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El fundador de la dinastia catalana és sovint aMudit en to
deepectiu per alguns periodistes i oradors que no saben res
deiisteria. Ha bastat que el nom de Guifré I portes l'afegidura
de "el Pibes" perquè els ignorants i els mofetes vulguin donar
un caràcter ridícul a aquest immortal personatge català. No fa
g: ires setmanes que, amb ocasió de publicar-se uns anides
dejen Víctor Pradera, un diari madrileny deia burlescament que
1' -diputat tradicionalista vol tornar la Península ibérica als
tclalpe de Guifré el Piles, és a dir, de "Wifredo el Velloso", com
es diu en llenguatge espanyol. Quan es vol citar un nom
ric que faci hure, o al menys somriure, se cita el nom del nostre
Guifré.

Per aistet és interessant de fixar la significació veritable
d'aquest renom: "el Piles". El que ara anem a dir potser As
mes propi d'un estudi d'història que d'un editorial de diari. Però
hi ha moments en la vida i en la feina deis periodistes en ele
quals tot és materia per a fer articles, com de vegades tota
llenya és bona per fer foc. D'altra banda, la difusió d'un article
de diari acostuma a ésser més gran que la d'un Ilibre d'història.
Així és que, amb el permís dels nostres lectors i del censor, anem
a explicar-los en quin punt es troben la ciencia històrica Pel
que fa a le significanea del mot "Pibes" aplicat al primer comte
hereditari de Barcelona.
Segles enrera hom creía que "Piles" significava en aquest
cas la mateixa cosa que en castellä "Velloso" i en francès "Vela". Al Rosselló és general la denominació de "Jofre lo Pelut",
1. qual fou aquests darrers anys molt repetida allí amb motín
cehaver estat generalíssim de l'exèrcit francés, en el primer
eríode de la gran guerra, un altre Jofre. (En el seu dia expli1.irem el problema de la multiplicitat de noms aplicats a aquest
i a altres personatges històrics.) El text més antic que es col. 3IX en el qual s'anomena "Pibes" a Guifré I és la crònica "Geste Comitum - , escrita en el segle XIII per un frare del monestr de Ripoll. Allí es conta que Guifré fou anomenat "Piles" per
tanir pal en llocs on ordinàriament no en té el cos hutnä.
autor posterior din que aquest lloc era la planta del peu. Pene

ningú no sap d'on va treure el dit autor aquesta dada proesa.
Modernament, Antoni de Bofarull va insinuar una explicació
totalment diversa. No es tracta, segons el dit historiador, de
ap particularitat física, sine del mot "Pilosus", aplicat en el
'latí de l'edat mitjana als districtes selvàtics, de manera que
eren comtes "pilosos" aquells que tenien en el comtat abundante de boscos. Adoptà i confirmà aquesta explicació En Josep
Balate en la seva obra "Orígens històrics de Catalunya", i amb
tanta traça provà la tesi, que historiadors tan erudito com En
Joaquim Miret i Sans van considerar definitiva la prova i demostrat en absolut que "pilosus" volia dir en aquest cae comte
de terres selvàtiques, allò mateix que els francesos en diuen
-forestier".
Però limes aquí que un meritissim historiador francès, especialista en l'època comtal. En Josep Calmette, no es deixà
osinveneer per la tesi d'En Balare i en un treball publicat ja
fa uns vint anys va insistir en que el mot "Piles" tenia en
equest cas un significat verament físic. I és d'aquest parer, entre altres historiadors catalans, En Ferran Valls i Taberner,
és qui sap més coses i mes ben sabudes sobre l'època comtal
de Catalunya.
Pere no es cregui que s'hagi de tornar a la interpretació
ridiculitzable de l'autor de "Gesta Comitum". Molt sovint l'explicació mes simple de les coses, és la més encertada. Tot fa
reure que "Piles" vol dir abundes de cabells, i probablement
de barba. En el mateix temps en qué va viure Guifré el Piles,
eomte de Barcelona, visqué Caries el Calb, rei de França. I si
l'absència o l'extrema escassedat de cabells donà el renom a un
rei frene, es compren perfectament que l'abundor de cabells
dones el renom a un comte català coetani.
En aquesta última significació, que sembla ésser l'autèntica, el mot "Pilós" no pren cap caire ridícul o burlesc. Es,
dones, una injusticia el voler donar un to humorístic a la designació de Guifré el Piles, qui amb el seu nom i amb el neu renom
una de les figures mes glorioses de la histeria catalana.

La Política
DETENCIONS A CERVERA
Segons noticies que rebem de Cer; •ero, la silla:te jó actual is sentida arnb
...rtraordinari rigor en aquella cinto.
Fa poco dies fou daingut i empresanat En Francesc Regué i estaven encarta!: per a llar del coció, els sen vors
Adolf Estere, Joan l'ornato i Miguel
Camatxo, c0,1( ji uts per Ilurs sentimetas calaianistes. Llur encareerament
no es rralitza, però seis obligà a
presentar-se a /a caserna de la gubrdia eicii, on se'ls sotmeté a un llarg
ferrogatori.
AUTOGRAF DEL DOCTOR
MARTINEZ
El redor de la Universitat de Barcelona visita recetan:roa ¡Escoja Industrial i, en ésser-li presentar el Llibre d'honor, l'avalua amb el següent

autògraf:
"La visita a esta Escuela, que yo
Ilantaria Universidad, me produce la
ritpresión de asombro, por su estructura, sus ópimos frutos, la plenitud
de la rose ¡00:0, la vocación y capacidad de su Director i claustro de
profesores, el celo de su comisario
regio D. Alfonso Sala y la munificencia del Estado, inspirado por Su
.1fajestat el Rey D. Alfonso XIII.
Esta Escuela ca florón de Torrasa y Torrases gloria de Espafia.

Ando* Martínez Vargas.
Rector de la Universidad de Barcelona."

UN ALTRE CURSET DE
CATALA SUSPES
No Sois els indrcts de Calalunya
34* ;afta/mane afortunats a beneficiarle de la tasca de cultura popular cm-

s i Ir

presa pel Comile, per la L'enana Ca-

talana, conitituit a l'Atencn Barcelonl. Airí, als cursas sospeses de Gi•
rano i Vilafronea cal afegir-hi el de
Reus. L'autoritat millar d'aquella
cinta', inhibinl-se d'alargar el prrmis,
oronsrIld d'adrecar-se al tiorcrimilor
de Tarragona el qual del initivantent
ha denegat el PC r
Con: és feleil de eomPrendre, ens
abstenim de tot entarnfari.
EN LLIBERTAT PROVISIONAL
Ilan estat posats en llibertat proviliana! leo-primer tinent d'alcalde
d'Amposla. En Vicens Cercó:, i el seerelari de Mjuntament d'Ulldecona,
processats en virlut de la inspecció
militar realitzada co els dils
pis.
AQUEL E TELEGRAMA

DELS "TRACISTAS"
Dies enrera reprocharan un telegrama del3 "tracistas" de Terrassa,
parlant en nom del Sometent. Sens
dable den guardar alguna relació
segiient noticia, que eximir»! de "Paz
y Tregua", butlleti oficial d'aquest
institut
"El vocal senyor Fraude exposa a
la consideració de la Junta que alguns caporal: i individus del Someten! li han fet preguntes sobre si /a
Federen-U, Cinc Sometenista tenia cap
vele:cid o contacte amb el Sometent
Armat de Catalunya, i co m que aisd
suposa Astiles que poden donar lloc
a equivocacions lamentables, proposo
a la comissió que se serveixi dedorar dama manera terminant que
Federació cicle Sometenista no Id
cap relació amb els Sometents Armar.% de Catalunya. Així s'acorda per
unanintitat."

.5.1 id.

Es considerava a matutee
Barras un deis mas grane esrriptors de la França dele nostres dies, pelee per al meu gust

era el primer de tole. L'estil da
France, de tan perfeete que és,
semblar ä sempre una cosa deshurnanitzada, l'arranjament celestial de l'obra dani heme. un
magriffie menjar al retal falta
un punt de sal. L\astil do Barras. mes Imperfecta, 111(i3 dur,
amb els trues mes al descobert,
Inés creme d'un cante i mies
sagnant de Vallre, seas(' el coixi de greix I el resta al forn
do l'obra de Franee, miel barrejat de colors i de sailOritat8,
mas elegant 1 mas esqueixa!,
( .9 l'estil d'un home.
Des (Iel punt de Nista de l'estil. Barres, cona loto els grana
escriptors de la histeria. As ante-realista i antl-naturallsta.
Davant d'una edsia que ha de
desertare, la sera preoeumleió
aa donar-no la configureele exterior, la fotografia, sanó agafar-ne allò que la cosa
16 de veritablement earacteeistie. aquell cap d'ala inviaibla
que ASI la rara de les (l oses i
eeva vida. Quan narres dial davant. de Toledo que la vella
tat espanyola as cle color de
violetas, diu infinitament alas
(pie tnts els escolla:0es i candita minuciosos que el color de
Toledo ha produit. Ja Ii pudeu
anar al darrera del color do 'roledo, ja us poden empasatar Iota la palla que equest tema ha
fet naixer en les obren dein escriptors que tener) la pretensió
de fer-vos veure la eintat eom
si hi haguessin esta'. nra. L'a.
M'e horno que ha estat a Toledo
PS BarrAs. Alba altre as palla. i
de la mas indigesta que hi pot

h a ‘.,[nr).1e o t dele esser el mi_
racie dolo bono escriptors eles-

mire i el Mirarle de l'art que
no mor. Aquest mlraele fa que

aquests auteris elguln iempre
divertits — rl quita el (traer-

liment, as i sera sentare
ea 'prdra de loe per »Ijar una
obra d'ad — perqua no hi so-.
bra ros, ni res hi falta i san
una aventura conslant. Prr
Ira parl. an estil així, As el que
rosa a prfrva eh, mutis que
catea oil llegidor. Te n este alee
!vi fa res mas que suggestionar i exitar el Ilegidor i aquest
ve obliga!. ande les quatre enrayes que de'ma l'eseriptor. a
construir el Hit de Viena de la
realitat. La gent a la qual agrada l'estil mastegat i pastat, em
fa l'efecto qtie filtrara !i agradaria mas; dornlir Cobre uns

Ilenenla que ia han estat calent s d'una altea persona.
BarrAs va adonar-se de que
ri problema de la tria as el coa_
tral per a un eacriptor, molt
jONe. Ele primers Ilibrea. "Un
honre Iliure", "La mort, de VeTracia - . "N'alit dies a casa el setuyo:. Renan", "Sota rull dels
bàrbars". són el millor quIe
Barrés ha deixat. Si la els' heu
llegiu-los encara una segana negada. perqua Barras suporta totes les lectures, i veureu fins a quin plant de dolor
Barras es plantaajava el problema de rrstil i de quina manera el vela ciar. I niXi) us tau
red, mie si s'ha dit que l'ara
darrera de Barrés no val lant,
l t s. p ere i sa aten perquia hi falla aquella eaerupolositat de la
tria (loar adjectins, pqarlIa ti-

yantar de pell deis primera ilibres.
Si l'estil de Barren lateaste
a lle: persones de toles les provineners, Ilos idees, en rama,
el laminen alias d'un clús. Barras tenia, sobre un fons ile catelieisme elegant, //tés pie ebds
jors teoliegics i morals que (enea totes les roba:mis que as
pas de les renunciacmr,s que
eomportem mea personalitat

patriòtica i nacionalista sam pro oncena. Barras ,ara de la
frontera (le l'Est i havia vist
de la petita finestra de la sea
va casa peina les invasions
alernanyes. El seu avi havia esta! soldat de Napoleon. La invasi6 s'havia ennvertit en la
idea fonamental de la seva vida. I en realitat no ha fet res
maa que emnbat re els e3perds
donats a l'oblit dala rec.ords
punyents 1 fer tremolar la bandera que deixaren els morts.
Ila estat un egotista de la sena
terra, no l'ha interessat • mas
nue la verItat de fronteros endins, la servit el jo patriòtic
amb una devoció admirable.
A aul primor atara ton a Re -

nao,. Renen. a Barres Ii feia el
mateix efecte que et que a nosaitees ens pot fer un senyor

4

374V

de la Federacid Monàrquica Autonomista: la repulse') quo l'home apassionat sent per l'homo
etecéptic, llenan havia eserit la
letra a Strauss i havia croat,

de fet, el primer gran moviment
a favor de la unitat moral d'Europa. Barree fa de Renca un
retrat en el qual la nota earnetertstica de reseaptic hi tía
agafada al vol.
—Abans que lo (garfa la boca
—diu Barras—Renan ja em donava la raó.
Faig aquesta cita (le meta-atarla. perqua no tino el .faselele
"Val, clics a casa el senyor lle-

nan" a la mili, per?). suholanelilment. Ita cita Po exacta. El
ras irle que el penifiet contra
l'autor de la "Vida de JPSIIS".
1/S el primer doeument contra
Alemanya i el geriannistne. Els

alt :'es Hilares. prineipalment les

novel.lee politiquee i els eette
des de psicología titerhrie, eón
inuncesione dele del nein grrmänie. aleó es, dala riel alón

del desenuegul. Aquestes immersions de vegades arriben a

un extrem de lucideea i de profunditat, que a hem Ii vallen
ganes supnsar si es pot arribar a aq110109 grade irapreximacie si no es parla a (Ene
de l'anima una mira d'alba que
s'envesteix. A Frenara Barras
tenia fama de rornhntie.
Ner es volia die ami/ aixe') que
Barras tenia 1111 regalim 11P gorara n 'sine(
Enriara que mar' que un IIIbre política sigui dels mas literaris que ha eserit Barras,
.1(1 considero la seva "Mord (IP
Venecia" rom Ja 511,111 MA% gran
contribucia al connixement dele
estats de romenticieme agite

d'aquelle estats en que el pur
interjeceionel es reenverle¡x en
remansa Sense paraules. en
melodia infinita i en definitiva
en germanismo sublimitzat. Venecia és per a BarraO la crearla del germatileme mée de-luxe. el port. no de sala -acta. sina deis grano naufragio ile la

sensibililat. el "delirium tremens" del raillie (110.1:n aquest
llibre B: 1.,c5 passa revista (l'ala
a:1ns grana naufragis nenerians, entre ells del (le %Vagare. En mig de totes aque-

llos estrernitmla i dilatacions
ele cm'' , rodejat rVeispasinro i de
palpitacion s . valla d'agiten
tremole-1r IIP col i (IP mar (pie
fa pessigolles al silrtici.
cOScs amb el reir per no topar nada : les prO P S de navaja
de les gòndoles, Barres es traba en el seil element. Traba

adjectius esblaimats o cuento,
eaigudes de frase indeaeriptibles. formes d'aproximarions
torbadores.
El quo explica, al nieta enteradre, l'enorme exit quo tingue-

ren els seus linees sobre el

germanisme. As que en aquella
apoca Franea vivia espiritualment xuelant la gran inamella
de la cultura alernanya. La Une
versitat, les altes escotes, la
filosofia, rara la pielitica francesa, després del 70, es nodrien
(le substancia alemanya. Totllena aprenia l'alemany per Regir Goethe i Kant. Bismarck
era el pern de l'Europa continental. Alemanya, pa in que
començava d'organitzar e n

gran estil 61 burocral bino socialista, era sobretot la gran
esperanca de les esquerres. El

succés que lingueren els nibres de Barres va demostrar

que a ', rano. malgrat viure's

espiritualment d'Aternuunya.
lernanva no se'n sabia ni Uf(
bOrrilli. La gent, sobretot rtl niön
oficial, coneixia els produetes
exportava Alemecanies
rnanya. prineipalm e nt la cultura, pera no eíutleixuii elS imponderables. Quan Barras salta
com un gat per donar-los a eanaixer, es prialui en el m 'in oficial aquell conegut moviment
contrari: una minora( (oribe i
dramatice, el que podriern anomenar rull de Franca, es posa
al costal del jo y o escriptor
.111 no l'abandona mas (1).
Els narres de Barras l'oren
la justificaeia del bulangisme.
l'ai:gurnen1 l'entral implteit del
proeas Dreyfus. I ja Barras no
fati altea cosa que acostar-se
i acostar-se mas cada dia a
l'extrema dreta i l'extrema dreta no fAu mas que recrear ele
paràgrafs profunds i elegante
de Barrés. Fou diputat de Nancy i do Parlo. A la Celebra,

D'ANGLATERRA

hin Asga» treballa per unir els diputats !liberal en
una sola organizacié
Londres, 18. — Els diputats
lliberals s'han reunit sota la
presidència del sonyor Asquith,
PI qual els invita a refermar
pis Maeos de rantlga companyonia.
S'altitud la idea que ells diputals Iliberals es renneixin en
una soja organtlzariú.
El senyor Asquith afirma no
l'a y er rehilf (ala suggestló di:Tela ni indirecta deis rapo deis
nitres dos perfile 1 subratlla la
sena filtrarte') de salvaguardar
la indepeneléncia 1 la (liberta(
parlit.-11aaaa.

MACDONALD A ESCOCIA?
Londres. 18. — EI "Dailly
News" recull el rumor que fina
ara no ha estat ronfirmat, atarmant que el líder laborista
Ranas-ny Maedenald froba
a y ni tu Eachria, estatjant-se a
Ilacasa de Lnrd Bradbury.
vi,R.

EL COST DE LA VIDA A ANGLATERn.1
Londres. 18. — Ei novembre passat el cost (le la vida
era d'un per cent mes eresrut sobre el enst (rebane en la
g uerra. Durant el Corrent mes
raurament s'eleva a setanta set
per cent. — Havas.
PROXIM vt.VrAr. DE LA FLOTA BIIITANICA
Londres, 18. -- El "Daily Expreso" din (pis la nota tire/infra es tarta a la mar el 10 de
penar m'axil') iimb rala a la alediterrania, per on realazara un
vintge, arnb anterioritat als
exercieis navals ene indr gn
llor del 15 al al dal praxim
mes de mana—Hayas.
Er. noicor DEr.s NACIONALISTES HINDUS ALS PROBIT:1'ES ANGLESOS
Londrea. 18. — 'Telegrafien
de Bombay. que eta l'informe
prementat per n1 aeu examen all
parla nacionalista en el Conaras (lel pertit narionalieta, celebra! a Delhi. es ileniana la
ereaeiú a rada loralitat. per petila que sigui. d'un Gomita de
bnicot. enearre g at d'oposer-se
a la jalead:recaí de productos
bri I anies.—Havas.
SERIOSES DIVERGENCIES AL
PARTIT COMUNISTA RUS
lipa, 18. — De les d'armes
informacions la-Males de Mosca(' es dedueix qup en el si del
partit conmniata regnen seriases di y erganeioa. que cada cop
s'exteriorilzen Intn S. — Ilusas.
UN AFER RUS A CHNEBRA?
Oir.ebra, 18. -- Les enmare feo pana ieadars al local que o011pa la missid mese han posat
manifest l'existénma de gran
nombre de doman en t s di. careeter privat i enmarca:al q ua, segarlo sembla. impliquen rearmaaabi l itat por al Director, —. Na-

vas.

de rosturns . politics. No es
pot dir que res rentiblica, mire\ lampen PS not die que arriba,: al de gmetisene uldnic cielo
monarquiro. N i Gambelta loa
el sea den. ni Tenis XIV. Barras pertanyia a un parte irreal
i qui Veneenia ern Napfdprm.
La grat: creacid ele Franea per
a Barras era la "Grande Armó".
Amb aclimates idees, no es
pas per rxrdirar el gran paper que ha fet 13arras (losaras
(le la guerra. Ha estat Barras
qui ha ereat aixa que en diem
r"esnerit del Rin", i el que ha
(tonal. execulbria (IP noblesa als
manees separatistes Rho:mana.
iba ni 5 Sembre amb la idea fixa le la invasia, volia recular
la frontera a dins d'Alemanya
tot el possible. Ha mart. abans
que es Pugui dir cona eaura
I

SPI1 SOMIli,
Josep Pi e

(1) El "Viatge a Esparta" pot considerar-se com una justificació
fica de la sena doctrina política. Barnés, po,at entre el que entenem avui
per Atriles i el que clamen avui per
Esparta, vota pelo espartans. El goven de la mit finta, la coneguda belBarres portava la representa- 'iensitat, Ci gust espada de la forca
cid de l'anti-pareamentarisme
i de la bellesa una mies muscular, la
de Il'antedemnerheta. Féu re- scrinsilat i almteritat deis seas bar?).
presentar una obra teatral, crates ¡ capitana li agradasen mis que
"Una jornada parlamentària", 'la dolçor i la xerrameca, dirime, dequgi As una comedia amarga - mixratica, d'Atenes.
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M, llenó La Bruyere acaba de
publicar al diari parisenc "Jourcal des Dabats", un article in-

rítimes entre la costa franceta

tuation navale Mediterranéenne". Es un article pondera!,
!Mil, que diu les coses que vol
dir, 1 que sap conservar la coi:-

segurar per nosaltres metete
xos la ruta que reuneix 14a
(Irles riberes de la Franca mediterrenla."
Vol dir aixb que M. Retal te

teressantessim titulat "La si-

recele del ilenguatge (Ins en
els punto mes detente. Tal
com parla l'articulista, ninge
no es pot donar per efes, i tanmatees es fa entendre bé. En
aquestes condicione, no creiem
que la censura militar entrehanqui l'exposició que pensem
fer de la tesi i les observaeinna del periodlata francas.
Comença Bruyère remarcant la impressió colpidora que
s'enduen d'Itàlia tots els qui hi
viatgen ara. L'acole persona/
de Museolini ha galvanitzat.
per dir-ho aixf. els seus
patriotes, i aqueste Manifesten avui vastes aspiracions.
Creu que França no pot desinteressar-so d'aquest estat

d'espera d'Itàlia 1 que ha de
tenle en cornete aixt mateix
reproxImatie hispano-italiana.
"No podem suposar un sol instant — escriu — que aquesta
alienen de lee nostres dues germanes llatines Nftgi dirigida
contra nosaltres; no obstant,
la mIllor manera. per als Individua ema per als Estats, de
provncar el respecte 1 l'estila-mea*, deis 00:15 eeins, censen/ex
ae g er toles. Ro son:, nosalfree, a la mar Mediterrania?
N'hi ha proa arnb pensar l'ovasta a le: nostres torees navals
per ()donar-se del contrari". I
l'articulista fa una detallada

i Algèria. "l'aviara de temrafirma—la marina de ia nostra
política, i per això havem d'as,

ID:avaro e% malta' d'Italia I
d'Espanya? No. En la sena pronta insinnant. diu Mata nao segueix: 'No hi ha p erquè tenir
el mes petit sentiment de malfianee reanecfe dolo noatres
verna: frnfm tanmafsf sI dret
i el (barre de pi-encime-no* de
Hurs intaneinne, niam tendeixen
a trabucar requilibri secular
de les forres mediterrantes en
llur pron."
Aqueat neliele ten ~set,
tan g uau. tan francia. en una
paraula. t. ner otgeete demostrar la neceesitat que el Parlament franela( va?l ran ample
m'escama naval, teenfortiment
de la marina ennatitueix avul

per a Frenen — f/in n••n•n una necessitat tan urgent e= la garantla de lea sanes fronteres

pel costat del Rin. puta que una

part dc I p s forres af p elades a
aquesta defensa terrestre han
d'utilitzar necessariament la
via marítima.
1

aqui que

per aquest

ent s.
La tesi de M. La Bruyare és
que Franea no pot, en les condicions actuals. aspirar al primer l lots a la Medflorrania neeldental. ni tan a planaran asmaganar les cernuniervions

cata( ea torna a la tradicional
política d'aumenta eh leo fora
ce: de mar 1 de terna. Si daos
o mis potencies s'acosten. unes
«Bree potencies Pi renten amb
dret de prendre precaucione
per a les eventualitats de l'ese
devenidnr. I aquestes precaucions. a Ilur torn, serveixen per
justificar aoves mesures per
part de les altrea potMcies.
Fins quan tracia de talo (leestions un horno equànime cona
M. La Bruyare. arriba a Jai
conclusió que cal artivar i eia
aamplar 01 programa naval.
A. Rovira 1 Vira!

Full de dietari

La S. de N. i la delimitació
de fronteres entre Polonia

cornear/tele nutnerica de navilis de guerra, amb les tones

corros pon

PRINCIPI DII RECONCILlACIOT
No tinc la ridícula pretensió de creare que mee llega atentament l,a mesa
vanitat s'acontenta dr creme que al•
cueles persnnes m'otorguen ?honor de
Ilegir-me ripidament, entre diles preocupacions serioses. adés aproittant
l'ociositat del tranivia, adés
meta de la solee-tanta.
Aquesta sanitosa ennvieció em pe rmet de no ahusar gaire de 'es allusions
a coses que he escrit i d'esiorcar-me
a tancar dins cada articlet una opimo
o tma sensació tan minsa wat vulguem
perl, intelEgible per se
Si avui una prudencial associaci5
dees m'ha dut a la memòria les dita;
i fetes del senyor Duran i del senyor
Canons, vello coneguts incas, no cometré la peguesa insigne de suposar que
cap llegidor rccordi el tarannä ilar.
Contonearé, dones, per dir que el senyor Duran és un senyor de tendències
intellectuals. Ha passat per la Universitat. no sol; per la Universitat de
pedra que presideix la placa (Id seu
nom, Sin() per la Universitat ideal «a
l'esperit té un elite fervent i apassionat, ene les valoro de la civilització són
dclicadament cultivade s , on len :len 1
les ciénries trinen la iOrça religiosa que
els atribtibt Gambe.
El senyor Cemente im un supersenyor Esteve. El negoci es el sen
flét: Iii pobresa, el seu diubulr S:,
almete instant sota la int l néncia del
senyor Duran, entrevea daltres interessos pite els de la seva hotiga i
tres indi g nitats que la d'anar a rnbar
al rímel-e-al. se n'avera n ny e ix de seguida i sent l a temptació de prendre
nli de fe •ge tIc hacallä o qualsevol
atre reiorcant.
Aqteests dos senyors, antics ennegoes
meses. cont he dit, temps enrera rndien
parlar amh relativa tranquillitu, N.,
s'entenien gens. peri't el hon humor del
senynr Duran esialviava les discussions
massa agres,
Perd ve el top. Els (los senyors que
alcen% es meraren i en el fons,
s'estienaven. varen tonar de mala manera. Eren exeitadasims. Varen arribar a la paralela gruixtula i mis que
aenmiadar-se, pad,m dir (me es varen
entregar a... a passeig.
S'han trohat pel carrer i no sana
saltulat. Han estat en una mateixa casa
i han mirat d'evitar-se.
Ahir erna en el hannuet d'IMenenata'', a l'eminent aqued'eu
i Cadafalcla ea Varen estrenver la m b .
somrient. i va ren Turbo tala hona estoca, tense rancdnia. Probahlement t , n
han arrihat a un aeorA; ni eat atoe hi
arribin, ni cona:a que bi arrihin. SemWa nerd eme sän en canal te recntwar
armen minim de comnrensió que Iliga
els ciutadans d'una mateixa terna.
Carlea

4n11

a'

7.

Soldevila

i Txecoslováquia
l'acord
decisiu

Polonia no vol s i gnar

Paris. 18. — El Consell
la Societat de Nacions, acceptant la tesi do:1 senyor Benes,
i tenint en

comete que la de-

limilacie do fronteros entre
Polònia i Txecoslovaquia per
Part de la Societat de Nacions.
difereix (le la delira:tarta iota
per la Conferencia d'ambaixadors, ha acordat que la ComissIP pertinent torni a enietre
l'artanica 9obre ('assumpte.
L'acord va ésser proposat pal
senyor Quiñones de Leon.
Tanate; ha resnit confiar a
una comissió técnica restudi
4a seg arla, de l'afer de Merad.
—Hm as.

París. 18. — FA Consell
la Societat de Naeions, de canfora:~ a l'informe presentat
pel delegat espanyal senyar
()Milanos de Leon, relatiu a la
delimitada) de fronteril s a Janersina, entre Polenta Taca(
coslavaquia. ha renal de peak,
gar als esnieutats Governs peP
miaja de llur repreaentant a la
Conferència d'ambaixadors, que
s'inviti a la Cornissij de delimitad.; ele fronteres per iai

que signin presentades naves
proposicions. redactados conforme a ropiniú formulada pel
'Tribunal internarional de La
i a leo deliberaciens del
Conaell de la Serietat.
E/ senyor Skirmunt, repreaentant de Poesnia. rebutiä
equesta decasia, que fou aceopcauvi pet senyor
tada
reprrsentant zle Txecoslovisa
auia.—Havas.
LA SOCIETAT DE NACIONS 1
LA RESTAURACIO D'HONGRIA
París, 18. — No ha recalad
cap acord del Gomita de la So-i
• iPtat de Nariona sobre la meetatuada (I'llongria.
La próxima sessió ha estat
laxada per al (filmas.
Es probable que el Consell•
Consa grara una SPSSIÖ dedicada'
enterament a aquest assumpte.
el dia 15 de arenar. el abg in g del

dtious no ha recaigut acord. soHavas.
bra la indicada aüeetid. —

imunerusunewmealsecuu

AQUEST NUMERO RA
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28 1 /2 " 29
Mancs arrliRals alrarnates 48/50 de
3/ .1 ' 98
Blancs arrugats alfarnatel 52/54 de
e 1/2 " 47

180 a lOS
61 " 65
54 " 65

Mercats

Manes arruaran 'Montee 13/60 de
Manes arrianas altarnates 60/65 de
de
1 lentles
de
Guises . . . . . . . .
(Prens en pessetea 100 kg. amb ase
damunt carro Inint.1

GARROFES

de
Xlpre 1 Creta
de
Negra ViearOç
de
Negra Castell
de
Negra Matrera
de
Negra EivIsn
de
Mallorca
. de
Negra nova Casle110
(Prens en rals 4? kg. sense sac daanual carro aqui.)

105 a 107
95 " 951
85 " 90
105 a 140

40 a 41
38 " 39
37 "
st •• 32
30 " 31
58 " el
as " 39

FARRATGES

de
Aireas Primera
de
Allahs se•rona
ea •• 64
de
Palla !lar guen
59 " 60
de
curta
...... Palla
de
Fuita (Polleen
Trepd e a. . . . de
(Prens en peesetes 40 kg. damunt
carro ama.)
47 a 45
22 " 24
II " lO
de
P0195 Tened:11m estrangera.
Polea re/Detalla, p als. . . . as
43 a 49
cle
TurtM1 de coco
93 " 25
de
Ferina lituana. . . . . .
le " 17
(mena per 100 ka. amb sae damunt rorro at1111.)

35 " 37
8 a 8 I/O
7 " 7 1/4
5 " 5 1/2
60 8

1 " 4 1/2
19 a 40
97 " 28
32 " 33

ESTACIO M. 8. A.
:m de Wat: 1 de farina; 1 d g viva.
da;
EsTACH3 DEL MORO
a de M.o: :1 ii l'arma: 1 il•ordi.
1 d'oral.

Irnpressió general:
Mercat. - Durant el dia hagm: força animacid, assistint-hi molts compradors 1 .1. n 1 fora, els quals senildava
tenir desitgs de comprar i vendre, però la calma persisten en la mejor part dc gn q4leeeS fh/ que es portessin a cap peques

operacions.

Moresc. - Segueix aguardant-se el prell d'aquesl gAtiere.
Arrbs. - Milloren els preas de la classe Bomba. deut a l'escassetat d'ofeuto. Les altres classes no 'Val. ien.
Els altres generes sonso variació en els seus preus.
De Subsistancles

Anuncis oficials
SOCIETAT DELS FERROCARRILS DE MUNTANYA A GRAU
PENDENTS
(Cremallera de Monistrol a
Montserrat)
S'avisa als senyors tenedors
d'obligacions 6 per 100 emeses
per aqueeta Societat, que a partir del 2 del propvinent mes de
gener s'efectuar à el pagament
del cupó número 3 al Banc de
Catalunya (Central), a cm) de
pessetes 7'50, lliure d'impostos.
Bareelona. 17 de desembre
de 1923.-El secretari i delegal del Consell, Elia3 Rogent
Mas&

(tares 1 Ca, S, en Ch.
BANCA. CARVI, VALOR!
Rambla del Centre, dom. 8

Telitolia 1330-1331 A.

1

de F. Mas Satiir‘
- [mi falen • Culto
-41.,sameta dai entro, 20
30 A.

El

proveiment del
sacre

Al Goveen civil ha esta) facilitada
la segiient Ilota:
"El president de la Junta Central
de Proveïments cm comunica el seguent acord modificant el procediment
d'intervenci6 en el comerç de sucres:
a) Els sucres de totes classes podran
circular lliurement per la península amb
guies autoritzades pels governadors o
persones en que ells de'eguin. els quc

setmanalment donaran compte a la Junta Central (12 les guies que haguessin

expedit.
li) Els fabricants i transformadors
poden adquirir i utilitzar sucres de totes classes.
e) Les fabriques scguiran intervmgudes en llar producció, existencies
pròpies i les que tinguin a disposició
de compradors. de 'es que en cas necessari podrá disposar la Junta Central.

dt

Continuar& per a les fabriques
l'obligada de donar a 'a Junta Central
i a les Provincials en qui radiquin neta
diäria de producció amb separació de
Sanes, vendes fetes, amb expressió Set
anm i residencia dels consignasen&
(plantitas expeses, quantitats que quedin a disposició de compradors per a
la venda.
e) La producció de cada fabrica o

de cada entitat industrial co regulara
en forma que produeixi 1111 5 1 per !no
de sucres blanquets, la mateixa quin
titat de que l'any dbim, i el restant podrä destinar-lo a refineries 1 a
sucres inferiors.
f) Les taxes de 165 pessetes per a

tots els blanquets. gr.inu'ats. fins
i de 175 per al pié ambdós o
fährica concguda ja la producció mitjana no sofriran modificlei6 en la puja.
g) Els sucres grocs. per ésser
classe inferior als blanutiets llaman
de vendre's a peras inferiors as d' a .
quests tíltims.
hl Els fabricants magatzemistes,
deta i listes i tots els industrials que ticcessitin intervenir en el comerte deis
sucres, trametran bisetmanalment o diitriament, si les Juntes ami ho disposen,
declarad.; jurad' d'existimicies del dit
article als Governs civils. a 'es capitals de provincia i als Ajuntaments
els altres casos.
i) Quan en una provincia, capital
o pohle es notés escassesa o retraiment

ocultació les autoritats podran disposar la seva circulació, previa autorit-

o

nació de la Junta Central en 'a lema
que prevé el Reial decret de 3 de novembre tíltim i aplicar o proposar les
sanemos previstos en el referit Retal

decret.
j) Cae d'ocultarla per manea de declararla jurada n falserlat d'aquest document, procedirà imposar la unció de
pateta del so per um de la mercade r a emmagatzemada i la multa corres-

ponent.*

NOVES RELIGIOSES
Sants d'avui: Timoteu, diaca i
mártir; Darius i companys, märtirs,
i beata Maria dels Angels. verge.

NOVES RELIGIOSES
Quaranta hoces: Capella del Collegi de Nostra Dona de les Escoles
Pies (carrer Diputació). llores d'exposiciO: De dos quarts de vuit del
matí a dos quarts de sis de la tarda.
- Cort de Maria: Avui es fa la
visita a Nostra Dona del Rosari, a
Sant Cugat.
- Comunió reparadora: Església de Sant ',clip Neri.
- Vetlles cii sufragi de les änimes
Purgatori: Torn de Sant
j

BISBAT DE BARCELONA
Alt ir co reuní el Tribunal de Predicada, compost pel canonge magistral doctor Portole's, el doctor Gabriel Anguet, penitenciari, i el doctor Esteve Monegal, catedrätic

quest Seminari.
- Divendres vinent, a les quatre de la tarda, el nostre venerable
prelat cm:feria la clerical tonsura
a la

capella del ecU palau. A 'que/O

acte !miran d'assistir-hi els que han
de rebre el sots-diaconat, per tal de
fer jurament contra el modernisme.
Dissabte, a les vuit, conferir& oree
a la Seu, amb assistència de tot el

,capitoL

Ordi, a 22.
Moresc, a 35.
Favons, a 47.
Alfals, de 14 a 13.
Preus per pessetes els 100 quilos.
Vins del pah, de 15 a 17.
Idem d'Aragó, de 37 a 43.
Alcohol, de 225 a 25o.
Misteles, de 79 a 80.
Anissats, de 15 0 a 33n.
Preus per pessetes els too litres.
0E, a ro pessetes quarta.
Ous, a 4 pessetes dotzena.

MOVIMENT MARITIM

VAGONS ARRIBATS

120 a 122
117 " 11A
112 " II i

Mercat de Tarrega

Blats blancs, a 40.
Idem roig forca, a 41.

Vaixells entrats
'Vapor espanyol " Trini',
Cartagena, amb artega general i 311 passatgers. Arnarrat
mol! d'Espanya W. Consignatari, Ramos.
Pailebot espanyol "Parodi
Hermanos", de Torrevella, amb
sal.
Vapor espanyol "Sagunto",
de Cartagena, amb ehrrega general i 15 passatgers. Amarral mol! d'Espanya NE. Consig-

natari, Companyia Transmediterrania.
Vapor espanyol "Mallorca",
de amb chrrega general. Amarrat bou de les Drassanes. Consignatari, Companyia Transmediterrania.
Vapor espanyol °Itoillett", de
Cadiz, amb cärrega general i
9 passatgers. Amarrat moll
d'Espanya NE. Consignatari,
Companyia Transmediterrania.
Vapor alemany "Seslri”.
Cartagena, amb carrega general. Arnarrat moll de Sant Bertrand. Consignatari. 'Forrabadelta.
Vapor nortme "Linglittnlin",
de Rejiavik. amb M'infla. Amar
rat mol! de Muralla. Consigna-

tari, Enberg.
Pailebot espanyol "Joven pa-

quito", de PolaMlis, amb carrega general.
Llagut espanyol "Joven Amalia". de Vinaroe. [mili garrotes.
Llagut espanyol "Rafael
Roig", de CastellA, amb cuinogis general.
Vapor anglès "Pinzón". de
Liverpool. ami) càrrega general.
Vablele »nao
Vapor belga "Emanuel Nobel" , de tränsit. cap a San Luis
del 'Orlan°.
Vapor noruec "Tore Jan",
amb carrega general i trànsit,
cap a Anvers i e s cales.
Vapor espanyol "Legazpi",
amb cOrrega general i tränrit,
can a Cädiz.
Vapor m'en "Gunnel" en Dan
cap a Burriana.

Vapor espanyol "Teresa" en
.
Nazi, cap a Vinaroe.

El document de CRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
la Unió Jurídica
viST 11F: C.AITSES'
Ens manifestà el president
del Consell Directiu de la Unió
Jurídica Cata:atta, que per omissi6 inexplicable, en la eópia 'del
doeument adreçat al senyor
marques d'Estella. que pub icarern ahir, no hi apareix el nom
del primer dels seus signants.
quo ho fdit. e/1 representacid del
Consell Consultiu lt l'entitat.
Amb gust acceilim a suplir
fent constar que el
signa, acluant dc president de
l'esmentat Consell Consultim
lillustre jurisconsült i en-dega
1101 Collegi d'Advorats. senyor
Joma Maluquer i Viladot.

Les

sardanes

FOMENT DE LA SARDANA
Diumenge vincnt. a les onz .:: del mati. el Foment de la Sardana de Barcelona celebrará una hallada de sardanes a la plaga Reial, la' (mal anirl
a arree de l'aplautlka cobla Barcino.
A les deu de la nit, el Fornedit ha
organitzat un concert de sardanes,
la sala d'actes de rOrieó Gracienc:
la Cobla Barcelona es l'entarugada
d'executar el programa que segucix:
Pritnera part:
"La molinera de Flassa", Juncá
"La Deixaflaires", Blanc; "Remembranga", Balcells; "El cavaller enamorat". Mana; "Amor perdut", Morera;
Segona par):
"Lluny". Casals; "Rosaa d'estiu'.
Català; "Isabel", Carreta; "Sol
ixent", Toldrà: "Els estudiants de
Tolosa" (glossa), Pujol.
Per a localitats, a rOrfeír Gracienc i al Foment, Duran i Ras, 9,
principal, tots els dies de 7 a 8. o a
raudició del i umeng,- al mati.

:1 !a secciri primera i acusa) d'en
delicte dhomicidi sha assegut al ba,quet Ramon Puig Estrada, per al qtr.1
ha demanat el fiscal la pena ie s:§
anys i un dia dc presó correccional i
indernnització de 3. 000 pessetes per a
la familia de la víctima.
Davant la secciG tercera, han con,
paregut Josep Regalado Victiaria

i Antoni Orozco García, acusats d'un
robatori. El fiscal ha demanat. atenent la reincidencia cels processats.
set anys, quatre mesos i un (Ea de
presidi majar per a VOrozco, i trrs
anys. sis mcsoS i vint - i - un dies de
presidi cor-..eccional, per al Regalado.

ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
IlUDIENCIA TERRITORIAL
Sala prtnera. - Barcelünetz:. 31 1 .
jor quantia. J. Nadal contra T. Mestres i uns abres.
Sala segona. - Tortosa. Incident.
Sebastià TruEol contra Francesc Puoz
Surcda.
Llofja. Major qu;intia. Joan R
contra Joan Carrera.

• t- a U«lO PROVINCIAL
Secci,3 primera. Drassanes. Dos
orals per atemptat i rapte.
Secció scgcna. - Universitat. Tres
malo per estafa, fesobcdiencia i le-

sions.
Secció tercera. - Llotja. Dos oral,
per estaia.

De l

Miinicini

EL. SENYOR PCIGMARTI 11A
MARX/ST A MADRID
lla marxat a Madrid el tinent d'alcalde senyer Puigmarti. S'ignora concretament quina és la finalitat
viatge, si bé es creu que és ieguert
a anar st demanar que la recaptaciö
del pressupost elz la décima no >'api'
qui exclusivamat a obres de noca
con.,,t meció.

ron de3 a r2 t3a u tn e s/A
CASA CENTENARIA
Sittiacid dels establiments d e la Societat:

Al Caso Anlie: Lllbreterla, 3.
A l'Eixampla: Passeig do Gräola, 7.
A (irheia: Pina de least Miguel, 1 i 3.
TORRO» DE DIVERSES C LASSES

CROCANT 1

CREMA

. Eepeelalitat
HULES EN CAIXES IETÄVLIQUES :: CISTELLES I
CAIIES, C11411 FANTASIA

Aquesta casa s'ha distingit sempre per l'esmerada eladels productes i per la moderació en els seas 1

horaria

II preus de venda.

(termal dele lioipttale de Yaris. 95040.
J. de Llobet Aletee
Nao 1 °rollo& Consulta 43 4 0•. Consulte

•abales d'U a f. ltbla. Os loa Flore. 4. DrIaller.

CASETA

•n••n•n•101nW

UN EX-TINENT ALCALDE DE
BADALONA ALLIBERAT
Ahir a la tarda fou posat en llibertat l'ex-tinent alcalde de la reina ciutat En Jaume Serra, que baria estar
detingut darrerament a conseqüència
de la visita d'inspecció a l'esmentat
Ajuntament.

riano i Lluis Hernandez, i el cap de
guardamolls Julià Reinada.
El Josep Vidal té pertorbades les
facultats mentals i ahir es presentä
al dic flotant i agredí al dit cap de
guardamolls. Tot seguit compareigueren els dos guàrdies als quals
tumbé agredí. Els guàrdies sortiren,
un d'ells amb les calces rompudes i

La Fira de Mostres recorda als industrials que han cstat convocats per
assistir a la reunió que titula 'loe al
Palau de la Fira (pare de a Ciutadella)
ene la dita reunió tindrà lloc demà,
(lijous, a dos quarts dc set de la tarda.

l'altre amb el gec. Tant el cap de
guarda molls com els dos policies
reberen lesions llcus a distintes
parts del cos.
Tots els individus que estaven
die reberen wat/e alguna contusió
o lesió, puix ell apedregava o es
llençava al datnunt de tots els que
sin acostaven.
Merare s'espera que es disposi
que passi al lloc indicat. el Vidal
ha qucdat tancat al calabós del
quarteret del districte.

Calefaccio ideal
ESTUFA J . B. B.
València. 346. Telefon 747 S. P.
Berna' saludable:

cafè LA

GARZA.

Avui. dimecres. a les set de 'a tarda.
al Centre Excursionista de Catalunya
el senyor Casades i Gramatxes contiettara. l'exposició Graiica de l'art grec,
tractant de l'ordrc Corinti.
Diumenge que ve. dia 23, la Secció
Arqueológica visitarà resglésia romanica de Santa Eulàlia de Proveen :a. Loe de reunió: a la plaça Reíd,
a les deu del mati, per prendre el tramvia Drassanes-oBrdeta.
- --CAPITOL DE DENUNCIES
Han estat detinguts: Pere Badrinet,
en virtut d'un exhort del Jutjat d'Albunyol: Antoni Sarreal, reclamat nel
jutjat dc Casp. per un delicte de rohatori. i Joan Erill. dependent d'una
casa del carrer de SaMeron, per haver-se apoderat i cobrat uns xecs per
vaina (le 1.300 pessetes.
L'apoderat de la casa Renard ha rebut d'un sacerdot, sota secret de confessió. les pells robades fa alguns dice
en aquella casa.
Ha estat detingut Joan Ztfunné. per
haver pres una caixa de formaters
carro que passava per la Gramia Laietana.
Albert Mediona ha denunciat dos soeis seus, acusant-los d'haver-li estafat
aleen, milers de pessetes.

PURE PERmANYER
el más bon substitutiu de la
lactància materna
MULTES
Per 'a policía han estat imposades
les se g üents multes:
Set • de lo° pessetes. per infracció
del reglament d'esbarjos /MI/tics: dues
de 5o pessetcs. per fumar a les sales
d'espectacles; una de 50 pessetes i una
altra de lo, per cscändol.
ROBATORIS
A jatime Buxum Giralt li han cetat
robades 425 pessetes del seu dmieili. i
a Enric lfassana Guma. individu del
sometent. una pistcia Bfiffalo i una
quantitat en diners que també guardara a casa sera.
r--

-Grn de Sexi. ()3i.1112C t

g

-

Bomboneria selecta, cofres.
porcellanes, paneres I capses
gran fantasla, cotleccions escollides entre les darreres creacions de París 1 Viena
LA JUNTA DF. PROTECCIO A
LA INFANCIA
La Junta de Protecció a la Infància
ha rebut de J. B un donatiu de 5o pessetes amb destinació al grup bcnefic
que l'esmentada Junta sosté al Poble
Nou per alberg de nois abandonats i
captaires.
La Junta agraeix aquest desprendiment que demostra els nobilissims sentiments del donant a favor de la infäncia desvalguda, en aquesta época
(le l'any en que tots els infants reben
les majors proveo d'afecte deis seus pafami'iars i amics.
JOIES V1LANnV A

itinaicions

leas (espeidiabaent sir

serreis en .el rsfi Abltraisiirlla);'11.

UNIO.6

EL PORT DE GARRAF
Subscripta per totes les societats de
pescadors 1 de deport maritim, que es
/roben enclavades a la costa mediterränia , des de Tarragona a Barcelona,
ha estat remesa al Directori militar
una instància sollicitant de non que sigui dragat amb la urgencia que requereix el port de refugi existent a Garcal, el qual es troba des de llarg, temps
obstruit totalment per les arenes
acumulares a causa de les fortes marees
regnants, i per tant inutilitzat comp l etament per donar amb seguretat i eficacia els serveis als quals està dedicat.
No C77, c .2.1 ponderar en aquesta oca•ió suessitat de tan important i
justa reparació, dones, uhra representar una indispensable mil:ora en lié
de l'interès palie. afecta en gran manera als que constantment es dediquen
al feixuc treball de la pesca.
-JOIES. VERITABLE OCASIO
I objectes usats de totes classes. Preu fix, Tallers, núm. 41
Treballant al iragatzem de carbono Sejo, del carrer de Vila i Vilä, Ramon Sala Malet, de 19 anys,
es produí una ferida punxant al taló del peu dret.
UN BOIG QUE AGREDEIX A
LA GENT
A les cinc de la matinada d'ahir
fou conduit al dispensari de la Bar-

celoneta el minyó de vaqueria Josep
Vidal Plana, de 28 anys. que actualment s'estava a la quadra de la vaqueria situada al número 34 del car, rer d'Alfred Calderón. El conduien
els totardies de Segaretat «l oan So -

RESTAURANT ROYAL
Saló de Ti

cada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, 1 dinar a l'americana, de 9 a 11.
A la Ronda de Sant Pece cantonada Bruch toparen un carro i un
automòbil.
Jaume Red6 Vives, de 41 anys.
carrcter, es torea el peu esquerre i
cebé masegaments generals.
Ahir un borne roba dues gallines
a Gaspar Obré. El mateix propietari de les gallines i Jaume Nin agafaren el furtador, que es din Felip
Mulero Pérez.

del Treball en el Comen de Barce-

lona, per demanar-li que durant les
festes de Nadal, Any nou i Reis
s'assenyali per als establiments ei
inateix horari que se segueix per a

les tires i barraques.
Un automòbil atropelä a Julià Garrido Guaita, de 59 anys, produint-li con.
tusions a les regions frontal i abdominal.

-.Fornde,Sant3aurrie.
NOVA presentacld, en capsa de
llaulle, de les especialitats per
al desdejuni
Borregos de Mallorca

Sequillos I &malla
UNA DONA MORTA
A Coneepció Sabaté, de 6o anys.
sobrevingué un atac, morint al cap de
poca estona.
Altir un carro topà amb un fanal de
la Via Laietana. El fanal queda comp'etament arrencat. No hi bague cap
desgracia personal.

ESTIT 7 5

gpaetsr,olietc.caLl2:
rens Germans. RbIa. Flors, 30

Un gos mossegä a Amàlia Gil Basen. produint-li una ferida incisa a la
galta dreta. .
la nena de 8 mesos Rosari Genzälez Buendia caigué al braser de casa
sera i es produí cremades greus a In
cantes, espatlles i a la part baixa del

MAR 1 CEL dijous 30CGata.
UN HOME MORT
En una botica del carrer de les
Cabres borne sofri un atac. Portat a la casa de socors del cartee . de
Barbara mori al cap de poc.
El cadaver no ha pogut esser
identiiicat.
Al Passeig de la 'm'Asiria un carro dona un fort cop a la plataforma
Idl darrera d'un tramvia, deixant-la
ami) desperfectes de consideració.
El tramvia llagué d'ésser retirat.
El carreter sofrí contusions a la cara, negant-se a ésser curat.

ECOLAT de BECERRA
DE

Cilli

MUTUA POPULAR

Rambla de Catalunya, flo
Posa a coneixement deis
seus associats, que el vincnt dia de ls,zelat no hi hau-

rä servei de repart, i a fi
d'evitar aglomeracions en
el dit se”vei a la vigilia, dia
24, prega que a escer possible, se serveixin fer els
encàrrecs d'articles que no
puguin perjudicar-se, amb

l'anterioritat possit...e. Al

mateix temps els fa avinent que a partir del primer del vinent mes de gener podran presentar les
Llibretes dels Cupons del
Consum per al cobrament
del repartiment de benefi.
cis.
nn••nn

OFICI DE GRATIFICACIO
El Comité Executitt de l'Exposició del Moble ha dirigit tut ofici
al cap superior (le la guardia urbana i ceritnonial agraint-li i lloant-li
els serveis fets pel (lit Institut durant els dies de celebració (lel certamen i remetent una quantitat anal/
destinació a la Germandat de Tesmentat cos.
SU BHA ST A
S'ha assenvalat el dia 27 del mes
que son/ per a la celebració de la
subhasta simultània referent a la
construcció de clavegueres a la carretera de Sarria a Barcelona - 1 carrero de Sarrió, Barcelona, Creu i
Sant Francesc, de la barriada de
Sarriä, pel tifus d e 343, 8 4 6 5 1 pessetes. Les proposicions podran ésser presentades fins a les dues de
la tarda del dia 26.

LLIBRES PER .1 PRESENTS
LLII311ERIA SUBDIANA. Portaferrissa, 14.
--VISITES AL SENYOR
ALCALDE
Ahir visitaren l'alcalde, senyor
Alvarez de la Campa: el presbicia
de la Diputació, senyor Valles i Pu jale; el director (le l'Institut General
i Tècnic. senyor Bartrina: el cate-,
drätic senyor Säenz Boronat; el
president i el secretari del Collegi
de Subhastadors públics, i una comissió de vigilante nocturno sollicitant la reorganització del (lit cos.
Treballant en la construccié (l'un cinema al carrer de l'Are del Tea:re,
Joscp Martínez Gregori, de 23 :tes,
es produí contusions de proubstic re
serrat a diverses parts del cos.
- -"QUIMERA DE ORO". - Sabó
de moda "MARYCEL"

L'HORARI DELS ESTABLIMENTS DURANT LES FESTES
Ahir visità el senyur alcalde una
representació de la Comissió Mixta

Francesc Carrillo Avil'é fou atroperat per un automòbil. Rehe diverses
contusions i sofrí una commoció cerebral.
Gelatina MADROÑO cura restrenyiment
_
.
Denta. dijous. a dos quarts de vuit
tic la tarda, al local d'Acció Populat
tindra lloc .'a Si s etla conferencia de lea
del dele Joremut
En :roan Bastons desenrodlara
tema "La propio-muda social catòdica
i l'internacinnalisme".
UN HOME MORT PER UN
CARRO
Al carrer ele M'ad-Ras un carretee,
del qual només se slp que es diu Manue l i que viii a Col' Mane. cairué del
carro que menava. e1 qual el mata gai.
rebé instantàniament.

Els cafés LA PolITOFIIIIQUESiA S1311 PIS més litio i
Placa del Bonsuccs, i
25.

Es rrolf4'x

h

vedi de

dPti-rinirate «Os
La Comis,i6 de Govern municipal.
en vista (le la comunicació del Govern
civil i la instancia de la Societat Pro.
tec'ora d'Animals i Pautes de Cítalanya, ha acnrelat que es porti a l'eseenció l'acord consistorial del 2o de tria!",;
(Te 1022. que din aixi:
"Primer -Que per evitar els enormes berjudicis que causa a l'agricultura
rextinció dels ocells beneficiosos a la
mateixa i en consonancia amb les disrosicions vigents, i ajudant amb aixó
l'alt esperit de cultura que els informa. s'acordä prohibir en tota época de
l'any a la via péblica. dins del tenme
municipal de Barcelona, la renda, tenencia o transport d.e tota classe d'o.
cae vine o morts. cxccutuant els canaris i altres especies exòtiques, la generació i la cria dele quals no co produeix al nostre país en estat salvatge:
aquesta prohibició també inclou, per
tan: , el mercat d'ocells estab l ert a Its
ramIdes de Canaletes i Estudis.
'Segon. - Que els ocells no e/:untuats en l'apartat anterior que s'intenti
introduir a Barcelona seran decomisats en els i la multa
de 5 pessetes. sense que aix5 no ruleta
dir que no els seran decomisats als que
'iniringissin el present acord."
GESTIONS DE LA FEDERACIO
DE DEPENDENTS DE
CATALUNYA
El president ele la Federació de DeN'idees ele Catalunya. senyor Josep
leicart i Sala, acompanyat d'altres individus de l'esmentada organització pro_
fessional. han visitat l'actual alcalde
de Barcelona.
Fent referacia a la instancia que
la Federacid havia elerat a l'esmentat
senyor sobre el regint de l'internat
que estan subjectes algunes tnodalitats
de la dependencia comercial de Barce.

FABRICA D'HULES, PLO-

MERS I RESPALLS DE

IGIATI CASTELLS
Joguines
Perfumeria
Portaferrissa, 18

BARCELONA
Telefon, 1988 1

Pregaren Manis Menee la petiel6 Ins
ella continguda, ço es, que es comp'ehti
escrupolosament l'atilde 15 •de la Bei
de la jornada mercantil, que dignos.
que els patrons que vulguin tenir dependents subjectes a l'esmentat rigim
han d'obtenir previa i especial atufan'.sació de l'Alcaldia, la qual únicament
pot atorgar-la previ informe de la Junta Local de Reformes Socials dels
inspectors técnics de Sanitat, testimoniant que els locals babitats Ter a habitacions dels dependents reuneixin ti
mínimum de condicions higièniques necessàries.
El senyor A'varez de la Campa va
prometre atendre la ¡uva petició dels
comissionat s , i els convidà a qué li denunciessin els estab l iments on, haventhi dependents subjectes a l'esmentat
regim de l'internat. no reuneixin les
condicions de salubritat necessäries per
poder ell ordenar que siguin immediatamen inspeccionats.
La Federació de Dependents de Catalunya prega. dones, a tots els que sa.
piguen : 'existencia d'establiments que
es trohin en el cas de referència, vul.
guin ja directament
(rambla (le Sta. Mónica. 26. ssgons pis.
tots els dies , de tres a set), ja per mitjä de les en t itats l ocals federades. per
poder trametre ella la corresponent denéncia ii senvor alcalde de la ciutat.
E's representante de la Federació
també preparen al senyor Alvarez de
la Campa one se Servís atendre la petició qtle li ha dfrieit ta Comissió Miela de InTball en el Comer de Barcelona en el sentit que obli gad als firaire s i establiments simi'ars ente acostumen a plantar- se amb ocasi( de les
fires que se celebren a la ciutat en
aquesta época (le rall y a complir estrictament l'horari (l'obertura i tancament Irle per a tot el comerç (letari s ta de Barcelona ha establert per
anues t s dies l'esmentada Corporació
oficial de . compo s ició paritaria.
El senyor Krarez de la C p mpa promete atendre en ei possible aquesta demanda.

Rs exnedients

Les trepes rebels
s'apoderen de la
ciutat de La Puebla
Una batalla aferrisseda a Apisaco

El &oyera
anuda al rel
sud del país per
esperar la decidí
del Parlameat,-;

Mate, 18.-Els rebels s'han
apoderat de La Puebla.
El general Obregon, al davant
del sen exereit, marxa a Ilur
encontre.-Havas.
Veracruz, 18.-Ahir s'enfalda
una aferrissada batalla entre
les forces federals i les tropes
rebels, per la possessió d'Apisaco (Estat de Tlaxala).
Fins aquesta hora no s'han
rebut noticies detallades del
combat. Només se sap que han
sortit de Veracruz reforços per
als rebels.
Les forces del general Ogregon estan atacant aquest moment els rebels, a San Marcos.
-Hayas.

Ateneo, 18. - . A conseqiiin-.
cia del resultat de les elecciono
el govern ha aconserat al rei
que marxi de Grecia fins que el
Parlament hagi decida sobre el
regim que cal donar al pato.
El rei decidirà avui mateix.Hayas.
LA GUERRA CIVIL A- mea:,
UNA ESQUADRA INTERNACIO-

D'ITALIA
CAP A LA DISSOLUCIÓ
DE LA CAMBRA
Roma, 18. - Els sots-secretaris
d'Estat, senyors Acerbo. Sardi i Caradonna, que exerceixen alts arrees de comandament a la milicia
feixista, amb residencia a circumscripcions electorals, han estat declarats en disponibilitat. El -Corriere
(l'Italia'', comentant el fet, hi veu
la inminencia de la dissolució de
la Cambra i la convocatòria de noves
eleccions.-Havas.
DETENCIO DE 43 ANARQUISTES
Roma, 18.-La noticia ha sorprès
una reunió clandestina que estavcia
celebrant els anarquistes, practicant
43 detencions.-Havas.

d'Hisenda
El vot familiar a la cambra
ES 1)11" 01"E EL JUTGE ESPECIAL 11.1 DEMANAT-EL TRASLLAT
Han començat a tramitar-se
recurSos . presentats pels
processals en aquesta causa.
Iliurant-se eludes deis estrilo
al ministeri fiscal i a Padvocat
de l'Estat, cont determina la
hei d'Enjudiciame n t Criminal.
Altir es deia pels corredors
del Palau de Justicia que el P.A.
ge esp e cial no ha ohlingut el
resultat que esperava en els
seus freballs.
gernbla que per part d'alguns processats hi ha la infoncié de recusar el jalee instructor i el secretari que instrueix
el suniari.
d'anit passada
Un
que el julge, senyor Folache.
va tenir una extensa conferimeia ami) el president tic l'Audi nmcia amh el fiscal, ignorant-se el une es va !radar,
"perb a (lancera hora - escriu - es din que el g.enyor

Folache ha sollicitat el trasH at d'aquesta capital".

Dels últims atracaments
No es troben els

autors
Fins ara no se sap que hagin
/tonal resultat les recerques
realitzades per la policia per al
descobriment debe autors dels
Ilarr;ms ahelean-tenis.

Ahir continuaren detinguts
'Oliveres 1 el \ allespir, que ocitpaven ln tartana atracada al
earrer de . Badal, si bé es (lema
que serien alliberats, per ha-

frapcosa

La Cm-vibra francesa va emetre. diMeCreS passat. un impontant vot de principi. Despr,ls
d'una discussidí roma animada,
en la qual molts oradors fixar nin la sera atimeió sobre la
gravetat de, la crisi de la nataWat i sobre les seres cansecitli!ncies per a l'esdevenidor de
Franca. votaren, per gran majoria. la presa en consideraci,5
dcl conlra - projecte del senyor
RoUlleaux-Dugage, que temfeix
a instituir el rol familiar.
El contra-projecte d RouIleaux-Du gag.e. din aixt:
Article primer . -- El dret de
sufrazi, pe' qual s'exerceix la
sobiranin del pohle, essent a la
ve gada la eonseqüenein lògica
i in g arantia dels drets dels
enitauans. sein ele( tnrs loto els
francosos no indignes. gaudint
Iturs drets civils, se/1s° distinció de sexe ni d'edat.
Artiete sogon. - L'ex,7reici
personal del dret snfragi
nertnny a loto els franeesos.
nome g i dones, de vint-i-un

anys romplerts.
Arlich• tercer, - El pare de
familia exerceix el dret tic
per ell mateix i pels SellS
fills monors de Uds dos: gexes,
legttim g o natural:, roenneguls.
- En ea g de
Artiele

clefunciA, d'ineamuilat o d'ahbalieihriament prestlmtt O deelarat del pare de familiti. el dret ele stt fra g i is oxer-

ti por la maro en persona, per
i per als seus fills.
Arlicle cinqui›. - Eil ras de
deflinció, inearmeit at legal o
a

ahstmein • udieiäriarnent, presumida o declara del pare i de
mire. l'enfant menor és repreFescrutini pCi seu tusenlat
tor O 17111 . ador, excenciO fet a

Berlín, 18.-S'ha publicat una
nota oficiosa que, comentant la
resposta del Govern francés,
precisa que d'objecte del Reich
aconseguir el ràpid restabliment de la situad() d'acord amb
el Tractat de Versalles.
Quant a la qüestió dels palsos rhenans, diu que aquests
precisaran d'un moment a l'altre Ilurs proposicions. - Hayas.
LA RESPOSTA BELGA
Brusselles, 18. -- El Gabinet
ha aprovat la resposta que
Brusselles dirigeix al Govern
alemany.
Aquesta resposta no difereix
més que en la forma, de da de
Franea,
En ella, Bélgica accepta entrar en discussió amb el Reich
i diu que es posarà d'acord amb
els altres aliats per examinar
les suggestions que eventualment Alemanya someti.
Fa ressaltar la necessitat que
el Tractat sigui respectat, sobre tot en ço que es refereix
a les reparacions , de les guata
s'ha ineautat ha Comissió de reparacions, aixf com en ço que
es refereix a les atribucions
que tenen a Rhenänia les autoritats franco-belgues.
Diu a més a mes que Bélgica
no considerarä que el Reich
executi lleialment els seus compromisos en tant que la Comissió de control militar no funcioni regularment.-Havas.
ELS DELEGATS NORDAMERICANS AL COMITE DE TECNICS
Washington. 18.-El Departament d'Esta( ha aprovat la
designacid del general Dawes i
cOsi senyor Oren Young. per assistir a les reunions del Comitè
de teenics nomenat per la Comissió de reparacions.-Havas.
VON HOESCH. AMBAIXADOR
A BRUSSEL.LES?
Brusselles, 18. - Segons el diari
"L'Independence Belga". semb'a que el
Govern ha accemat la proposició feta
per A'emanya. relativa al nomenament
del senyor Hoesch. actual encarregat
d'Afers a París. per a amtnixador d'Alemanya a Brusselles.-Hars.
CONSELL DE GUERRA CONTRA
INDIVIDUS DE LA SCHUPPO
Dusseldorf, 18. - Ahir es va constituir el Consell de guerra que ha vist
la causa incoada contra alguns noticies
pertanyents a a Schuppo per acusarseis de suposats autors de ragressió
portada a cap el 30 del passat setembre contra uns manifestants separatistes.
Ele advocats defensors han intentat
alegar, en primer lloc, la incompetencia del tribunal militar. basada en el
fet que tan sols han de comparèixer
davant un Tribunal marcial els habitants de territorio enemics. Despeé.
s'esforçaren en demostrar que aquesta
agressió constitde una n% , iesti6 d'ordm
interior. exdusivament privatiu d'Alemanva.-Havas.
I.EX-KROMPRINZ VISITA I.A
TOMBA DE LO SEVA MARE
Berlín. 18. - L'ex-kromprinz ha visitat a Postdam la tomba de la seva
mate. Acte seguit, ha tornat a Cels.
-Hayas.

NALA CANTON

Hong-Cong, 18. - A conseqüència de l'amença de Sun - YaSen, d'apoderar-se di' les °fielnes de la Duana. s'han concantrat al port de Canton cinc . vaixels anglesos, dos de francesos
un de portugués i un d"italiä. Hayas.
UNA REGENCIA

Ateneo, 18. - Els periódica
fan constar que l'absència del
rei en I les artuals eircumstäneies és considerada com una
absiincia transitòria, durant la
qual un regent assumiria les
funciono que corresponen al
monarca.
El rei emprendrà el seu viatge aquesta nit.-Havas.
ELS REIS ANIRAN CAP A ROMANIA
Ateneo, 18. - Els diaris d'aquesta capital diuen que el rei
i la reina sortiran aquesta nit
amb direcció a Romania.
HA FUGIT EL BEI JORDI?
Paris, 18. - "L'Intransigeant" publica un telegrama
d'Alertes dient que el rei Jordi
sorti d'aquella capital aquest
madi, pricipitadament. - ha vas-

DE

TÁNGER

estat signat definitivament l'esta-

Ha

tut de la cinta
París, 18.-Les negociacions que
es portaren a cap a aquesta capital
des del dia 27 d'octuhre per a la redacció definitiva de l'Estatut de
'Dingen acabaran avui.
Per Franea signarà el senyor de
Beaumarchais, ministre plenipotenciari i sots-director d'Africa al miestrangers.
nisteri
Per Anglaterra signara Mr. Anelcolin Robertson. ministre pletiipir
tenciari i agent del cònsol general a
'l'anger, i Mr. Villiers, cap de erecié del Foreing Clifice.
Per Espanya sigilaran el nia7ques
(le la Torre-Hermos a , ministre pienipotenciari, i En Manuel Aguirre
Càrcer, ministre resident i cap de la
secció del Marroc al ministeri d'Estat.
Els delegats espanyols no signaran el conveni sinó "ad referendurn". El protocol quedara obert algun ternps, amb el fi de permetre al
Govern espanyol d'estudiar els te.xtots elaborats i, eventualment, signar-los.
Els texts han estat comunicara
abano de la firma, a títol de cortesia, a les missions diplomätiques, al

representant de Paris i a les potencies signants de l'Acta d'Algecires,

Italia, Estats Línits. Bélgica, Poeta-

EXCESSOS ANTISEMITES A LA gal. Holanda i Suecia.-Havas.
enS„
UNIVERSITAT DE BUDAPEST
SIGNATURA DE L'ACORD
deis pupilo de l'assist3mda
Viena. 18. - A la Universi- LA L'ESTATUT DE TANGEIt
de Budapest les manifesta- DEParis, 18. - "Le Matin" dicl
tat
ver-se COMpr.Vilt que no tenien
DE ', UNCID- eions antisemiles s'han renovat
cap fonament els recels que la MANIEESTACIO
que havent aprovat el cap del
XARIS PUBLICS A PARIS
violenlissinta tnent. Els estusera artilud baria despertat en
Directori espanyol les eläusitdiant
s
israelites
que
assistien
París. 1 8. -- La poliebt disels primers moments.
les del projeete d'acord reales llicons han estat bastonejats
persà Ithir a la tarda una manitia a l'Estatat (le Tänger, profestació de l'Associació de sor- sagnantment i socorreguts no- bable/no/sf avui sera signat deveis públies en senyal d'e pro- mes després d'haver estat adfinitivament aquest acord. testa per la negativa del Govern vertida la noticia. Segons al- Hayas.
CRONICA SOCIAL
guns. les manifestacions són
coneedir l'augment
EL NOU ACORD HA ESTAT
eta concepto d'indemnització per deglutes a naeionalistes exal-o SIGNAT
tals, que desiliarien inipedni
l'eneariment de la ríela.
París, 18. - El non acord,
nociva fa coticespraelicit vint deLa
policía
1:l'ORAR' DE LES BOTIGUES
referent a rängen, La astat
sid a Hongria de l'empréslit.
1 eneions. - liaras.
EN OCASIO DE I.ES PROXIMES
LA VISTA PER L'ASSASSINAT diseussió, de la Societat tIc Na- nio‘na.t.--41avaa,
cions; segons nitres. els tumults
FESTES
DE PLATEAU
A darrera hora hem rebut un
universitaris tonen un earäolez
PrOximes les festes de Nada', Cap
París, 18.- Ha comencat dapurament casual, consideran-,extens telegrama sobre l'estad'Any i Reis. la Comissió Mixta del
vant aquesta Audiènria la vis- los com a simples repercussions
tut de Tänger, el qual no puTreball en e,' Comerç ha acordat el
ta de la causa seguida contra d'una huella sostinguda entre bliquem per no haver-hi Unsegiient horari de tancament dele estal'anarquista Germine Derthort soldats antisemites i mercaders
gut tem p s (te portar-lo a la cen•
tíliments de venda al detall de contarque, com se sap, matä a trets liehrous.
sura.-N. de la R.
mitat amb la proposta unànime del Cola
de
do revti'ver el Secretari
Els estudiants antisemites demite Paritari corresponent.
Lliga d'Aeciú Francesa senyor manen ara que sigui ereat noNOMBROSES POBLACIONS
Durant els dies compresos entre el
!Varias Plateau. - Hayas.
vament el gueto i que hom obllDESTRUIDES
21 (le desembre i el 5 de gener, ele esgui els juras a portar la conGuaiaquil, 28.-Ultra les pèrdues
tabliments de venda al (letal pcdr:In
DE PORTUGAL
trassenya groga que mies els en persones ocasionades pel terraestar oberts fino les sane del vespre. i el
Durant els desordres trèmol a la regió de Curaba' :ha
dia 24 de desembre, vigilia de Nadal,
LA LLISTA
ressenvem S'OSileViogt1F.
de lamentar la destrucció total o
fins a les nou de la nit.
DEL GABINET CASTRO In ti niversital. una fein impresparcial de nombroses poblacions peEl dia 25 de desembre, festa de Nafacineuns
mentre
al
sionant:
Lisboa, 18. - El Govern
tites.-Havas
dal , podran estar oberts fins ti la una
rosos
intentriven
de
tirar
per
la
següent
en
estat eonstituit
del migdia. havent de romandre tanLA CATASTROFE A TULCAN
l'ull
de
l'escala
alsruns
estuforma:
cats a partir de la dita hora i durant
Guayaquil, t&-Els darrevs desfrancisca.
frare
tun
injueus.
diants,
PresidAncia,
i
tot el dia següent, dia de Sant Ereve.
patxos confirmen que a mamelas,.
es noii1t
la
eren.
nixneant
Anlairo
terinament
Finances,
Alvar
de
Abrí mateix 'tatuan d'estar tancats
trape& cia del terratrémot han quedat das.
els diumenges dia 23 i 30 de desembre, Castro: Afees Estrangers. Do- davant els agressora 1
truides moltes cases a la clutest
Ilur
&flete.
méner;
Pereira:
Guerra.
Pereira
Rets,
de
gener,
vigilia
de
El dia 5
Tutean. Alguna pobles d'osa ey.
podrä perno:mar - se el tancament fins a Bastos, i Marina, Pereira Nudavant "Partit d'Acció Republi- sa comarca han resultat tara*
les dotze de la nit, concedint a la de- Des.
La enceló dissident del partit cana" i ha dexi nat cap el as- judicats. A Tutean ha* maX4 pendéncia dues hores de descans per
nacionalista
es dirk d'ad en- nyor Alvar dh Castro:- Ra yas- sones.-Havas.
topar.

g

g
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LA MUSICA
A8E00111010 INTIMA DE CONCRETE. — Vera daneeeputee,
echlepstanoff,
°emitirte, 1
pianista.
A la mateixa hora que se a,elob] aya el concert de què aeabern de parlar, tenia une, a la
Sala Mozart, un ben interessant
recital do eaneons per la c o neguda artista 'Vera Janactípulos.
El programa. soleetissint, era
dedicat a quatre grans nestres:
Schubert, Brahms, NIussorgaky
i Duparc, i la fria do cançons
lela amb el Mes depurat criteri.
Caja ac tuació de les duce artistes esmenlades davant ¡tal
nostre pfiblie ha celat un trimnf
i per nix) ja era d'esperar que
Véxil t le la sessiA de diumenge
no desmereixeria del ls lee anteriors. La senyora
los es una artista excepcionn!
Qu e . ultra passeir una volt
esrlenifida. està admirablement
pre p arada per al dificil art del
"Red", aasolint les seves interpretations la perfecrin
Di g na collaboradora de tan
la pianista
rxeellent artista
Schlepiannff, Que arnmpanya
maaistralment les eatmons.
Vis socis de la "Intima" l i llgurePn. dones, diumenge. una
n i tre sessit5 cret t ben pur i refina. t.

ORFE0 CATALA. - Franceso
Costa, violinista, i Antoni
Farrarons, pianista.
El quart dele set concerts
Organitzats per l 'Orfeó Calaba
en dies festius a la tarda. tingué llar diumenge passat, a
eärrec dele dos artistes catalana. el violinista Francesc Costa i el pianista Antoni Farrarons.
Ei programa era integrat per
un concert de Viotti per a violi
amb acompanyament de piano,
la Sonata -en mi bemoll mejor"
op. 12, de Beethoven, tres obres
per a piano sol. ere Bach.
Brahma i Debussy, i diverses
obres per a violi i piano de Tol(ira. Fauré. Burleigh. Bach,

Couperin i Kreisler.

La tasca d'En Costa. el nostre
exaellent violinista, ton, rom
sentare. admirable i plena d'inteÑs. Es un artista que sent
intensament !es obres que interpreta, i que sao comunicar a
l'auditori la prbMa enloda. Sobre tot. cl púb'ic barceloní, que
a més a itte d'admirar-lo l'estima. Pe deixà fiteilm e nt suggestionar pel seu violí i es
mostrà ben sensible a lotes les
ex e nisidese g de! seu joc.
1 En Costa , que. pot ger cense , osnitar-ho oIl inntrix. As un
P' . •' !'deg fi. cap aprnfilar admirr .. ement ele moments en els
mutis culmina l'entusiasme d'a(pies' aúblja devot. per imnoser
del tot el set' i en
acueste mornents l'exnressid
a^issionada. carate ríe tice
oren un In nompós i deehmetnri. el sn ccl sen vinlf Ps-

d-vb rinrtirit'arinent insinuant
f ;•1-,.; sprohln que 1:t seva Utenic a
;,artecab t e assolrixi encara un
eaam nc4 le perfecció. A més,
ra 1 remarcar també eme en
(request artista inelement ' l'arder plä s t 0-va
t•o, gens. dprrr MI.. 111r .,rivs aquí. i en el seu cas nart'enlar. A. evident ene. prodeeix
t o, afame pn g iliti: ene referim
a l a "rin g s" pintoresca n'Ir N'In• i nie sernh'a eure dc gra 1 menear segons les sir'-'r ice del /sume/d. Prairfern
d g htur que tots ele nAblirg
e-rovessin mole la mateixa conV'" ei rS la mfr»lea i les sarnren- etts ertilnds Ilel nostre
frutar-en
en
l a • per?) aquí,
la liern rnnvin gut ea ele• aque gt "a grément" a la rat,o:mriri d'element exnressitt
c aga semblant. i no seria °portona ean ohieceit5 que ara e'ne
a' ..• dfs rre ter.
En Costa retos rrintfrotes orae • ons durant l'oxee/trié', de tot
p engramn, pera frol en la terr ..ea par f nn asentí el trinos{
.A e franc, ti. S (111P.
ddrh . .()rar
maja," i "Les
V eharlorea". ifue g delirinaea im1 aa,c1;;rnis jageirades en n!:
r o t a d're Carnet, i d'En Morer^ i (latirle lino mielen ariunOR
t n re's. foren admirablernent
el sPn autor hazub
s"-t ir a enmmgdir nmh ele exerotsnts els anInurriments en1 - siästics de l'audito r '. Annest, sroísiea ilTu Trildrä AS de
fiianrri i sencilla estructura, essinothn i a i clara, rica dr ritmes. i t b un raid i suar cacle rf.e
po•entut i onlindarne rornunia-di t a aane:des i altre s obres
rme del jove Trleetr e coneixem.
il evällie indisentible. sa.
mAs a més. Mica, nromeses del
mnit m i s d'en po i esperar la
/T'é g ira catalana.
Seguia en el pro g rama una
rnrrrosa melorl i a de Faire". rtur.
Fa Co st a lin-mit de repetir. una
unmnostieié. n r nIPPia j nsdiesúliel
litu'ada "Glinsf Dineo", andosam enf corla, trineo" de
Bach — (me fa duce vegadem
Inés hern po gut ese/d e se amelea.
fa tereinn e,,ta i l'ioternr-taedi
del (mal P e r Fa Coste, rece cert.
Aito Un sosnitar aire l'entinent
Viniste not ser tin gui sohre
sica de Bach idees personale

que Ae poseible no compartíssim. — "La Preciettse". de Coupe n in (?) 1 "l'ambourfn ch<nois", de Kreisler, una "peca

d'execuciú", aquell "oblgal."
que no pot faltar mal — encara! -- en els programes dels
vinuosos•
El públic ami) ele cene aplaudiluente va ter ampliar el programa arnb duce obres mes:
"Caned india", de Rimskv Norsakow, i "Rondino". do Berilio_
ven, execulades exquisidarnent
per En Costa.
El pianista Auloni Farrarons.
que a«mipan ve anth per feet
justese les obres, os distingi en
la difiril sonata de Beethoven.
en la miel la part Ir piano és
tan imporlant ron) la ole violf,
i. deine! s, exectitä tr e s o br e s Per
: une "Tnerafa" de
a piano
Bali. un " Intermezzo " 11
Brahms

1 "Reflets dans l'eau"

de Debussy.
Més que en les diles darreres
obres , ens agredä En narrare-1ns
en la "Torreta" de Baoh. en
(mal mosträ un meranisinr net
i beil j'serlroIl'at i un fort tem-

peratmmt de nuisio.
El enhile gali.'• apreciar acuestes ferultats, i ti pelesä amb
bons anlandimente la seva
aproraeiet.
X.

"KHOVANTXINA"
Drama musical del mesure

Mouzsorgsky
Hetés aquí l'argument del drama
musical que avui s'estrenarà al
ceu:
ACTE PRIMER
A la placa vermella de Moscos.
Clareja; el sol comença
les (Mulles de les esglésies. Els
"Streltsy -. antics guiddies moscoviles, guarden la placa; alguns dorlitem Entra una patrulla (le guàrdies i treu la cadena que travessa
l'escena: les trotnpetes anuncien el
nou dia. Apareix Txaklovity, el qual
crida el monterialista i li comunica
que ha de fer-li una greu denúncia,
sota secret, amenaçant-lo amb la vida si el traiciona. Aquesta demencia
va contra els princeps _loan i Andreu Khoransky. Un grup de chitadans traversa l'escena. El memo-

és pres d'un cédnie terror,
s'apropen els guárdies moscovites i
al veure'ls Txaklovity s'amaga darrera d'una pilastra. Els guárdies
passen pel fons de l'escena. Txaklovity acaba de dictar la seva denúncia. Apareixen els guardies. seguits del poble i després el princep
Iran Khovausky ple de majestat i
d'arrogancia. Darrera d'ell vénen el
col, de guàrdies rnoscovites i els notables de Nfoscou. El príncep es dingehe al poble dient que cal, per a la
salvacié, de l'Imperi. perseguir els
traidors i tots els "boiars" rebele.
El poble aprova les paraules d'Ivan,
aclainant-lo. Surten tots. Del ions
de l'escena apareix el princep Andreu Khoransky perseguint la luterana Emma amb insistencia.
Aquesta el rebutja, dient-li que ell
ha estar la causa de l'exili del seu
estimat i que ell tambe va ordenar
la mort del seu pare. El princep
diu que els seus desdenys i la sena
còlera aviven més la sena passiii.
Emma demana ajut i el princep
diu que és inútil. Peru en aquest
moment aparei g. Marta i diu que ella
ve a salvar-la. El princep la reconeix
i queda absort. "Es aixi cum guarrialista

des fidelitat als teus jura/netas i
teu amor? Mes, per tu que valen les
promeses: com el teu pare, ets
exemple de princeps corromputs i
malvats." El princep, traidorament,
es precipita contra Marta ami, un
ganivet; pern Marta para el cop
treient-se el seu punyal. Entren en
escena el princep 'van seguit dels
guárdies i del nuble. El princep
'van es clima compte de la bellesa
d'Ermita, sent despenar els seus instints perversos i ordena als seus
guardies que la facin presonera. El
príncep Andreu protesta i increpa
el seu pare, dient-li que solarnent dl
té poder i ordena als seus soldats
que la empresonitt. Apareix Dociseo dels Vells Creients) i mana, en nom de Déu, la llibertat
d'Emnia. Després dama contra els
pecats del segle i exhorta a tots els
presents perque salvia la fe de l'Imperi. Se sent el so de la campana
d'Ivan el Gran. El pelele s'agrupa
perplex. El princep lean Elmoransky surt, seguit dels guárdies. Andreu el segueix, pensatiu. bochen
es queda pregant amb ele Vells

Creients.
ACTE SEGON
Cambra d'estiu al palau del príncep Golitsyn. La tarda mor. A l'aisecar-se el telO el princep Golitsyn
llegeix una carta i apareix cl !tu
erial Wranuricw, anunciant-li que
l'endevinadora que ell va ordenar
cercar espera les seres ordres, però
h fa avinent que no es hl d'ella. El
princep mana que la purtin a la SCva presencia.
Entra l'endevinadura que és Marta, i ( fereix entlevinar el seu desti
al tableen, El prisco hi etunsent i
a prec de Marta ordena a Warsonoview que porti un recipient amb
aigua. Marta fa avinent al princep
el sea esdevenidor, dient-li que vett
unes figures (le traçats eturs i cruels
que el cerquen 1 que li assenyalen
un earni Ilunyä, que ha de concluirlo a l'exili. "S'apropa el dia que et

despullaran d'honors, poders i ri-

queses". El princep Golitsyn crida
a Warsonoview 1 denla ordres que
agafin a Marta i l'ofeguin al riu.
Entra el príncep Ivan i anuncia
al princep Golitsyn amb impertinencia que aviat arribarà el dia que no
tindrà tron on asseure's. El princep

Golitsya s'estranya de les parsules
d'Ivan, essent dl el mes ric, el mis
penderéis amo i senyor del' soldats
de la guàrdia inúscovita, anomenada
la invencible i la que fa tremolar
tot Moscou.
Durant aquesta escena Dociteo,
seguit de tots els Vells Creients,
aconsella als dos prínceps que el
que pot fer-los forts és la fe do
tots els seus vasalls. "Perseguiu
l'heretgia i presteu atenció a les pamutes dels creients, que assenyalen
cl veritable cami. Warsonoview
apareix sobrcsaltat, anunciant l'arribada de Chaklovity, el qual anuncia al princep que la Marewna ha
fet saber que ele Khoransky conspiren contra els emperador.; i que
els Tsar. Pere el Gran, ha ordenat
perseguir-los.

ACTE

TERCER

El barri de la guardia MOSCQVita. Al feos Belgorod. Els Vells
Creients travessen l'escena cantant
himnes de fe. Marta resta sola i
canta una cancét en la qual explica
cls seus desgraciats amare amb el
princep Andreu Khovansky. Suestetia. lt fanätica germana, la sent i
s'indigna contra Marta i la seva
caneé, d'amor.
E.s queden sols Dociteo i Marta,
i aquesta ti confessa la seca destionra i abandci, deguts al cruel i empatéis princep Andreu, al qual encara
estima, a pesar sets Dociteo l'acole-

sola dient-li que tots som pecadora
en aquest ninn. Apareix Txakovity,
e! qual canta a la desgraciada Rús-

sia, la sera amada patria, que aviat

Im de veure's salvada i Iliure, gràcies a la magnanimitat del Tsar Pe-

dels soldats
desapareix Txaklority. Els soldats
re el Gran. A l'arribada

canten una caneée !libertina. Arriben
les dones i els exciten a la Iluita.
Apareix el memorialista i els anuncia que rímel' els cxercits del Tsar
victoriosos i que els guardies de
Moscou han sucutubit. Apareix el
princep Ivan i les dones i el poble
&manen ajut. Ivan el; contesta que
continuin a les seres Ilars i esperit
la rettjaneat del Tsar Pene. El palde
prcga al ccl que allunyi els enemics.

ACTE QUART
Un menjador ricarnent amoblat
Ice habitacions del princep traed
El p-incep es distreu arel> les
cançons de les seres esclaves i es
plany que els seus cants siguin
tan funeraris. Es necessari, diu, que
a Ritssia reneixi l'alegria. Les rectaves canten novanient i es hieren a
una dansa boja i desenfrenada, i
quan regna el major entusiasme
apareix Warsonoview, que anuncia,
en nom (lel seu senyor Golitsyn,
que els seus dies sédi ampute i que

els amenaca un pròxim perill.
lAdncep Iras es riu de les predicadons de Warsonoview i china ordres
que surtin les dansarines perses,
perque l'alegría amb les seves dances, Apareix el boiarel Txaklovitl,
que anuncia que el Tsar s'afligtix
de l'infurtuni moscovita i que unta
cl princep lean Khoransky perqué
comparegui immediatament al gran
Censen. Liareis el rehice!, mana
que l'abillin amb ele seus mes rics
restas, i que E portin el seu bastó
de comandament. Sostingut pels seus
criats, es dirigeix a la porta, leen!,
es assassinat en arribar-hl. Txaklovity s'apropa al cadáver i en fa

mofa.

ACTE CINQUE
bosc :-: Es de nit L'una ciara
Els Vells Creients i el prince;,
Andreu estan sitiats pels exercits
victoriosos del Tsar Pere el Gran.
Dociten está decida a morir arel,
ele seus. Els Vells Creients surten
de l'ermita i s'agrupen prop de Dociteo. "Germans—els diu—la my.tr„
causa está perluda; han assassinat
el prineep 'van i cerquen a Ga b tsyn. La nostra esperança, el princep
Andreu, cerca consol a l'ermita; an
ens queda sine', la mort, a la qual
estere tots disposats". Un cata exaltat li contesta. Surten noche) i els
enciente i queda sola Marta en escena. Surt el princep Andreu; Marta recorela al princep cls t lies
seu amor i després el sen ertu 1
abandn, però el set, amor ren !leerä ami, la mort i a l'instara de morir li donará norament tI ::ea /tenle
(l'amor. Els Vells Creicnts /disequen
una pira, disposats a morir entre l..s
ibones. El príncep Andreu i Marta
Ii pugen, seseas dels vells creiem,
Marta agafa un ein i i cala frie a la
Un

pira. La pira crema cada cegada
mes, devorant-los a tots. Les trum-

petes victorioses de Pere el Gran
anuncien l'arribada dels seus soldats, que reculen clavant la immensa foguera.

CRONICA DE CULTURA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Diumenge al niel( tinguó
Ilne, ui Paraninif d'acinesia aniversitat. una sessiée netiroltogiea a la ntembr la del que ton
Breque d ' aqin , st centre dogent,
doctor ViCentf larnIIa, lli a-del tuca la familia del finat,
legats de lotes les auloritate
ealesittstiques u civils d'aquesta
cinta t, i una norlrida representad() del niagisteri cali la.
Obrí nicle el doctor Martfnez
Vargues i parlaren eh' senyors

Martfnex Avellan, president de
l'Aseociaeld de ?lig ares de Buce : ene, la senyora Na Carme
Martorell, ele senyors Martí
Alfrera, Delclbs, !Paro I Banqué, i finalment el doctor MarUnei Vargues. 'Pote ells dedicaren elogia al malaguanyat
doctor Cartilla,
— El Doctor Martínez Vengues donartt avui, a dos quarts
de vutt de la tarda, una confet'inicia a l'Escota Beixeres, desenrolllant el tema: "Els alimente, &atufes, vid educacló
sexual".
— Per R. O. es Jubila el doctor Eugeni Masearenyes 1 HernlInder, catedrättr de la Facultat de (Matutes d'aquesta Unt-

vermitat.

— Per R. O. s'entorilan el
ratedrätle de la Facultat de FiInsoria i L'erres, doctor Poro
Dosel) i (+impera, porqui, prartiqui Pxonvaelons arquonlhrlqt y s en los diles (mol ¡Ir Ira
eitttat de Tarragona que ce detallen.
Drinä dijos, a dos quarts
dr set de lii arda, ele doctore
Sorra

i

!trulla

desenroIllarati. n

l'Institut dr Medicina Präetica.
una conferenria que versarä sobrr el argitent terna: "Sindrome entallar. renal i diehatic".

INsTrruT FRANCES
El direelor
franc4 donara ilernä, do set a viiit
a la sala d'actes l'esmentat
institut 'Corleen de Cent, :13/1
una eonferAncia pública sobre
el tema: "Les fernmee pitidos.
GeVard trIlouville, Delante Mardrus, ete.".

PALAU DE LA
GENERAL1TAT
Manlfactacions del rresident
renuló del Comal hl
han assistit els presidents
de les Diputacions catalanes
A la

El senyor president rebé ahir
ri-airters del Palau de la

Ole

Generalitat.
Va thr-los que el Cuneen permanent havia despatxat els assumptes tramit, i que a da
reunió hi havia assistit el senyor Riu i N'enticen, president
de la Diputaeid de Lleyda. Corn
que els senyors Valks, Guasch
i Riera Ja són del Consell pernianent, lii havia a la reunid
els quatre presidente de Catalunya. Varen estudiar-se els
prirxime presa llP os taa de da
Mancomunilat.
Contestant a un periodista,
el senyor Puig i Cadafalch va
desmentir que s'llagués rebut
del Govern civil cap disposicieS
que es referis a l'arbitri sobre
automübils, que recapla la Manvotan/lita t.
Va Confirmar que s'havia

dietat 11118 Reial .ortire

respecte

el contingent provincial fixat
por a Port - bou, a la qua l un
s'havia 'le posar cap allre enmeniari que el que ja s'havia
fet al niaz ' .. de .1a disposició
similar (helada per a Granotices.
Vit as., ttle n ular ele pericalielee que el n . onsoller senyor Estape, que va ésser °peral fa
une m'arda dies , segueix ImI bon

eslat.
El presiden/ havia estar com.
plimenlat pol senynr Ernest
Quintana. enginver agremom,
e • nviat oficial dcl Govern ar/sentí a un Congrés que ha de
celebrar-se a la Gran Bridanya, De pas a 13arerslona, el senyor Quintana s' tur' interessat

P el funei o nitment elols serveis
d'agricultura de la Manonnmnita t. especialment els de unin im

Finalment, el senyor Pula.
Puig expr e ssä la sera satisfaeele'. per Ploneenatge que se
féu al RO, per assenyalar el
seu nomenameal de doctor "honoris causa" de la Universitat
de Freiburg.
LA PROXIM n ItErNIO DEL

CONSELL
Anilt motiu de les festes de
Nadal. el Consell permanent es
reunirit la selmana entranl, divendres i dissalde, en loc
t'inane i (limarle (pie li correspondria de fer-no.
PAGAMENT DE CUPONS
Per disposició del eenyar
president, els trnedors de les
obl'garions dels emprestits
la Manenmunitat tu . Catalanya
I;t Dipulacid de Bareel,Mn.
i
p n ntran presentar els euponts
dols seus t Role, per al (mbrament deis interessos del InTrIPStre que veneerh el dia :st
Ich mes que som, a les adiemos
d'Interaencid de la )1arteninefinal (Negoeiat del N'uf • lias
els dies feMers. des del 2 del
praxint gener, de deu a danze

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
LA 'CASETA' PUBLICA UN REIAL DECRET ASCENDINT A TINENT GENERAL EL GENERAL 1V/ARTINEZ ANIDO, QUE HA ESTAT AUTORITZAT PER
FIXAR LA SEVA RESIDENCIA A MADRID
TORNAT A AJORNAR LA PUBLICACIO DEL DECRET DE REORGANITZACIO DEL DIRECTORI
EL PRESIDENT
DEL nmEcrom
Ei generat Piq ue° de Rivera
ha estat aquesta tarda al palau

Itonaviata, confereneiant
antb els encarregats del despnt
dels departaimmts de, Foment,
InattucciO
i Gräcia i
de

Justicia.

laesprés ha reina l'encarregat
do Finances, senyor Il lana,
LES DISPOSICIONS DE LA
"GACETA"

L'ascens del general

Martínez Anido
1.a Gaceta publica, entre altres dieposicions. les següente
Reial (Merca promovent al arree de
tin
ent general el general de divisití senvor Severia Martínez Anido.
Un altre promovent al ctirrec de general de dirisi6 el ge neral d e brigada
senyor Editan( Castel i Ordeño.
Un altre promoved al dieren de general de brigada el coronel d'infanteria
senyor Andreu Saliquet Lanuesta.
Reial ordre disposant que el termini
concedit per l'anide sisé del Reial decret del 2 d'octubre proppassat, creant
amb carácter transitori la Junta inspectora del personal judicial. s'entengui
prorrogat fins al 31 del corrent, havent
de fruir ibis a aquesta data la citada
Junta la franquicia que ac:ualment té.
Una altra amortitzant una plaça
d'auxiliar getirnetra de tercera classe del
cadastre de rústica.
Una altra disposant que els tresorers
de Manees. guau rehin certificació de
descolen de!: rebuts pendents de cabramotu dels abonats als centres teletZe
niel de rEstat, decretin als dits reinas
el primer grau d'apremi contra els de-

bitors.
Una altra apruvant en lotes 'es seres
parts l'infisrme emes per la Comissié,
assessora t'el material sobre . adquisició del material pedagägic.
Convocant oposicions per a la provisió de /4 places vacaras d'oficial;
primers d'administraciú civil del cos
de Sanitat exterior.

CONTRA LES CURSES DE
BR Al: S
Delegats de diverses ettlitats
protectores cranimals i de l'Associacid abalicionista de les
curses de braus han visitat el
President del Direetori per demanar-li que es prohibeixi
resta espanyola.
Els delegats Ilitiraren un do-

eument comprensiu de les ranas
que abonen l'aboliciú de la cursa
bralts.
LA TAB.ACALERA NO REGAIA
RES

De,pres d'una consulta Teta
al Govern, el Eiinsell de la Colapanyia Arrendataria de Tabacs,
ha acordar no repartir ni regalar aquest any les capees de ufgarrets i eigars, que sempre

s'havien regaba per . mutes/La
dala it les entitals paul iculars,
inelttent-Iti els eonsollers,
LA UNI() DE SIN D/CATS LUCRES DE BILBAO

La Enid de Nindicats Linares
de Bilbao ha facilitat da següant nota:
Rectificant el que hau exposal en "El Debate" del 15 del
que sutil, els obrera caballee,
hern de manifestar que la Federació Lora! de Sintlicats Lliures de Bilbao, avui t'un) Local
de Sindical; LLurea de Bilbao,
forma part de la Confeiteraciú.
Regional de Sindieats Lliures
de] Nord d'Espminya. acordada
en Azeoitia, a primers de gento . rl Eany quo sona. en dissoldre's la Federa/in Nacional
de Sindigals eatülies 1.1tures,
j a mes a mes, que ;Iquesta
Coneetleraeiti mane relacione
intimes i cordials atnh 'Os Sindiente Littures eatalatis m lo diversos indrets d'Estatuya.
Ni es oert, dones, que 'Mita() Inigi romas fora del parte
ae(tr,lat ' a Azetsitia.
El, t3 l'PREM I th: GUERRA I
MARINA
El Colmen Suprem

1;(tPrra

i Marina s'lla reunit avui a la
Sala de Justicia, per romo la
causa emiten el solelat Samjulin,
eundontinit per

Consoll ele
Guerra a (lotee anys ' le presea
per insult (bu paralela i obra it
un

un superior, al t'arfe!' de la
Montera.
El fiscal del Stipreni tut sisetingut l'acuseció, Munan:un que

confirtni la pena (le dotze
zinys, imposada al soldat Sanes

n'en.
El defensor, basant-se en les
tamiradiccions del sumari. ha

scestontnt
existeirrn mals tractos

del metí.
Els de les obligacians

que no

l'errinri• stil de la Caixa
eredil Comunal, (lid matriz( y emament. >eran satisfets des de
ireementat dia a lee oficines
la Banca Arnüs, S. A. (Plaea
de Catalunya, 22).

LA INSPECCIO JUDICIAL
Consitlerant insuficient el termini de
dos menos asenvalat a la Junta illb•

actora del personal judicial per dur a
cap la sera missin, el Directori mililar. desnres de reconkixer que la labor

d'aqttesta en aquest breu terntini que
va iinir cl 15 del que cursa ha estat intensa i arnplissima, ha resolt,
prr Reja) ordre que avui publica la
Gacela, prorrogar-lo fins el 3/ del
present desembre. ba yeta ¡a Junta inspectora de seguir usuiructuant ibis
allavore la franquicia que se
concedir en el decret de la et -a cread&
EN MARTINEZ ANIDO
IIESIDIIIA A MADRID
El 'tajan Ofieied del Ministerj de la Guerra" publica avui
una disposicid autoritrant al tinent general En Severiti Martínez Anido, per fixar la seva
sidimcia a Madrid, en concepte
de disponible.

COMISSIO LI.EYDATANA
El cap del Director' ha rehat una comissii) do Lleyda,
cznal li ha demanat aclariments
d'una Heim I ordne autoritzant
a la Societat l'ideo-electrice de
l'Ebre per augmentar cml preu
del fluid elactrie.

La suspensió de pagaments
del "Banco de Castilla"
La "Gaceta" publica la segitent
convocatoria:
"it I Cunsell d'Administraci5 -le!
"Banco ne Casi:Ila", dc cunformitat
Suhl cl previogut en els SCU3 estar . . . 'ordenat mm l'ar(cls sggon, ntincro de la llei de 26 (12 juny de

acordat consocar pc.r al •liv
19 de gener pròxim, al 5.2t1

Infantas 31, a les clotze,
social,
junta general extraordinäria cl 'aedonistes per tractar de la ratificacié,
l'acord adoptat Cll sessib d'aten pel
Consell d'Administració ele sollicitar
lt declaraciét de suspens:0 de pagaments d'aquesta entitat i de la
proposicin de conveni amb ele acree-

dors.

Per tenir dret a assistülcia cal dipositar a la Caixa de la Soc ietat so
accions almenys has a les guau::
de la tarda del dia 16 de l'estnentat
mes de gener.
Els que no posseeixin individualment 50 accions podran reunir-se i
coifiar la representaciO de les seres actIons, 5o almenys, a un d'entre elle.

Els senyors accionistes que tinguin ja dipositades les seves accione
en nombre Suficient a les caixes (lel
"Banco de Castilla'', podran recoIhr la papereta (l'entrada fins les
tres de la tarda del dit dia 16 del
pcäxim geller, sols presentant els
Seils respectius resguarde de dipósit.
Els que no concorrin personalment sols podra» ésser representats
rer un soci que tingui rInd a assistencia. sempre que l'autorització
oportuna hagi edat presentada a la
secretaria del Baile abans de les tres
de la tarda del di 16."
CONDECORACIONS I BANDES
A la signatura d'Esta t hi ha la proposiciS de concessid de :a condecoració de la Rcial ordre de Garles lii als
excellentissime scuyors Pece Gasparri.
Benet Mussoini, duc de Tahon de Reval i dure d'Aosta, i la banda de la reina
Man i,s Lbuiss a les excd-le g itiKeiitnes senyores duquessa de Cittä do Torrecusa,
con • essa de Guiardini i marquesa ds
Virasinda.

L'Assemblea del partit

social-popular
Aquesta tarda s'Ita celebrat l'assemblea del partir social popular. al
seu estatge social.
Ha presidit el senyor Alvarez, el
qual, en haver saludat els delegats,
ha dit que el canvi de la situai,",
politica d'Espanya lia obligat el Directori del partit a consultar els seus
adherits.
Es llegí la inernUria i restat de
comides.
Es discuteix si cal reformar l'organitzaciO i el programa de! partit.

Intervenen els senyors Gil Roiqes

iii ingijOn.
llom delimita que es Ilegeixi una
carta de N'Ossurio i Gallardo que
esta damunt la Mula. Tambe ce
tuuaua titte CC faci lt leclaraciét que
l'.trientacií, del partir es fraile:uncid

demeterátiea.
S'entaula una diecussiés sobre el
concepte democràcia: els assembleistes no es posen d'acota!.
Després de sengles i eloglients
eliscursos. s'acorda ratificar en absolut el programa del partit.
I.a carta del senyor Ossorio i Gallardo ve a dir que dl va entrar a
formar part del Directori del partit
per invitació d'aquest; el dia 13 de
setembre, perö, ca produir-se un nou
estat en la politica. i ell. aleshores.
va e'xpresar unes idees les tittals
sentida que han estat mal rebudes
pel partit.
El pardt social popular. a Calatayud, va adherir-se al Directori i
ell Ile comparteix aquesta adhesió.
Per això no assisteix a l'Assemblea,
car ti rol destorbar.
Aquesta carta produeix Mesita
cene:le/6.

Altre cap es discuteix extensameto; ara sobr e la carta del senyor
Qie0fi0 i Gallardo.

Diversos assembleistes Ii dediquen
xardorosos elogie i l'anomenen
"clara luz".
I:» altre assernbleista conlessa
que lade de Calatayud fou una ba(lada.
La discussi6 s'anima més encara
en tractar (le la continuacid del se -

nyor Ossorio 1 Gallardo al cap del
partit.
acabat la sessió molt tan!,
stnse haver-se aconseguit la conciliació entre els diversos criteris del
Partit; ha acabut en ring d'una molt
apas s ionada discussié,

La tasca del Directori
Pontevelra.—Avui ha aeabat
I avisita d'iitspiici, a l'Ajuntament traquesta capital.
S'Ila siispbs l'empleu i son
a dos ofieials, un mec a n ò graf 1
deti peino) turals.
lían e,tat empresonats dos

LA REORGANITZACIÓ
DEL DIRECTORI
El marqui's d'Estella agites a
ta tarda ha dit. sim arribar a la
Presickncia, que venia cle Guerrra, on havia rebut la visita de
l'ambaixador d'Anglaterra i la
del ininistre espanyol a La
Baja.
El Directori s'Iza rennit a un
quart de set, acabant a un quart
de non.
No s'ha facilitat la nota ofi•
ciosa de la reunid.
El general Vallespinosa s'ha
limitat a dir que demit no es
publicará el Decret sobre la
reorganització del Directori.
Encara no estä ultimada la !lista de sots-secretaris, encara
que hagi donat la seva couforntilat la seea adhesió al Di-

rectori.
A la Presidència lii ha estat
el senyor Josep Valls, industrial de Barcelona. per Murar
al general Nouvilas un eserit
snbre la tribulacit1 de les Indústries del !noble.
VISITES A EN PRIMO DE
RIVERA

Ahr visitaren al general Primo de
Rivera, entre altres:
La Comissió Executiva de 'a lean -

federació Gremial, donant-li gricie; ser
la sera interveneió en l'indult del comerciant bareeloni Lluis Verdaguer.
També a Iliuraren un memoriat
Ice conclusions cle - a sera A5iemble4.
entre les q uals hi ha la reforma de
l'artic12 iqS do la vigent Bel del timbre en el sentit que e!s pmductors o
envaixelladars sém es sus han de com.
plir el precepte determinat.
LA FEDERACIO DE MINAIRES
Abir es reuní a la Casa del Poble :a
segona sessi(i de la Federació
nal dz Minaires.
S'acordin: Retir als Arete minaires.
jornada de set hores. %In Inrçóf, a
reelat de so anys i 3m) de serrei.
S'a c orda tanitsé auxiliar els nena alemanys.
UN PREC DE L'A1UNTAMENT
DE CIRONA
Durant e! viales que SS. MM.
ren a Barcelona. l'alcalde le Cirona
parlä al rd de la cessió a l'Ainntammt
de Girona de distints lialuarts penanyents al ram de guerra. mitjaneant
compensaciens per part del dit Ajumameni.
Ami ira visitat al general Primo de
Rivera Mis representació dc l'Ajumement. 1 iurant-li una membria parque
la Iliares al rei.
DE'ITNCIO DE COMUNISTES
Sant Sehastiä.--Aquesta tarda ha estat detinguda la Junta
directiva del comunisme que setuarit elandeslinament a Eibar.
Cl)NFER.F.NClA
Valladolid. — El catedrätir
,im . lor Ferran I le los Ftios
donat una confortMeie a l'Atemili sobro el tema "La signiftcarió de l'ideal en la cultura

poli' ica.

1)igni". que cana que la Ilitiec_
tal fos 1;1 indemoulaneia pasa&
deis bornes, la qual misa es indispensable per a la vida i per,

a la cultura.

Fou molt aplandit.
ELS COMP'PECORRENTISTES
DEL BANG DE CASTE.I.LA
Al Cara tlel Pilar s'Ins round,
un gran mimbre da comptecorretilisti‘. del Bar,,' de• Ca st ella,
per a lindar de la seva actitud
ilavant la auspenabi de pagamenta del da establiment bancari.
Ilan aeordal visitar el Directori per s'emanar que e, pniee_.
deixi :mili gran eitergiii, car se
sospita que el batalle presentat
s'hi inclouen milito), de rimares
1 corones con) a valore irrealit-

monts Barricamba i Doma Salas.

Catalunya
TERRASSA
Fasta
governador militar
literäria Altres noticies
pissabte, al mati. arriba a
veta ciutat el general N'E-

ard López Ochoa. governador
lar de Barcelona.
Pavant els rentadors do la
,avora vidua Palet acudiren
_
r. e'l les autoritats locals, ej
e. militats i eelesiastiques,
des d'allí es dirigiren a la
ea de la Ciutat, celebrant una
t: aguda conferncia amb l'alite t el comandant militar de
placa.
Acabada la confeKmacia es
irrrire n al saló de sessions,
ús de la paraula el goveratoe militar per tal Ale donar
gräcies a les autoritats per
rebuda dispensada.
L'alcalde Ii contesta agraint
paraules cordials del senyor
i donant-li la henvitt•
ia en nom de la eiutat.
Irnmediatam ent. es dedicaren
visitar l'Escola Indusltial,
: sa Militar i esglesies de Sant

Tm
abe ei (Tia 10 tindrä Iloo
Beilver i en les oficines del
dtstricte foreslal, una segona
subliasta per vondre 7.350
pins i altres prodnetes de fusta del mont Vila
-- lía estat nontenat :ir/tse
municipal de Lleyda, per al quatrienni que comencarä el primer
de gonce de 1921, l'actual primer linent Josep
Agolet, Saracihar.

Aeabades les visites se ce 'i un àpat al Restaurant del
r:n Casino.
-- L'alcalde, senyor Freixa,
e.impanyat del eomptador-iniventor de PAPintament,
aal. a Madrid. a l'objecte de
gc4ional. el proa-el:1mil t d'ailes potables iraquesta ciutat
• quantitat suficient per cor. . les seves neeessitals.
Durant la seva absi• neia s'ha
nearre g at de l'Alcaldia el seor Miguel Argemi.

Ena Comissió do tleyennls del Bane Hispano Anieritia
• fel una ofrena alex-director
dit llano. En Miquel Mogas,
un arlisti e pergami, com a
, ova d'afecte.
Lluirlissima resultit tia

.)sla literario-mus i c al que la
ol g re g arió Mariana celebra
itimen g e a la sala darles del
»aire Social.
Les caneons catalanes, a eär,. de la Capella de Música de
ant Pere, foren causa especial
• sorolloses ovacions.
LLEYDA

Altres
Subhastes
Música
noticies
L'Assoriarid de Música ha
iitingut un ?, xit ami) el cori
a Arree del Quartet vocal-ert
l'Hamburg.
L'ex p euciú del programa va
larrilver enttisiastes aplaudialents.

El Cerril , Mercantil d'a-

-

rireta eiulat ha d:rigit als core:. reiante industrials unos fu11.., invilant-los a quó s'unet-

:a a la protesta que s'elevara
contra l'augment
Diroet
lo les Companyies Catalana
Gas i Electricitat, S. A. 1
Re g adins i Forres de !Time, S.
A.. volen rralilzar en el CCIIIC''7711 del (luid eli2etric.
El dia 29 tindrà lior a
Casa C.on g istoria! d'Arròs i
l'arrendam e nt de Ice passnlirant del minnt Do'
1' aquel : 1 terme municipal.
mateix dia 29 lambe
iloe a PAjuntament d'Es•• an tracto de Earrendament
del
, H les pasture-i sobrants
not Arta Costa. del Sell ter• municipal.
i R del mes
Per als dice
trant estan assenyalailes a
1,..;cases Consistorials de
Lis unos subhast es
t 1:asch

temps

ves el sen ciirrec .a 'Madrid.
Confirmit ele desiljos Id eapitä general intert N'Emili Barrera. d'aliar a passar aquesles
testes ami) la seva familia a
Madrid:si hi ; no esdava ei' e,
en atines( i'd1:11t ea, qtti havia
le substiluir-I. durant 11 seo:a

de pors dies, i la majoria
festius, no representarla
cap reina pesada ocupar els dos
ciirrees a la vogada. o en darror
extrem, acaba dient el general
lossfula. traspassaria el värcee
de govermider civil id prositlent
ia

it l'Andknoia 1111111rd

Per evitar aceidonts. com
l'esdevingut a Vex-prestileut
Mr. Cletnenceau ilarrPramenl.
colloqued al vostre aulomitbil
un PARACOPS CANTABELLA:
examineu-lo al VOS Ire garatg*
apesta casa (que es la
-•
vostri:0, Cantees. 17 i apreeta
reh TIPrS011/11111nill la SeVil
Wat.

'ESPORTS
FUTBOL

EL SPARTA, DE PRAGA, A
BARCELONA

seu.
Josep Expòsit,
La vinguda del Sparta, tic Praga,
L'arpa noeturna i el rar a Barcelona per disputar-se amb
el Llorrr han realitzat una ex - ccrcle (le g a la m'elija deis partits cecursi(*) artística al vei pala do lebrato a l'Estadi de Montjuich en
; niLes Planes.
inaugurars e , ofercix excepcional
Han estat desigual'; rot' portaliCia.
de l'Espart de la Junta direcEll el partit d'inaugurac ió
tiva lid' Centre Fontarella, ele tadi seis feu melt e b fícil el trionti
senyors En Josep Oliveras.
ah txces. N'enceren al Barcelona per
Joan Fàbregas. En . Josep Pres- 3 a 2 el primer partit i el segon els
ta i En Pere Barben.
jugadors catalans saberen triornfar
mercal setinana l de mi7ablement per 2 a O.
dilluns es vege força concurreLa desfeta arte d'una manera ...In
gut i animal, notant-se una
inesperada sofriren els txecs motiva
ma jor a fluiineia d'ou.
una intensa campanya contra el pre.3L'Ajuntament anuncia Irr tigi del ilustre intbol, iniciada i
rectif:eaeiö del padró de vegas.
tinguda per un deis n p:s siguiiicats
admetent-se los reclamacions elenwnts (lel Sparta.
fins el ilia 31 del mes que som.
Des ic llavors existeix eure el
- El darrer número del
Sparta i el Barcelona una ioriLt tisetmanari "La Tradició" sort i valnat (1112 haura de posar-se (12 manotablement mutilat per la -.Plinifest ara en leo vinents Iluites.
sura.
El Sparta compta amb un onze in111.11~1.1311inrirMOMINge tegrat per internaciona', dalta categ9r¡, A Barcelona vinelrä rcp-es.(titilt
pels scgiitmls jugador::

"eisol Mi 3

Bechmann, Hojvr, Steiner. Kolenaty, Kada, Pernee, Cervenv, Sedlazek,
Hajiy. Kozelult i Dvora jek tots laternacional,.
BOXA

CASA FRANCESA
Cent núm. 317
Cansen
(entre Itarnbla de Catalunya

1 passeig de Gracia)

Aque s t vespre lii haurà al Cite 4.2
Novetats una vetllada internado:lit de
boxa. el "clon" ee la qual con)-te..:
en l'encontre Pcre SZtez-Young sla-i.
Ilota recordara que aquest (:;.r1cr
fort obligat a abandonar davaut(12
Ricard Alis cit cl combat que va fase a les Arenes. L'encontre SDzVoung .Nrars permetrft, dones, d'esta(dir la linia entre d pritivr

GRANS REBAIXES DE
PREUS ir fi de lemporal,i d'una collecciA ex-

leal
el ,. darrer, 1410,144.:
capells de Paris. de
nove.o. per a sonyora
per a toilette.

tire part tota els corredors que esti-

guin amb possessió de la 'licencia de
la Federació i facin constar, només,
el nom cognom, categoria i Club a
que pertanycn.
Les in3cripcións sún completanent
gratuites i es tancaran cl dia 4 de gener, a lis iotze de la nit, a la redaccii; del nostre confrare "La Jornada
Deportiva". GuArdia, 9.

Selecta. Dijous. larda. espee:
lardes per a Infante, el meravu'lIúe espectrode en cine artes
i quinze quadros. fl'En 1014
Torres, Ele Pastoral. o l'Advenlment de l'Infant Jesús. Se.
cada un (lhis rroli1(4
it littiral
rspectadors un número per al
jogliineSt del Dia dels
sorleig,
Beis. Nit. Tertulia
La malvasla de Sitges i El Vizir de Lenkeran.

F. C. BARCELONA
C. C. YASAS, de Budapest
Dies 22 i 23, a les 230
i eontra

A. C. SPARTA. d Prana
N:1 :25, it idS 1 i

1

-Tg:ATRPS.-

II

11111 IÍ.

2 0. a le: 230

Arbitre. Mr. Noel Watson
do la Fordball Association
.tngtesa.

-

pi i abonaa los mili. E g fretta a Es-

As-ni. 1 5 de
p um!,

panya lila la grandiosa òpera
Moussorgsky.
enw artes,
LA KOVANTCHINA
COalos.
Direcciú
eseOttira. Mea San(ne,
prenent-hi miel els celebres art istes senyores Smirnova. 1)avYdoff. Ivat ue. sm1Y.-.1.,

selevsky, .forenieff. Latiskoy,
Zaporogetz, • Baudal off, Nanohoff. Cos de ball rus i espanyill.
primeims parelles. Cine IlecOritrions 110YPS dels repulats escenbgrais Vilomara i Alarma,
i
Castells i Ferniindei,
Antigí4 Valera i Zabala. Vesalre, s i guarla-roba
tiri
profts.-Dernit ,Icbut dele cislebres artistes Gampitla, Alcaseraz. Josep Palel i
rena. ami, Un bailo in rraschera,
pronent-hi par( el 0,, lehr, liarifott lt. Stracciari.

14444+4444~44444.464444+
TEATRE TIVOLI
Empresa Francesa Delgado
Gran companyia cémicolírica

AMADEU VIVES

.1e441144+4144.044444444411.4

cinc EQuEsTRI
n.an • omrantia toternaclonat ser,
euttestre. e5mlee
(0 Bi s ector/ Me. •Jenturs Ganso,
It

ditnecres. tarda, a dos quarls

de Mor.
l'er a donar 110e a la gran reinada de broa anline i a la per a aval

II 13 nit. 1 • Cutp,o. 1 ha orgallitzat
por a 1 li C'" / t t /arda Una matinée,

extraordinaria, on la (Mal Prelldrali
,),• 13 e, ,os
¡sur lot,
lile, a roes deis ei,lobros
t at ia,
Ele 8 Méndez, 8
I eta popnla, fl owna

•ompoff, Thedy i Emil
I els
°esos comedianta
fine en
rata tiel

..'al...intatla
Ilareolnua.

l'ancha

prIblie

llo Francisquila
DOÑA FRANCISQUITA
1444+1444•4444+1144.444444

Tertúlia Catalanista
TEATRE CATALA ROMEA
Doma. tu : La malvasia de Sitges i El Visir da Lenkeran.
lo dospala e n A al: Capolleria
Ifospilitl. lii, i Rollidgerin
Molido% Davallada do la Preó,
ililliterta

',6444.44.41446.4444444444+

TEATRE COMIC
ROJAS -

LA CASA DE SALUD

Nit,

Gran companyla de sarsuala

pensado.

Tufo, les

nita:

EL SALTO DE LA MUERTE

En t..niwitcli'c
No .911 cap a Barcelona
Pactily-Filma

t4+944441144,4444**0444+1,

BOXA

1

o Gellt
jo

VIll.d??17"la 922 n VIr J'e :11:1"
TEATRE DE NOVETAT9
+
(ves Eqüestre)
.4 Young Velen. (52 k-.) eontra
segon rondan: a
o Cortes '50
ke. contra
st: roma:. Rey
Cola
kg./ terror camba!: a
e sis ruund-t, Seo Morgan n polon6s.
I
rontra Ca1110
7 0 1 ¡2
I /2 Ice.1: (alar( combar: a 1 a it
round,. Diestros (46 kg.) entil,'a
reNenta,
1;2
Zara g oza
ronnit.,,
enan
a
, entuba/1 a d•

vouma VARE:
d n • 11015 Moran,
e:, 1 r Fe.. contra

PERE SAEZ
(ehallenger al ränlidonat d'EspaItalia. Ga 1/9 kg.)
11150)S POPULAIIS
Entrada general, DUES pasteles.
levar al quart eomu
desea. de qInze
baura
1,111
ininuts.
E3 despatta a Compladorla.

l'444.444...44.4.444.4444+11,

Gran Teatre Espanyol
AAAAA ERE - ageccs

Atole. gimeerev. larda. a
t

I

Barrera de

les ,l n e
I N 5 t e , t. e ttt

44444/444444444~4444e,TEATRE NOU

LULAJ... GUARDALA PER MI!
ut ole la
geoda d ant .r t de a ilesa, en
Muelles.

MARIoNETTES
Detri:/ , tiijoui a .

larda,

111.0 ,

colossal ver

1111, re :SlIä,

MARIONETTES
_
ItIventlres. nit. estrena del veritable verle, 11 en 1' 1 i lt art t •et
TORNI L'HONOR A LA NOIA!
o
L'AVENTURA DEL PUJADOR

r>»...40,4444+.41+04.9

Teatre Català Romea
'reinan 3500 A

ditm y ros, landa, a
prett popular, de
cine. última,
II foi nolsa pon kifi:1 pa riada.
:11 • 10 .:I lile' /O 1111 , 1111'1,,
III ItIlair
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Temporada de Tardo?
Gran companyia de comed,a
ALBA - BONAFE

1

LA NIÑA DE LOS BESOS
-

Itissahle. nit. esileveniment
teatral. PresentaciO le
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MITJA
1111111AI, P. 'f.

quadros, de Miluira i Gnnzitlez del TOVO, música del
••? mestre Penella,

.\CTES,
peenent-lii par! g • I gran divo
.tNTEENE SALUDAS

No, a Irs tu, t.t

ii

dimeeres. tarda. a les
vino. l'ou t rern;s
Pa qué le viä ustis hab'ä
Grandi,",s exiläs bol re.n1”
infantil I` r1 titSS 111 . (PS i tres
quadros. .Josep Frenan (In del Villar i Manuel do
flöngora, música le 1 111Pstre Granados.
EL PRINCIPE ILUSION
p e r Roser Lconis, Fallas
Herrero,
Roser Ferrer,
Francesc Gallego, Ricard
Fuste. Manan Ozores, Caries Rufart, Eduard Pedrote. Espldndida presentaeba.
110U
Bulbena
Girbal i J. M. Iglesias. -No. les dr • i. L'ontremAs Pa qué le viä ustá habiä. El graenls i iplauill
sainet en un ade i quatre
quettif
rte Paradas i
música dele mestres
Yela i Itre.
EL NIDO DEL PRINCIPAL
Ud- ponla oil !III ZI g iC 1 Ires

.,..-e-04e-01144.04.114.11.0+1*Xre,

.1vui, ditnerres. gratis funeions.-Dijous. tarda, vermut popular' uta' vist.
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JOAN VILA

de

lla 5 1 114
Vuit Ileons selvatges, volt!
Es despalNa a Cummailuria
NOTA.-Adnest Buitre estä dOlat
kl calefacc05 central.
(tomador franela( :mil u

les deis, popular:

ELDORADO

dintecrea. nit. a dos aliarte
unIzooltruents at melodrama pa-s:ottat
sis
EL SALTO DE LA MUERTE
un ami,.
Cuadro 1. El aaerifietn
5. I.a tacita del pre aldaria. la
prueba acusadora. 4. Madre herUlca. 5. El martirio de tina santa.
G. Pe hombra a hombre. 7. El salto
de la muerte. s. SacrifiCIO recom-

Aval,

Gran companyta de sarsuela, opereta revistes de
P EP VIÑAS

Ittiprirtantissdn debut de gintrepal

a
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CAPARO

Berna,
tarda. a dos quaris
dr
i no, a
tito quarts de di
eran muda.

(pistan,. d'E.

Avui_ dimecres, tarda. no
ha runeiA per donar desean; als artistes •%:1 a tres
quarts de den, la grandiosa
obra del mestre Vives,

A y tti, dimecres, tarda, a les
cine, matinde popular:
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ITATRE NOVETATS
Gran Teatre del Liceu

Companyla de Comidita

(le den. sorolIns Aett,

eonlra

i

TEATRE POLIORAMA

LA BARONESA

Companyia dramàtica

Els Espectacles

del general Barrera.
1 aquí acata la conversa.

greument

El total de quilinmitres a recórrer
t'is de deu i a la cursa hi poden pren-

N" GRAN PREMI JEAN BOCIN
Aquesta cursa a pon. que tots
anys. ies de 1920, C. ve celebrant :aun
sorolleis Z!xit, es tornara a portar a
cap cl prOxim any. el dia 6 de gener, ando el mateix reconegut dels
altres, o sia des d'Esplugues al Parc
de la nostra ciutat, passant per la
carretera (le Pcdralbcs. tu-re:1) . s pan:-

jo. afegi.
En tot eas, com gne res trac-

mana el moviment dernogräfic
fou: qualre morts, sis nalvements i dos matrimonie.
TorEn Carlos Jorda,
examinant una escopeta,
litigue la desgracia que sa t)

110e.

ATLETISME

absimeia, ,tzet/.,ral de
divisitS que hi ha en plaça soc

Josep Ansird.
Durant la passada set--

ciliar§ del haré de Güell, carretera
de Sarriä, Diagonal. Passeig i Saló.
en Sant Joan i arribada a l'esmentat

mes raCort.1 d'homenatjar cl seu soci
Ricard Alío. campiú del pes welter i
challenfzer al catnpionat d'Europa, amb
un sopar de cariteter intim en un dels
principals restaurants d'aquesta ciutat.
La com:ssiO orgzhitzatiora prega a
toto els que simpatitzin amb aquest
acte i vulguin relee tribut d'admiració a rmi,, que passin de set a nou
(lo la vctlla per l'estatgc Jaime Giran. 4, pral., a recollir el

oreia pas que por haver asromlit a (in p ut genet al, l'aetual
sols- se rretari de Governacia dei-

assaltada
Fa mea. fred, terinbinetre
ha mareat ja mes de set gratis
sola cero.
-- Han mama amb permis
de la superioritat a passar les
fesl
es a casa seva, ehe Salda!:
de la quinta del 21. Ha marxat
tambA el tinent coronel.
aquesta
- Ila arrihat
C111Int. per analitzar l'aigita del
Balira, l'inspector general ir
Sarilla( (i . la provincia. efecto
de la dentincia que la Companyia irtigües potables dl Se gro fet contra En .1. Corominas, que td Vabastiment iVaigiies del Balira a la ciutat.
El noi 11. Sans, 1,2
anys, ha ingressat a la presú
«aquesta cinta!. per haver assaltat casa d'estiueig. número 8. del paseig de Tetuan. propietat d*En J. Sold, el qual ala
actualment a Barcelona: haveril despanyat la porta sintrodui l'interior, obrint tots
els calaixos i armaris. Signora si s'ernyorla res.
Forera practieades les diligbncies neeessaries per la policia i el jutjat.
OLOT
Diverses noticies
de
Ha esta' demanaila la
l'agraciada senyoreta Na Malla Btlanch per al distingt
ve de la vila de Maalleu, En

Pilare diferents produed.i fasta procedents

•

Parlant anit Pis periodisles
qUe
arta, el gnn v p rnatlor,

Llicència :: Casa

dispards,

se el Campionat d'Espanya del pes
welter.
El programa de la reunió tarnenlada es el segiicnt:
En quatre rounds, Cortés contra
Young Ciclenc; cn sis, Manuel Rey
contra Totnäs Cola; Leo Morgan
contra Calvo. Zaragoza contra Mestres i en deu rounds, Pere Säez contra Young :Maro.
e•
El Club Deportiu Internacional ha

Sentida que no ve a
Barcelona

SEU D'URGELL
El

que dintre de poc hauran de eisputar-

L'anees del general loenez Anido
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tvul, darreves PrOterelone do la
película dantrrevean4 argument
3omni d'amor, Interpretada pele
, , Idelatee arttetem .11idla !sin-tirante.
Manzlnl 1 Andrea Ilabay; el 1,010.ial len Le ababa; IP« rerMktues
I
• Leotioguilla les pasea negree I Que
, rafilfil el pap el PIJous, renos/tela
tel programa. Cine estrenes. entre elles El vistes, prt Merla Ja. «Alto, i Coincidemeisa, de la marea Metro.

11111 cinta El mirall de la vida, de la senyora Blinde, La oontraper Mac Laren; La °entretente tienta de bronze, eteugulne lee
de bronze, i d'altres.
pasea negree, lí1 reportar.

i

Telèfon

Princesa
1371 A.

(naire -1'4's .
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Progrt1/1111

:cirio; El llop negre, grandiös
Unt liramät ie,
(le prodneei6
o,rdamericana, interpretat poi
ri • iebre artista Ion Tellegen,
II programa Ajuria ; La clutat
sagrada, projettant-se la setona jornada d'acinesia preeiosti
st,per - série; El segell del ‚allen.
ei, grandiós film (ira mat ir. creae:(! de la gran artista V1,511111
A,I;i; Les angúnies d'Anabela,
giandiosa comedia dramätica,
in; p rpretada per la bella artista Billie Burke. del selorte prorama Ajurin; L'automòbil d'o.
ansió, gran broma. Segnna de
E , s arsenals británica, original
villa instructiva. Demä, dijoris,
programa eztraordinari. tot estrenes, entre elles la censadoA

Piensa
ondulada de
120 per 75 cm.
Pies. 7'50 m.2

Aval, duneerre: al Militare, social,
VII I VIII opiAntlis; Veastgrabat
aaarat; Paro», /I 1 última; La Ileo.
na; Abaent dal seo iloc.
,trenrs: El fllibuster social, IX I
X eltivndis. darrer.t: Dobleté•
ainsone, per Man y I s trktord. El
i
betat de
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Diana-Argentina
Excelsior
Avul,
primera jornada de Isabel de Tudor, El cae

Aetn. dure sesslotis, a un Islam
de cine de la farda I a loi misal
de non.

M. Liquido
V

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALAZi.t
ESPARTERIA,
t
Teléton 1378 A.

/

Peeilell
Butaca preferencia, 1'50 posestee.
Entrad* general, 50 cintime.

_y. 1..-..--...

lean. a la A
Ancle Infantil, erest
na d
r la formosissinea rolar-411a Ele
perdis del caer«, ma g i stral erraTÚ de WeVley Ilarry, ai poi de mi
altura.
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Fàbrica de Productes Caries

Rafeiles de Valencia artleles de construccid

Casimir ViC8113
Despatx: Tallen, 72
Toleren A. 5090
FObrica: Carrer Benavent
prop de la Traveseara de

AK. r—s
PER A TEULADES

PREUS DE SALDO
: Fàbrica de calçat:
LLULL, 21
Atractivos eón les festes
de Nadal, Any nou 1 Beis

(darrera

i Joiee

neceaes-

mona-

IR

el F'arc

." .r

present
Estoigs manicura boquilles : monesen% viatge
t anciero :
dees

•
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Bona ocasió per a fer un

Emplastos

lleock

der. : Caletee :
captes per a tabec (medren:
maquine* Goerz
Peras
trem-

t 00000 eau :
3eflotges : plomes
iietilogrelleues
pe-plerne• Joce
Paquetes ~l:
Pino-Pone
cieer * : targatera
dent
m'euro ea poli : - - basten' —
.

p

Marca
(Fundada ea 4.471.

Els preus no són nuls cars,
per() els austros articles son
de superior qualttat

El Medicamento Mas
Maravilloso Del Mando
Para Uso Externo.

T.., Resfriados, Pulmones endebles.
a•-•
5E5

@el Dr. Olielse. Rambla Pla Boglaerla,
Pilla. e. ler (entre Hospital 1 Seil
reo. — Vean', Impotencia. mirilla.
llipecials traciaullents per el cuanCien& repica de lea aislantes secretee:
histriu pell tutela preeetata. llora..
de YO e u 1 de $ a 0, eme*.
:alca per a empleare 1 ubre!".

JOSEP ESTEVA' Ola.

Loe Emplinica /111cock sirven de
preventivo así c... d, curativo. E:vit.

que se arraiguen los resfriadoe.

Reumatismo en los hombro..
Se anvia con los Ernplu3lot Allrodn
Los usan los atletas 'Dora el CaRablkio.
o dolor de los mus.1.,

El Emplasto Alleoek es el primitivo y legitimo. Este Emplasto
es el rernedio universal v se vende en todas las Boticas del
mundo civilizado. Aplicadlo donde quiera que Se sienta dolor.

Cuando neoesitels una anclara

Portal de l 'Angel, I ¡3 pral. :: Telefon 3344- A
Sarri&

comerciants

Sana)

Matcrials armats ab amiant excIrsivement

F.- Marica a

als

BARCELONA

Plaguen de 40 a 90 fa.
Pisa. 5 •05 an.

El 0

les mostres
tares que no podem

Mbrica mateix

Iliurar

Concert nit
Grandiós èxit del
Jazz-band VILA
Calerasol6
It••••••.e_tee. 5_a Sil usJa

Novetills Universal: NoMés loa...
i EI oren embobo, de molla broma.
Patronos de la preciosa rormIdla
dranddira La despreciada, per Gladys M'AMA; eKlt Int-ohiparable n lo
la g randiosa 1 origInall,,qqa eq.
perprodueela del Pro g rama Atarla
F.5perlai L'horno i la bestia, genial
(reacia de .101(11 Parrymore.

a la

calçats amb

SELECCIO MAJESTIC.

1

1 CA LÇ ATS SIMON

El saló mis higlinlo de
Barcelona

nene Puerta. eell el 3e3

Tetan», 30411 A
•nn••n•n•~1~~11~~~

gUIPRIC111111

pati Blau

COLISEUMI

Monumental - Pedró
Walkyria

.Dimecisa

PlideRYO,

ORDUESTEINA SUPE I ttl 11ALO DE REUNID DI PAIIIL1115 DIET111~1111
Aval. din/erres. ramitas 1 selecto pregralnii. Soll moronda do l'obra de leal,
la qual ha cellebolrlit
('1 r1/4n. El Irisad de la delta (exclusiva d'atines%
Em p resa), obre pestuibli do I'Moditne traftfe I libleire'reeripter seVorin Na?.
e
'sabida croaelli de la entine'
i Taus Delorme, alteample /Tramen% colan artrii
inaVed01; efitilldelell el teorema teriellle *Ni (lialtural); Que Vedare el
peuel, de Manea Ileielltrleg.
NOTA.-314sIgtat el liare mamar ti- la petheala me plome ea ~uy per tal
que no pettli Mete@ l'eseimplo e projorlatä lienerra. Tarde,
un guiri de
nit a un miar% d'onza.
Antat. eeterna de /a drandInsa lyeElen/a Prou-frou, per la artisie Gula Palermo.
1144uoi rierrante: 11311trinindetA, 1 eta.;
0110 cte.

getei seto et Iteda re eenAtat satectilis

Chtenta

RESTAURANTS

cosamomamow).

' '

GELATINA

BAR.CMLONA

tnent pot1Prda

T °N2

dgealicianran.

»e .2,,enre

Píldora Brandreth 'rund.en(751.,

Paro Entren:miente. aIlle. Dotar de Cabeza.

por a persones

Fr. VI

delicades. E. Martignole, Esel,dellers, 10.

FN

Oerraneelnuennee iningeop6n, ege.

F, 71CA, UF:.

F_NTERO.

Agentes en España-J. URIACH &

CA.,

Barcelona.
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Maca de ti* i curtits de

PELLETERIA: Travessera de les Corts, illim, 1 - BARCELONA

Dernostració d'alguns dels nostres preus en la secció de detall (planta baixa)
Renards Tokio imitació
Renards Alaska, legítims
Renards Blanco, legítims
Renards Plata i Fummé
Echarpe imitad() Kolinsky, 200 per 25
Echarpe talp natural, 240 per 30
Echarpe Oppossum Skungs, 225 per 25
Echarpe Skungs natural, 240 per 30

Sacié d'últims n'edil al primor pis

des de 20 pessetes
des de 50 pessetes
des de 300 pessetes
des de 300 pessetes
55 pessetes
300 pessetes
175 pessetes
800 pessetes

Jaquetes imitad() Kolinsky
Jaquetes Castor, Colòmbia, negre epilée
Jaquetes talp natural
Jaquetes Castor natural
Abric imitació Kolinsky, 130 Ifarg
Abric Castor, Colòmbia, negre epilée, 130 Ilarg
Abric talp natural, 130 llarg
Catifes cabra del THIBET

200 *essetes
250 pessetes
550 pessetes
750 pessetes
450 pessetes

500 pessetes
1.450 pessetes
• 30 pessetes
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Soccié especial per a modistos i fabricants de pelleteria al segon pis
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