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Som una mica lluny—més de tres mesos—d'aquell dia en

cae el senyor Puig i Cadafalch. amb l'aprovació unànime del
Consell de la Mancomunitat de Catalunya, donava a la premsa
11 nota on era relatada la seva visita al general Primo de Rivera.
president havia establert una mena de programa polític, en el
qual ocupava un lloc preferent la reorganització territorial de
l'Estat espanyol, a base d'un regim d'autonomies. L'esquema
cantingut a la nota corresponia, si fa o no fa, als principis del
laderalisme.
Hi devia haver aleshores algun malentes, puix que tots dos
ilustres interlocutors van quedar satisfets de l'entrevista, sepons en
en l'alludida nota es declarava. D'aquest malentès nasqueren les esperances repetidament manifestades per part dels regionalistes catalans, en les primeres setmanes del règim nou,
lespecte a la molt pròxima instauració d'un ample sistema
..utonómic.
Avui les coses s'han aclarit. El primer que ha tingut interes a aclarir-les és el president del Directori militar. Ara sabem
J'una manera positiva que mai no ha estat plantejat realment
; els homes que ara governen el problema de l'autonomia de les
:,nomenades regions. El diari maldrileny "El Sol" ha recollit
neentment unes declaracions fetes a darrers d'octubre pel marqués d'Estella a l'enviat especial d'un periòdic cubà i no rectif
cades fins ara. I en aquestes declaracions hom llegeix textualrnent: "No havem pensat mai que les regions siguin autònomes, sinó ben unides, formant una sola nació, encara que desentralitzant alguns serveis i delegant-ne d'altres."
La fórmula és perfectament clara. Qualsevol que tingui nocions de dret politic, veurà en la distinció feta pel marqués d'Es;ella entre l'autonomia, d'una banda, i la descentralització i les
delegacions, d'una altra banda, un criteri sòlid per fixar el
pensament del Directori militar en aquesta important materia.
Així es comprèn que en la nota oficial sobre el baleen del priniee
trimestre del nou regir/1 publicada dies enrera, es faci constar en

'actiu de la situació militar "la definició almenys del problema
regional en relació al separatisme i a les ambigüetats autonòmi-

ques".
El Directori considera ambigu el concepte d'autonomia.
Quan s'aplica a aquest concepte la teoria federalista, l'ambigüetat desapareix. Per() no es tracta ara d'una ambigiietat de caràcter doctrinal, sinó més aviat de caràcter sentimental. El
concepte d'autonomia federalista és ben definit. La seva defimeló la donen els tractadistes del sistema federatiu i les Constiateions vigents en els nombrosos Estats federals del món. Tan-

S TEI NLEN
De segur que aquest nona per les
noveles generacions ressonarà COM olli
cosa vaga, extraordinàriament remota,
sense cap eficacia suggestiva, totalment

estranya al nostre procés artistic, i, no
obstant, durant uns quants anys fou
una de les adoracions més fervides dels
joves artistes catalans. Potser cap a:tre
dibuixant va entrar tan endins de It
//ostra sensibilitat com ell. Pot dir-se
que tot l'art d'avançada harceloni d'últims i de primero de segle allana sa turat de Stein en, La furia humanitat
de la seca obra. la profunda caritat
aspra que cireundava d'un resplandor
especial els seus dibuixos actuava amb
un èxit formidable en el pòsit sentimental de la jonentut d'aquell temps.
Els que en aquella época de enninsió
i de vehemencia cotnenaeren de treure
el nas al món i constituien la milicia
deis frailes tiradors que es llançaren
amb el pit imilamat d'un entusiasme
imprecís a la reconquista del paisatge
i a la busca i captura del caràcter,
arboraven els dihuixos del gran artista suis con, un i bandera. Portar
el "Gil Blas illustrat" o Assiette an
betirre" al dantunt era una exectitOria
de noble reheldia.
Fa pocs dies les agencies donaren la
noticia de la sena more Segons les
biografies que han pub l icat el: diaria
francesos i suissor, . el gran dihuixant
ha mort pobre i gairehé ,blitlat. En el
scu taller hi deixa una dotzena de gata
de Siam. els seus aninta's preferits, les
fines siluetes dels quals havia reproduït amb amorosa fidelitat.
Certamen Steinlen, baria deixat
passar el seu temns. Era im fil fet i
pastat del naturalisme de Zola. (Vaquen
naturalisme 'irle que tanmateix no era
altea cosa que la postrera reencarnació
del romanticisme del segle. Anatolz.
France, en el prleg que posi al ea..
fAleg d'una exnosició de Steinlen
l'any t 903 explicava que el gran dibuixant
mol jove hacia llegit
sommoir". D'aquella lectura en reld, la
revelacij, de tot u/1 mém de treball i
de patiment, i commogut d'aquella
pocalipii de la tniséria e: sentí atret
cap als barris humils i térbots_par_ana

mateix, és innegable que quan el principi autonomista ha d'apliL arse a un poble amb marcada personalitat, es pot crear una
zona confosa entre el regionalisme i el nacionalisme. Les lliber
tats federals aplicades a un poble-regió, són una cosa. Les mateixes llibertats aplicades a un poble-nació, són una cosa diferent- l'rresistib"Crinnätia yeti se-

en la pràctica. Cal tenir la lleialtat de fer aquesta declaració.
Heu's aquí perquè trobem explicable el parer que sobre l'autonomia ha manifestat el Directori. Aquells catalans que van
reure possible de Mantenir aquesta ambigüetat, han sofert un
angany, del qual ara comencen totjaist a guerir-se. I qui sap si
nl malentès havia arribat molt mes nllà. No ens estranyaria que
vinguessin nous aclariments a esvair fins l'última ombra d'ambigüetat.
Tothom sap, dones. d'una manera segura, que en opinió del
Directori militar el principi de ¡'autonomia "regional" és un
principi perillosament ambigu i per tant recusable. Tot alba a qué
arribarà és a una descentralització administrativa, amb l'afegidura d'algunes delegacions de serveis. I cal creure que en el
moment de venir aquestes disposicions descentralitzadores, vindrien acompanyades del refOreament dele' lligams que cOnstitueiNen la unitat de l'Estat.

Full de dietari Converses fil ológiqu es

EVOC.ICIO
Un temps. tan llunyà que l'esperit
de fer un gran esforç per recortr-lo, hi hacia a Barcelona una me, t d'agitació politica. A la Rambla,
aria vespre, com obeint a una con. gna, uns grups començaven a cridar
altres grups comeneaven a apallissar,s. Era una dicersió? Era una pura
c .tnee'ia com les que fan cl clown i
e; pallasso quan arriba llora de siular bufetades?
No. Els auturs afirmen que no era
media. Els que pegasen. pegaven de
i els que relaten, rebien tan de
‘Hbi). i eis que rebien, reblen tan de
Adhasc hi va hacer un mort, un mort
witéntic, que va ésser dut al cementiri
mig de la pena i el dol de la ciut.
Peri, la Pros-lié/ida. que mai deisi del tot ele pobres ciutadans de
Barcelona, va combinar les coses de
manera que cls aldarull a esclatessin
p-ecisament en aquest mes de desemtic que compta amb els mcravellosos
-edants de Nadal i de Sant Esteve ,
meravellosos sedaras van fer llar
irr. Gairehe C,'una manera instantänia, els aldarulls de la Rambla van
cessar. Prou orelles esqueixades; prou
nassos sanguejants; prou esquenes
niacades. Treva!
D'aquella frena algú en va dir la
reva tortell. El mot, baldament
no fos d'una exactitud absoluta. puix
ate per damita el tortell hi ha eis
orrons i el gall, va fer fortuna.
La treva fou llarga, val a dir-ho.
Peri, no bou definitiva. Encara, en la
l iisteria de les batusses barcelonines,
hi ha d'altres capítols sagnants.
També ara, en aquest aspecte concret de l'acció passiva, n'hi ha una,
le trena. Din vulgui que sigui Ilarga
fecunda! Deu vulgui que no sigui
únicarnent el tortell o el gall d'indi,
secret d'aquesta sanitosa abstencrOl.
»fu vulgui que un sever examen de
consciencia faci comprendre a tothom
Ime. la fàcil cridòria i la. buida bra-

No és rar de trobar, adhue en impressions acurades, perquè en lloc
per qué: "Ells no s'explicaven pertpul se dhavia anat tan enutjada".
Pcrqu¿, (en un sol mot) és exclusivament una conjunció: per qué servcix o per a introduir una pronoatetó causal, i Baceta correspon a l'espanyola porque. o per a introduir una
proposició final. i llanera correspon
a l'espanyola para que:
"No hi puc anar Pei'qu.' no tine
temps". Excmple antic: "E nos sofrim-ho perqui, ens nos en pregaven".
(Causal.)
"Li vaig deixar el Ilibre p.-v.411(j el
Exemple antic: "E col dexava reposar perqu n'! 's cansas". (Final.)
Fora d'aquests dos casos, en eue
per qui! equival a per tat co,,, (causal)
o a per tal que (final), cal escriure
per qm' (en dos mots).
Generalment per qut, és la combinació de la preposició per i un gil? interrogatiu: "Per que tc'n vas?", "No
sé per qui. te'n vas", l'ere, també pot
ésser la combinació de per i un qui.,
relatiu: "Les raons Per que ells han
Jet això". Er aquest cas, qml
val a te! qual o per la qua! ("Les
nona per les (piala ella han jet
pere, llavors constitueix un arcaisrne, la combinació de per i un
neutre, equivalent a la qual cosa: "A
vés, rey prudentíssim s'e s guarda de
hacer pietat c compassió de les persones afligides; pe, qui, yo, adoloritla
comtessa, nach a la costra excellencia a suplicar„,"

P. Fabra

cata tenen una influencia minúscula
en la marxa del a pobles i oc les ci-

vildzacions
Carlee Soldevila

creta que ii deia que solament allä podria desplegar tota la tendresa i la
pietat de la seca änitna. 06e11 a aqttests
impulsos, es planti, al Garree entre
l'atrafegament de la miseria, l 'ull arnateta, la ntä räpida i segura, el cor
generii s , per sorprendre les aleados
turbulentes i les gnus tristors trägicament silencioses de la multitud, el seit
rime es q ueixat i el seu lindar de dolor, l'atuiment deis vagahunds, l'esguIrd torbador de la dona de cantonada. el gest inquietant del calan de
profecía. els coHoquis febrosos en les
rcconades humides dels carrera solitaris i obscura, les abraçades bestials
pa tét iones.
Per,', en totes aqttestes escenes, hi
alineava el cor. Era tendre, crudel,
roement expressiu, per:, mai salté ésser
ironista. L asma Ilealtat invencible, la
scva ingenuitat racial no sabia jugar
aquesta arma refinada. La seca rudesa
revelava.
Aquestes qualitat, romäntiques, que
tant s'arleien amb l'estat espiritual de
les joventuts daleshores, qualtats que
es frien fácilment entenedores i conitznicatives pel do que tenia de saber subruti l ar anal) vi gorosa senizlIcsa el caräcter, el frien irresistible. S'esperava
ami) alee l'arribada dels setmanaris
que ei illustrava; els seus dihuixos es
come:nave/1 a les p enyes i als tallers, i
molt ancha es coniacen per gust i con'
a discipl ina. hacia. avui grades a
Dial encara vitt. (it , 1 el: recen t ava cent
models als dexebles, i fins ia
mdre temns entre la nostra collecciO
del "Gil Blas" iHnstrat, conservävem
/mimes deis
exemnlars
quals el gran Nonel. tall ¿'escolia,
atril, Han', París, hi le. a copiat rep-tidament les mares i els cscarsos fugitius de les figures.
Adue l ls fila es g ro g ueits on palnita
un nuín d'indumentäries anacrimiques,
Stirn per nosaltres un valor d'afecció
inerannatib l e amb qualsevol actitud critica. Ens recorden uns ternos en que
encara no s'havia posat en circulad?,
la fórnmla del scny darrera de la qual
cian emboscat tantes coses dubtoses
/ti s'havia fet la nreciosa adquisició de's
premis er, metäHic deis Joes
un temps certatnent, turró
tenms en que per l'aire se sentia cl tuf
cälid de la passió sincera.
C. C.
En l'erran Callicd r.rPosa una
reAsant callen-id de elandras i pinturee
a co'' el joier .4. Voleu'(, passrig de
Gracia , 84 •
-- .1 les Gnferies Lairlanes. el diIntirant Emili Ferrer i rEugeni Na 'arre, bradaeMr. e.rhibei.ren una .1,1rie
de bradalc.artistici.
Al mateix esta/limero, Ferrar, Caerrera exhala una collercid d'abres;
— A la seeció de l?ellrf .4ris
"El Sial o ", el pintar holandh R. Prtienheire ocupa una de les sales amb
pirrares a
El Pintar lasep Searelles n'ocupa una
&Ira amb gran nombre d'illustracions i

.
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Les eleccions angleses
vistes de Berlín

‚ 'In, el primer gran eop de tintó

cap a la & e ta,. cap a la reaceid.
Ara. eegnns Herbette, s'inieia el rogrr". s, la marxa onrora,
IfI fenxisme leal el sent pie. la
reaceia 41011011a a tal arrea. pela', el baròmetre angles, que es
el mes fi de tots, porque. no ve
amb mereuri, cmi andi sin! de
llibertal, marca canvi de temps.
S'inivia. al Indn, una almea 'liberal. Aquesta primavera de
ilibertat, si neo, ivantent es una
eosa objeeliva i vrritahle, OS
nolarn

seguida a l'Europa
Les eleettioms angleses

tindratu una influencia sobre el
cris electoral franees que s'lia
de manifestar I raglli mpoes mesos. Tindrem una Candira francesa lliberal? Guanyarà el Wat:
d'esto:erres? Es va a una situaci n S Priand? Quan Lloyd
George de el primer a Londres,
Briand aeostuina ésser el prinunr a París. Per altea part s'enfortirä i vigoritzarä mintode
de trehall di/do/ni/tb . que es la
Socielat de les Naciones, s'enfovara el preblenia alemany
ami) una COIIIIIP O I/Sió 1114
i 111P' S humana. 'F.-o això,
naluralmen(, a las penínsules
que la Mediterrania banya,
dra amb rnes retan).
Conró molt que aquesta
terpretacó del senyor Ilerbette
PS realitzi. Ara tothom ja ho
sap el que es el feixisme, perguió tothoin a casa maleta:.
La gent de 1 radicii5 lidien! que
ara fa any posaren a Mussolini en el centre del seu coc
i de la seva cabra., han quedat
ben servits. Aquf el tenim, el
feixisme! El que cal, dones, es
restaurar les idees general; humanes del ruileentisme ao!s
par.
Si los eleccions ungieses sien
l'acalminent d'aquesta enelea
plena de les idees de guerra i
de destrucció, siguin ben vingudes.
Si passern a veure els resultat a tangibles que una situara()
'liberal u Anglaterra pot rejelrlar a Alernanya, veurem que
si, malgrat lot, una situad()
d'aquel( calor pot portar nomes variar:1one ae ndelentals en
el plantejament dol problema
de les reparacions i e tu la situació general alemanya, Berlín, perb. pot allargar el seu,
avui, eimitat horitza d'esperanere. Les eteecions ()mosteen,
en primer 11(ne, que a anglatere
ra I • eldnici revisionista ha guanvat molt torrony. L'alter den(
eit un gran (bah ele
Londres, que si -Franea i Anglaterra es trobessin davant de

l'obligada de pagar un deuta
indelerminal, no podrien pea
fer altea cosa que el que fa Aleruanya, aixO es: no pagar almenys fins que la quantitat del
deute es fixi. Pecó si en aquest.
punt del revisionismo hl ha encara a Angdaterra algun nucli
entre els mes agudament agríenles del paren conservador
que mente una francofilia integral, la unanimaat es completa entre Popinia británica,
(plan es 'rada de mantenir
s,enteneia deis juristes de la
Corona, segons la qual l'ocupacid de la Ruhr Ps illegal. Agitesla rnateiva unanimilat la troborn en ju(jar, per exemple, el
separatisme rhenä i aneen
qüestions.
Do manera que en totes
aquestes qüestions, Alemanya
Pol, esperar almenys un traetarnent de favar. Naturalment
que l'alemany en la sera ansiatat desconsiderada voldria quia
:tatglaterra portes la SOVa poHl tea amb le varen a un punt en
PI (mal ros possible que Franca
perdee, ab»rnys, el dret d'imeiativa. ',En els nuclis del naeionalisme alemany es voldria
P ura in ent i sinwlement qtre Angeaterra declaras la guerra a
França.) Coto que aixa darrer
PS grotese i PI primer hoposalbis. Afemanya s'haurà de contentar a ti 1 que doni l'época.
En un pura determinat peden éSAPI' veritahlement favorables aquestes eleernons a Alemanya: en 01 punt de donar a
la Sneietat de !es Nacions el
preblema ila la restauració Pea.
nimuien d'Allemanya.
I.a situaeb) p eoribmiea d'Ale,aumisg , afripaviti .1.11443~aerd
.
Les despenes l'Estat correoponente al mes d'octubre darme elnan rebele en la proporció ele o'eo eentime per edil
mares. De manera que en
aquel' mes rl déficit Int estat
del oe'en per cent. En el mes
(le 111/V0[1110'0 PS pOPIal'011 ole
p rens de les coses a la pariera
dele perdis mutabais. perb. matara! tot, ei pris VPII que ol defiril sobrepassarie en aquell
enes del 80 per rent. En el mes
th, desembre la Nada ha estat
encara nirs cara, plouen t in poslos por 5 als raid ,uni, la MISP,Ma
extremada. pOrd n la 1M,('S 1;ttnh.'• una
ViSid del

xifra considerable. Com as
sible continuar n I'aquesla manera?
As tul Iota l'opinió a tentativa
que no :mecida la l'alai:trefe
!mili .1 reme! universal. IA Pls
girats a la Societal de les
Naeions. Es recorda el oreendent d'Austria. 1.a moneda austriaea no hada arriba!. a la deEn . ..chichi del mere. Aust ria. certament. es una Alemanya reduida. pele') el cena es que ta
laces era difícil donats els pon,
recursos d'Austria. Ca Sonirtal
de les Nacions ha fet el n'ir:tele (lo restatiració d'aquel!
palo. S'Int estabililzat !la corona , s'lla fet una forta política
d'eraommies_ s'ha establert Una
politica fiseal seriosa.
Es elar que una e p oca de
Iliberalisme a Euro p a e tuf.,ritrit la Sodetat de les Naden)).
Anti l'organisme de Ginebra
eslit mira atrolinat. Anglateera
mante la Sociolat aferrissadamil pas dir
111 0111, per()
wateix deis altres alials.
Falla una empent,i per trique
la Sneintat de la grisor en qué
VIII i aquesta empenta ii podria esser donada Pll el periode
uno les eleccions :ingleses senaAlemanya, d'aquest
bien
fet. en patria troltre beneficie
considerables.

Josep Pla
La possIble pujada dele laboristas al Poder la comerlo
d'inf uir en els problemas Internaclonals. Lord Bradbury, delepat brIthnlo a la Comlesid de
Repareclons, ha vialtat Ptamaay
Mao Donald, I sembla que ele
Peri ta anfeeeoe d'aquesta oomlealó han dnnidit de no continuar essent-ho si pupeseln ele
laborietee, només que en el cae
que acuesta no modIffnuesein
reelcalmet la po (Boa aotual.
E! rel I la poni!, de Aréola,
d4I1Drée de salvar um mIlló per
Ilista alai I despee de aletee
han eortft ca p a Romanla. Re
orsu Imminent la proclamad('
de la repúbfloa.
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A principis del segle XIX la cançons profanes. Al motel%
situada cultural a Lituänia era temps, es fan traduccions al tisegüent: l'aristocràcia elitua- tiló, destinades al poble. Aqueena, completarnent polonitzada; la feina, es ciar, comença per
la noblesa superior, completala traducció del Nou Testaa
ment polonitzada. i la noblesa tnen; menys clar, pera despeo..
"petita", polonitzada exterior- Ved de trets caracterlsties, 99
ment, unida per les seves ocuel fet que entre les primeras
pacions de cada dia a la vida Obres traduIdes lamben) "La viideológica del camperol. I, fi- da d'homes illustres*, de Cornalment, el camperel inflat nenes Nepos.. Pecó' ehtre tutee
de 31.10 de l'antiga cultura natoles les publiracions populars,
cional.
eIs ealendari:s han jugat el paEn aquesta situació comen- per mes importan!. En les
se,
ca d'actuar el moviment nacio- ves primeres pägines tronal lana,
ba el calendari per a Pany viDe l'exposició anterior pot
nent, però el que venia despea
endevinar-se fàcilment que la era adaptat, d'una manera ex,
notelesa "petita" va esser en celtont. a la mentalitat del
sa major part la iniciadora del eamperol. Informare:ves e condespertar narional de Lituania. sells útils per als trerailis d'un
El contacte directo que existia agricultor petit. indicadons
sempre entre ella i el pohle ha- próctiques per a l'organitza-,
via de produir els SP118 efectes. iii i govern de la casa, i des..
En el segle XIX les relacione prole Contes i proverbis, poesies
entre aquestes dues classes se- i canenns, cnnstituien la ma-,
erais es fan encara mes estre- lacia d'aquests calendaris, els
tes. Es la democratització de quals, llegits piel poble amb
les societats modernes que ha satisfacció mes viva. li desperjugat en aquest terreny un pa- laven l'interès per la lectura,
per important. La Constitució i aixt prepararen la base per,
del 3 de maig de 1791, que ini- a la literatura nacional 1 >ció tuna nora época en la his- Obrita que mels enclavan! ele
tòria de Polbnia, Constitució
fiatriotes lituana harien de
que fou en els Ultime anys d'e- rime-denle secretament en Fenexisteneia independent de la na- ce de l'opressió russa. El me,
ció polonesa Pesfore mes ra- vif verament histbrie
dele dical per salvar la integritat de
redactors dels ealendaris,
la patria, aquesta Constitució
d'haver despertat en el eanner
dels darrers del segle XVII, ja rol titila el gust de Regir i l'hacontenia germens 'd'una nora ver eonstruit aixf les mes
formació social. Encara que la portante artéries del reviseelaIletra del 3 de maig no reata- ment nacional.
zes les idees de la revolucid
Tadeu Pelper
francesa, ni establis igualtat
de tots els ciutadans davant la
llei, si hó manfenia l'estrucL'ESTATUT DE TANGER
tura nacional anterior basada
en la divisió en estaments de Comentaris de a premasa
la noblesa, de la burgesta i deis
anglesa
eamperols, no obstant,
eonsiderablement el poder poLondres.
'p.—Alguna periòdics
Iftfc dele nobles i snbrefte el
deis Fiables pobres (per evitar manifesten llur opinio que la firma,
Conveni concernent a Tánger
la corrupció política). Aixf tenconstitueix uit èxit per a la diplodien a desapareixer els privile- mada
anglesa i nr, éxit personal
gis de clase de la noblesa "p e Curzon.
i la inteIl i géneia entre perEllortl
"Morning Post" felicita el seella i PI poble campero) es tela
nMs facil. Aquest acostament nyor Baldwin i formula vots per tal
.i
es fki 1m1 5 räpid en el ergio que els interesaos franceses
a toXIX, en l';inaca d . l'esclavitud panyols a Tänger noa arriben
conseqüencia
politiea de Polònia I de Litua- par uns amb altres, que
itomeni el
nia. Sota la denominació russa d'ésser el Solda el
la Constituirla polonesa vede ''atendoub".
El periädic "Daily Newa" es conla sera si gnificació. Les difeper veure descartat un ohorencies d'estat es feien cada gratula
vegada mes sensibles. Eheara lacte a les bolles relacions francoque la nohleart u pp lita" melles angleses.
Creu que el susdit conveni conté
vegades nn podirt afranquir-se
la possibiiitat per a totes les racione
elasse
de ceras prejuiliois
de fer comer, e II cowlicions
111.18 sentare es ennsiderava i tat, descomptant, naturaltnent, els
llar que rl peble, la qual cosa, gratis
avantatges per a Anglaterra
segons ella. li imposava el detuve
en aquesta nona situació de "rätt
de mantenir- se a certa distancia del eamperol, I R( obstant, ger.—Havaa.
els feto politice havien creta
eondicions propicies per a utt
EL PRIMER CAPELL
intercanvi ideolegie molt
En !a primera meitat del seDE COPA
gis XIX un gran nombre dels
deseendents de fla noblesa "peEl barret de copa, cona toles
tita" i molts clergues s'ocupalee grans invencions de la buN'en a de la indiv idualitat etmaenitat, passa per crisis que
nogràfica de Lituania. Aquest semblen mortals pera que no ho
primer periode de lituanisrne ho acaban d'esser. Ara. elitica,
anomenar-se el de colleceió. te una mena (le revifalla. Li han
Annints de la seva terne, els cantal les absoltes. perit s'al:ceprimers lituanistes colleocio- ca ele nou sobre lee testes ornon tot el que es refereix a gulloses eorn una corona 4.^
Lituania. Uns eseritien la aova substituible.
A propòsit d'aquilata rerifahistirritt de Lituania. nitres fan
Ha del rapen onpatta. hi ha qui
investigacions sobre els coss'entrele
a retreure els son:: anfume deis lituans antics. Altres confeecionen el primer treedents. Ante,-dents hoiresos,
diccionari litua i es harregen antecedente distutits. Hl ha erumitre el poble camperol per e-o- dit que creu trobar la primera
elir deis seus llavis les parau- idea del copalta en coets Cales rares. Mires preparen la peas xinesos. inventats pele
grarnatiea de l'idioma cornpatriot('S tic Kong_Eu_Tsau,
eulgarment dit Confuci. Efeclituä. altres colleceionen
eaneons premiers. Antes, als tiva:non', existeixen unes estäquals !les eondleions .do la seva enes d'agiten:1a epoca que donen
vida han Ir el al, a restranger, versemblanea a aquesta leoria,
poni nel ds cosa definitivament
busquen ett les granas hiblioteques estrangeres les obres que prorada.
Per t'oral ra, la pensada de en-n
'mielen fin Litl)ällia. Ull n'Iti bague que fina ha fundat un mu- brir ele vellint la enea i les ales.
era' d'etnografid lituana. Salmit :debla indiscutible que es una
eom? A l'interior d'un geganti idea mugiese. I'n "gentleman"
que viva fa cent vint-i-sis anyg
retire r ell.
de ter
Envara que tot aquest movl- a Londree. hin griu Vaeudit seda
1
ment, tan generós en les serea un copal a (N . ve Ilut de
a nar a passejar pel Strand No
intencions, tan beroic en pis tingua
aró que se'n diu un exit.
seus esforeos i tan modest en La gellt se . ' Va rifar amb una
els selle miljans, tenla, abana
unanimitat nimia. Varen arrique toa el earäcter de cultor- bar a empaitnr-lo, cridant. L'eeeionisme, l'impuls que ha sor- eändol fou enorme. I Finafeneiu
tit d'ell ha tingut prouronga- inventor va ésser cotnimoat,
einna que han afectat la vida sota fianca de 500 Mutes,
lituana. Sota la influencia es- no surtir mai mes al correr
piritual dele "colleecionistes" am)' el se uelegant Lapeil d%
sorgf la idea de no linntar-se seda.
a veure solament cii r) can)Poe podia pensar aquest
perol un objecte d'estudis, si- me tan rudament inenniork.
efl.
de
fer
que/com
per
n.", el
que la sera innovacid deutiaAquesta produrció comete:a ria els segles i es dieta de tu
per Ilee cançons religiones, a amb les velles diadeniea. dele
les guate s'uneixen despees les imnorls i dols relalmoo.
la

(poi riostra) •melet especial)
Berlín, desembre.
Ja poden imaginar-vos l'inlenes amb que s'han segun ni
Berlín les eleccions angleses i
quina satisfaccia ha produil el
reäultat. Tot alió que a París
ha estat disgust i preocenpació, a Berlin s'Ina convelan
en contentainent i es- esperança.
Les ilarreres eleecions han
tornat a posar al centre de l'Ineperi Britanie el faralás Lloyd
Geuege. la pral cosa vea hl.,
ün prime r lloc. que Allglaterra
va altra regada a l'esquerra
després, que el país no accepta
la política de subjecció a Pointaré sobre Alemanya que representava
partit conservador, senbrelot el ma tÍS LOCII
Derhy, Lloyd George tornarä a
governar. La composiebe de la
Cambra durara poc. Els governs ile enalieid sön una cosa inassa ;Irtifieio.sa i complicada per poder-se aecept!,r d'una manera sistematioa. Aquestes elednions eri voleen unes al-tres. I, donat que a les darreres
qui nunaericament ha augmentat de vota Ina estat el partit,
lliberal — el Labour Parla- ha
augmentat considerablement el
nombre de diputats, peró ha
guanyat pece vots mes teent
mil) — tot fa suposar que
aneto de pressa a u» ;oven) I Je
base exclusivament l'ibera!. En
aquest govern, el grab animador, seró l ' extraordinari polftie geles.
El senyor 'toilette, el conogut redactor /11,1 "Temps". ha
desenrnKlat la teoria quo aquesles eleerions lindran per al
nube la maleixa decisiva nutran._ancla qsa..batatveretres que 'en.V.
feren a AngInnterra immediala»en despre.s . de la geerra.
Aquelles e leccions representa-
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Cotitzacions del dia 19 de desembre de 1923
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NOVA YORK
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obertura . . . •
Repon telegrama
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Mace • •
...
1°
Secos telegram a .
285
1:4114
Tuca . . . . .
845
Jultol . .
841
betetubre
599
Octubre
Desembre 1994
823

111.,D.
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M a c ó I Navarra
(e s trdla t Manea
Extr entlitUra • • .
..•.• •
Andshisle dar . . • . • .
r " . ea 0444 14 01n4 0 100 kg. sense

dament asad orlgeii.)

• FARINES

Felpe stand selles
•
Ce
l'asee Extrern. o Andxlosta.
.111r
,10
ravons Eorem., o Andelusla.
1 AVOUS esirairgers
fa.
.
Vocee 'Bagaren - 'de
Veces Andalusla
de
yerre rstrangeres
cle
N'eres verdes,
N'eres
verdes,•
de
rsealnla Andelnsla
10
6-ealola More«
de
rseatola Ple:n
de
11,11 ostranger
70 a 79
ele
Id o 74
Vdrps
n i .>
60 1/0 " 57 '
Eeps foreste,'
CP
57 " 58
Ttins
. .
.
de
re " NA 1/2 prrils en russmrs 100 kg emb
sor
.4 1 " 43
daniunt vareo adul I

da
de 35 1/0 a 99
ae
37 " 71
de'
53" 34
eac
•

FOrea

Fxtro !oral
Co rrent local
Inanca extra Gesten/
Pleura corrent Caste/la

de
de

de
Baba . . . . ..
ae
. . . . . . .
4) . , • 0_ en pe g ee/FN oac de 100 kr
danunt carta 21111/1.,

DESPULLES

Pürnere 3
de
Munero 4
e g emes .
a.
Ter^eret . . • ...
de
de
IP'S en f•e sseles • sc de 60 kg.
Canana carro aquI•1

Nene( ipatm.,
FeroneL

DE

(le
de

(P 1 P11 . en rals quortera ele 70 }loes
tense Hir ,1arrirrnI cerro adul.)

CEREA LS

Moresc ratsal (DanuM).
. de
117,0sr Plata
Mores,' audatrIre .
de
Ordl EilremarlUrer 1 Nula . de
roana Ec er ernadura . .
.
de
,
(luda role
de
las us • Liobregat • •
de e
•

7:1 e
44 10

Dones erourers airsootice 00/00
[tienes arroga!, &ramales eoidS •

71

42." 43
44 ^

• 40 " 47

,

.

L4'711119:

.....

.

103 a 1 03
01 " eR
• 83 "
105 "l10

de

'

. .

Peineta , e . .

GARROFES

57 "
4 5 ".in
27
39 ". en
dl "

Ninre e (-...t.

elle
de

Negra Nata, era

42

N.-•gin

de

ELECTRIC
Es posa a eoneixerrient (MIS
senyors tenedors de IPS ObligacionS d'aquesta COoperatiVa;
feilliSSi6 de 31 d'octubre de 1921.
que vencent l'1 de gener vinent
el eupd número 8, de les diles
Obligacions, a partir de la data
comentada quedarà oberl el pagament dels expressats. cupons.
a raó del ßeu impon integre de
7'50 pessetes per cupé, sense
cas) deducen), per re älar 'IlitieeS
de tot impost present o fulur,
a des següents entitats baneäries:
Bane de Catalunya, Sane Espanyol del Riti de la Plata, Banc
Urquijo Catalä.
Barcelona, 19 de desernbre
de 1923.-El secretari del Co.
Administratiu.- brameese
Ripor11.•

Mello, re
N eg ra nava easlelló

100 a

ext.. ee ka 4.0. 0 Se.
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a n'O 1/4
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lO II 40
27 " 28
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UNIO ELECTRICA DE CATALUNYA, 8. R.
Vencent Ui le gener vment
número 2 de les ObrIl-

• t eumi

gireions al 6 per eenr, °meses
per aquesta Comoanyia, seguns
•ncriptura de data 22 de juey
e III2111. on lama a coneixement
seavora tenedora que,
ti dala cementada,
Jr

de

SOLER i TORRA O

da; 1

de

;le

Ii

41'

El

II

e/ve-

11

EsTACto DEL NORD
5 de 10 0 1; 3 de Nona; 1 t e s•gol.

Cr

_

Solei I Torra germans

MAN
--•

BANQUERS
13, I BUNSUCCES,

I

VALORS - CUPOS S - GIRS - CAN Vi
Negocian e's cupons deis DEIINS INTE ‘ IOR i EXTt1.10R BlY1OhTITZ11BLES
4 per cut 1 Tresor 5 ¡er [en! uenclinen1
1" de gener de 1924.

vaiimuunamanormarwmververmereereeneern
eup6„ a la Socielal Animuna
Arnús-Garl i a la Banra Marsans, S. A.
IlarrellOna, 19 de desembre
de 1923, - l Direddr Gerent,
F. Fraser 1,a\vton.
ORAN METROPOLITA , DE C AR
«LORA, 3
-.
A
. A.
Vencent l't r le gener vinent
el eupú , número 5 de les Obligacions hipóteeäries 6 per cenl,
emeses per aquesta Gmnpanyia
en 20 d'octubre de 1922, ea

III

A C. S )

L'Emrn. i R9m. senyor Cardenal Arquebisbe de Tarragona i l'Exm. i Pm. senyor Babe de
Barcelona c'han dignat coneedir 200 i 50 dies d'indulgència en la forma acostumada.

VAGONS . ARRIBATS

elICEMEMIIIEZzazzEmzsmmizi

Iota els die feiners, els proete"
dirà al pagament de l'expressat

III
ceo
Te

Havent r eb ut es SErrs Sarments i fa Beneloció Apo i iel ica

Els seus pares, germans, germana política, ties, familia tota i la
senyoreta Mercè Fabrejó, assabenten els seus amics que els funerals en
sufragi de l'anima del difunt se celebraran a la parròquia de Sant Joan
d'Horta denla, divendres, a les deu del ~ti.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
EL DOL ES DONA PER DESPEDIT

30 " 37

/nulo' V5 r1., 0,101.1

esTartio m. S. a.
es de watt :t de ratono 2 de
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morí e' die 12 de duembre de : 923, a l'edat de 27 any 3

Banquera
BItIlets
Francesos, 30' 80 per /DO.

Mercat. .-Dür i tul el ' (tia (Fallir es portaren a cap mulles Operarinns. •
Moreso.--..-Avreutue,-Iaiferinesa en els preus d'aquest gra
•
•
. Mongetes,A1gunes goal J: ./1,s .augrue,o1 ea, .el .preu; • les. elasses ecurents, peri , . nie yariety
Farratges.-- - L'osertla i Is palla lell(leiXell a la baixa, Les polprs, en anvi, (legra a les _poques existimeies. assenya>
lista lleu pu ja.
El altres gèneres no va'r •
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pisait rotirixemeni ele Ilurs Se!vote s letteelors, que el paga1110111 lIli (lit cupe s'efectu1tr:1,
o parlir o l'aquella data i urnn
deducei6 dele impostoo corresponente, resultan! una 'valor
liquida de' pessetes , 43.tee 'per
( e upA, a Barcelona,' a' Ja S. A.
Arnús-Garf; a Madrid, a la . Sutursid del Barre
Barre iii;panyol
it
'Bilbao. a1 Ruar de Biseaia.,
Bareelona,
de 1923.-P, A,,,,det (. D. del
C. de A-El Sé:ea:Mari, Servand
Fernündcz•Victorio.

.4111,44k,fifiietil

D'ELECTRICITAT
Veneent 1'1 de gener vioent
el eup6 número 47 de les ( 1 1)11gacions al 5 'per cent, enloses
per aquesta Companyia . en 21
de jure de 1900, i el mírn ero
23 de les emeses en 26 d e . novembre de 1902, da posa a coneixement (Ir Ilurs senyors tenedors, que a partir de la data
esmerilada. lote els dies feiners
es procedirà al pagament . deis
expressats cupons. amb deducen) dels impostos correspo!tenis, a la Societat Anónima
Arnús-Gart,
Darrolona, 19 de desembre:
de 1923. - El Director Gereni.,
F. Enser Lawion.COMPANYIA BARCELONESA
D'ELECTRICITAT
Velleelel 1'1 the geno. vincnr.
el ruin) número 15 de les Oldigacions al 6 per cent. enieses
per aquesta Companyia en 29
de mitre de 1920. es posa a coneixement dels senyors lenedors que, a partir de la data indicada, tots els dies feiners, es
prneedirä al paganient de Fozpressat copó, fine aert urrifi
als imOoslos. a /a Societat Anónima Arnús-Gari..
Bareelona, 19 de desembre
de 1923. - El Director Gerent,
F. Fraser Lawton.
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Anglesos, 3340 peleMetes.
Italians, 33 . 0 0 per 10 0 .
Ilelgues, 35 per 111 0.
Suissos, 133'io per nao.
Portuguesos, 028 pessetes.
•\ riars. 9 ..11;5 per 100
Holandesos,) 285 pessetes.
Suecia, • l'OCkpessetes.
Noruega, 105 Pessetese
Dinamarca, 1 . 2o pessetes.
Rumania. 350 per 500.
Turquia, 3'5o pessetes.
Estats Units, 762 pessetes.
Canaria,. 7 ' 45 Pessetes.
Argentins, 235 pessetes.
Uruguais. 5'6 11 pessetes.
Xilens, 078 pesseles.
larasilers, o'65 pessetes.
Bolivians, l'8o pessetes.
Peruano, 28 pessetes.
. 1 1.16p1.1, U 10 ite•.etetz.
Japonesos, 3 pessetes.
Algerins, 33'55 Per un
Egipte, 33'5o pessetes.
3 .40 pessetes.
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VENDES A L'ENGRÖS 1 AL DETP LL
Participen a Hur apre riada clientela el prirxim trasdels sens magatzerns de la Plaea de Santa Arma,
número 7 a la
Hat

:4

VIA LAYETANA N liM• 20
'
Argenteria 1 Princesa)
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:•,• un trobaran 1111 extens assortit de VESTITS, GABANYS,
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Anf6s. 145'5u per loo,
Unces, 145 per loo.
4 u 2 duros, r45 per 100.
1 duro, 145 per iou.
Isabel, 548 per ton.
Francs, 145 per /oo.
lincees, 36 .847 pessetes.
Ditlars, 7'55 pessetes.
Cuba, 750 pessetes.
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volent terdestraelx
1 que havia de.xat
el primer
ondres, "Daily Express"
telegrafien de Nova York, atnb
d'ahir, que a la frontera de Combia i l'Equador ala produit una
íva i vioienta sotragada sísmica,
lia acabat de destruir quatre de
ciutats que recentrnent resultan perjudicades pel darrer terratriMunts de cadàvers esperen sepulra.—Havas.
TELEGRAMES ENTRE EL
t'IZAN DUC NICOLAU DE
BUSSIA 1 ELS REFUGIATS
A BELGRAD
Belgrad. 19.—Contestant a un tegrama dels cosacs reiugiats a Belar
al gran duc Nicolatt
Rússia que emprengui l'obra del
ssorgintent de Iltir patria, el gran
ha contestat amb un telegrama
el qual declara que no oblidarà
crida dels cosacs i que complira
,au duce per al restabliment de
olre i de la legalitat, sense deixar
capar el minut favorable.—Havas.
ESTATS UNITS NO TEYEN MOTIUS, PER ARA,
D'ENTAULAR NEGOCIACIONS AMB ELS SOVIETS
Washington, 19.—EI ministre d'A, estrangers, Mr. Hugltes, ha inenat al Govern deis Sííviet, que
• ara no existeixen tnotius per
:miar negociacions segons pronoel senyor Txitxerin en la seva
Ninnicació rebuda el dia 17 del
:;rrent a la Casa Blanca.
Els Estats Units, afegeix la conMr. Hughes. no renunciaals seus principia. km d'ells
j vete de regateig.—Havas.•
DISPERSIO DEL ESTUDIANTS RUSSOS
?raga, 19.—El "Pragcr Tageblatt"
' me uns dos mil estudir'nts rusafiliats als partits de la dreta
tre els quals figuren alguns oiils de l'exercit del general Wranee disposen a sortir de Praga
a diversos ciutats europees. Un
nombre es disposr. a marxar
Estats Units.—Havas.
DECLARACIONS DEL GENE-RAL SMUTS
Segons comuniquen al -Jourdea Debate", el. genera l .
uf s, pariant a Johannesburg,
dit entre altres coses: -El
1 de - l'A/rica no te cap inte- en les eleccions angleses ni
la , presa dcl Govern en un
lalsévoll dala partas anesos. Pera almenys que les
- .. meses de/ Govern imperial
siguin complertes, As de té-

que el sistema de les cona'encies imperials eaura en
,eseredit. Cree i espero, que
s un esdevenidor pròxim,
▪ hrflanic i els Estafe Units
ribuiran mes activament
„w no ho han fet fins ara a as'Jurar el regnat de la pan a
Jisopa."
LLISTA DEI. NOU MINISTERI PORTUGUES
Lisboa. 19. — Ha pres posssi ó. el non mittisteri. el qual
Tueriat definitivament coas, :t en la segirent forma:
Psesidencia, Colönies i int'n . meist • Finaneess . Alvaro de
- ro: Mers Estrangers. Do.
to Pereir a : Guerra, el fruti r
lb-aro Carballto: Marina. rapiPereira Silva; Comere i Agri!
Atoni Fonseca; InsfrurpAhlira. Antoni Ser gio; Tre_

sil. Tinca Duque, — Hayas.

?tia' uÑÌi fil Le Cubra
bien 'dirá% 1 sin anallmitat la pesad
vitalícia per a leadoiucia e el: miau
llame Curie
Considerant tots ola elements
Valurables de la present situacid polilica, la possibilitat d'un
Ministeri laborista, resta inalterada. Aixi, segons el corresponsal del "Seeodo", a Londres,
horn pot afegir que ele laboristes estan ansiosos d'iniciar el
propi experiment de govern.
No se sap si els laboristes acecinaran d'assurnir el Poder
sota el control deis Iliberals i
deis conservadors, cense efectiva llibertat (receló i per provar un experirnent que no té
possibllital de durar .rnes enHit de sis tuecos, mentre els altres dos partits aprofitarien
aquest periode per preparar
unes noves eleccions generals.
Fela aquesta objecció arnb honres peilt les de diversos nartits, han respost Mac Donald
lortl Haitiano. aquest darrer
beral que chI mateix es diu germanara i laboristafil, i qua!.
amb iota probabilitat entrada
en eventual ministeri del Tre-

ball.
D'aquesta enquesta del cordel "Secolo" resulta
que els laboristes tenen inter è s d'aprovar l'experiment, encara que sigui en condicions
desavantatjoses, perrilla es troten en la necessitat absoluta
de destruir arma en mä un partit de govern, que ele seus homes no tenen experiencia. que
el seu programa no es realitzable."
responsal

EL LABORISME I ELS PROBLEMES

INTERNACIONALS

L'ascensió al Poder dels laboristes tindria lamb é un valor internacional que mereix
algunos eonsideraeions. Significaria l'abandó de tota aquella
part revolucionària del progra-

ma laborista que és inaplicable
en el present moment i que conservadors i Itiberals es pronosen sie ter possible en l'esdevenidor. Els raps laboristes, parlant a les mases, amaguen,
naturalment, el reyes d'aquesta medalla 1 fan observar que
raplicació dele principis labiarieles ha d'ésser lenta i gradual.
Es dar, tambe, que tot just
ele interessos burgesos seran
irrite profundament pel Govern
laborista, l'efusió o l'arord,
avtli impossible entre Iliberalls
i eonservadors, es realitzarit esponläniament i posarà Serme a
l'experiment de Mac Donald. el
qual te esident hileras de ferio durar, això es, retardan! la
traducció a la pritetica dels
ideals soeialistes acceptats pej
laborisme.
En ro que es refereix a Iles
relacione amb Italia, és dificil
de dir res. Els doe politice alindas han refusat de fer declaracions "donada la delirad'ea de la situació". Horn pot donar per cert, pena, que cap dele
possibles nous ministres coneix Itälia. no poden, per tant,
fer-se cärrec de la poderos.a.
voluntat de construcció, els
progressos ja aconseguits i la
/unció eurapea d'estabilitat i
ae pacifirariA que representa
la força i la vitalitat de /a nova i jove Itälia.

ntologia de contes estnngers

L GENDARME
PER LEON1DES ANDREIEY
Quan vaig arribar al carne, la privera comeneava i els camins eren
tara encatifats de hines grogues,
Ila de la tardor. No m'acomaya ningú; vagava solitari enles vil-les desertes, els vidres de
enals reflectien el sol d'abril;
lava a les amples terrasses illudes i m'enginyava a endevinar
venia sota la ufana verda de les
• i els bedolls. Cloent els ulls.
semblava sentir passos agils i
e•:, cançons, esclats de rialles
enines.
Sovint me n'anava a l'estació,
rabuda dels trens. No esperava
i ningú no havia de venir
casa me ya. Peri) m'agraden
ata gegants de ferro, quan has alçant les espatlles i deixant aliar sobre els rails amb tota
força i tot Ilur pe S colossal.
!reporten Iluny gent que jo no
, pera que m'es próxima i em
la vivent i extraordinaria. Sent Ilur rapidesa la immensitat de
terra, la potencia de l'home,
llencen llur crit lliure i auar i. cm dic: les locomotores
rica, una Asia, una Africa arde la mateixa manera.

L'estad() era minúscula, amb les
seres dues vieles de gosatge. Esdevenia silenciosa i deserta, aixi que el
tren hacia passat. El hose i el sol
radiant prenien possessió del moll
i deis rails, i els inundaven de calma i l'un'. En una de les vies de
gosatge. les gallines picotejaven sota un vagó buit, donaren voltes a
les rodes i, veient-les lliurar-se a
aquesta feina pacifica i atrafcgada,
costara de creure que existís una
Auterica, una Assia, una Africa ardent... Al cap d'una sen nana ja hacia tel concisenea ami) tots els ha',natas del lloc. Saludava com a
uns antics andes els guardavies de
brusa blava, el guarda-agulles taciturn, tots aquella bornes de rostres
opacs amb llurs cornetes d'aram que
Iluien al sol.
Cada dia a l'estació veia també
el gendarme. Era un '<lerdas cepat i
robust. com ho són tots, amb una
ampla esquena encalada dinS l'uni.
forme blau fose, unes grans manasses, una cara jove, cm la ingenuïtat camperola dels ulls clars -apareixia encara sota un aire fictíciament
important i sever. Els primero
temps cm guaitava • amb descon-

Paris, 19.—La Cambra dele diputats
per unanimitat ha aprovat un projede de hei concedint a la senyora vidua de Curie una Dentar anual vitalicia de 40 , 000 francs en concepto de
"recompensa nacional".—Havas.
LA CASA DE VELAZQUEZ A
MADRID
Paris, 19.—La Cambra de Diputats ha aprovat el projecte de Ilci relatiu a la construcció a Madrid de la
Casa de Velázquez.
Aquesta casa, análoga a la Casa de
Medicis que França posseeix a Roma, s'aixecarà a la Moncloa i s'hi
acolliran els artistes franceses que vagin a Espanya a perfeccionar -sa en
Ilurt art.—Hayas.
M. CLEMENCEAU RESTABLERT
París, 19. — M. Clemenceau, restablert del tot, s'ha reintegrar a les
seves ocupacions habituals.—Havas.

DIFICULTATS ULTERIORS

PER A ESPANTA
Els diaris s'ocupen tantba
'Fanger: hom tern que a Espanya de Fascensió al Poder del
partit laborista, di n'advindran
ulteriors dificultats. El "Man.
ehester Guardian" escrita que
abans que la convenció esdevingui internacional, es desitjable que aquesta sigui plenament reconeguda per tots els
signataris do J'acta d'Algeciras.
COM PARLEN ELS SOCIA-

LISTES
Penal corresponsal del "Corriere delta Sera", el. partit laborista es comporta com el dominador de demà. Ha intimat
(laven/ de no vendre a tut
trust, eons es proposava, les
accions de l'Anglo - Persian Oil
Company que posseeix. El Goverra comprà aquestes accione
en el 1911 per 5,200.000 lliures esterlines, 1 ara es din que
les podria vendre per lo milions. EI "Dailly
quotidiä laborista, repeteix la
seva cantarella: "No volern ni
aliances ni compromisos amb
els alires partits. Delle conservadors ni cal parlar-ne, pena
els Iliberals s'enganyen si
creuen que ens tenen entre
mans i que ene poden imposar
la seva voluntat i fer modificar el programa laborista. El
noslre programa serà el que
seria Els lliberals poden molt
hd sostenir els conservadors i
impedir als laboristes d'assumir el Poder. Assumeixen aqueo,.
ta responsabilitat i el paie els
tractarä com es mereixen en
les eleecions. Cal que els lliberals esealleixin entre nosaltres i clii conservadors. Facin
com creguin; anda sol dir en
&tres paraules, que si els Iliberals escullin entre nosaltres, pera nosaltres no canviarem ni una coma del postre
programa per obtenir Ilurs
vot s."

UN VAIXELL A FONS — DEU
MORTS
Londres,I9 — Comuniquen de
Portland (Estat d'Oregon) que
el vaixel nordamerieä "Smith"
C003
sala enfonsat 'a la badia
Rayas.
morint tleu mariners.
fianea, el seu rostre prenia

una ex-

pressió de gravetat altiva, i quan
passava davant meu, els seus esperons ressonaven ami, una (oree i
una eloqüència particnlars. Pera
slabituit aviat amb mi, cOni s'havia
acosturnat als pals club ostenien el
sostre del moll, a le-s vies desertes,
i a un vagó oblidat sota el qual vagaven les gallines. En els recons
perduts, les habituds es formen depressa. I quan cessi de fer cabal
de mi, vaig veure que aquell borne
s'avorria: s'avorria mes que ningü
a! n'en. Eslava cansat de l'estació,
cansat cte l'absència de pensaments,
cansas de la torea inerta de l'ociositat, cansat de la situació excepcio-

nal que ocupara, entre el cap d'estació inabordable i els empleats inferiors, indignes d'ell. La seva anima vivia de les violacions de la Ilei.
Peral 'ring ú no transgredia la hei en
aquella estad() minúscula. Cada vegada que el tren partia sense Cap
incident, es podia Regir en la fesomia del genelarnie l'avorriment i

el mal humor d'un heme decebut.
Perplex, restava encara un instala
al mateix lloc, després, amb un pes
fatigat, se n'anava a l'altre extrem
del moll, sense objecte definit...
S'aturava, un segon, davant d'una
pagesa que esperara el tren; pera
aquesta dona era com tete, les
i el gendarme agave mes IlunV,
arrufant les cenes. Desprea s'aaseia
feixugament, lentament, i hom endevinava que, adta l'uniionne, ele
sena bracos inactius eren tus i fláccido, que tot el seu cois robad, nu-

•n

mea
La habla : Cap
a Bes negociadone de pad
Es preparen asas estela
a Baviera?
-7•"—*

Londres, 19.— "Manchester Guardian" diu que els pb.
rits patrocinats pel senyor
Bradbury només acceptarlen
esser-ho amb la seguretat que
el Gabinet laborista eventual
no modifique@ radicalment la
politice actual.
Ale centres política es preven la caiguda del Govern tan
pront- s'obri el Parlament. —
Hayas.
EL DELEGAT BRITANIC A LA
G. DE REPARACIONS
Londres, 19. — L'Agencia
Reuter diu que es molt probable quo el senyor Bradbury, deIlegal britänio a la Comissi0 de

Reparacions, torni avui mr.teix
o demà a París, portant els
noms de les persones proposades per representar el Gosern
anglas a les Comissions de Oras que han d'estudiar /a eapacital de pagament d'Aleannya.—Havas.
RAMSAY MACDONALD I LES
REPARACIONS
Londres, ID. — Lord Bradbury ha visitad el laborista
Ramsay Macdonald.
Es eren que aquesta visita
As una gestió de Lord Bradbury encaminada a assegurarse el eoncurs d'una personalitat que gaudeix d'autoritat pública, per tal que intervingui
en la seducida de la qüestió de
lee reparations.—}lavas.
LA COMISSIO DE REPARACIONS AJORNA L'EXAMEN
DE LA PETICIÓ ALEMANIA
SOBRE LA PRIORITAT DEL
SEU ENIPRESTIT ALS EE. UU.
París, zo.—Corn sigui que el senyor Bradbury, delegat de lasGran
Bretanya a la Comissió de Reparacions ha de romandre encara a Londres, l'esmentada Comissia ajornale.'
fins al divendres l'examen que tenia
fixat per a avui de les demandes
que li va dirigir el Govern ‚Id Reich
en el sentit que es doni prioritat al
reembore de l'emprèstit que Alemanya es proposa realitzar als Estala
Units per al pagament de queviures
i proveiments.—Havas.
LES ORGANITZACIONS DISSOLTES VOLEN CELEBRAR
UNA MANIFESTACIÓ

VON KAHR I VON LOSSOW
ANUNCIEN QUE SUFOCARAN
AMB LES ARMES QUALSEVOL
DESORDRE
Munich, re. — Les organitzacions
dissoltes es proposen celebrar una
manifestada el dia 20 del corrent.
Von Naht i von Lossow han publicat una nota anunciant que tota
temptativa de desordre seria sufocada per les armes, si calgués —Havas.
EL NOU GOVERNADOR DE
LA REICHSBANK
Berlín, 19.—El Comen de l'Imperi ha aprovat la candidatura del senyor Schacht per a governador de la
Reichsbank.—Havas.
ELS SOCIALISTES UNIFICATS
ACUSEN CUNO I STRESEMANN DE RESPONSABLES DE
LA RESISTENCIA PASSIVA
Bochum, 19.—En el Congrés de
socialistes unificats Ola atacat violentament el senyors Cuno i Strese-

»tercie, re. — Lee force/ revolucionàries han evacuat La Puebla
que, coni es digné, ocuparen ahir.
Les tropee federal. han ocupar les
poblacions d'Almea, Lucasgonzal i
Sanunureo, apoderant-se de gran(«taima quantitat de municione, armes 1 canona.—Havas.
• ••
Veracruz, 19.—Els general. que
comanden les forces rebela i federal, tenen cl propasa de negociar
la cessació de les hostilitats.—Havas.

ELS REBELS MATEN EL CAP
D'ESTAT MAJOR DE L'EXERCIT FEDERAL
Veracruz, iÿ. — Els periodistes
que van amb les forces rebela comuniquen que les trepes federals
&han vist obligades a retirar-se de
la ciutat de Sant Marcos.
El general Cavazos, cap de l'Estat Major de l'escena federal, ha

estat mort pels rebels.—Havas.

teria ben superflua: els seus esperons s'avorrien i dringaven sonso
conjunt, discordants, com si haguessin estat sords. Despees es posasa a badallar. Oh! aquells badalls!
d'una orella a l'Ara, s'eixamplava,
engolia la cara iota sencera; una
mica més, hom hauria pogut veure,
semblava, per aquella obertura, els
budells plena de iarinetes i de sopa

La

Crema dental
científica

s'ha introduit en
tots els paisos
amb l'ajut
espontani de la
clase professional
Actúa com a

MED/C/NA
PREVENTIVA
DENTISTES I METGES
en coneixen la fórmula.

Consulteu-los.

Basta cobrir un
terç del raspall

quan s'usa

de cola

Vaig allunyar-me amb un pas rapid, pera bella estona encara, els
badalls del gendarme distendien els
seus muscles, mentre que els arbres
s'entrexocaven i dansaven sota els
seus ulls plorosos.
Una segada hom troba al tren
un viatger sense bitllet. Fou ha dia
de festa per al gendarme splenitic.
Es redred, ele semi copetona amaren amb ferocitat, la seva cara tingué un aire coneentrat 1 furias. Pera
aquest momee de felicitat bu de
curta durada. El viatger pag& i torni al seu vega, renegant. Darrera
d'ell ele esperons dringaren tristos
i desconcertate, a la saga d'un co.
esgotat i d'un pas rouegadis.
De vegades. quan el . gendarme
badallava, jo agafava por, prevelant
que un perill amenauva no sé qtti.
D'un m'un temps enea, una homes treballaven al voltant de rutaCió, »tejaren el Roe; qua vail ter.

Waliga

Roma, 18. — El senyor Balandra ha coMunioat a l'Ag ència
Estadani Una declaració en la
Miel, a propOsit dels comentario de rOsterv a tore Romano"
a l'artiele del "Mercure de Erance", que ha abad la polemista
actual, diu que la responsabilitat de tot el pacte de Londres,
oomprenent-b1 l'antele quinze,
no afecta aniesment a &monino,
que 6s mort, ans lamba a en,
que de viu i diaposat a respondre, i quo abans d'estipular-lo
l'examinä Ilargament, punt per
punt, com era dret 1 deuroad'ellt
i de Sonnino. "Ern basta dir, comunica el senyor Balandra, que
en volea' l'exclusió esmentada de
l'article XV, Sonnino i jo t'Aren,
aconsellats exclusivament per
la persuassió que aura convenir'
als interesos de l'Esdat italiä.
1 fina avul, per molts motlus
coneguts i ignorats, cree que
tinguerem red i que tiren] bd en
interea d'Iläia, que 48 el fi que
mis proposävem. Jo eacrivf ara
fa deu anys alta que ara tepeteixo: "La pätria, no contra, pera abans que l'Església". I ate-

eral:
"La por l'ibera' es semblant
a la por d'Herodes en saber que
es nat un rei d'Israel: Ilur judiei Os com el de Caifits que ereu
salvar la nació eondemnant a
mort a JeSüS.
"No, l'Església no enfoca els
sentiments de la natura. però
els educa I els eleva . Aquest
amor de la pätria ens 'es tan
natural. que en veritat As vergonyas de vantar-se'n. com, i ho
diem una altra vegada, coi es
yentes d'estimar la seva mere;
amor que basta d'ésser nat per
sentir en PI cor, tant que Dan en
l'antiga i en la nova Bel no en
feu un precepte; alai en la parbbola del hnn samaritä ens enserryä a moderar-ne ele ímpetus
que degeneren en perjudicis
rontraris a la justicia i a la
carita!.
"Que si

divergeneia entre

la Pàtria i l'Església fas veritat. anuest seria mes que mai
evident en ele sants, perque, qui
més orle els sants ha estimat
l'Església? Ara torni el senyor
Salandra a la realitat. i digui'ns
quin sant, a Itàlia o fora d'Itälia, ha fet injúria a la seva Pà-

tria.

KOLYNOS
Dura dos mesos

usant-lo
tres vegades al dia
Concessonarie
STEVENSON, BONET 1 C.*
Apartat 888
Baacatotis

liar de ciutat, després de dos dies
d'absència, hi baria els mestres de
cases ocupats en construir un nou
edifici per a l'estació. Els treba-

Ilador3 eren nombrosos, treballaven
amb traes' i rapidesa, i feia goig
de veure sortir de terra aquella paret dreta i elegant. Després d'haver
recobert de ciment una sirle de
maons, en prepararen una

Es» buthoit

Freira. com hauria afegit Sonnino: "La pätria primer que nosaltres mateixos i que la nostra
reputació."
• ••
Roma, 18. — L'"Oeservatore
Romano", referint-se a la frase
de les declaracions del senycrr
Salandra: "La pàtria, no contra,
pera abans que l'Esgiesia, es-

mann, considerant-los responsables
de la resistencia passiva —Haya

cut per al treball, llanguia en el
desenfeinament. Nosaltres no ens
avorrim mis que del cap; ell s'a y erria tot sencer, completament, de
dalt a baix. La seva gorra s'avorria,
tombada de gairell, amb una coque-

ama I

altra,

triaven els rnaterials segons Ilur dimensió, posant-los tan aviat en un
sentit, tan aviat en u It altre, tallant
els anglos sortints, prenent mides.
Lllur feina era regular i reflexiva, la g licemia de Ilurs pensaments
senzilla com ella; i es precisament
nt
abra que feia Ilur treball interessant
i agradós als ulls. Je els mita ya amb
interés quan, al costat meta, una veu
autoritària retrunyi:
—Eil tu! Que fas tu? No ee
aquest i miró que has de posar!
Era el gendarme. Inclinat per sobre la reina plantada entre el moll
de l'estació i els treballadors, assenyalava un timó amb el dit, i combina en un to sentar i que volia
fer ser« i important:
—A tu l'he dic. harbut! Posa-hi
aquell altre! No veus que Es partit?
El mestre de uses interpellat,
amb la barba blanca del gula, es girä sense dir un mot, segul amb els
ulls el fit ratee, 'gafa el mata el
posa al 'loe indicat, després el flançå duren d'ell, sentare anee parlar.
El gendarme ein mira amb furor
i s'allunyk Peral l'atractiu del treball Interessant Ion mea fort que les

"Per salvar la seva lògica. el
senyor Salandra hauria de demostrar que Itàlia. per ésser
gran i feliç, ha d'ésser corn l'han
volguda els lliberals d'Itälla,
hauria de reeórrer a un argument purament subjectiu.
"La Pätria ja no seria "päfria" nurament i simple. ans ptttria 'liberal. cont podriem dir
Patria democrätica. republicana
i fine i tot socialista.
"La niiestió de precedencia
entre Pàtria i Església esdevindria un conflicte entre la idea
'liberal i l'Església. I en a • :test
punt estein perfertarnent d'aeord arnh el senyor Salandrn.
restant, pecón forros que por als
t'afanes, clavad la pätria sensa
conveniencies: despeé. d'haver bot
dos totnbs pel mol', s'aturà de bell
s- u davant dele treballadors en una
actitud una mica desdenyosa i
tnenyspreadora. Pera el seu rostre
ja no expressava l'avorriment.
Vais anar-me'n al bosc, i en tornar-ne, cap a la una de la tarda, els
treballadors descansaren: l'estació
era tan deserta com de costum.
Ami) tot, algú bellugava vora la
paret començada. Era el gendarme.
Agafava maous i acabara la tinquena filera. Ja no podia veure sinó la
seva ampla esquena encabida dins
la guerrera, però hont sentia que
reflexionava amb un zel concentrat
i indecis. Sens dubte el treball era
mis complicat del que havia cregut;
Inh l l'havia enganyat, i s'allunyava
de la paret, brandava el cap, s'ajapis per estafar un altre mata i el
sen ubre sonava en ensopegar amb
les pedres. Despeé& es colpl el front
amb el dit—gest clissic de ('horno
que ha trobat la 'tetuda d'un problema i que Arquimedes sena dubte
també esbosaa—i es redreça amb
uguretat i tennesa. Pera gairebé
tot d'una tinqué de bell nou consciencia que aquel! treball no esqui*
a un gendarme. Ni baria 031 tot
aquell cesible alguna cosa de furtiu,
cota d'un iufant que llagues tingut
por d'ésa« atrapat "in fraganti".
Imptudeatment vaig rascar un Ilumi per posar-me a fumar. El gendarme ea gira, Mereja
Dura« un inuant, em mirá amb
ea iks perplex, despnie el ato ros" lefteldrial eilhuniali de subte

Ateneo, 19. — L'opinió dornae
nant de que d'un moment a
tre serit proclamada la Repbblica.
El coronel Planteas ha rebut
una resolució signada pel general Orthonalis i tots els Oficiala
dele diversos cosos de l'exercit
reclamant la destitució de la dinarit la actual.
La reina ha rebut Fa visita
i l'homenatge de la societat grega addicta a la dinastis. — Haya..
SERA NOMENAT REGENT
L'ALMIRRAL CONDURIOTIS.
Atenta, td.-1-fa sofert ajornantent
el viatge dels reís de Grecia, el qual
catan anunciat per a aquesta nit.
Els sobirans es dirigiran a Romania Cemi, dimecrea a la tarda.
L'almirall Conduriotis, el qual havia a eixercit la regencia a la mort----s
del rei Alexandre , sera cridat nova- ment a exercir identiques funden:s.—A
Hayas.

EL RE/ COBRA ABANS DE

MARXAR
Arenes. 18.—Malgrat la noticia d'haver - se ajornat el viatge dels sobirana
grecs, el cert és que aquesta nit marxaran a bord d ' un vapor grec.
El rei ha rebut un milid in concepte
de desposes de viatge i !lista civil.—
Havas.
ELS REIS JA HAN MARXAT

Atenes, sobirans grecs l'han
embarcas a tres quarts de cinc, a bord
del vaixell "Dafne", dirigint-se a Romania.—}l avas.
RENOVACIO DE TRACTATS
D'ARBITRATGE AMB ELS
ESTATS UNITS
Washington, ret.—El Senat ha ratificat la renovació dels tractats
d'arbitratge signats pels Estats

Units amb Anglaterra, Frailes, Noi el Japó.—Havas.
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A.

amb un somriure amical, confiat i
Suplicara. Pera immediatament reprengué un aire sever i altiu, la seva
mi torna a pujar uns el sen bigotet ppc poblat, i aquesta rni tenia
encara un maó! Vaig veure que tenia una vergonya atroç d'haver fet
aquel! somriure revelador i involentari, i de tenir aquell maó. Sena dable no sabia enrojolar-se; altrament
s'hauria tornat escarlata com el mata
que la sera n'a encara no baria Mu lato..
La pares arriba a la meitat
l'altura volguda; no es veuen 3a els
mestres de cases igils tretsiolant
dalt de lea bastides, 1 de non el
gendarme ronda pel moll i badalla;
i quan, fent rnitja volta, pasas davant meu, salto que te vergonya i
Que m'odia! Jo em miro les sevea
mana vigoroaes, ballant-Ih
ment dins les minegues de la guerrera, els seus esperen. que dringuea
en desacord, el seu vibre, i ent sembla que tot antes no Es real: la bel-

na den ésser buida; dins l'estoig
curro no hi ha, sens dubte, cap revólver nacktor. 1 l'uniforme mateix
em anubla irreal i coas una disiresu grotesca. sota el sol d'abril. en
ple dia, entre gent laboriosa i
atreguadas que preotegert ata un vagó oblifat
Pera d e !regadas tinc pur, can si
un perill amenaces no se qui. Premia s'avorrells regateas totuma, el
geoda/11W
that.

LI,

t•
MesO4I'dei•
palay ele' aepttentrataulkited
d'iltpiehi, *."
AÑO, t " • "
,,ieeepatx oficial. - Comnnieeeid derlgualapi de ,.Pendareagraitzt la Anstallacid del
•Seiyel • telefònic en aquella loes:04w •
ndieat
. Comunicació d
Aerieola de Vallmoti. agraint
.cürset agrieola donat en
eeeella-doealitat per als Serve is tènies d'Agricultura de la
Ittneemunitat.
Comunicació de l'Alcaldia de
S'ad Marti de Maldà. felicitant
la Mancomunitat per l'èxit as.
solit per les Conferencies de la
-Comissid d'Edueacin General,
eo • aquella localitat.
Telefons. - Ac.abament ele
1 , s, 'Mies Puigcerdà-Llivia. Mo_
Perusa-Fondarella i Pobla de
Segur-Gerri de la Sal.
-Coretinuaoió dels treballs
l e s dinies Figneres-Caetellfollit
d‘, la Roca, Alp-Ripoll i Gerri
de la Sal-Sort.
Inauguracid del servei a Lli-

Bareeloge el Pratommeee
't interromPides
teme.. ha per les dificiligeramb qué
lopi,l'Ajuutament del. Prat per obtete el permitís d'ocupas% dels terneeessaris. .EI Consell s'ha
vist Obligat a fúcar un ,termini, passat el qual . no"tindri altre reta"nó alomar' indefluidament l'enmeló de l'obra, cosa ben sensible
tractant-se d'un pont d'aquesta importäncia a les portes de Barcelona.
INTERESSANT-SE PELS SERVEIS DE LA MANCOMUN1TAT
La Presidencia de la Manenmunitat ha rebut una comunicació de la Legació de l'Urngurty a Madrid, pregant que se
Ii enviin tots els informes referents a la forma i condicions
en que s'efeetttert els sondeigs
almosfinies en aeroislä en el
Servei Meteorològic de la Mancomunitat. propòsits que • es
persegueiven. aparelts que S'usen. resultats obtinguts, etc.
El Consell ha passat la comunicació al director de l'esmentat; Servei Metenrolbgie,
perque doni satisfaceió al que
en ella tan amabilement s'interessa.

2Z:e: litigia.» 'Ana
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Continuen les altes premios:a dominant ales astes occidental. d'Europa, produint bon temes a la
Península Ibérica.
Les baixes aún a Polònia, i les pluges generals a
Alemanya.
Hi ha forts temporals a la mar del Nord i Palios
Baixos.
A Italia s'està formant un centre de pertoreadd
atmosferica.

l'interior, Par ha lada gra n evo de boirei a
ticulardsent a Lleyda; a , la resta de Catalunya el
temps Es, en general. bo i el eel mig giba!.
La temperatura mínima ha estat de 4 gratis sota
zero a Sant Julie de Vilatorta.
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bar,' plantee&
El -quart coticen dele "Amics
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PeilO tPORIOni ro • 4.,
de la Música" en el cura present, eelebrat al Palau, dimatis
L'autor d'aquesta eirmtitei
passat, ha estat un altre encert turca. el nom del qual eeik
d'aquesta Associació.
tant i tant. d'achure i tant,1
• Consistí la sessió en un reci- tant de retente a la merniai,
tal pel violinista hongarès Tol- sembla que (4. un literal pessi
tan Sekely, acompanyat pe) pia- o lure assiätie de l'època ro.
nista. tumbé hougares,..Ferran mäntica. Era un diplomittie
Ember, ele quals oferiren un
al eervei de Rússia , i pe
programa ben atractiu per les eslava
comedie1.
novetats que hi han i t i per es- entretenir- Se . escrivia
educat a d'europea, es.
tar eompost d'obres trlades Pil'ifeixedor seas dubte de les eh._
tre les més diffeils d,!. 13 Itteses detienes i del teatre ul110.
eatura violinfstien
A la primera part figuraren liere. a judicar per aquesta fati.
tres obres , de Veracini. faniós ea obra que eoneixem d'ell, es
violinista de •principis del set ven que en les comedies no sa,
cents. i un fragment de la sonata anit a eneaparrar, ni mema
en "do menor" de Bach; la . se- palpar el viu de les'istürces La
gona la eonstituien un Coneert farsa de titelles. la . situace5
francament cOmica , el linos g,
de Sinefing i una composició
la qual O; autor el propi con- nérie grntese, tot això és el ce
eertista. i la tercera eine obres Mirza-Feth-Ali con i
de Ravel, Cyril Seott. Manen, dintre de la seva olla teatral.
Aquesta farsa. ."El viir de
D'Ambrosio i Seharwetika•
G airebé toles les obres es- Lenkeran". que En Pons i Pamentades són de la categoria gits ha vestit d'un catete vin
d'aquelles amb les gneis no po- pintorese, i l'ha adaptat a 1 gest
Vitl. •
den atrevir-se mes que exeen- del pelen. que encara s'elan.
- Carreleres, camine i penis.tenis excepciona's. a causa de driria arnb la "Butifarra de la
UNA ESCOLA D'ENSENVAAprovació del reformat i addites enormes dirioullafs' que ofe- Iliberlat", no és cap cosa extraESTIC
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penta i aquella franca pateennyor Szekely es mostrit
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Piafe de tálmls a 4,313 metres. Cirrustrats.
Anunci de enhilaste de la par- convocateria d'un concurs per a la
daniunt de lotes les difiettl- da titellesea, de les fines italia_
eekla anexa • a la carretera de instauració d'una Escota d'Enselats Ueeniques. Es trae% d•Iin nes i del empostissat del ''Pont
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formidable violinista que es pot
Sant . Llorenç Savall a Libias,
nyamcnt domestic agrícola cn una
N'ea".
Horco d'observació: 7, 13 i iS hora
quilOmetre 33.
dir ha assolit el domini absoResulta, pel seu careeler
de les comarques catalanes.
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.
(10
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7 '7, 7642, 764'5
lid
del
sen
instrument,
cae
seria
Adjudieaeid definitiva de la
oriental potser. una mica inreal:
del
PUBI.ICACIONS DE
saturació):
78,
56,
69.
-Direcció
¡.ES
de
rnennetre hurnit: 61, 83. 6'9. -- 1lun,itar (centessimes
subhasta de les obres de prodif Hl imaginar una mejor per- eolierent, una mica poc
cel: quasi tapat,
L'ESCOLA D'AGRICULTURA
WNW., NNW., Velocitat del vent en metres per segon: 1, 5, 2 - Estet del
reveló en el meranisine. un are l'argument de l'obra. Hi ha, pev.s intent de pedra partida autb
suats-cemuls,
-irecto-ceniels;
cirrus.
nevoli:
cirrus,
cirrue-strats:
de
cuasi
sere.
Classe
ituvolös,
I.'Escola Superior d'Agricultura
e .-. stinació a la carretera de
n'As se gur i precie i una més rò, algun moment de primera.
Temperatura
extremes
a
l'ombra
densetext
gran nitidesa en el so, qu e ar- na , de pi in funda humanitat desr•.us.a Villalonga amb ramal a acaba (l'editar un non
termométrica: 7'2. -41.
Oscillaci5
de
terna:
6.
Mínima
Gira
II
Mínima:
13
'
2.
Máxima:
i
eL
Serveis
Téeriba a assolir' cli '1 seu violf una algun moment de barrita eternyament postal.
del dia anterior a les 7 :lores del.
7
hores
(les
de
les.
Predpitaci0
aiguosa,
númemitja:
96.
fascicle
Temperatura
d'Agricultura
el
intensitat de vegades quasi 'tongada; p. e, ele actes de jus.
nics
Designació de senyors
dia de la data: o'o milimetres. - Recorregut del vent en igual temps: 37 quiEnnetres. - Observacions
agressiva.
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Instrueció pública. - Publi- gran cura tipográfica i illustrada als locals de l'Escota una dents del Centre Aulii ha una baralla de dues donuals l'eeludi es redueix a una nes del Visir, que lambe ;Tata
ro Universal", eorresponent al
e'n eiei del anadeen de Geometria amb multe gravats presos, la major selecció de l'iteres de bibliotecodifieultats
d'ordre
Depenles
lluita
arnh
(ha (Fallir, es publica una utd .seri p tiva. com a teste de l'en- part d'ells. trarbres tipus de L re- nomia i material de Bibliote- tonomista de
un cert reellen de cosa desanformaeiú sobre la forma en que Uemie; pode en el ras del senyor dada i viva.
senyament p er corresponden- gie, tant per estudiar la seva for- ques.
Szne'v
aquestes
faculta'
s
eón
Secció
de
la
amb
docudents
i
revenla
actualment es realitza
e r a • (Extensiú d'Ensenyarnent m ació mil per apreciar
El tipus del 'Visir es un per _
ments vius a la vista les diferents
da de localitats per als espec- portades a un pla tan enlairat. sonatge barroer de la farsa de
1 ernie) .
EL PROFESSOR M. JEAN
05 fan eonsiderar ande UPSde
propaganda
que
¿cm,
l'oli
atacar
solen
que
tae'es
públies.
de
les
lasmalalties
• Memäria-report
sentare. L'home ase, petulant,
MALYE
En la dita informad() s'indi- ppete. ialDASa més , i aivb
eles de l'Esccda d'Alts Estudis aizi com nombrosos diblexos, que
mentider, rovard, i en el toas
'statt
seral
e
importan,.
Ha
visitat
al
senyor
president
el
in(t
restudi
en
gran
manera
a
ca
que
per
aquest
Govern
Civil
ajuden
r , mereials durant l'any escolar
del fons, infeliç i poca-sella,
el
professor
M,
Jean
Malve,
de
'reí d'un temperament musical
pua
Ila
tarda.
la
Dimarts,
)
(le
la
.
s'llan
dictat
disposicions
que
per
dirigir
l'operad
adequat
1 9I'2 - 23.
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vera. . •Barediair <me presta aetesslastiVierVit Tesdreit que el
dia l'ebbee de ukol de 1 898 Prenaun 91S't qi ia combats de Caney i
lomas de San loan (Santiago de
Cura& pgrunyeat ata regiments
issiarteria' numero gis ' o al batalló
provisional de Puerto Rico m'une-

cerinntnia s'efectuara el dia
primer de juliol de 1924, data de raLVS

‚taut

Disposicions

de 'la "Gaceta" d'avui
"Gaceta" d'arad publica;
Reial ordre de Finances declarant
eatz. a partir del 14 de radual, els
carregaments de moresc que arribin als
ports del Sud i de l'Est d'Espanya,
iindran dret a gaudir del benefici arancelan i establert per Reial decret de 7
ds novembre darrer.
Una altea disposant que s'amortitzi
t . - a dotació de 2.5o0 pessetes anuals,
e- l'escalaba del professorat auxiliar
dr 1m Escotes Industrials d'Arts i OfiLa

cis.
Una abra

idem de 3.5 00

CO resmen-

ta' escalafó.
Una a:tra de 3.000 CO el dit esca
-lafó.
altra de 6.0oo en rescalaió del
de
les
Escotes
terme
de
p-dessorat
I distrials d'Arts i Of ich.
Una abra disposant que s'anuncii
a c socurs de casitas la provisió de !a
paca de profcssora numeraria de Matonifiques. vacant a l'Escota Norms1
Mestresses, de Lugo.
Reial ordre de Foment, disposant
cue s'amortitzi una plaça de torrer
de fars amb el 5011 de 5.00 o pessetes
aruals.
Una

UNA R. O. SOBRE LES DE-

CI.ARACIONS

DE

RIQUESA
Reial

La 'Gaceta" publica una
ots 're de Finances disposant;

"Primer.—Que els efectes de la
msratória i per consegüent robligs s ió de declarar, en consonancia
45 del
amb el que disposa
Reglament del dia 3 0 de setembre
so dade 1885 i reial decret del dia
del correas any, la riquesa terpost del
r . torial oculta dintre el termini conceq 't per poder lliurar-se de respons7 , ilitat, arriba també als termes
notnicipals en què es troben estaliterts els treballs per a la formació
de l'avanç cadastral, qualsevol que
si, ui l'estat en què es trohin.
I segon.—Que als termes que trib,:sin pels avenços cadastrals els
" prepietaris, als eiectes de les declar: done, hauran d'atendre's al que
preceptua la reial ordre del dia
de novembre proppassat."
MES FUNCIONARIS
SUSPESOS
Pontevedra.—A conseqüència de
1, inspecció a l'Ajuntament, el comandara inspector ha decretat la
,uspensió de set funcionaris més,
el
entre ells el jardiner municipal,
cap de colla de la brigada obrera,
ei recaptador de cèdules, dos recaptadors d'arbitris i dos guàrdies mu-

nicipals.
UNA CAUSA PER ESTAFA
CONTRA "EL GATO"

Maiaga. — Ha estat traslladat a
acuesta població "El Gato" per assistr a . la vista d'una causa que se li
SerUCLX per estafa d11.000 pessetes.
Sembla que la sentencia sera absolutoria, car en el processat va abonar l'estnenraça quantitat, en comengar-sc el sumari.
MUNICIPALS
Els opositors a places municipals
de rany ¡oró han elevat al governador un escrit en el qual li denuncien
que a l'Ajuntament hi ha una malversació de mimo pessetes, distribUdes indegudament a diversos funcionaris, entre cls quals hi ha diversos parents de regidors i alts emAFEES

please.

També denuncien casos de repartiment de credencials que impliquen imrn ealitat.
Per eomprovar els fets s'ha nornenat
vi tinent coronel de l'Exèrcit.

LA REORGANITZACIÓ
DEL DIRECTORI
El Directori ?ha reunit ¿tics hores.
El general Vallespinosa ha anunciat
(ese probablement <lema el rei signara
el decret sobre la reorganització del
Directori.
A ,precs dels periodistes, se''s facilitara el text abans de trametre'l a la

"Gaceta".
L'ALCALDE DE SANTANDER I
EL PRESIDENT DEL DIRECTORI
Entre les audiències rebudes aquesta
nit pel general Primo de Rivera hi ha
la de -l'alcalde de Santander, senyor
Cospedal. el qual li ha plantejat el plet
sobre rexplotació dels telefons urbans
Tainbé li ha demanat la condonació
de les multes imposades i la prórroga
i explotació per vint anys dels te:élong.

De concedir - se això, l'Ajuntament
renntaria amb mitjans económics su-

fkieriS per dotar !a capital d'una noca
EITEI.

El president del Directori Ii ha montes recomanar-ho amb el 1111é$ gran
irania al general Martinez Anido.
EL, PLET DELS DELEGATS DE
uns•DIPILMACIONS RASQUES I
EidVDS/LEGATS GOVERNATIUS
Avui, els "comissionats de les tres
Diputarimäs faasoues no bau p922911 ce¿'en trevista amb el general Marper parlar-li del Ora den

ordit ..

la mama ha
.
tramorreget ea termes taa ebria.
Oie fmt sopesar un reseltat estiraralora.

ELS COMPTECORRENTISTES
DEL "BANCO DE CASTILLA"
Eh comptecorrentistes dgl "Banco
de Castilla" slum rettnit avui al cafè
éel Pilar.
S'ha nomenat una contissi6 penan
examini els cometes i balances de l'esmentada entitat bancaria.
Han estas designats per a la dita
comissió, els senyors Fabié. Armé i
Noriega, en representació dels cometecorrentistes, i els senyors Palacios i
Manchon, en representació dels indus.
trials i cotnerciants damnificats. També es concedeix un lloc en la comis51 6 al representant de les entitats religioses que tinguessin comptc corrent
al Banc.
Ha acabat la reunió, explicant-se
que el jutjat havia nomenat dos funcionaria- del Banco Hispano-Americano, per formar part del Comite de

Sindics.
El Banc obrirà avui les seves oficines per tomar els dipòsits i valors.
LA CONFERENCIA DE TELE-

GRAFIA SENSE FILS

a la tarda, ha Ungi t
lloc da sessió plenaria de !:t
Conferencia de Telegrafia sense Fila.
Presidí el director de Comu-

nicacions. senyor Tafer.
El secretari llegí l'acta de
la sessió anterior, essent aprorada.

Després es Regí un altre cop

el programa, i tot seguit el
president digne els assembleistes que les manifestacions les
fessin per escrit.
Acte seguit es llegiren els
noms deis senyors que formaren les ponències.
Sense que cap assembleista
digués res, va aixecar-se la
sessió, en haver-se aprovat el
reglament 1 el programa.
UNA CONFERENCIA

A la Unió Ibero Americana
ha donat una conferencia sobre "La qüestió social a Espanya i a América", el doctor
I3enjami C. Castillo, president
del Consell Superior de Mutualitat i Provisid social de Buenos Aires.

La dimissió
del senyor Millán de Priego
Ha estat molt comentada la
noticia d'haver dimitit el senyor Millän le Priego del caerec de cap de la seepió d'Ordre
Públic, del ministeri de la Governació.

La "Unión Patriotica
Sevillana"
En el despatx
Sevilla.
l'alcalde s'ha celebrat una reunió, a la qual han assistit tota mena de forces vives: advocats, metges, industrials i d'altres significats elements.

Es va acordar constituir tot
seguit la 'Unión Patriòtica Sevillana", el programa de la qual
consisteix en promoure la collaboraciti de tots els organismes sans de Sevilla a la consolidació dc l'obra magnifica del
Direetori.
EL

MORESC

La "Gaceta" publica una reial ordre disposant el següent:

"Primer.—Que els carregaments
de moresc que arribin als ports del
Sud i de l'Est a partir d'aquesta
data, no tindran drei a usdefruitar
del benifet aranzelari establert pel
Reglament de 7 de novembre pasmas.
Segon.—Que la Direcció general
de Duanes cursi les ordres oportu-

nes perque darrer carregament
arribat, que va sobrepassar el cur,us d'importació, s'afori amb carieter provisional, fins que coneguts
els resultats definitius dels admesos
amb dret aranzelari rniuit pugui determinar-se amb ex tnitud la part
del dit carregament a la qual correspongui aplicar l'esmentat banifet, la qual part es pe trratejari entre tots ela seus receptors.
UNA FRASE

REIAL

El peribelie "Informaciones"
publica un adiete del senyor
Junoy, en el qual parla 21 una
breu conversa que rartieulista
va tenir amb el rei, durant la
(unció del ',icen, de Barreaona.
En felicitar el senyor Junoy

al monarca pel seu nou aspecte d'orador, el rei eontestil:
— No; ni sor orador, ni tole
pretensions d'ésser-ho. Han
passat les llores del verbalisme i han arribat les de fer coses; grans coses.
L'ASSEMBLEA DEL PARTIT
SOCIAL POPULAR
A tres quarts de cinc de la tarda
ala reunit novament l'assemblea del
Partit Social Popular, presidint el
conste de Valellano.
Es Ilegeix una proposició del setiyor Aznar demanant qu ce! Partit
collabori amb el Directori i aplaudir

la lleva actuació.
Se'n presenta una altra demanant
que diu que l'apoi però 'que no
collabori.

Es pana a la discusaió. Els que
signen la segona proposició diuen
tme abans sortiran del Pares que
colbaborar amb el Directori militar.
Prono la paraula diremos se
»pon per parlar ea pro i ea contra.

.° .
Prea ya So
SI senyor Ánsar yeti:nadar les
ches parto, peral ela senyors mute
de Valellano i Alvarez s'Id oposes.
Ele senyon Aznar i Pradera presenten una propendí, demanant gin
l'assemblea acordi que el parth actui en el sentit que fina ara havia
acoasellat el senyor 08420110 i Gallardo. S'aprova.
EL REVOLUCIONAR! NEXICA
PASTOR

Santander—A bord del "Cris(Mal Colón" i conduit per dos
policies, ha marxat a Amèrica
el revolucionan i mexicà En Joan
Pastor, el qual, en una de les
campanyes rebels contra el Govern, es va atribuir el grau de
general.
Greument malalt va venir a
Espanya, aconseguint restablir
la seva salutAl po & temps va casar-se amh
una senyoreta i es dedica al eo-

e

tiva.

L'EXPORTACIO

DE

L'OLI

D'OLIVA
La Comissió Permanent de la
;unta Nacional del Comerç Espanyol a Ultramar, per tal de solucionar equitativament aquesta qües-

tió harmonitzant els interessos
propietaris i exportadors, ha sollicitat del ministeri del Treball que
es procedeixi tot seguit a fer una
informació escrita amb el parer deis
propietaris i exportadors amb Ilurs

organitzacions corporatives i de les
Cambres Oficials de Comen.
UN ARTICLE DE "LA EPOCA"
SOBRE EL CULTIU DE COTO
"La Epoca" publica un artic'e • itulat "El culti ude* cotó", en el qua'
diu que el problema de premiar els
cultivadors del cotó ja preocupava el;
Governs de. 194 i es plany de que
aquella por que aquest cultiu minvés
hagi esdevingut una realitat.
VACANCES ALS FUNCIONARIS

Avui la "Gaceta" publica un
Decret auloritzant el; enearregata del despatx per comedir
als empleats vilit dies de cacarees de Nadal.

e

joies i robes per vilua de seo penetra,
sospitant que l'autora del robatori le
,una rellogada que maná fa uns quants
die,.
Sa:vador Palau Corbati loa masse
Joan Pascual ha denunciat un catagel per un gos, el qual Ii produi conbrer d'un café concert, acusant-lo
tusions a l'espatlla esquerra.
d'haver-se apropiat d'una cartera que
so pessetes i un dicha de la
MAR 1 CEL deis yo e . contenia
rifa que sorti premias amb soo pessetes.
Francesc Lluch Navarro estava apaLa cartera bou trobada en una de les
riant 2ascensor d'una casa del passeig sa'es del cafè concert.
de Colomb, (pian de subte se li
fonsä un sostre mort i caigué de l'altura d'uns tres metres .
!CL -Lt-.61ALS!
Es trenca la clavícula dreta i es
produi erosions a la cara i a l'orella
dreta.
Sants d'aval: Domina, hu be edd'
fessor; Eugeni, mente i märtir.

j

DE BARCFLONA
DELS JUGADORS SELECCIONATS

L'ARRIBADA

Anit passada, a un quart de dotze, arribaren pel baixador del passeig de Gràcia els jugadors catalans
seleccionats per al partit que es jupa contra Portugal diumenge passat a Sevilla.
Els arribats són Alcántara. Sanxo i Piera, quedant-se a Madrid, per
venir denla, els jugador; Zamora i
Samitier
A l'estaciO lii acudi una representació dels cercles corresponents
als jugadors esmentats i de la Federació Catalana.
El públic va ésser escas, per la
qual rae", la rebutia va ésser freda,
sense les expressions afectuoses
que hem vist en altres ocasions.
Immediatament d'arribats els jugadors, els directius dels cercles els
acompanyaren amb auto a Ilurs domicilis.

TEATRE DEL LICEU
TEATRE LICEU. — ESTRENA
DE ''KHOVANTXINA"
Ahir vespre va ésser estrenada al
Teatre del Liceo, amb exit satisfactori, "Khovantx:na" itil famós compositor rus ltlussorgsky.
L'obea °tercia un fort interés musical, si be el sen nivell artístic no
es troba a l'aleada del "Boris Godonof f", del mateix autor. "Khovantxina" esta estructurada seguint més
de prop la forma tradicional de
pera. Com cl "Boris", és insprada
en un episodi de la histäria russa i
presenta intens ambient nacional en el
que prepoddera un esperit popular i
litúrgic. Em general, aquesta ópera,
escrita en cls taarrers temps de la
vida dc Mussorgsky, els mes desgraciats per a l'admirable músic. es
ressent d'incoher è ncia; no obstant. els
passatges genials ens obliguen a felicitar sense reserves l'empresa. per havermos donat a conèixer la "Khovantxina".
L'òpera fou molt ben interpretada
per rexcellent quadro de cantants russos i constituí un nou triomf per al

talentós mestre Albert Cuates.
El públic seguí amb interès continuat el desenrotllament del drama i
aplaudí al final -de tots els actes i després de les escenes de mis relleu de
l'obra.
El teatre, molt brillant.
L'hora avançada no ens permet dir
mes; denla ho taren, amb l'extensió
que la importancia es-tistica de l'estrena requereix.
TEMPORAL

Alacant.— Molts vaixells arriben al port amb els arbres
trencats. Gairebé bola han perdut les veles, degut. al fort
temporal.
S'hau enfonsat tres velera,
calvant-se, per la

CAPES

JOIES. VERITABLE °CASI°
Motes unte de totes ola/ g
Preu fix, Taller,. rulm 01-res
---

Assortit eomplet

NAnA1

hateries de cuina en

alinnini extra. Coberts metall
blaue. Llorens Gns. Rambla de
les 'Flors, 30.

-

-

Manuel Fernández Fernandez, de 1 4
anys. trenca el vidre d'un aparador del
carrer de l'Arc del Teatre.

Els monjos de Montserrat I
la casa J. Fonolleda Sorra recomanen el seu licor

AROMES DEL MORTSERRRT
Carregant un camió. Daniel Quirós
i Sans es trencá la cama dreta.
Trcballant a la fábrica de lampares
elèctriques que el senvor Amat Be.
nito té al carrer de Muntaner. Aearies
Bendita es produi una ferida talant at
dit petit de la mä dreta, de pronóstic
reservat.

SITGES
Clima
t ern1dat

Tot confort
SOCIETAT ECONONIICA BARCELONINA D'AMICS DEL PAIS
Aquesta corporació celebrará sessió
solemne diumenge, dia 23 del mes corrent, a les cinc de la tarda. al Paranimf d'aquesta Uuniversitat, per. a la
distribució dels premis que anyalment
adjudica i que sän destinats a recompensar accions vinuoses, l'amor a' treball, el fornent rle la illustració i de la
beneficencia públiques i d'altres actes
meritoris.
Es donara comnte del s trehalls a quit
sha dedicat la Sociest, de la darrera
scssió pública enea i de :a relació de
premis concedits.

CO M'

Slfl S. o C.

Salmeron. s.
i Sucursal, Avinyó, 16

Xampany Delapierre. 30,
caixa; Escumós Codorniu, 66;
Extra tolç. 90; Pinyes de Cuba, a 5 i 550; Cistelles de 6
ampolles Moet & Citando'', prólbies per a prt; sents. a 52 pes-

Bordeus Latansetes; Vins
de i Sauternes, Gravas,
St. Julien i Medoe. Caixes, Cistelles i Torrons per a preaents.
de

Vins, Lire

2IC

quot, Ponimery i
bres a part.

marea. ClicMomia. Tim-

EL CAPITA GENERAL
A MADRID
El governador va confirmar ahit
migdia que el Directori hacia concedi:
vuit dies de permis al capi'a general
interí senyor Barrera per tal que vagi
a Madrid a passart les festes de Nadal
junt amb la seva famqia.
El genera! Barrera mancar à diumenge vinent. a la Sil, i tomará el dia
de gener, al mati
E general Lossada s'encarregari
ag uest s dies de 11 Capitania general
sense abandonar el Govern civil.

ABRIGUETS
des de

5ig5 Nes.

sois per no-. dies PIS trobareu a la CASA REXACHS,
que es iin ce fabriquen.
Central: Portaferrissa, 16.
Sucursal: Consell de Cent,
339 (entre P. de Grileia
R. de Catalunya)

CASA ROSICH
Ronda de Sant Pere, 7
Plaga de Sta. Anna,
Tapinerla, 33

Hules e Impermeables
Rosich, S. A.

BARCELONA
L'OFICINA MUNICIPAL
DE RECAPTACIO
Aquesta oficina (Bellafila„ 3, principal), fa públic que uns el dia 31 del
mes que som tindrá a disposició dc s
interessats ele rebuts corresponents als

conceptes següents:
Autornóbils de luxe (segon trimestre); automòbils de plaea (mesos de
juny i ju iol): cotxes particulars (segun
trimestre); solars (primer i segon trimestres); anuncis de venda de terrenys;
exhibició de mostres; arrendaments de
propietats del Municipi; venda d'impresos; pals i plafons ; escorxadors'
Idetiartaments de sang); canons per a
.scupació del sia' subsòl i aire; ¿re"
d'inspecció a les cases de batw; anuocis fixes anuncis provisionals ;
cacions i obres; installacions i canali•zacions; reconstrucciä i conservació de
paviments; construcció de clavegueres;
reintegracions corresponents als exercicis eCOnbirliCs 1922-23. i obertura d'estahliments corresponents als exercicis
1920-21 i 1921 - 22.
Passada l'esmentada data, els rebuts
seran donats a l'Agencia eXecutiva per
al scu cobrament per vis d'apremi, amb
vis consegüents recàrrecs.

EL PAPEN DE FUMAR

Catalunya varen prendre la carderant-se d'una máquina d'escriure 1
altres objetes.
Viatjant en un tramvia a la Plaga
de Ca'alunya varen prende la cartera a Candi Gira't. la qual contenia 57 pessetes i dos dècims de la
rifa.

De la seva casa del carrer 13e Satis
Telm robaren a liders Maianteros

pruduceió.
Avui, en la funció infantil, •

Pastilles Laxants Prats

s'estrenar à una preciosa corniidia, interpretada pel famós nen
Wesley Barry, conegut per 'Et

noi de les pigues", titulada "Els

hernie del earrer", que als seas
extraordinaris misrits d'asó, ajunsumpte i d'interpretaci
ta l'atractiu d'ésser una pcllíenla adequada a aquests cUes
de ' Asquee. puix que el "clon"
del seu assumpte té per miss
la Nit de Nadal. Ami) fati: produecions no As asenturat
suposar que el sumptuós COLISEUM es veurà en aquests
dies. tan propicie a l'expansió
completament ple a toles les
sessions.

•

La lespecc'e l'e l'Aiontament
DECLAREN SET EMPLEATS

MUNICIPALS
Davant del jutge especial. senyar
Nieto, i del secretari. senyor Usera,
han fet declaracions set empleats de
l'Ajuntament que intervingueren en els
jets denunciats a la Comissió inspectora de l'Ajuntament.
Es diu que les seres declaracions donen mes gravetat als fets, i que a conseq üencia de les qua's es faran algunes
diligencies importants.
EIs senyors Nieto i Usera clan
gat a dir res.

Calefaccié

"Maese Verle ?die
CASA FRANCESA
Consell de Cent núm. 347
(entre Rambla de Catalunya

Ideal

passeur de Orada,

ESTUFA J. 111. 13.
Wanda. 346. Telbfon 7V1 S P
R elends ealudeble • cat e LA GARZA.

VENDA A PREUS ECONOMICS, per fi de temporada, d'una c .olleeeió de
capells, darrers modds
de Paris, de tota mena de
novetats per a senyora,
i ¿ 'adietes per a toilette.

prum &NVF.R
doneu-lo ala vosotres filia 1 ets
guardareu de l'escrofulisme.
•- -—
VISITA
A L'OBSERVATORI FARRA

L'Associació Ferretera efectuará una
visita conectiva a lObservatori Fabra
el pròxim dissabte. dia 22.
Punt de reunió: Pina de Ca'alunya,
davant ele la Banca Arnés, a les ¿ca
de la Mt.

ELS OBRERS FLEQUERS
Una comissió crobrers f lequera va anar al Govern civil
per fer remesa al governador
d'una instancia en la qual esmonten casos concrets d'infrat,
ció de l'horari de treball esta-

p i p i Tus Ferrän. 44, (la.,
amamos CI AP g

BIS

Pda. Sant Pero, 18

I JUGUETS

EL LOUVRE

els comissio-,
i
blertManifestaren

nats que no es mostren cont raris a discutir unes noves bases de treball, però (temamos que mentre no n'hi hagi de nores es respeetin les existents.
El governad o r va 'robar qu c
la queixa era molt justa.

EL TORN D'OFICI

DELS ADVOCATS
Per la Secretaria del Collegi d'Advocats s'avisa els scnvors que desitgin
exercir el torn *d'ofiai durant el
próxim any económic de 192_1 - 25, que
per tal que puguin. alguns deis. completar la documentació nece ssária per
incorporar-se. cha amoliat el termini
fixat per a la presen'ació d'instancies
sollicitant-ho fins el dia 28 dels corrents. incisCite que (Juntara definitiva-

-for de e.p.-t e-iauree
fa avinent al nombrós tedie que rajavoreix que per tal d'evitar tant c om
sigui possilde l'aglomeració als Sen:
establiments. a les darreres hore a dcl
mati deis dies 23. 24 i 25 de desembr,
(notada en anys anteriors). recomana
'a conveniencia de realitzar les compres
abans de les hores indicades.

ment tancat dit termini.

seva excel-lent qualitat.

La Societat Barcel onina d'Amics de
la Instrucció celebrará junta general al
seu esla2ge social. Tibio Santa Anna, 4,
el vinent diesalste. dia 22 dd corrent. a
les ¿co de la nit. de primera convocai a dor quarts d'onze. de
segona. per tractar de la ren9vació de
cirrecs a la Directiva.

JVIE r \V I, 3 N'W gN19,9
AARELLS PARLAPITS
Extens assortit de discos. Josep Soler,
Avinyó. 1 (entre erran i Cali'.
dos de CO pesSolPS.

L'Orfeb de Sans, sota la direcció del
seu mestre. En Nonnand Solé. s'In
encurega• de 11 part musica' de l ' obra
t. Els Pastarat:".
que la dita entitat posara en escena elsr dies 212 26 d'aquest
mes, al seu est ge social.

RESTA1 A.I1T ROYAL
Sal6 de Te
rada din te darusarel de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a l'ameri,ana. de. 9 a 11.
LA COMISSIO MUNICIPAL
DE FOMENT
Entre altres. aquesta Comissió prengué els següents acords:
Que s'aprovi el projecte de desviació
del carrer de Vilassar (alsans VistaAlegre). presentat pa director general
de la Companyia General de 1...221'0cm-ras Catalans.
Pasan- a informe de 'a Direcció
General dels Servei, Tecnics la deManda uns veins i propietaris del barri
de

l'HipiSimm. perquè l'Ajuntament

faci arreglar la carretera fins a Can

CINES PITHE HAPI
r r n em a nn, Ica,

etc.

Demaneti it tots els colmados

Galeta mòlta.

CAMBRES garantides, des t0
10 pessetes
PLOMES estilogràfiques OR 14
OU1LATS. a 9'50 pessetes
NECESSERS fotogràfics des de
20 pessetes
Crtl gl e 19nCUY 4 S ••
: gel, 11 1 13

PERMANYER
en

garantida.

'relèfon 2826 A.

—

SOCIETAT PROTECTORA
" D'ANIMALS 1 PLANTES
Una nodrida representad' de la So cietat Protectora d'Aninia's i Plantes
de Catalunya. visita diumenge passat
el Parc de la Ciutadella per presencia.
l'acte de donar menjar als coloms, qtrf
tots els dies eieclua rl sots-oficial de
la guardia urbana. encarregat de !a
secció multarla. FI Félix Torrultia.
apreciair l'amansiment de les simpätiresques aus que a 'es xin'ades
mental senvor el seguien per tot arrea
El nombrös públic oue Presencia
l'acte queda molt satisfet, havent-se
frei diverses intografies que donen la
inateixa impressió de la p'aea de San.,

Marc, a Venecia. celebre per la domesticitat dels colman.
dolor a la gola, ven
rotlea. los 0 atteittes? Prenett
les Post illes Bortrati i (robaren
al,loniantent Monodia!.

Venda: Jun q ueras. 11, I fiarminios ben assortides.
A les cases n(ele senyors es ben el
Cham-Sors. etiqueta verda, sec.

DETENCIONS I I'N

paquets; puresa

Dipósit: Passeig de Colomb, 2.

REGISTRE
II ami e 51 a t pene t ira des aquests
dies per la noticia, diverses de-ffl•n•—•••

ELS OBRERS DEL METROPOL1T.1
Uns obrera del Metropolita
la Rambla es negaron a cötttinuar treballant arel nigua
fins a gentil'. si l'empresa no

de

els proporcionara botes 'de goma .i impermeables.

Foren acomiadats i els obrers
varen presentar la denúncia
la Delegació del ministeri
Parlant d'aixh, va dir el g.-.
neral Loteada que estava OStudiant la i que la resoldria aviat, proeurant apliear 500 pessetes a la Compa -

nyin per cada dia que passi sens p facililar sabotee als obrera.
pnix no eslä dispoSal a qui le"
empreses hurrin els SOUS ('0111Contret 3, i 1114 CSSord
1
en perjudici dels trehalladors.

Braguers

p,• , - a °p e ral,

CintureS

l•Nrnia. mi rreus de

tehrira,
PRODUCTES TUSES.'VS A.1
Ronda Oant Pare, 12

No tosen/ més. V
Prenen pastiiips
TRES RALS CAPSA

LAVABOS—BANYF R ES

CAPITOL DE DENUNCIES
Anit passada entraren lladres al do
micili de Lluis Chavarri, del carrer

Amadeu Mayo Caro caigué casualment des del baleó de casa seva, carrer
del Vermell, 6, a un pati interior.
Es produí una contusió a 'a regló
sacra i dues petites ferides a la regió
glenea esquerra i erosions a la ma
dreta.

¿s el que haveu d'usar per la

Sigales.

de

Degut a Eixit realment im.
ponderable que des de la seva
estrella ve obtenint al COM..
Sal/ la grandiosa superproducció, "L'home i la bestia',
i a fi que totes les persones
cultos i amante de la belless
puguin admirar aquesta verilable obra (l'art. l'empresa de
l'esmentat local projectarà mi s
quants dies Inés tan superba.'

Sangra ".Z.,41:` Hanyeras

esquerra.

Un gos mossegà a Pere Mas Baliu.

i Ii causa eroSions a la mi esquerra.

Per a anises: data LA OARIIA.

Un gos mossega a Rosa Sicart Fr2z,
produint-li una ferida incisa a l'espat

desconegut fin a terra a Pere
Bonet Benages. En tenir-lo a terca li
Un

dona un cop de puny i fugi..
El Bonet fou curat d'una tenida
traumätica al cuiro pilón i romisura
Ilavial dreta. de pronóstic Ileu.

;estés Calmiols, de ca ame, migué
d'un tramvia I es produl contusions al
cap i commoció cerebral.
—
Quimera de ern Yotvos de moda IdARYCEL

OPTICA ECONOMICA Arel. 3

—

GIN HOTEt SOIN

Da n'era hor ii

a si
També
fegistre 5' *Mera os
"Solidaridad Obrera"
rant-se a nitö _Oh/mili/11 Jipestes Gillghneieä.

inmseenisiM1Mamd

merc.

Quan En Joan Pastor es considerava mis segun, el (bover
ðe Milxic ha demanat la seva
exl radició.
L'expedient ha estat portat
molt lentament, però ara, hom
no sap pernui, s'han fet nous
apremis i s'ha resolt en defini-

82teee

CAMISERIA
SA NS
Boq nula, 32
Grao asstrill to Watts

ESCALFADO

RS

BIDETS-DUTXES.

JAUME

etc.

SAU RET

PELAYO. 7

•

.

.-..tmeeicw•c».8sage••••••.>

d'e' •
socit,'-etpcee..4e're[,,,gyeee.
.

.

P8I41011ilil1
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FUTIOL
les once del mati al nostre port, en
les que contribuiran a la seva imporARBITRES ESTRANGERS
tancia
i significació les entitats Club
MR. NOEL WATSON
Nautic de Tarragona i Club de Mar,
rc tots els partits que integren de la localitat, es correran entre els
gran quinzena que organitza el
Clubs i forma segiient:
bol Club Barcelona. cl que ha de
Primera regata: de canots de pas,iltar amb el Sparta. dc Praga, doseig (social).
/ la rivalitat existen( eaue tots
Segona regata: de iols a quatre reclubs, oferia una dificultat semera, en punta i timonel, per a de.a que ha pogut ésser resolta grä: butants (local), amb un trajectc de
a la cooperació de la Football
2,000 metres i una virada. Entre el
riació Anglesa, designant un del' 'Club de Mar i l'entitat organitzadora.
: ires de mes capacitar, la perici:
Tercera regata: outriggers a qua'essional del qual està fora de tre remers (local), amb un trajecte Ce
:cs. Hem volgut referir-nos a Mr. 2.0oo metres en linia recta. Entre e!
Watson. que des de rany 1914 Club Näutic de Tarragona i l'entitat
ctuant amb gran èxit en els par- organitzadora.
de més compronds de la Copa
Quinta regata: de skiff (local),
t:esa.
amb un trajecte de 2,000 metres en
Tom Harris , que va csser du- linia recta. lli prendran part únicamolts anys secretari Nots
:neta els skifistcs pertanyents a l'enunty i membre del Consell direclita t organitzadora.
,:e la Football Association, va coser
Cinquena regata: Outriggcrs dc 8
:-econeixent les excepcional condi- remers (local), ami) un trajecte de dos
r .: de 'alr. Watson, l'indui a ar- mil meres en IMia recta. Entre les
nr Des de llavors (19 1.4), tripulacions del C. M. de B.
;:ctuant amb creixent exit. fins al
c de creure segur que sigui desigVELA
'arbitre del partit final (le la CoTROFEU 'MERAVELLA"
\nglesa.
I.a segona prova d'aquesta regata,
Federació Anglesa recorre sema Mr. Watson per a aquells par- creara pel Club Maritim de Barcelona i que actualment correspon dis: que ha s'aclarir-se la supra:nada
putar-se sota l'organitzaeiú de res• clubs, la rivalitat dels quals es
testa, com són d Sunderland i mentada entitat, entre balandres de la
classe de set metres de forma intereN17 Castle. sis que sem predesnacional. tindra Ilsac aliumenge vinent
• al cap al Nord d'Anglaterra;
sea i Arsenal. els die, metes Ion- al nostre port.
Al tnateix dia i en les mateixes
les, eterna rivals: Milwall i Clapaigiies, es correrá nimbé la segona
Orient i West liam United i Souprova
de la Copa dottaa'at tun l Camine
mpton, in els gratis partits de la
de Vela del Club Maritim, per a iato
za i de la Copa Anglesa.
de la serie Ilispania classe
nlr. Vs'atson arbitra la temporada
havent estat prohibida per la Co',tea e/ partit semifinal que es dismandancia de Marina la circulació
aren rl Bolton Wanderers i el
tota mena d'ernbareacions durant
ffield United. Així mateix va ¿5.
ei que arbitra el match Bèlgica- celebrad..., de la Regata s . le canoas
automóbils que organitza la Federa-aterra.
d() Catalana de Motorisrne ßfaritim
C intra cl que a primera vista
per a le; nota dc diumenge vinent, less
suposar, ßfr. Watson no es un
.fessional del futbol. Cap d'una de doc.; regates de vela anunciades anteriorment comenearan despres dacamis importants factories de Notludes les altres, o sigui a les vitae en
gham, amb una independencia absopunt del mati.
tconi)mica: si es dec'Eca actualment
grans encnntres mi futbol és per
MARXA ATLETICA
seva pròpia afieió i encara per
TROFEU ESPORTS
,r insistentment requerit.
CATALUNYA
BOXA
Ens comunica el Club Esportiu
Avui. a frs den del vespre. al tea- Catalunya estar ja Melosos a la Fee Espanya hi haurä una soiree de
deraran Catalana d Atletisme, tenint
na sota el següent programa:
el reglament de la marxa aprovat
Limes contra Martí.
per ella.
rabregat contra Robles.
Entre les nombroses m'o y es que
!Urnas contra Sergi Anderson.
celebra el novell cercle csportiu el
Stevenson contra Marco.
dia 6 de .gener próxim, com a ntatt-arte* Aracil contra Ferran Urguraciú oficial del Club, ressalta la
primera, que será el Troten Esports
A TilA a mes. entre ei segon i terCatalunya, de mar ga, cl sitial será
cambat, entre els Iluitadors Ardeguanyat en dos anys seguits o tres
campió de Catalunya. i Soler, ha
alteras:os lud Club o societat quals
, • fa tun ereontre de grero-romana.
cinc atletes es classifiquin n'altor.
El recorregut será el segnent:
ATLETISME
Sórtiala del camp d'esports. CarrePRIMER CAMPIONAT DE
tera de Sarria, carrer d'Urgell,
Corto Catalanes. plaça Espanya,
SANT MARTI
Marques del Duero, passeig de Co.."1n SA A PEU PER A JUNIORS
loinb, Isabel II, Duana. Indtístria,
I NEOFITS
Pujades, Saló de Sant Joan, passeig
Set:ció d'Atletisme del Martide Sant Joan, Diagonal, carrer de
c F. C. recorda als Clubs i _MeSalmerent, placa Josepets. Repúblirme el termini d'inscripció per a ca Argentina, carrer Cra ywinkel,
na cursa s'acaba avui, dijnus. poVietür Hugo, passeig de la Bona-.: inieriure's els que no ho hagin nova, plaça de Sarria. carrer Major,
a la Federació Catalana d'Atle- carretera de Sarria i arribada.
me, dc set a nota i a l'estatge
Total, 20 quilennetres: aquesta
del F. C. Martille/se, de non a
manca será anual i en la mateixa
z de la vetlla.
data.
Futre els premis rebuts per a aquesUna de les fases intereasants
cursa a peu per a juniors i !mis- aquesta prova serà la Ruin entre els
a hi ha cinc valtasses copes donades cueles In. C. Barcelona i R.
I).
slcsnents del cercle organitnalor.
Espanyol, que amb eta seus equips
atletics amb En Meléndez i Charlot
REM al tialina promet ésser interessanCOPES NADAL
Per a mes detalls del festival,
7-gates a rem que per dispnprogrames, reglaments i inscripcopes Nadal organitza
in de Rem del Club Maritim de cions, al nou estatge social, Sant
eloua per al vinent Ciumenge, a Honorat, 7, principal.

DE FORA
(Rebtst anch retorcí per a l'Edició d'Ei•

porta.)
EL

OAIEPIONAT • A 0111011A

LA CIRIO DEPORTIVA DE GIRO.
NA DERROTA A LA UNIO DEPORTIVA DE FIGUERES, PER
DOS GOLS A UN.
Girona, 17. - Hein sentit diversos
companys de reportatge esportiu doldre's de que a Catalunya on el futbol
ha excelbt tant lii hagi, en canvi, una
manca d'ärbitres que contribueix a restar a l'esport que apassiona les nostres
multintuds aquella serenitat i aquella
ciencia mesurada que encaro el feriea
mes digne de les fervoroses adhesions
pOptiars. Katittestes queixes hern d'afegir la de que el collegi d'arbitres no
tingui cura en la designa d'aquells que
han de jutjar jartits de coi/Trota/6 con/
Girona, el
el celebrat m'atesta Jda
resultat del qual. culpa d'un mal
arbitre: no respon a la realitat 'de' joc
i el qual. per culpa d'un mal arbitre
lambe. va estar a punt d'acabar mala;
meta o de llo acabar.'
lluita sita plantejat entre des
equips duna Corta valua i {runa exa.
minoria
cerbada rivalitat.
passionats gironins no ha vulgut des•
cuidar-se del mal tracte que van rebre
a Figueres en jugar-se el partit de La
primera volta i han esvalotat a planet.
sectindant-los part del contingent d'aficionats iiguerencs que assistien tu l'o/contra:. El Cas t:S qtle raldarull ha e:,
tat continusat. mereixent la censura dei
piablic sera que es dolia d'en xivarri
que feia perdre linares a! irania Poi.
si's. dones, el que ha estas aquest, j 11.
dicat per ozt t'arbitre sense autoritat.
sense coneixement del jiut Iti potser del
reglament. i a mes a Inés parcialissitn
contra els
L'equip de la Unió ha jugat ands
Cambia. Ros , Bosch. Stamper.
Feliu. Pons.. Escude, Santamaria. Vi.
nyas. Carreras. En Pons, serinsament
lesionat en una cama.
La Cilijs Esportiva ha presentas: Vio,
\Vaho. , Hunden. Elies, Prats. Miravitl'es. Fe'ip. Sunyer. Pi, Raurich.
Bartoli.
Els surja/sets moments han estat de
domini alternat, i en una atoe figuerene,
a consennencia d'una fallada de Ros.
en Ranrie ha marcat el primer gol. Represa la Iluita sito deixat sen r ir el domisil giriiiii. ma'ogrant-se. pern. npata
perill, per haver marcat l'ärbitre faltes ima g inäriea i haver passar per alt
un clarissim penalty Gema-ene degut
mans d'en Prats. Aixi i tot, en atines.
l tt . pan cus ViI1VAS ha marcar dos gols
a favor de la U. D. G.. el primer, en
tirar 1111 free-kick admirablement . combinar amb Stamper i el segon d'un xtit
Ilarg que en Via no ha sanigut parar.
SI/a tirat. en aquesta part un pena'ty contra el Girona. (me. execntat per
en Wal'er. ii arcbtdit al pal. Sita anttllat per of f-side un gol d'en C o lls. I
na s'ha tnareat a favor del Girari un
nitre gol malgrat hacer tret en Via
la pilen ames de dos pams de dins
'a x-.rxa.
La seerma part ha estas ale domini
gironi, que ha anal creixent fins a
prorkic un rentable embotellamel g en
el mol os Watter Is s estat la proviaEtmia ale's figuerenes per a!: amalsrl
veril! mantingut sense parentead.
La davantera gironina. resentint-se 'le
les males condicions ¡ligues d'en Poas
i en Santamaria Muc ha estat lambe
.-esitand), ha notaba algtmes oXaSIW1X
de rematar. Ami) tot. una altra pileatt
ha cstat treta per un defensa fiencreac
de dins la xarxa. neettn • -se l'arbitre
ti efaleedir e! gol. ço nue ha exacerbat
panassionament del pals'ic ja indignat
pe , deficientissim arbitratge.
L'encontre jugat en un andlient de
major serenitat batirla estat magnific
La nirviosita t. del níthlic. contagiant-se
als jugadors. ha restat bellesa a /ce

•
El paca dele
estit'est tiatbi
Stamper 1 Boach per la Unió Deportiva i Walter i Colla pela liguerents,
• •
El nostre corresponsal de Plumac
lambe ens ha trames la ressenya
quest partir. Entre altres afirmacions
que fa, retallem les segiients:
"A l'Estadi de Girona fou jugat
aquest partit entre eis dos equips esmentats. La partida oferl la característica queofereixen tots els eneontrea
de campionat. La nerviositat • dels Ingadors lleva sovint beresa al inc. L'apassionament del públie, gairebé semi
pre, fa derivar la Huila noble de respert en un batal la en la qual tot s'o!Aida. àdhuc 'es normes mis elementals de la justicia i les elegancies
la cortesia.
"L'encontre de Gireína no diferí gens
de les caracteristiques apuntades. Cap
dels dos eqttips no dona el rendiment
sie i oc que normalment por donar. Val
a dir que el que mes se'n resaenti fou
l'rottip figuerene. calecionat per la cridis-M d'un públic advers.
"Es ärbitres, excellents. El
incorreetissim. No donem detalls. Estar' a la consciencia de tothom que era
a rrstadi.

"Els ärbi • res hagueren ti n . marxar
del camp protegits per la guirdia civil.
EI cotxe olle portava els jugadora figuerenci s-a anar a l b s !'! amb una Cecon:, de quatre guárdies civil,: de ca-

Tot plega! hem de convenir que
molt er'ificant i diu ben poc a
favor de l'esport.
No seri:i hora fille deiXeSSIII tl'existir maneada antagonistnes que a
res de bu contlueixen? .
PORTBOU
Portbou S. C., 3; Palafrugell F. C. o
Amb aquest resultat ha acabas
l'encolare que tan interessant es
presentava per tots uns bándols,
puix ho in dita que l'empat obtingut
a Palafrugell a la primera volt:a havia d'aclarir-se asan al eautp del
"l'oraron.
Ami, tot arriba rhisra i l'arbitre,
sanyor l'rades. arrenglera els couips

els quals ho fan ale la següent forma:
l s d Portbol: Castro, Mas. Casals,
Daltnau, Ciaran 1. Reyes, Carda II,
Lleveras. Fabn I. LoSte,'Llaurades.
l'el Palafrugell: Servia, EsparraCabanes, Biaba, Lusira,
Ramon, Posts II, Pons 14 Miquel,
Castelló.
En començar-se el joc el vent era
contrari als forans, co que aprofitarast els locals per apuntar-se els tres
gols a la primera para mareats els
shas primers per En Eabó . i el tercer
dula directe de laiste. que raciralla
l'EsparragO i entra a la narX.a.
Començada la segona part, quan
trannintatia es fen mes impertinent. fio que no saben aprontar els
palairugellencs, per estar completainent desoricntats, amb tan i haver
fin canvi (le jugadors, passant l'EsparragO a la davantera.
En hit el parte s'llati tirat dos
cOrners, un per bando', encara que
stnse resultat.
Durant rencontrc havent presenciat bellissimes jugades pels banana,
sobretot d'En Cabanes; l'Esparragi). a la davantera, és hastant periBeis; EI1 Ilislue, però, feu poc mes
eme complir amb el seu comes.
l'els locals es d'admirar la destretia del seu mig centre Carda: En
Loste. mattmiltic 1 revelant-ce per
moinents: eit cenjunt Iluitaren amb
fe i valentia.
1...árbit re, senyor Prades, es mostra parcial per als forans.

'Santa Colonia. a
.xtuai
El partit,jugat entre el Rubl 1 el
Sant Cugat donä la ./Actbria ah primita, per 3 a 1.
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PUBLICARAN

DIBBABTE UNA

ANTOLOGIA DE NADAL
que recollirà les mis 'bellas mono nadalenques del poble i
versos amb que els nostree poetes han cantat a iran /esta
cristiana.

SANT CELONI

Jacint Verdaguer, Angel Guimerà, Joan 3Iaragall, Josep Carner. J.-M. López Picó, Guerau de Liest, Francesc Pujols, Josep
Pijoan, J. S. Pons, Joan Anís, Marian Manent, Tornas Garcia.
Joaquim Folguera, Llorenç Riber, Trinitat Cataaús, MillasRaurell, J. Salvat-Papa.sselt, Joan Drapee, etc., figuren en aque;ta "Antologia"

Davant de nombrós públic tingué
Roe al camp de l'Estadi un partit
entre aquest cercle i el Mollet, sortut tvictoriosos aquests, per 1 a O.
Es el millor partit que hern vist
d'aquest campio»at: moments culminants aixequen l'entusiasme del
pnblic... Ara es el Mollet que ataca, ara avança l'Estadi i fa perillar
l'adversari; mes l'Estatli hrdl hrd
radveralari: mes debacles. Tothom
posa l'esforç entusiasta i ningú aconsegueix marcar. Aixi acaba la primera part.
Res fa preveure la victòria de qui
será; tothom ho comenta i caelascú
preté que han dominat els selle, sellase realment, lii hagi tal domini.
I,a segona part contenga mes moguda; les dues portes foren visitaalma continuament i les defenses ho
tallen tot. (Juan ja finja l'encontre
els davanters locals es descollocaren
i un bat-i-bull produit a llur Porta ta
que la pilota s'aga(i a la xat as.
Als (pudre minuts fin ja ha
IIa estat bona l'actuad.") dels de¡anee% i tnig-centre molletans: deis
p ostres, el murter defecases i tnitjos
ales ens han agradat molt.

ornada amb boixos :i nfla i amb una
magnífica portada en coinrs, de .».

Edició

.*.

JOSEP OBIOLS
PREU: DUES PESSETES
Els llibrers de fora de Catalunya han de dirigir Ilurs comandes a la
Rambla de Catalunya, 45

Llibreria
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SITGES
Diunienge passat el primer equip
del C. 1). Sitgetit co trasiladä a la
veina sita de Vilanova i Geltrai per
bagar un partit amb l'Associació
d'Alumnes Obrers, guanyant eis sitgetans. per 2 a Y.
Els punts favorables al Sitgeta
finen obtinguts per En Sabaté i
Banque.
Els reserves jugaren al camp del
Sitgeti. guanyant tambe els locals,
per 3 o t.

F. C. BARCELONA
contra

C. C. YASAS, de Budapest
i 23, a les 230
1 contra

A. C. SPARTA, de Praga
Dia 25, a les I l del 'urdí,
i 20. a les 230
- arbitro.

Sir. Noel Watson

do la Ftiotliall Assuciation
Anglesa.

•

I 11 11 11 11 11 II II II I, II 11 11 II

▪ 1
▪

MAINADERA
14 a LA 1'1 15LICITAT. la. T.

a :aller de como,
APRENENT u pTee.ssita.
Escriture
a LA 1 . 1111.1eITAT. B.

es necesalia. Escame a

CUINERA 9 1.A PI. BLILITAT, lu. T.
IU

fatIrl lampista, es necessita.
cierre a LA PrOLIEITAT, B. T.

BOROSAL

snaa'tausUredi .eit ii lisra ittit e,: di e II»111'12;
as mes, es su ec , -asna. EbcrlUre a LA PUBLICITAT, 11. T.

pieitt-p:Itak:eeseertnae[tirante le'EeM

',Tacita. especialista enirer:
FUSTER ball* de lArnertes. eß
trosita. L c crnitu a La Publicllat, U. T.

DEPENDENT

bieenreiParä ei t elI en re' rqr °Val!
Esedure a LA PUBLIC1-

e s peeesiola.
TAT. 13. T.

.(le Mereerts. e% naces-

A PRENENT tata. Escriure a LA
1T in lecT %T. It. T.

APRENENT
LA

per a utrnCiieriu.

CO

PrItLICITNT, P. T.

RECADERS

LA PUBLICIT.NT, 13. T.

CAMBRERA

°

. &seriare aa

es neeesalla. Eserlure o LA PVOLIC1-

7

CORREDOR

ib. imite/marta. 04 se-

er• -•ita

1 • P1 - 141.[5ITAT. d. T.

g serture

a

ts la ay.. es
RECADER semilla. abertura • AA
TUBLICIT‘ 1. T.

electricistas.
AJUDANTS mecanIcs
bufereuen. Eberiurc
a LA PECILIcITAT, B. T.
-

CAIXISTA"'""
alne pee a la corhk,.
ren in ur
a'Alei eta. L.,Ctitire
LA PCPLILITAT. It. T.

in radrt ebanista, s'orareis. Eacrlure

m IG a I.A PUBLICITAT, 11. T.

dentla °espata d'as:Pineal o
procurador per emitir., a ho.
3t c. Modestibbinte4 pretensions. Eserlure
a t.. 1 , 1 oLICITAT, numero t 17.
-

JOVE

b°ter, i'orerelz.

Escrturo

OFICIAL A LA PUDLILITAT, 11. T.

tot, de le a as
MINYONA any4, es pece,411%. Pre.
ferilla catalana. Eseriure a 1.1 Pb1S1.1CTIAT, lt. T.
per a

moramirrera, de 19 anys.
TAQUI - s'oraren. Escriure • LA PCbLICITAT. e. T.
lemerela. Eserlure a

CONFITER

PUBLICITAT. B. T.

prore"or

1

4 '30

S " tes. parel

Correr ANSELM CLAVE, 9 (F3n3 d le; flamj1)3)
lAbans Garrar Dormitorl Sant Franca»).

s'nferell. Eserlare 1.1 . 113LICITAT B. T.

eOeeeSIalloU 'a-

ar p e. s'erina. Estriare • LA PUOLI.
CITAT. la

n'uf,.

compan y ls. de eint'
anys. Korereli. ba •

1-alt

a LA PUBLICITAT,

Capeta* impermentie, preux
R E.10•
EIS ranadim faturwaeto m'Opta.

LLOGUERS

Liobregat. Casa
construida ro troc,
amb dos pisos, (Iile, notianes, per a line ar. sot des de (me miel 11114 a la 1,105:1:
nigua; electriellat. ".arareix. ele. 1:111),

ESPLUGUES

T.

iAirr Airear any de Media/ elns. embelltutrill 8
EsTuD
mente me solde O "anda.. Iferluto a LA
.PUBLICITAT. número tia.

PERIT
_
j•t uxim

bla

dcl Centre, 25.

'11.113, Mam-

corrertusasen, 31, pro')
TORRE d ele Josepele. PeaSelei 225
ines. nao: natiester. Id.
_
-

CASA

. iultt ai irt aPrtil lag ti toi Le lnt,eäntaeel/a1Si 51 ,
pels sonatas de Itareeltant o a lb quttontaina, IMIX111111111. Orerles a
Mulas. s. A10.111.1A.
A

E.

11.

n

ttia ‚lisa sarah u chaco

NECESSITO lis -usena., illobleA, per ocupar-la una boro
Escriure a LA PI PLICITAT, 135,

PERDUES

aefereli. Recriara a

seenSTO «CrROMA'. ele
continencia nocturna de
l'ortna der, nena.

ri

ritero I ta.

!minero

contra la

primer.

llar •
Calva «Manto I Morir de PIPIIII
celona, senpeulirli thiptleat ras de no
3tei g mar•se en el terma de nutnre toas

VENDES
mAGNETos .
re r

1510V.

:5

ISeesets -il.

lanre. 47 e. ponerla.

linteatzem sud) W.
liq011 t in•talocill

T RA spAsso
des/rato completa. VILad011ial, 1111111. IZ;s.

r,A Als atores tortuosa lince.
LLEy urea
Ciallerf:,
.'ene
"I"11101131 de
LLITS "4"`A
Cous,
rles I utodeli,
preu. VIladenlat.

CazCuria 5:011-

1:talpottga.

Pagarla brin ent i na% 011
. ramor cetilrie:
QUIOS C
t'arre: . al 5055. RaMbla Flor 5, 10 1 Anuaale .

a 0'50 pessetes :es den
meres naratiles i a 0'10 per

:: cada una d'excés
dc 500 peso. -

GRAMOFONS 11.`: .,
CII th> .., -

l-: 5"u

sepa. contra

lo/e., mena

XvInVd

4..

DIVERSES
CASA RENE
a illadelna. Careldara. Ir•aUernui pl del (nneel 1 an\10111 4 1d. 15 relatan 4503 4

COPIES
11104

asau,r t
PESSEBRES:StrOh
vluis
ea ditticut de laps. Manuctl>114ftni.
cesa, numero 1../.

VIES URINÄRIES.

la Impotencia. Anahal (le Una, 13015.1
pus. Hunda Linversital. a. Puilclitut

". Curt
DR. MASSOT 9 volt, °ralles.

áuril, 111'1011 ., t sorticres m'entines. Operatouns a pt veis l'Indias. 'frie. 177S S.1..

DENTISTA•

l'Orla ferld&Sa, 91,
10 er . 120 3 a 7. ?reos

vigornzeu 'ostro

Nercto•Ilat4. In•oritn1+,
Miar tui ut i . E-pasmes, Iresvarts, ele.

SPORTSMEN•
• organistne prenent

Vi'
a tuabans
TRASPASSO y es.

""" "1"
P"una ampolla
COSTIPATS ile
de
amb

Millo plaea Crquintiona I play, 7111,pw.
Te.. una leuda patita, patrant nomas eli
prestat ges. Red: LA PUBLICITAT, 150.

almete radicaiment la
BOROSAL Neurastenia 1 instalasmes ett% cenia broontr.

TAPISSOS

rdu: r11,,t1.11:

ntlivern 61

35. roo,
1501"•
DR. MASSOT coli.
omites. Cura
SI.1 n 111 . aelf n M 1 >federes en'adqUes. Oparaclonsa pi en-. acalles. Telef. 177% C. I'.

111

u a II II II E

Noma tantea, ‚len 0.0
pasteles. Mallorca. titi-

BOROSAL

EXTRAVIADA Ira° I trilt:t67:5
Ingep p allares. t'arree Masco de Garay.

a
fernr:1113 d'eser.prori,

CAMBRER, 1.A PIIIIICITAT. T

PREMSES

anuda-

lose Ile g arient habilaeld botamen;
dormir. Canto . . 11111111- 5O 5 g . Prilller.

BEarTia"
T.

Fi • Amul-mees. 'engarita
Estertor.. a I 5 PITILICITAT. H. T.

American atyt. Salmerüli, 57.
de caballa. refractario, naraCAIxA lisstmo. 5IallOrca. 125. inter.

•

tuteen) moderna. nao: tasa

d'en"•

COMPTABLE.flVarn011( prImart,
C0PTABLE

SENYORA

JI

TIous de luxe a preus barztissims. Espardsnyes amb oo..
la da goma, des de 250 pessetes parell.

1111111111111111111111

DEMANDESDETREBALL VIATJ

ANT •curredor. s'orareis. Es•
crture a LA ['CULI.
5_11.5 f. 11,T._
_
de 13 UlYg.
MINYONA Escriure a LA PUBL1.
CITAT, le. T.

II

VENDES AL DETALL
▪

Per a la tap a,* I.P.1

LAMPISTA

•

▪ Ingienicamb SOLA DE GOMA marca FORD . Boxcalf, tall anglés, doble planti l la dé cuiro
IIII

DtredUENT drogues, tCulereli.
Escriure a LA PIALIEITAT, II, T.
electricista, votareis.
Escriure a LA PLI1L1-

II

CALÇAT

L'ESTAT DEL CAMPIONAT
Ve't ad ra •ctual puntuaciO deba
equips del grup A a les comartille.;
de Urania:
Portbott, 11.
Girona, 9.
Eigneres, 6.
Sala 1: din, 5.

LITAT, 8. T.

15.7,1 presentable. ea

e.,..1.,uur.

CRIAT

la-

Ros

ORETA

l äditula tddluad.d u...1w a, u.
nerebita. Escriure a LA PU-

p i icliA I, H. T.

crldre a I A

A per a tal es neceislla El •

T

MUJA

LIRA

EDICIONS

priva de donar cornpte detalladament d'aquest partit, ja que tal vol,
ta fent-ho podriem ferir la ausceptibilitat d'alguna part, per la poca
correcció en que s'ha jugat.
L'equip guanyador eslava format
pels jugadora Sola. Surja, Vilamala, Aveli, Riba, Esparza, Torras,
Serra, Llosas, 011er i Juncit.
L'àrbitre del CoHegi, imparcial.

PETITS ANUNCIS CLASS1FICATS
1, ERTES DE TREBALL

t

platito La

ra s a Ings

im portant d'Espenva
asperiarnat en tapias°, ren g tomil. g en almo permanent de paadres a Loll, dra•
tila , oleorranea. cte. Yabrirarin mares
enotnures.-rso remiren atoe visitar
Iguana Mil. E. aluottalcou. botero. 41
Oblat Pertarerriabar.

111 • 1,11.,

aeld

estaL

aegala

toar kti

I ITOSIL
riornlIca I debIlltats:

ANEMICS 9 %matra remel ea FI 70.
cit., 'mollear/A vegetal.

CONVALESCENTS

de

la ette.

troaarea le
torea nerauaa yreneat F5TOS:L. zaae.:za.
rió vegete!
_.
del pa, Be letneu el hieit
MALALTS maoista FITOSIL./0•515•
t'Aria vegetal

lipraeiinarlei -tnataiitustaisffl
x-s-es3 FITOSIL, menee* bIllda
8414, Farmaelta.

▪

~MI

F F11 G ORIff I C .

ÍCOPIA

"DADO"

U'un mataba original, el quäl
pot fsser NI • ma o amb ¡pulsee« maquina d'escriure, Ja aliad de elnla o lampó, rapendutnt Igualment dtbnIxos, plana,
esta« de comptes, música,
etcétera.

a
e

anima* Ni ~ocio

II

11111111111111 NI
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••

romea

ALJTOFRIGOR
_
, .

II

it,
o

3
a
.

y
a

E

•

AIGUA d'HORLINE

•

o

LA MAQUINA IDCAL PER II
.
A LA Purrrr^ INDUSTRIA gi.

VIVES PONS -

e-

PRODUCTES NORLINE:
AINUA e1a0MAli (INInre Aureoles per ob Mulla glasee) ge, DISpe.

LATO*1 (une I e.• POLVOS Dual 11411...ClUIMA (ulte
lee arrume 240. - MUJA DAINTIFIIICA (er empale» elluvusennet 5..
SATROL MONTBY bale ~wats per • buyo do pelas). reo .ouirten (pa>
POINNs at Merinas per a reguerer es ~E). Irie.

per a netejar-lo.
'conatituetx l'aparen Ines ttet,
;aenztll. vacile 1 econenuc.
ponis

D*d peral Estaldiarb SUMO RIME& &C • huele Íd flobstria. ti • Bruno
•

•

GRAN XAMPANY

alat bo 1 barat. Tapineria. 29.

taita

lifilifiti

ne
5 per 15'75 num., a 53350 peSsetes, al compita, i 1.042 pessetes
e lerlflhiiis. Paliant 200 pessetex
d'entrada I mensuslitat de 1755

pesseles durant quatre suyo. Lloe
sä I pintorese. No compren terreny
seno./ visitar abans aquemts solees.
Inrnrmaran, le Eran , : AregO, 266,
primer. de sis a Volt.

sobiranes contra la TOS
afeccions de la gola.

11111111M11111111118316131111

6aratie . 11rtac, 866.

Mel Dr. 0113150. Rambla PM Samaria,

11181191111111111111111,311111111111

reo._ veseri

1 Mueles de pares per a en! .

411. lar Mitre Maulla* 1 5141
Impoteucts.
Muenda leactatne
uts Der et
llene fallid 44 101 Inalaltlell Setletile:
Mama , pes. cuma Preatata . tbm•
Salte: de le 1 de S 4, 140110otea per • emplea« t ubrera.

SOL A R S

TASLITIS

»id »ti,

Rambla Santa Mide" y

VERITABLE °CASI')

GASA
refrescants, desinfectante,

• criat en lee grane eme naturals ell•Leplu.
•
g. de Francoli. Colmados i Drogueriss

Unica casa per a

Preus mai vistes
: PASSAT6E BACARDI :
(Rambla -Plaea Reia»

no podran res contra vosee
aparell respiratori si el protapia- Usant

11. dk 1\T C 1La

Curar del Contare, 24.
Apartas de Correus 528
BAIRDCELONA

UN BASTO

LIS CORBINII D'AME

CemiesSionari general:

A. MARTIN MAYOR

Present salaste

/1111
AGENTS:

hill

1 en odie color al vente caballa «I Mema «nonti Dealblo.

completament eqUIMII, amb le
ganes de paper hectogrällc, un
(lascó de Unta violeta 1 una el-

[

BARCELONA: GIRONA 112 •
MADRID: PRIM, 2 j

Estera cicatea. prozreetn, eficaç, Isofeadva, poma d'usar. que color -

anuerelal
plan» de 21 per 81

CAN1 10.16in/n„<„
-4,

a ID

:a
•
munilumminummummumanuesumummummommememer

Meta po alzo, *Moto

.60 Pessetes

!

1:011114N3 DE

ZURICH

•come . INISTAIIIIMITS • Me .
; CARNI81111111E8 .. 1111110111111111 - U&
• muo. . reeeleulte en MULATO

neneeirlea

II

Us bes de tupir, ei als caballa elan* apareinan al vadea cap. Un bes de tenle desseguida
que l'atemic de la vadea losintut aparegul.

111111
lilticijista
grøldòrla

A tABRIQUZIS MG
IPIPIt
s
1 CAMBRES FRIGORIFIQUES

ei
n

SevOr, imb da adiada blues, ea% coba cateada per • , guanyeret Is vida. Iguana.
gimes fan 'sil 1 stastemeall hile Ida Silla
per a donar candi.
Alee nora a per per visa doses. Une
sama preatalem pes deoulr una Unos cotillera 8 &Suenac a la dome dala lit% Ose de Lamer.

COPIES

•

iSCHER IWYdS Y CA:

n

dio fabilcaeld francesa, nobleu, perfeetelL de
dele? A IN» (18511141

*

ig

ter Puente a 120 ates.

liätzsej

SEGELLS DE GOMA

ELS ESPECTACLES
-TEATRES

14.04444.0.444444 .515115 04

-

TEATRE NOVETATS

Gran Teatre del Liceu

banca, egaeiltre. «Mea I mnal.
cal. Pleamar, lar. Ventura liannag.

Avui, dijous, vermut popular, mai vist: La montería
i l'eminent artista Antoni
Saludas en Los mosqueteros del rey. - Dissabte, nit,
debut de l'eminent
PAUET GORGE
amb la gran obra
EL GATO MONTES

•

Aval, diJous,

duee grandiosas funcione, duee.
Tarda, a dos Cuarto de cinc, ma
1111 5 e infantil. i ni,. a dos quarig
de den. CO
soda.
Doe importante debuta, dos!

Debut de rintrrand domador Eranchi aieb els seus

Vuit !leona selvatgee, volt!
Debut dels cielistcs rieras

Innovated

Teatre Català Romea
Teläfon 3500 A

ri‘S:

TEATRE POLIORAMA

Lema, nit. a dos (limeis de deu,
ettraordinärles tüncions.

CoMpanyla de Comèdies

o

Gran Teatre Espanyol
...T.ERE- «nona

nema, tarda, festa de Sant Tomás. Tarda, a preus populars,
la magnífica obra d'En ltossiTico!, L'auca del senyor Esteva.
Nil, 'Vol liada de 'Al ruin del
districte II. L'auca del senyor
dr.s
Esteva. - Ditimmigr,
Els pastorets.
quarls de sis,
Nit, El vizir de .Lenkeran.

L'AVENTURA DEL PUJADOR
quo s'esin .»ara a l'a Pi!, a les deu

dreraileerW04.44.44.4144.44.4414
4+0114444444+84.11414444441.

TEATRE COMIC
4.

Estrena del pas (le enrni> dia de Lluts Manzano,
Miss Mary Merino. Debut
de la formosa primera tiple
Eva López. Representació
extraordinäria de la popular sarsuela en dos actes,
de J. Ramos Martin, música del mesilla Guerrero,
LA MONTERIA
per rerninent baríton !Board Fusa*, Eva López, Felina Herrero, Francesa Gallego i Caries Nufart. Nit, a
les drum. Miss Mary Merino,
L'opereta en un acta i tres
quadros, de Mihura i Goalzälez del Toro, música del
mestre Penella, LA NIÑA DE LOS BESOS
La sidstreld en un acte
cinc quadros d'Arniches i
Garcia Alvarez, música del
mest re Dled.
EL CUARTETO PONS

Avui. dijous, tarda, a les
cinc, rnatine de moda popular:
LA BARONESA
Nit, a les den, moda selecta popular:
LA CASA DE SALUD

Companyia dramàtica
ROJAS - CAPAR°

Telid'on 3500 A.-4, 5 i 6 gener
Phitdre, de Hacine; La oourse
du Flambeaux, d'Hervieux;; Sapho, d'Alphons alude!. Pels
1-minentes artistes Madeleine
Roch et, Jean Yonnel. Societait es de la Cidnedie Eral-lerdee,
seemulals per notabilissims altistes dels primers teatres de
Parfs. Fills al 28 els seran re
servades les localitals als senyors que les posseiren en 'l'Ultima actuaciú Robintie-Alezandre. Detalls per cartells
eS.

Dernä, divendres, larda i

exl raordinaris programes.
n1515••••••••••111•4444444•41.•

-CINFMES--

Saló
1

Catalunya

ORAN CINENA DI 1101311

Notables aulas 1 ele
Ovil,
bit, a dos gimas (Ir
den, exPläs eolossal hl melodrama
passional en bls

I.a

Invenrires no Id huna/
per
a (lonar Itor als assalgs dr
EL SANDIDO JUAN PALOMO

o

LOS SIETE NI404 DE [CIJA
alto s'estrenara dissabte.

En prepartlelO:

Linar° 1 Cerrillo i sonyors

No a'hl cap. Barcelona

1

Putlly-Filme

$4444.0444444444444444+1»
•46114444414N44444141444144 4

Re4~~4***»•••••••
•

Tertúlia Catalanista

SALA EMPORDANESA
Cure, hl PI, 11

,TRATRE OATALA ROMEA
nit; La madvasla de Sit.
geei i II Visir de Lenkspan.
Re' despaixen vals: Capelleria
Ofit neapital, 18, i Rellotgeria
-Devanada de la Presó,

codeen Moore. Un ~amant amb
sorpresa, de. molla broma. Realta Patita. barrer dia: La perla del
• roadway, per Mamarias FIsher.
nema, divendres, moda, estrena
serisarional: Amor que vano, horrorosa eatastrore ferroviaria. Diumemo. , un, una altra estrena: La
duquesa Mista«, per ilesperia. fil.
marls gran estrena: RiOardet reportar, per Mellara Taimadge.
Aviats la aran erina/n(5 Ile Raquel
.
Meder.

Temporada de Tardor
Oran companyla de eomädia
ALBA - »RAFE

raial -ro 1. El sacritielo sie un amor.
2.
vurita de/ presida, lo. 2. La
prueba aeusadora. 4. Madre heonca. 5. El martirin de una santa.
iir hombre a hombre. 7. El callo
de la timerte. 8. Sacrificio remiras
pensad°.

'Güell, Ponce, Hernändez,
Frontera, etc.

.Avul, (labias, tres csirelleS: Coincidencias, neeel0Sa comedia, Per

Teatre Barcelona

EL SALTO DE LA MUERTE

DOÑA FRANCISQUITA
per la isenyttrefa Hidalgo,
senyores haga. Lazan, i
Cerrillo, i senyors
Casanave, Palacios. Frontera, etc. Nit. Doña Fran°loquita, per la senyoreta C.
-1I ida lgo, senyores Martin,

8.

ELDORADO
Oran oompanyle de 'amuela
de JOAN VILA

Teatre Català Romea

o

Empresa Francesa Delgado
Gran oompanyla cómicoI (Mea
AMADEU VIVES

14441•1144444444444•044444+

44444444~~48488088.

Detnä, di/ y:nitres. tarda.
No III las 1 'I'Nc10
Ir a donar Roe a Eassaig general
.1,1 u ernalde sisle/il in tres artes,
TORNA L'HONRA A LA NO1111

000000000lffl0000+offloo:4
TEATRE TIVOLI

suela. Direcciá, Pepsd
Diumenge, 23. a dos quarts
le quatre. Carandiós programa:
La cara del ministro, El päja.
ro azul, La canalón del olvido.
Superlt repartiment: Concepció
Pepeta Huertas, Pepet Fernindez, Galetä Basando, tenor Rosattl baix baríton Parara, Manuel Pradas i alares notables
elements. (Vegeu cartells.),

Priaxiinament, reposieiú:
Que no lo sepa Fernanda

Avid, dijous, larda, a /es cinc.
Entrada u butaca ENA pesseta
I. El noble Si mestre del rol
L'inima que m'aguanta
1 III. Don Joan de gerrallarga
ritt, a /es (len, grandlOs exit de la
Ilegenda d'amor i de simia,
t'Osudo, (l'E. LluelleS,
MARIONETTES

LA MALVASIA DE SITGES
i EL VIZIR DE LENKERAN

Palace Cine

cine.
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ELS PASTORETS
L'adveniment de l'Infant Jesús
El més joiós i mds emocionani
de tots els espectacles. Preus
populars.-A cada sin dels petils
espectadors li seres lliurat un
número per al' sorteig de joguines que tindrà !loa el dia
Reis. Nit, Tertúlia Catalanista:

Empresa Sindical Musical
• Grandiosa.companyia de sar

Avui. dijous. tarda, a llos

Completaran el programa 101s ras
arietes (le la enuipanyia, a mes a
inüs deis (-1.1ebres
8 Méndez, 8
faMosa troupe d'aernbates saltai eIS aplatirlIts
Pompo«, Thedy 1 Enui

Dissable 1 diumen g e, tarda 1 hit,
estupendes fin/Mons.
Es despalza a Compladurla
NOTA-Aquest teure esik dotat
de calefacc10 Central..

Avui, dijous. tarda, a les cinc.
Espectacles per a infante. La
meravellosa obra en cine ;lides
i 18 quadros, d'En Folch i Tor-

/ TEATRE NOU

Oran oompanyla de sarsuela, opereta I reviste' de
PEP VIÑAS

PES EQUIIITItt
Oren COmpanyla Internarenl ser.-

Avui. 16 de propietat i abonament, a les nou. Debut dels
ei lebres arlisles Campiña Alcaraz, Josep Palet i de la notable contralt llanca Serena.
Penúltima del cèlebre baríton
niccardo Straeciari. L'tmera
guaira actes Un ballo In Masahora, prenent-hi part els aplaudits ailistes senyoreta Gicvaneiii i senyor Torres de Luna.
Mestre Falconi.-Dissabte. fundí) en honor i condal, de Feminent mestre Albert Coates.

deeolfflepooms0000imooese
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I aDimano.
ella 25, Mula de Nadal.
les eine de la tarda, estrena de
ELS PAIBTORET8

Avui, dijous, farda, a tus
quart de sis. L'extramdinariament aplaudida joguina
cinnica en tres sietes, d'Arnald i 13aelt, arreglada per
Antoni E. Lepina i Liarle
Domínguez,
EL AGUA DEL LOZOYA
Nit. a un quart d'onze, l'aplauditla comedia en tres
actes, de Caries Arniches,
LOS CACIQUES

44".............910".
diellirelMhe

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia
Aval, dijous, larda 1 nit, pral/Mines Col lo, Cine estrenes:
LPS peilleulei «nalguee Mal presidir porta malee 1 Partida do galtla Interesase, comed« Temporal
• bordt II 1 dätTera jorn ada de 14
pellica« »telera Babel de Todo..
I la grandiosa 1111 aimee, per Mirla
-

Dernit, divendres, tarda, O•
nio I figura. Nit, gran moda, El orgullo de Albsoete.

1

Pael1111111 ANIMA,
pelo menea.

PasWrets, cantK . ..Mula merareIlesa, tialutmenl, tipa -sardana dual

n

.x,.

emeeme
...........ei

• r e.

`•

Dissabte, binario! de
IRENE ALBA

.r• • •.to o ',4kn
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Diulnatiltd, la colosal' pellicula
en cinc Jornada Le digna de leen.

814114V.
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ORAN 5Alo DE D00%
r r e, •• n
I> c.
. P.I.HCrgi
11 11, M

Atad. (lijou s , tarda I nIt. Quatre
estrenes: La prPiruti ',l'idea Mal
prooedir porta mala n; la formosa
conirIlla La partida da pOlt; l'Inlores:sal/1 i extraordinaria El violo., per Maria Jacoblni, i Coincidències, ac la marca "Motu)».
1
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I Monumental - Pedró
WaDryria

Traveseis de Sacsimort, to,
91911111111111 GIRONA Nuaml

he

FONDA SI»
MENJARS A LA GATAL.t.%
11-V lb/11881A. 5:
Telèfon 1378 A.

Avul. diffids, estreno:5 Cl Anbular social, IX I N. darreN: Dobla) tes I t'italiana, per 31ary Dickford:
1
(i El botal de Saint-Marien; La perla
.? da Broadway; Tomatal flaquee.
Diumenge, nit, estrenes: La
do Nula, I jornada; L'homo que
mai no va mentir.

reerreeccresoreeeoreceeceeerearleoccearceoceoceoPeow

CONCFRTS

Associacie leen de Cenc-d1
Sala Mozart, Canuda, 31

Diumenge, 23 de desembre, a
dos quarts de sis de la lan!.i
Presentad() de l'eminent.
linista Jullen Villain. Pianist,
Alexandre Vilalta. Inscripcioh-:
Sala Mozart

RESTAURANT

Palau Música Catalana
4444444444444444404444.e.

COL ISEUM
Carta Catalanes. 808 al 505
Telefon SUD A
Aviii. a un quart
cinc de /a
larda, ertraordlnart diJous Infantil.
SEI.ECCIO GAIETE
Nevetote Universal; les divertidIsdimes pellfenies crin/tones El Place
abano Qua ala arena; El al« fa la
fam 1 Pamplinas al Pol Nord, tor
broma; est ena de Id
les de niplta
preciosa exclusiva Gaumont Ele
Itero« del canee, pellietila de Nadal. inteipretada per WeSleY Barre, -el noi de les pigues"

PNEUS:
Butaca preferència, UNA Usuta.
Entrada general, PO clintims.
Nit, a un quart de den:
SELECCIO MAJESTIC
Actualitate Universal 5 Gaumont;
exit imponderable de la grandiosa
I originalissIMa superproduccM:
L'hOrne i la bestia, erearld genial
de Jolui Parral/u/re: la preciosa
exclusiva Ele herois del correr, inler p retaeld ma g istral de wesky
Barre, "el.• noi de les pigues".
PREU8:
utaca
pefieNencia, 1'50 pausas*.
B
Entrada general, 50 céntima.

r******~44+~.444

A les eine de la tarda de la
Diada de Sant Esteva
.
Collecrt do
CANÇONS NADALENQUES
originals i populars catalanes i
est rangeres. por
l'ORFE0 CATALA
Programes i localitats, rnagat-

zem de música de la Unid Musical Espanyola, 1.1 3, Portal do

Condicions especials

als senyors- socia. de l'Orfeó Ca-

ta I ti.
1444~04444.•••544444sa

SALA EOLIAN

pati Blau!
El saló mds hIglänlo de
Barcelona
Saneen nit

Grandiós èxit de‘
Jazz-band VILA
Calefateel6
e444444.Neeareedd8048Ne

FILL DE PAUL IZABAL
35, PASSEIO DE GRACIA, 35

Delud, divendres, a dos quarts do
(539 al/ajen/3
El critic musical de -La Tribuna",
EN RAFEL NORAGUES
dissertara sobre l'-'11 n Iniorlsine
la música I cts SPO3 infinnejMes".
amb Illustracions musical, a carre n del director artistle d'aquesta
sala, EINOS BARANY1, 1 el dissertant.
Invitacions com de costum.

eeeelleeeelbeeteeeeeeeeeeet

Can CULLERETES
Quintana. 5

Tolefen

280

CASAMENTS
'ATRIOS
DINAR' DE CASA
reftelhe44~4888.0.4ffl"

Diana-Argentina

Excelsior-

Avui, dijous, iseg,tina Isabel de
Tudor, La tempesta a bord, El
viatge, Mal prooedlr, porta mala fi, Partida de golf.

Editorials de LI PUBLICITAT

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non

Corlecció triada

Avui, dijous, Absent del port,
El sus de la senyora Sands, La
ileona, Atropellat per amor,
Mals somnIs I superstIolons.

Cinema Princesa
Teläfora 1371 A.
Avui, ilijoits, tot estrenes.
Grans èxits. El miran de la vida, grandiós film dramàtic realista, essent una de les obres
mes discutirles de la celebre artista Mary Mac Lean; La contraullYa de bie n », superb cl..
ne-drarna ;Trainera grandids,
interpreta! pel gran artista
Franei Dristiman; La sirena,
grandiosa comèdia dramätica
de gran interés, interpretada

El solasignai encarrega______exemplar
d'aquesm obra, al preu redutt de
setes exemplar.

2'50 pes-
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ORGUESTR/NA 517 1 E
SALO DE REETUCI DE FAMILIES DiSTLIG1084
dijow, marfil& 1 esplendid programa. Estrena de ht divertIclissing
cinta L'huera dele tres promesas, de molla broma: Actualitota Ilaumont;
exit soronds de l'obra de les/ que ha commogin tot el nona El triar« de la
dona (exclusiva d'aquesta Empresa). obra pi-istuma do l'insigne tragar i
'Ilustre escriptur Severin Mara. sublim cruel(' de la eininent actriu Tana
p rioyme assnuipte vera/me/U enmenovertor.
PiOTA.-Mal g rat ei liar g inctrater de la pellicula El triomf de la do" per tal
que no perdi Inter6s Eassumple f'S proterrarä seneera. Tarda. a un quert de
sus l nit a un quart d'ente.
Prime corrents: PREFERENCIA. 1 pta.; GENERAL, 050 cte.
Doma, divendres, de sis a vuit, es despatvaran butaques numerarles per a la
sessia especial de les Sis (Ir dinMenge.
Acial: estrena de la grandiosa pellietlia Frou-Frou, per la artista Gina Palera)"

ORQUESTRINA
GATZZ-HAARA. Contractas.
Roynds._Tapineria, 35, primer.
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TIEMPLE DE LA
ARin«RATIC
K LIRS A AL CHIBBATOARNfla
_ 5ALO -

1' 1 gran artista B ' ' rt
Absent del seu lloc, dues
pa p is de broma; lereera • Arennals britinies, original cinta
instructiva. - Diumenge, nit,
estrena sensacional.
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EITRIV-CODORtilt1
Gran Teatre del Bofe
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Antoni PnatE
-

Grama de toles clasees en metalls 1 fustes. Rapideart en eta enderece Corta Cetalanee, 145 (entre Tiran 1 lar«). Tel. 715 9. P.
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