

Uns llacers agafaren al carrer de
Sarriä un goa d'Angel Dome:lea.
L'Angel els hi prengue el gos a
viva força, arrnant-se un gros
do].

Pastilles Laxants Prats

carree del conegut excursionista i fotógraf En Josep Casamitjana.
El proper diumenge, organitzada per
la Secció de Fotografia, s'efectuarà
una excursió al Montseny, sota el següent recorregut: Breda, Riells, Serra Berenguer, Salt de Gualba i Gualba.
La Secció per a Infants, diumenge
dura a cap la sisena sortida, amb el
següent itinerari: Badalona, Riera
Canyet, Serreta d'En Mas, Font Gateil, Vall de Vallensana i Manteada.
Sortida per l'estació de 1...ranga, a
Íes set.

OPTICA ECONOMICA — Arce, 3

de PI al 15 del que som, en

Nova York, 12.—La Premsa
d'aquesta capital es felicita de
que el Govern dele Estala Units
free
hagi decidit nomenar delegato sena per assistir, a /Bol
d'observadore, a les deliberadone dels dos Comitès d'e périts
encarregats per la Cnmissiö Ge
reparacions d'examinar la en-

EXCURSIONISTA
BARCELONI
Avui, dijous, a les deu de la nit,
projecció re la segona serie de positives de bells indrets de Catalunya, a

NOVA presentad& en capsa de
al desde.juni

•
LA JUNTA- BENEFICA DE' LA

CENTRE

BARCELONA

l'anua. de les especialitats per

LA PRENSA NEOYORQUINA ES
FELICITA DE LA DECISIO

SAGRERA 1 SANT ANDREU
Aquesta junta, que preskeix el tinent d'alcalde senyor Atas, durant el
1/1e3 passat repartí entre famílies necessitades: 1.38 vals de pa, 221 de carn,
420 d'arre); i 42 4 de mongetes, que
importen Un total de 865'zo pesseteS.
--

Hules e Impermeables
Rosich, S A.

DE L'ESTRRANGE

BABIS Ida. kat hm%

' ,mucre EL LOUVRc.

Ronda de Sant Pere;7
Plaga de Sta. Anna, 19
Tapinerla, 33

deis cèlebres bombons

Central: POrtaferrissa, 16.

I

-. Forn de3ant3aumee.

grams : Gran assOrtit

que és on es fabriquen.

CAPhs

CASA ROSICH

ha inaugural els seus salons de novetats per a seiiyora, perfumeria i una
una colleccin extra deis últime models de capells recentment arribats de París

2'50 ¡3 pessetes els 400

BUICR

I

LMÎERMEAELE

Superiors xocolates a 2,

sois per pocs dies els trobareu a la CASA REXACHS,

Sucursal: Consell de Cent,
339 (entre P. de Gràcia
R. de Catalunya)

La 11891tighii
II 4,'

(entre Rambla de Catalunya
1 passelg de Orada)

A la confluéncia dels carrers de les
Corts Catalanes i Calabria, Marta
Torres Garcia, de seixanta anys, bou
atropellada per un automòbil, el qual
Ii produi contusions a diverses parts
del cos, de pronóatic reservat.

;tes.

I

CASA FRANCESA
Cuneen de Cent núm. 347

.444444444/44144444414e••••1

ABRIGUETS
5i95

IC it LGIALSI
-----4,•••n••n••r

01.11111~11111~1.1111..
1

eq"64)441(4410404.44.44411141044

träteli

'1'ExPteieó. . , ., .., . ...--.—_
-1 . ,
Bracea salurialder tan La liMele.

103 e 505
90 "
"
100 • 140

al
a

VENDES AL DETALL

•1111 3•111 11 111 5511 5 15
42 a 49
99 a 40
39 "
37 " 30
al " 3,7
31 " 32
38 " 39

8 a 8 1/2
7 7 1/2
5 1/2 " a
4 1/2 •
8'9

jo

• 4x

27 ,- aus

1/0 • 117
33 • 34

VAGONS ARRIBATS
UTACIO Al. S. A.
20 de blata t de atoada: 1 d'ordl.
ESTACIO D'EL NORD
7 de blat; 1 de ferina.

general:

Mercat.—Durant el dia d'altir es van fer operaeions de poca importäneia.
Momo. 1 Segueix aguantant-se el preu «11(1w:41-gro, iniciant-se tendencia a refermar-ee nes.
Mongetei--Tendeix a la baixa els picos, i 'es contorna aquest canvi sofert, degut, , en primer (neme, a qué aquests
diferents guabinas i el tis tut xic dificil Ist venda, degut al mes que ROM:
venedors es traen ben as modas
Per Ultra part, sembla haver-hi a föra más desig en vendre, tole vegada quo es formulen mes ofertes, i cada dia
a Millor pneu, pripcipalreent 1 es que procedeixen de Mallorca.
Farratgais---Igualment tendeixen a la baixa, ja que la venda t4 lambe xeduida i los remeses mes nombrases que
dies passats.
Els denula generes, amb pea variaeió.

Ii

Carrer ANSELM CLAVE 9 (Final da lea Ranalii) si
tAbans carrer Dormiten] Sant Franceeci).
II

5 51
-
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BOZA

PERE - SAEZ AMB YOUNG
MARS
En oan Elias, el popular organitdor, ha concertat un combat enYoung Mars, el que Alis vence,
ssabte passat, a les Arenes, i PeSáez. Com sigui que Young
ars és vencedor de Jint Moran,
ast del qual Säez llagué de sotetre's, aquest combat donará als
iicionats la bina actual entre Säez
VETLLADA DE DIMARTS
En la vetllada que tingué lloc diaro passat, al teatre Cómic, a
-e del combat Sergi Anderscm-Salnv. vence aquest darrer, després
Ni sis rounds estupend, durant el
al feu gala d'una sorprenent
Ei l'esmentada vetllada Young
/done vence Aracil (menor) per
nts. Ferrand fou declarat venceor de Bertrand. Fabregat resultit
en .mt per Cola, i Mestres ho fou
r Americano.
LLUITA GRECO-ROMANA
En la vetllada popular que el pròni 20 tindrà lloc al teatre Esnya, els seus organitzadors traci a de desvetllar novament
lluita greco-romana. integrant
.at programa amb una interesnz exhibició d'aquest esport, a
otee del professional i popular Arv."1. campi, de Catalunya, i el
rt lluitador Ricard Solé.
LA GRAN QUINZENA DE
PARTITS INTERNACIONALS
I.a nostra eintat mantindrä enmany la seva condició de Meca del
futbol continental. tuerces a l'esforç
uc ve realitzant el cercle que ostenn el sen nom. La magnifica série
e partas que ha combinat la direcdel F. C. Barcelona per a les
ore( de Nadal. la fi i contenertment
Iny non i deis Reis, servirá pereié
desfilin pel carnp de Les Corts els
grans virtuosos de la bala que actea pels clubs Vanas i M. T. K,
e Budapest, i Sparta i S'avia, de
Praga.
S'apropen dies d'intensa emoció
ter als aficionats. La écnica fina I
nonada dels grans jugadors del
entre d'Europa batirá de veure's
en pugna amb la dels nostres repregutants.
Al Yasas, de Budapest, li correspon l'honor d'iniciar aquesta gran
esinzena de futbol. Els dos partits
ese ha de disputar aquest cercle a
nostra ciutat serviran perque es
-lesi la seva vàlua, aconseguida
b triomfs sorollosos. que l'han
Jaime a l'alta categoría de que esrevestida.
Horn té dret a suposar que els
reveetiran
rtits dels -dies az.
. importancia extraordinaria.

Pellefiria 1-11JN(ìAR,

1 :onsell de Cent. j13, torcer, serosa
(rantonada a Batines)
`.11 ENS F', lik::, QUE El. , EN. El OSO . CRITIQUIN 1..1 NOSTRA
FORNIA DE VE:511E
Per fi havem aconseguitl!
:no,Irr pron.,n: aralear ami)
. 1 .. Drena abie: ne( 1 aravorir

I

el pii1/11.1.

Aquest és el noatre ideal i no
II vena ningú.
.1, tick, 1 confecrions d'ultima novetat, mes barats que ei)
LiQui o .c1c5
itetrards Crolsse 50.-..nte Sidor,
des de 25 pta.
: dame Ltipenine. . nedres, farantida: 50- pta.
Echarpe Opoloiiiii TOn11110,
100 pta.
1,12arpe Opo p-urn -kan,: logIlInr,
2 mete,: 195 pta.
Peles; adornattient 1 adn ahu a qual-

Els TPe.-. ectac

n.• TRE NOVETATS
.

Gran Teatre del Liceo

CRIC aovarais
-om anrla Internacional mera-

Avui. 12 de propietat i :ibonament, a les nou. Serata tEDnore de la eMebre diva Elvita
do Hidalgo. Debut del Orwell tenor Jaita/e Planas; artes 1. 2
i de La travlata, prenonl - hi
part el eMehre hariton llierar-

da Stracciari.
En l'intormedi
del segon i quart artes, romanres per la sonvora II idalgo.Dissaldr, 911 mm do Boris GoDia 19, ost rema de
dunoff.

1iipera La Kovantohina. Debut

del tenor

estira.

Amigó, debut deis

ridebres artistas senyora Campiña 1 ni COl. f so_
u y tut' Palet.

* !vol. (11 . 1n1K. larda. a dos quaris
• il- • •,,.. rr sre , ii (urania. I ni', a
dn, (mart .( de den, gran moda:
11.1

a notable* debute, dese
0
.., .1..

r , :ii StrobsOhneldrateit
..5'esuidinärla filferrista.
Aetella
.ip .;.Misa
t-dp.rem

Peina de
upa,

t

de eacatues

seo,.

tanrel . a ., n
l e 0 7 - anta
14 not • b'es etr-cc'one, 14!
1 , ,vo. II trarcer..cto
n:stra.rd es•a
II, I ea' 1• 1111 e. 1.25.
mane ßetty, rinit

a•

11.0.

Peina. rail, extraordruirres trancions

Dls-able, larda I mil. debla de la
la1110,1 1 rnIlpe
Rendez. 8
•

8

.-44444+044•4444.eleeeffls
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Sorpronent apoleosi.
Drs d'aquest ella. a tras els e speetaelPs per a infants será
lliurat a cada un deis petits espeetadors un ionnero per al
sorteig, de joguitios qup s'eforlitara el dia del: Beis. Nit. • ertúlia Cata!anista:
EL MILIO DE L'ORFENETA

despatxa a eompladuria.

-•-•44444444~4444444444444

TEATRE TIVOLI

i LA

Dissable, prosentaeid de 11

LA GRANJERA DE ARLES

..r4+41.0.4444•44•441444.4*.

AMADEU VIVES

LA VENTAFOCS
A •I.s quarts do sis:
LA MARQUESETA QUE NO
SAP QUE TE
Novia tudnétlia
ten al Teatro

¡ T or-

Catala Romea

POLIORAMA

Companvis da Comalias

ui, dijous. nit, a tres
Quarls do den: Estrena a
Barcelona de la comedia IIrica en tres aetes,
repartit im dos (P iad 1-"S•
La discreta
(11:-Dil'Ild:1 en
enamorada, de Lopii ihr Vepel vors per
t.
1. . Romero 1 . Guillen] F.

Aviii, dij0us,

larda, a !es
vino, p latine° do anula nop llar
LA CASA DE SALUD
2: ¡ !. debut d » l.i companyia
francesa de GLOgr101 40 Pa-1; ,
111.S
trama do la ei,111:'llia
a 'los, original en ...Lid:a. die

Shaw, música doi mostré
Anntrion Vivos.

1. Pin i Soler. traduccid 'lo
A. 31.,
LA BARONESA

Don FraucisquIll

444,4144,44444 1 e 1.

sol',
a ID 11 assislomela
:luim o s. Grandiosa presen-

14444+114444.1144.41144.0.1b'

!MAYORES
, desusen comprar lin I no esser

Gran funrió per a avui, dia 13,
i
11 la tuotnäria de

eie44•44.•••••4444444444+4444

DE

FORA

ARENYS DE MAR
1 . issabte passat tingué lloc al
d'esports de la Uni.; EsportiArenys un emocionant encontre
cl primer infantil d'aquest
en. le ami, el Terror, del F. C. Darte), na (infantil), guanyant eis lucid . . per 5 a e.
L'equip guanyador eslava formal:
1
Ca ¡as, Gros, Roca, Fabregä, Doy,
Barrin, Tayeda, Rabel], Alsi•
ta Iglesias.
...rbitra el senyor Cadellans, atol,
encert.
A causa de la pluja se suspengueten els dos partits anunciats per al
•
rs

eia

Igualnient se suspengué a Arenys
de Munt el partit de campionat ente el F. C. Patria i la Unió Esportina Arenys, essent d'anotar que
f ärbitre no sortí per enlloc, fent-ho
mestar en l'acta que signaren els
cerraras de toto dos equips, trameton la a la FederaciA.

L'ESCALA
barrerantent va visitar - nos una
lecció de la U. E. Figueres, que
irg a allib reclino local, que sortí
eencedor, per a a o.
De bell començament hom obser!imita fogositat en tots dos bati401,, que atta decaient a mida que
tr anscorria el partit; els gols foren
, bra d'En Sureda, en rematar tul
ug ner, i d'un fort xut de Cros el
¡Ron.
Eren els guanyadors:
I lassafont, Solis, Forné,
k gon, Rouret, Poc, Collol primer,
S ureda, Puig. Cros i Garriga.

MONTBLANCH
D iumenge va repetir-se el partit
en tre el Montblanqui i el Bananoquedara empatsts a dos gols.
A les ordree d'Ea Balan y i van

Gran Teatre Espanyol
A‘ral, dIjous.

tarda,

a lo s

f
n •,,,...

Vermut dedicat a les moliste,:

Rc .• Slr .. 11:1

dtvel.111 Vuele% I .1.1
11111.'1'.
B EN GROSSES... 1 BEN CALENTES
Art. a /e, ,led. Stil /W111'113 de la

Ilegenda tramar I de VilioS. en .5
episorlis, JE.

luelles.

MARIONETTES

1 '''Ti,). 0Q(

tarda:

ernmEn

BITLLET DE BENC
EL
DON JAUME EL CJNQUISTADOR

El noble es rru.stre
rei.
MI, 1 (ales :e. ni,. el 1.11,11 out:

MARIONETTES •
.444444e**4444terVe4444444se

-11444+11-1.+e-ei+olhe+41444-1-0.

TEATRE COMIC
Companyia dramàtica
ROJAS - CAPARO
nI1M
Por donar lino als assaigs
del grandiós melodrama

laguanyat mestre Tornas Bretott
1, La grandiosa iipera en tres
uetes La Dolores, prenent-hi
par!, els enlinonts artistes Dotors,--se ra Darnis; Gaspa lii,
son V n . I'a Gil;

Litzuro, sonvor

Rosal; 3Ieleltor, senyot De-Ghery; Rojas, senyor Gil Rey; Cesonyor Casas; Patricio,
Segura; un cantaire
iDl e , SP1I n
oniumelt; pa1 olla de ball, banda de gua:ti:111 i' ir
res i batid:1111es,

100. 60 professors d'orquostra.
110. doi Sindical. 31usica 1 do Ca..

lalunya. 3lestre Antadou Gristia. En l'intermedi del primer al segon arte l'orquestra
escrutará una Fantasia sobte
i not ¡lis Ini famosa sarsuela
La verbena de la Paloma. Dol
segQII II 1 e reer la en Q menuda
e(abla "1 la ree Dalla eXer til a rit
II1Spi Ilota Sardalld do la fainobpera

ton, A

pun

Garin, •Irl mestre Bre-

1105 .marts de deu en

jous i divondres

.4444.64•44411444444

equips de la searrenglerar-se
uncid forma:
Pelo locals: Fernändcz, Torrellas,
Rius, Boite II, Palau, Roca, Rosell,
Bolet, Serra i
Maneras J., Gómez,
„
Duran.
Els forasters: Sagarra, López B.,
!Arcano, Valls, Purgante, Toratie-

11a; Ara, Fabregas, Cupons, Costa i
Upes
Probables. per 3 a 1. Ha resultat molt
interessant.

COL

1

Teatre Català Romea s.
DisSilide, 15 i ditutionge, 16
dra drsombre do 1923, nit,

4,

RESTAURANTS

1I insrI;
Actualitata G5unsont;

EMPINE
L'honor d'un
n larrern ex 11110e1.1 de El tartarnut, pe r Charle , Itar, 13 diverlidi-una "(st) cennlea Virnini pi e ter de parase; ( ' vit exl e aordibl e t de
j , prrel . ,,a 00/11t,1 1 1) dr1111 n .11,1
Ocult sota teere. creació de trank
74".1.1 . ... 1 :111

NIavn

Calefacold

Diana-Argentina

Excelsior
,'%lli, 7. La clutat sagrada, El
preu de la bellesa, Camina co.
neguts. La costel la de Pamplinas, Automòbil d'ocasió.

l'entres Triomf 1 Marina
1 Cinema Nou

.‘5111. Passatger sense bitilet,

La clutat sagrada, ti; Flor de
Neu, La fugida de la núvia.

Cinema Princesa
Tell. fon 1371 A
Avui, dijous, gran estle‘oniment ; lot estrenes: Insomnis I
superstIolons, grandiós filia
interpreta' per l'as de la pan-

talla

Douglas Fairbanks: La

clutat sagrada, projeetant-s:i la

simula jornada d'aquesta
film de gran senlent, g'ai'
lent, glacis film de i ,ran soni d'un a e guti..n t otte
'

I

interpretat pul gran aetor

Lorayne; Buscant casa,
1 di l es pails do bruma; Exit
ileiao, assunipto eMnie; Fabri_
asoló d'uniformes, original cinDiumengo,
instrnetiva.
ta

•1144114444444444+61149ifeet

nit. estrona do la soltturt jornada de La ciutat sagrada.

--- ( 0

: :

CONCFRTS

Palau Música Catalana
Dilo-neutro. Id, a los 5 111 la tarda

f:oneerl por

Saló Catalunya
1400%

Notables gestee I reto

Lela Montee, te.
Sohn la ramo,' i l e dndar obra.

IDOCQ

6.6.11444446414+414.6.604144.44.1/4

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohèmia
\tul. (Ilion«, tarda I mi, prog rame. colossals. 1.111. • eitynne.,1
1.1 formora romeilla C,mb.a eme«
Ruta; le+ pelltrolee chineros au.
tomen d'emuló I La »Mella de
pampliam I jornada del granel.;
11151 Parece, I la pellleula deite-

rer+ant argument El pros ele la

bou"

la celebre Miela
Mar' Preve«,

per

Acial: La lema Os

Caerle del Comeos, 24.
Apartat de Correas 528
BARCCELONA

kitenniumwr

tenyir el vostre cabell
El primer caben blanc, com la primera amiga, vetaci Paris de la velIesa. Senyors: comenceu d'envellir.
Defenseu-vos, rebeleu-vos, contra aquesta vellesa,
que devegades ve precoçment, abans de temps.
Qui beu de fer? Arrencar-vos aquests maleits caballa blancs, no, perqui destruireu un tresor que potser
mai mis tindreu. Tenyir-vos. Avui en dia us podan
aconsellar abre), parque la citncia, amb VMgu d'Hor fine ha trobat un producte eficaç. L'Aigua d'Hortine
ts una tintura progressiva i científica, que retorna '11
cabes al llur color normal, que no taca, ni perjudica la
pell, ni pot portar-vos cap mal, ni deixa cap senyal
muero que faci conkixer que us tenyiu. La seva aplicad()
no demana cap cura aspecial; un mataba pot (ce-ho

fictIment.

L'AIGUA d'HORLINE
»danés, fa desapareher la caspa i pira la caiguda del
cabell, fent-lo suau i ondulat.
IIMMUNIMM11211111110111 ''''' I ''''''''''''' 11111 ''''' 111 ''''' 11111111 lllll I lllllllllllllllll D1111161~

PRODUCTES HORLINE:
AIGUA d'HORLINE (tintura progre:1.Iva per ale esbelta
blanca): 6.- DEPILATORI (asilo I Inotenalo): 6. • POLVOS (mea
adherente: 250. • CREMA (evita les arrugues): 2 . 50. • AIGUA
DENTÍFRICA (en comprimits efervescents): 3. • BATHOL
MONTRY (sala minarais per a banys de peus). 350. • SANIBEL
(comprimas al bay-rhum, per a regenerar el cabell)' 350.
DIpaale gCe,,al e Eereße
RatablImenta DALMAU OLIVERES, B. A
PASSEIG DE L'INDUSTRIA. le 055(51(555

l'eminant violinista
z azumem•sz•mm•mmuu•eammaime
a

z umamezzammaj

Casa Werner 1

.1%111, dIjous, tres e g lrenrs: Contra
nehrula ,‘Teuska. E's moda', d'un
pintor, de molla In :rana. Resista
Darrers dic .( ,le l'11%(I
1'111111 EI sensor X, ui liii o,. saltador del luan, 111e 511 rd 'I alenad.
deDen dr ve an( anaeela
ke.
preelosllat.
Dmmenge. 111-1 1

A. MARTIN MAYOR

Heu de

Eorga.sen.

i mestre Chapi.

41.4114.1414.114111/4.61144114+1*•

Concert nit

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

r4444.444.664444.6611

Pa quo le vil' ust5 hablä.

iz M F S--

eqUIpat. amb 19
cepielament
m
Folles , de paper hectogränc, un
n asco , de tinta 110414 I una esponla per a nete3ardo.
fonsttnieh Paparen mes net,
sonad), practic 1 econhmie,
Concesaionari general:

El saló més higlänlo de
Barcelona

Don)), estrena de la torntosa proIttrecid tel Pro g rama Mallo El
Podar de la mentid., per Elsie

1..1 Formosa Sarcalola PI1 11 11
arto i Iros quadro, i n r ii j_

EL PRINCIPE ILUSION
quo s'estrenara' dissalde

60 Pessetes

pati Blau

''
/ BEnu traacdaa Par ee nt ee ''''''''''''''''''''''''''''

Nit. a les don. L'entromAs

nuel n le CiSngora, música del
mestre Granados,

grandäria comercial
planea de In. por 31

44•4444ieerseere44.04*,4

PREUS:

Bulbena 1 Girbal
GRANDIOS ExTrAs

i tres (tumbaos, de dosep
Fornitaulez ()vi Villar i Ma-

Matticouisla HAllO

.

3. per Elnladtablr 1 han, ,, loy : la
' Iravortldr-srat.a Po rr c ula ,q1n ‘ len No4 mée goteo., 1,,r 1:1 rona(anyl a do
t1 oS5ns dr la e Universal - 1 la Ill•
verli(II:$111a ovelu s iva Grumo:no:
Lee Rientes de VIrgini.
'Vd, a rol (hart de ¡lea:

dels reputats escenògrafs

..4-0444144444+6114~41 1 6144

teatros de Parte, Es despatza a compladuria.

GATZZ-HAARA. Contractas.
Reynée.-Tapineria, 35, primer.

mart, re, .11..5 p errin: la graciosa
roda riiiitien Un groe •mbolic; llari ore5 e5t y larion: , 1.• El tartamut.

(-Watts, tarda, a les

El- PUNA° DE ROSAS
El graeids i aplauda, sainet
en un arte i rimare quadros, do Paradas i Gime_
nen, música deis mestres
Vela i Bru,
EL NIDO DEL PRINCIPAL
--Drn:it, divo/Mi : os, larda. La
moza de Campanillas
Nil, no hl ha fundió, por
donar lloe als assaigs del
emito infantil en dos si-ti';

COPIES

d'un matel y original, el qual
Vot esser fet a mä o amb gua>
sevol mäquina eteserture, la elgal de emta o lampó, 'mor°.
duInt 1gnaunent Olbulsas, puna,
estats Co roroptes, mdslca,
etcetera.

4• Revetate Universal; L'honor d'un
.,

"DADO"

fibrIcarlA francesa, s'obrenen, porteetes,
A DUE8 UNTES

SO9

111) quart de (dar de la
tard ) . dilatáis infantil.
n 01.EITIO 41.11ETE

L'APARELL

CENT

ORQUESTRINA

cine. L'oxtraordinitriarnent

aplaudida sarsuela en tres
netos, d'Antoni Paso i Itieard tionzalez del 'foro, ntnsiea dol inostre Pau Luna,
LA MOZA DE
CAMPANILLAS
creacid deis notabilfssims
artistes Roser Leonis, Felisa Herrero, 'toser Ferrer,
Francesa Gallego, Ricard
Fusté, Marian Ozores, Car.
les Rufart. Decorat nou

de

ISEUM

Corta Catalanes. 595 al
Te l efon 3535 a

.

-1444/44/4444..44+444.4.4.5

ORAN EINENI% tue

ASE

MULTICOPiADOR

ol144444.66.4441464.04•60444

I

Dues úniques representacions a Es panya de

inlerprelant Pis respecliUS
papers ' lo "Vidueq" i "Manon La Blondo", les dues
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Campagnole,'Haydin, Saint-Saene, Peonar, Godard, Coupierin-Xreislar,
Schumann i Rublo.
.51 01.1/11 -1. Mental Chopin.
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EI. SALTO DE LA MUERTE
que s 'estrenarà dissable,
a la nit, rrtstort stisposes los
funeions de dim e cr e s, di_

de joventut; El cavaller •nigmitic;
feroz°, I jornada: Olusionieta
Ii111 Cl Mibuster
social, Ib II I VIII . L'enicarabat eain
• grat, per Olga Petrowa.

do qua-
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I Tots eh Mes, d'otee

nivendris . 11 de desembre, a dos
colarte de sls:
(537 anuncia)
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1 de plano, per la
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e
distingIrla sonynreta
TERROR
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MARIA
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tildo Elena Fons,
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companyia anth gran évit
del
Contro, de MaIII IrtaIre

--DIVERSOS -

VAngrl, 1 i 3. - Condieinns
especials per als senyor socis

4

Andres Ilahay.
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empanes de comedia

Nil , a un quart d'II. la celebrada romi . dia Iros netos, d'Enrie Garria .%Ivarez
Paso,
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....vol pcon•

i'ISITEU AQUESTA CASA
I US CONVENCEREU

Teatre Barcelona

Oran eompanyla de samala, opereta 1 reviste. do
PEP VIÑAS

Empresa Francesa Delgado

• Gran companyfa c3mico.-
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(Mona, larda I nit. Cine PAtrolea! La termes, comedia Je
rail asear ',m'u: le? PcMcillP, rt,nddara La costilla de Pamplina/ I
Autometell d'omite; el grandlua
11151 Camine impute, 1 la 1101.11111113
farnni. arionnent, Somni da11, 111% interpretada nel s relebre9 ar1151C :4 Italia 11inirstor. Manzlni I
Sutil,

la comprhduria
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LA PLUMA VERDE

celebre

vol liada tio l'Alenott
di.s trioto lt. La dicta i La malDissahlo.
vasia de Sitges.
barda, El milló do Perteneta.
dos
Dininongo.
Nit, Vidocq.
eidebro
1;1
quarls de ,tualro.
obra La ventafocs. A dos quarts
Ilfl Sis. Interessantissint tinsgrarna. La nova comedia fdl qtratro
dotes,
ll,t Fol1 . 11 La
marqueseta quo no sal) quit té.

lírica

«MI RALO Os MOCO

ernraianament a
Queda obw

1 :Tor

res. música .1..1 inoslre Eset ierra,
Ele pastorets o radvenIment do
l'Infant Jesús
Ballets populars, quadros p1:15tics. L'Antinriarid, L'adoravio
en el portal. Sardanes. Graoio.
sos ..uplets d'En Rovell ,,

FRANCESO COSTA
Pianista; AUTOR! l'ARRANCAS
Programes i localitats: Magatzem de música de la Unid
Musical Espanyola. Portal de

.'4444n•••••••••••••*•••••
- .r'- Párate- Cine.

4 ESPEOTA OLS• '-' •
- - ' 1 ~le% 4
Teatro de l'espaat 1 de Isi
Orbrna
Vegeu canalla I filetes de

TEATRE NOV

11PIPS I

Gran Teatre del Bosc

del,i abusos,

eh dies 13, 14, 16 1 '16 de
desembre de 1923, alt:

Ittinnera ge, larda 1 nit, gratalim
programa.

tació. Riquissim decorat I
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Es despatxa a CotnpladUrla.

Telefon 3500 A
.1111i. ' lijan?_ larda. a les eino.
Nada do Santa 1.1nria. Espeehieles per a infants. El magnie! i 1'

. abanica I mned•

011.1 ESTR1NA sl'a g •• • S« O DE M'AH, RE FAX11.1.. iirs : r timas
Adrama
TILL .M MIE5 .11MMEER InEltrairtriMtilrainee loam • tren.: CMISIMAIIIIMIEIN
de profunda emoeld, per fa genial aceren Resale Barrilseale; aesuentate
eisapwan la dIvertkla etnia Je erell Ame, artista, de Molla bemol; eclt eo1011Sal ne la aUperprOdueeld "metro" LI poseedor N perla (exclusiva). sulueb
poema elnematogralle, amo:mote verament 'cm:aclama. Interpnefat pela irRatea Ranum Navarro I Allee TerrY.
NOTA.-Demä , dIvendres, di' ele a 51111, CO despalh,aran bulaquee numeradas
per • la SePAIÖ especial fe leo sis de la tarda de demente.
DlIftenS, estrena del ein mes disentlt de la temporada: El trienal da la lona, per
l'Insigne traste beverin Moro 1 la etnInent ararla Tanta Deloyme.
.
11444.1reremerieververrirrerreee1Perenr. •ereN.-.4......•..-

oompanyla trame«
muda puiciffle_Dieme,
Director: Albart Levy

NCITA.-A q u e. t !ron/ esta docta
de ralefareld 1,0)1(111.

Teatre Catalä Romea

fir espeotaele
18 quadros, d'En

p
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Me. Nafta,*

PossentkosvAi n-. Mep_

rat non de Vilumara, Alarma.
Mallo i
Castells, Fernández,soimana.
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▪ Durant el mes t'e desembre, amb motil de Festes i par :u
donar ocasió al pil lo ic de visitar el nostre film local de la E
a

u
a
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RONDA DE LA UNIVERSITAT, 31
hem posat a la venda, com a reclam,

a
al
a
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PLMELTES

Pianos creuats tres rethls marca WERNER . . a 1.700

: Atopianos de 88 rolas, Itur banqueta I 15 roilles. a 3.900
BE jazz- ands complits (tes especial par a teles) des de 150

•

a

1

Tota el. dies de la present setmana, de 7 a 8 de la tarda, audiolons de Plano .m11 binat amb aoompanyament de Jass-Sand. (Minarle, dijous I dleitabtee, a la instalas
hora, el Tele Jazz-I/and Meray Boye donarli a «Mixer ele bailable. mile 1150MINME
▪
lee obro. d'aotualltat
momo .
•
.
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PROGRAMA AJURIA ESPECIAL presenta a

JOHN

BARRYMORE

en

.L'HOME I LA BESTIA
Una gran tragedia,

amb

m

el Terror

e

S' estrenará al.

el Misten i per interpreta

i
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CARBONS PER M ANVER
Mote

-ion, 10 -

T.Ibfon

3880 A

FONDA

[llok UeGrioariE
Oil Dr. Olmted Rambla PM Sednerls

TolAtoo 1378 A..

00211. 43. er *tenue Hospital I Sane
Pat». VenerL Impotencia alrlue

Pinyola per a brasers, sac adjunt 40 quilos, ptes. 14'50.

Etpeelale Iraetaineoll per el atan1111111 rapte de lea m'elite, secretee
'Istmo pell rareza D esfog a c onsulta: de y a a y 1 de a a 6 eeuse.
Mea per 8 Moleste 1 tercie.

Antracita, Cok, Especial, Boles, Llenya, Alzina pura

SIMON

NENJA118 A LA CATALANA
L8PARTERIA, 8-VIDRIERIA,

1111111111111311111111IIIIMMZI
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AUTOMOBILS
4A,

--CAMIONS-FUNIADORSI

liE0EL1.2 DE GOMA
NIIITI NI de toteS classes en rne.
talla 1 fustes. Rapidesa en ele (marras Corta Catalanes. 643 (entre

Bruch I LIIIrla). Tel. 715 S. P.

Fumeu tant corn vulgueu,
mes tIngueu conte crinmunitzar sempre voslra gola
prenent amb constäncia

11[111HM

,

TABLETES GABA

URALITA

afecaons de la gola.

UN, S. I.
NI - EN • DORF

PER A

Csigat bo 1 tarat.

( Plagues de 40 x 40 cm., colors gris ciar i roiz.

TUBERIA per a baixades d'aigua, de diferants deleitas

'01POSITS per a aigua, diferente cabudas

Plaça

A

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVILLA, LLEY1DA, SALAMANCA, BILBAO
Upar, 15, Di gan; 1644

A

BARCELONA

I

1111111111111111 0 I
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MAQUINARIA FRIGORIFIC4
•

ESCHER

••
•
•

WYSS

Y C A:

PER A FABRIQUES DE

i CAMBRES FRIGORIFIQUE.S
INAIIMIUD DE PRODUCCIO
FRIOOPIFICA
MINIMUM DE CONSUM DE FORÇA

•

•
•

ZURICH

G E

L

• HOTELS - RESTAURANTS - 555$s .
• CARNISSERIES - TOCINERIES - LLETER IES - FABRIQUES DE »COLAYO

• AUTOFRIGOR
•
•

¡846

Antoni Puaté
Travessia de Sacsimort, ro,

mumisammazismaimmommumimizammuume

IN

Uralita, S. A •

Tapineria.

fluetrsal. 13

( Xapee ondulades Canaleta de 120 x75, 185 x 114 250 x 114 cm.

REVeSTIMENTS ( Xapcs "B" de 120 x 120, 120 x 190 ¡120 x 250 centimetres.

Oficines centrals :

Unica casa per a

MAYO so

Mentes de padres per a elaborar Xocolata a 120 ples. detzen

GaratSe Bruc, 165.

SON FAMOSOS PER LA SEVA DELICADA
SONORITAT I ESCRUPULOSA PARRICACIO
VENTA De 10901.05 execurACS a IIAN5
SUPREMA.

COBERTE3

Rambla santa &Sanies, 7.

ELS PIANOS 1 AUTO-PIANOS

material compost exclusivament amb amiant i ciment

PER A

refrescants, desidectants,
sobiranes contra la TOS

ACENTO:

LALA
N' AQu ' r" IDEAL PER
A
PETITA INDUSTRIA

F. VIVES PONS

BARCELONA: G1RONA, 112
MADRID: PRIM, 2
sunimeammiguamminumiimmumiummiernammem.
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EXTRA-•
PETITS
ANUNCIS
CLASSIFICATS
TREBALL
NNTJA

OFERTES DE

Clientela propIa
CORFtEDOR Ile XiIflPiflO!. Oc lt
donaran bones E:Seriare a LA
1101_U TAT, númeto 102.
de 10 a 30 anys, es nemiNYONA casita. Escriure a LA
PUBLICITAT, Ii. T.
eteleeledi ess
APRENENT
LA PUIt1.1..ITAT, B. T.
amb

MAINADERA ^ e

a " anEs".
"
norensita.

ermro a JA PlAtflu ITAT, 0. T.

n " PracUra
MESTR E "
fermil""
pressupostos
de len (el.a

ore dC ram, es necesilla Escriure a LA
el ti TAT, B. T

ruzearilhe, er e, fiisLnAereeiaztil.
APRENENT E
CITAT, II. T.

ladro. enquatiernauluu a, es
iftmeTeanita. kneriure • LA PU-

MINERVISTA, 7A";1812árfiei,
S. T.

TORNER
II

revolvistl. DIIF
es necesalla. Olerla re

01111.1CITAT.

B. T.

fadr1 instailador, babinador, aleeMIG trielsia. neeessita. EscrInee a
LA PCBLICITAT, B. T.
NIG tinrspplizimenArerTa.ltai. Eserinre a

II

MESTR E luarretons
"'ilreOSSIta.
"
''''""r• es
a EnChut g. a LA PUBLIC/TAT, 11. T.
Irenta dos anys,
T e;p:at.
CR/A • Inibutamú Iranea I vull duros
al no-• u . , t'acanalla. Eaceliire a LA PEITA
f.
lt.
'f.
111.1 .
Per a la
' , deden,meraron,
b•ri
DEPENDENT
venda
es neeosslia. L'emir, a 1.% P1111.111TAT, B. T.

CORRED0aS

APRENENT

rits.;,arner,n;•secrri%ro:lifaUrr,

RECADERS

li a i 7.Encelare
Enere
d dg e:
1 1:; eeealteru.
LA_PIIIIICITAT, 11. T.
;se néarrisizitapiEsniciclui:
CAMBRERA,
TAT. II T
de maquinaria. ea 5.CORREDOR ee.rIta Mertur•
LA 1 . 1 IslICITAT. D. 1'.

Ire MINO%

ten. Eserture a LA PUBLICITAT, N. T.

TAT

1111G.e,v..:ernmeiknigNfie.'1".

RECADER

utia
WICZer: 2uArb

B. T.

Pl "LICITA II. T.

:eaft:la".

LA PUBLICI-

Cor,r;
Metida**. ea mem-

LAMPISTA ela Feerldren LA PU•
LA p131.111TAT.

APRENENT P"
taller de
CM".
ea neeessita
Enerlutre
LAP UULICITAT,

S. T.

•

la', a
It.ì rti
'armarla. a
lt
PUHLIcITAT,
T.'
l'enn"
C u INED A en neressita. Eseriure a
altri clA Pl'IlLIcITAT, 11. T.
in radie( lampista. me iirresSila. Eam IG eillire a 1..4 PUBLIcITAT. II. 1'.

DEMANDESDETREBALL

a LA PU111.11,iTAT,
praeremendista,
CAIXISTA He, apta per a la mur•••,tereiN. Eiellfire
reeeln ui'
LA PUBLICITAT, 11. T.
(melle en 1 milete de
OPERARI 4,aige
1 sumulaus uei rau/1
de 14 poli. SONNOIS. g leclure 8 LA PL.
BL I AITAI, II T.

VF.RNISSADOR,MrliZ
TAT,

do lotes
?nenes,
desitaen por a la provIals de (Arma.
t'Arrime a 1.A PI ti:ITAT, número 12s.
dinponat
por a
VIATJAN1' provincia:sumir
reta/911.1a
InnullIorables. E nerlure a I.A
numero 110.

REPRESENTACIONS
es

CORREDOR

tl'eeensoers por a aut-

treunb . i. a comIss.A.
Eserbure a LA 11 • 111.1cITAT. número 12a.
le

LAa'Pnl':
BLICITAT, tu. :r.r.'reix' E ' riar1
L 17 anta. Votarla.
raiNyor¡A 11P
'sature a LA PUBLI•

ITAT, II. T.
Meeänle nentleta. tenterell.
FADRI Ea(' t LA ITELI('ITAT. S. T.

AGRICULTOR
H. T.

Eacrlure •8 e

t!

B. T.

cog
r l ierE :cor ri njor. 10f e
APRENENT
I
usticrrAT. B. T.

tel ir, pussetilt frau,ui-a. angi23, 11,1111 i
otorox. Escriure a LA 11111.1CITAT. II, 1'.
electricista, s'ofereix.
APRENENT Esernire a LA PUMAC1TAT, B. T.
electricista. llauner I
LAMPISTA vidriar. s'oterels. EScriure a LA PI BLIcIfAl. B. T.
tIc
FUNDIDOR terma.
" r"Encraure
'
as'a«
LA
PI 10.1(.1fA'f, B. T.

CAMBRER

PALETA. r:vheirli'l,AE,er,',7,7..8

LLAUNER,
CUINER

LA

7. a

tornermecioule
AJUSTADOR9, fOrladOr, s'oterela
Eserture 4 I.A P1111.1111 AT, B. T.

himiroNA

PREMSISTA dEe.,`,72r7'..g.1_` ;:ee

T.

tuTAT, o. T.

de 43 anos, s'orareis.
Escelure a LA 01131.1-

de companyla. de VInt1•sell iltOl. s'ofereix. Eserlure a LA PUBLICITAT, 11. T.
«unir. s'ofenda. Enreltire a
PERIT
PUBLICITAT, II. T.
- - femenina d'esertplorl,
AUXILIAR
s'orefela.
Escriture a 1.A PUBLICITAT, B. T.
s'oforeix. Escriure a
CAMBRER e LA Pl'ELICITAT, 11. T.
en vIgilant I 11103 • 0 cabraSERELINO, do. s'arrecia. Flechare a
ICITAT. P. T.
I.A

SENYORA

O

REPOSTER ,

s'oferets. Egerlerol

PUBLIC11'AT, 11. T.

CC s'oferelx. Eserldre a LA PU.
BLIC/TAT, B. T.

PAG.,

BLICITAT. II

CAMBXERS

T.

Es"'"e
a LA PUULICITAT,

B. T.

ELECTRICISTA, ha lindaors!Or

s'ofereux. Escriure LA YTIILICITAT B. T.
A s'ore T... Esornure a LA
Pl (ILICITAT, /t. T.

SEREN
DISPESES
C ASA

faifilla, dan/a dos loros
a la estar. 'lotees, 16, Inri na.

VENDES
de cabale. retractarla, baraCAIXA tiasinis
NiallOrea, 145, Inter.
- Copla Carlee, lles de IP
PREMSES
ine n O• 12N, liderlor.
d'oeasid. Correr l'InPIANO Creuat.
versital. núm. 94, entresol
Crall asSarilt de eaPESSEBRES. mn les I suro. rubri
es 1 dipalt de lapso Nlanuel Egea. Princesa, Manero l 9.

-

TAQUI - 172= dee"111,11

FUSTER
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Irleti,_Escriure LA PUBLICITAT. B. T.
rens tire:
pbriateistlell• crocblztil
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a La ~llene, R. T.

' "'relees'.
AUXILIAR
de r"'""'"
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gratina ra enplendldament Pu :.
1. 1 I

Harbara, I I 1 II, Improm.

0 PI II II

ITAT.
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CASA RENE
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COPIES duccions del franca t al"

Per a hospital?. (1/n'unen.
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Prdre+ + 01. (romeCOMPTABLE a I/Vanierit
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PUBLICITAT, 11 r.

CAMBRER,
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rTe. a

CONFITER,

EAs'r." 117 at
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I.A P1111.1cITAT, Ii. T.
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C11,,T. B. T.
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TAT.
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LA PUBLICITAT, 13. T.

Eserture a 1.4 PI BLiciTAT,
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"' EscrIu' e.
AJUDANTSh, meeänles
s'ofereixen. Enerture
re a LA PUBLIC1TAT, B. T.
e. T.

PI out II Al', B. T.

T.

MUNTADOR

a '"'"a"a
DEPENDENT Per
droglies,
s'OrerelS.
It. T.

APRENENTS "ança"
8 ca"."renos, eaP"/mansita».
Escriture 1.A Pl BLICITAT, B. T.

MINYONA PgUaret°t:alt.'reeltIRCI.
5

m'e tusad fusta, es neeetelot. EscrauW re a LA Pl BLICIIAT, Ii. 1.

a 0'50 pessetes ¡es deu pri•

OC

II,' ronce americanas. de
110 par 119. a 100 pe+seleg.
Per ene/crea: arree del Sell de 1711.
iltimerul 12. Mamulla.
de Batel& Vone aro. noug , rnm.
LLITS tal oren VIlationtst, 110. blga.
• -allres aree•sort•
CAVALLETS Itice
II pluma, es
venen al carrer (le Salmerdn, Sol, fabrica de sitcOlala.

ales Alonl•SIO, 18. Telefon 1520 A.

DR. MASSOT

>3 '
coll. °rallos. CHIS
4 14,11•0 .• :1 n 1,5 I n•n ,nler... erOtlifpo,. Ore.
mOdics. Tolef. 177 1 S. P.

van., a reo]:

VIES URINARIES• r,OA,

n•n +Lsla linpOrenela. Analtst de Sana., orina
pus II fila Unlversdal, 7,. Poliellnica.

DR. MASSOT„7,;?,: ,,;',,-.4:,`.
4

a
SUP ,O11,Inn, I SerdereS crAnIques. OP
a preus ItIllulIrs Trier. 1 770 s. r.-ramons
‚Id 1. ti
n ol Tt oomsluL e ml terei d.
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