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EL CAS DE GRECIA
En les eleccions legislatives celebrades a Grieta diumenge
uassat ha sortit triomfant la idea republicana. Els llocs de la
t'aullara queden repartits entre els republicans i els veniselistes,
avui poden ésser anomenats republicans oportunistes o pràctics. Han anat al retraïment els partits de l'oposició, però ha
votat el 75 per cent del cens electoral.
Encara que la votació no ha tingut el caràcter d'un plebiscit sobre la forma de Govern, el resultat de's escrutinis es prou
coqiient en aquest punt. Davant la impaciència popular, el Govzrn d'Atenes ha hagut de pregar al rei Jordi que fes un viatge
cr l'estranger, i el monarca ha ates puntualment l'amable indica ció. Diuen els telegrames que, abans de sortir de la capital
l'august personatge va rebre un milió a compte de la
›eva Insta civil i per a despeses de viatge. Es veu que els republicans de Grècia són bons pagadors i que saben fer elegantment
deguts compliments a la realesa.
Davant el resultat de les eleccions gregues, un diari barceioni, "El Progreso", òrgan de N'Alexandre Lerroux, crida amb
veu d'entusiasme, una mica enrogallada pel fred que fa: "Viva
Grécia!" Recordem que, anys enrera, el senyor Lerroux, davant
'a tragedia de Belgrad en què moriren el rei Alexandre i la reina
Draga, va cridar en l'encapçalament d'un article periodistic:
"Viva Serbia!" El crit d'ara molt més moderat que el d'abans.
No es pot ú que els reis siguin assassinat, o que siguin acomiadats cortesament i amb tramesa d'un milió per a les despeses.

Nosaltres no ens entusiasmem tant com "El Progreso" amb

el cas de Grècia. El poble grec, tan aviat republicà com monàrquic, veniselista un dia i antiveniselista l'altre, germanöfil al
leati i aliadöfil a la tarda, no ens sembla un model de pobles
conscients i madurs. El nostre "Apa" ha dibuixat una caricatura que diu més que tots els comentaris periodístics. "La victòria de Veniselos... fins a l'any que ve - . Aquesta lleganda cariceturesea està perfectament justificada per la història dels dos
darrers decennis de la política hel•énica.
El Govern dels militars grecs, que posà a la seva actuació
;a nota tràgica de l'afusellament d'alguns ministres i generals,
procedeix ara amb major serenitat, amb lloable tacte. No va y ol es escoltar la veu de Veniselos amb ocasió de les penes de mort
i.raposades pel Consell de guerra que jutja els responsables del
desastre d'Anatelia, i feu complir la sentencia irreparable. Probablement, l'experi è ncia ha ensenyat als coronels Plastiras i
Genatas que no pot prescindir-se en el món d'avui de l'opinió
internacional, de la consciencia moral del món. I per això ara
ban fet raes cas dels consells que, des de Iluny, els ha adreçat

Veniselos.

Sota la pressió del partit republicà, que avui domina en el
conjunt del voluble poble grce, el Govern d'Atenes anava a convocar une plebescit que precedís les eleccions generals. El gran
esierdietere'reffsli feu veure que aquest procediment era perilloeíssim. La Gran Bretanya i Iugoslàvia havien expressat Ilurs
sentiments cuntraris a l'abolició dé la monarquia helléniCa per
un procediment sumari que en l'estat present (Vaquen país podia
semblar un cop de força. La tesi de Veniselos era que primer de
let calla procedir a la celebració de les eleccions generals, i que
l'Assemblea Constituent que de les eleccions sortís, hauria de decidir la qiiestó de la forma de Govern. Així, respectant la Constitució, seguint els camins normals, la decisió que es prengui en
el seu dia no suscitarà l'hostilitat de les potencies interessades,
per un motiu o un altre, en la sort de Grecia.
Tanmateix, e' negu i t de la muitltud, desitjosa de veure tot
, eguit la desaparició de la monarquia, ha obligat el Govern d'Atenes a introduir en aquest programa una modificació. No ha estat destituït el rei, no se li ha demanat l 'abdicació, no ha cessat
oficialment en l'exere!ci de les seves funcions. Però se l'ha enviat a fer un passeig per l'estranger, amb el pretext que la seva
presencia al reialme durant aquest periode constituiría una coacció sobre les reso'ucions qu2 lliurement ha de prendre l'AssemIdea. Tot fa creure, pelee que el rei Jordi, en marxar, no ha pres
precisament un bitllet d'anada i tornada.

Full de dietari Converses
ECONO.THES! ECONOMIES!
Si veieu a casa vostra un lluni que
-:ema inútilmcnt i sou un leane que
a ir comptar, qué féu?
*Beta enzill. oi? Apaguen el llum.
Aquesta és una eceniomia que lerigú
pot censurar, que tothom. opinant
anradament, ha de trobar plausible.
Si una niestressa de casa veu que
S cuinera un dia i Valtre . pela patates
-a una quantitat evidentment caces're, que fa? Cuita a advertir-la. Potr arriba a pesar amh una balança
•••, patates socessäries al consum
Ve't aci una altra economia que
:tspoe sabrem censurar.
Tenim. dones, dos exemples, d'una
vulgaritat adaparadora. ho recosen,
/inri) indiscutiblement dos exemples
d'economia licita i aconsellable. El se7/yor que apaga el Ihm m inútil. la se'
Tlyora que evita una disbauxa de /nen an, no són un gran senyor, ni una
'ran senyora. però exerciten un dret
no lesionen cap interés legitim.
Ara hit cls estalvis a ter en els
ileisupostos públics es presenten scmare amb la mateixa sitnplicitat que
a els dos exemples que acabem ¿'ex'
eure de la mis elemental economia
/loméstica?
A vegades, si; la majoria de les
vegades. no.
Ili ha molta gent que parla d'eco-.mies amb u, punt d'embriaguesa
, :tte no manca de perills. A primer
vista, un programa que digui: "Anem
a fer estalvis, anem a tallar el malhatatament del diner públic", és un
programa cite no falla.

Però ve que el programa s'ha Ce
concretar. Un hom sap en qui cons:stiran les eco:lo:u:es. T.t seguit, el
programa sofreix una minva de popularitat... L'estalvi. en abstracte, ti
!mis els sufragis perquè Malló creu
' 1181 faltrui afectar els seas propia in-.
larmos. L'estalvi, en coacret, . ja no'
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1 Ogiques
Trobem lambe algas cop sind en
lloc de si no: "Demana's-ho; sind
se n'aniran sense tornar-rho." Quan
la conjunció si està en contacte amb
la pa.-tieula negativa no, no és rar, en
efecte—sobretot si, com ea l'exemple
citat. hi ha elisió del verb afectat per
la negació—, dc trobar el i dos ratas
si i no escrits en un sol mot, confonent-se aixi, amb el sind adversatiu,
del qual són exemples: "No té sind
un fill" o "No és culpa d'en, sitió
C./1 seu amic".
En Vexemple citat més amunt no es
trad./ de cap sitia adversatiu; el sisé
que hi figura den descompondre's.
dones, en s; i no: "Demattals-lio: Si
no se s'adran sense tornar-rho." .St
ita hi equival a tina proposició condicional (si no els ha dentases), i Si
lii és, dones, la conjundó si atril/ que
solea ésser introtlides les proposidons condicionals.
•El mateix confegiment defectuós de
si i no trobem en: "Ella introdui la
galania, realment en eis costums,
en les aparences socials." Aci lambe,
on diu sind (en un sol mut), ha de
dir si no (en dos mots).
p. Fabra
té tants sufragis perqui/ retrau els
que en són directament perjudicats i
els que comencen de cakular que lio
poden ésser.
Cadascú de nosaltres té el seu pla
d'economies i només espera ésser regidor o ministre per posar-lo en obra.
Per?). dissortadament, el nostre pla no
coincideix amb el del nostre vei da
dreta, ni amb el de l'esquerra, ni amb
el de sobre, ni amb el de sota. El nostre pla—vis si té solta 1 —di absolutament original.

Carlee Soldevila

CRÖNIQUES D'ANOLATERRA

La Política
n••nn•••nn •*

Les conseqUnc:es de les
eleccions angleees
(0.1 neetro redactor corratilipertaiati)
Londres. 5 desembre.
El resulta t de les eleccions
angleses bou una sorpresa per
a tothom. Es creia que eis conservadora g :rdrien molts diputala, però ningú no creta que
arribessin a perdre la majoria.
Actualment la situació, comparada atub la del darrer Parlament, és la següent:
Ron fall.

Part Ydi

Conservadors. 258
, 190
Laboristes

346
145

158
8

115

Lliberals
Altres

614 • 615
El Govern, dones, que tenia
una majoria absoluta de 77 diputats, esta ara en una minoria
de 98. Els lliberals que esperaven dsser l'oposició de S. SI.,
continuen essent. el tercer parlit. El Labour Party ha millorat de 45 'loes.
Tots els objeetius del partit
conservador han fallat. Cert
que el perfil, conservador ha
tingut una part de mala sota.
La pèrdua de vots no justifica
da ¡Ardua de 'loes al Parla-.
Ilament. El fet que, Betel d'algunes rares excepcions, a lo t.
ar pen a Anglaterra, s'exigeixi
un sol diputat i les minories
restin cense representaciú, fa
que una pArtItut o un guany de
votos minim pugui produir una
perdut un guany molt gran
en PI nombre de diputats d'un
partit. Pel novernbre de l'any
passat els eonservarlors tingueren nrolts més diputats deis
que el nombre dels seus vots
justificava; aquest any, en canvi, en tenen molts menys. La
sort ha afavorit ara els late._
ristes. Pere sen atenuants.
fet de la derrota resta en peu.
El resultat de les eleccions
és molt poe citar per assenyalar una politice futura. Els
conservadors es presenlaven a
les eleeeions amb una politiea
clara: proteccionisme. Els lahoristes, igualment: impost sobre el capital. El cos electoral
ha rebutjat toles dues coses.
Es podria dir per e:chistó que
el 'as electoral ha vol g ut els
Iliberals. Però no és aixi. perqtté• els ha deixat en minoria.
Ningú, dones, no pot dir quin
fira el Govern més :agradable
al ros electoral tal com es maitifestä el dia 6.
A manea d'una y /9111111 /d ila
ra del cos electoral tenien tes
bones /mueres polítiques que
a Anglaterra ocupen sempre tut
!loe important en la manca de
la política. Mr. Baldwin ha demanat a la nació un vot de conflanc a i aquesta ii lot ha negat,
Per tant, Sur. Baldwin ha de dimitir. Això és elemental. Resten, però, liues possibilitats: o
be el resallat de les eleccions
s'interpreta com una derrota
personal de Mr. Baldwin i aleshores pot governar un altre
personatge conservador, o be
lío interprelat cont una derrota
II partit conservador i aleshules ha de governar Poposieje. El parlit conservador s'ha
fan oat la prilllera porta confirmant com a eleader" mistet'
Baldwin. “Ergo", lia de governar l'oposició. El parta d'opeeicie mes fort es el laborista.
Per servar, dones, les bones
formes polítiques, val que el
reí d'Anglaterre cridi a governar Sir. Ramsay Maedonald,
cap deis lahoristes. oblidant
les borles formes politiquea el
partit laborista no fos cridat
al Poder, havern de comptar
tanmaleix amb un govern
borista per a dintre de vela/te:un e /9 por Irropss. Car apesta
manca de "fair play" per als laboristes t'ora la seva propa ganda Inés eficaç. De fel , per a la
rst de la City i p er als conservadors en general, ri s; certamen', desagradable tenir un
govern laborista, privó, sin vol)
vista tle tarimatela millo' : ara que mes mulavant. La posició d'un govern
laborista IlS ara, en efeele. mollt
píe/ se gura. car ni) corneta amb
una majoria parlamentäria que
desenrotllar el seu

programa, ni Os probable 1//la

probable gotlitrhetiaborista di
viet aquí amb be ,gaire temen4

Com serä afectada la situad() internacional pel nou estat
de coses parlantentari? Sembla
que M. Jacques. Bainville i altres conservadora francesoe
creuen que ara eAnglaterra entrarä en un peWode d'inactivi-

tat exterior que no l'avis res
Inés q u e afavorir Franca.
Creuen que Anglaterra arribarä tard a tot erren cona ha fet
darrerament; potser més que
fins ara. Però obliden que el
primer acte del govern laborista seré reconelxiir els Soviets;
es a dir, arribar, Rassia probablernent abanls_que França.
Altrament no copipten amb la

temperatura internacional que
creara l'existen/tia d'un govern
socialista a Anglaterra, temperatura que pqt contribuir a
crear un front stieialista • (o
una majoria Truiieal:sorialita)
dintre de Erand''.qüe la obIllgui a una inaetivitat exterior
probablement mes gran que

l'anglesa,

sense comptar

que Anglaterra, ädhue en èpo-

ques de Cortes discòrdies interior...e liii seguit motees vegades una politice exterior segura i enérgica.
El trionif laborista. en fi.
debilitarà ele governs feixistes
perque donarà força als elements socialistes, o, si ne'is no.
d'esquerra dernocrätica. Aquest
aVPIIÇ de (marmita cine diputats en la minoria del Labour
Parly anglas és per a mi mes
significatiu per a la histeria futura , que la truculenta revolució russa de 1917. Agites t fel,
que rnentre a tot erren del miel
(ädhue segons sembla a Reíssia) estera- en 44 anoment
reaccid co p lea el socialisme. a
Anglaterra es dosi tran quilla infiel ott pas endavant en la
direceiú socialista, fa pensar
que a triev,l s de les accione i

rearions teatrals de la política
continental, hi ha un fons ideolean/ que estä en proares. 1
que remes transformacions que
en 1917 os preve i en per a l'endemä i que llene en temps do
Mussolini. de SI. Poincare i
teta retira no/ni/dalla sembla
i t lianatem ohlidat, sigui!! una !letra a fla vista que
tins poden presentar qualsevol
Joan Crezells

LES LLETR' S ES-

TRA\ GERES
LES SATIRES DE IRILUSSA
Heu's aquí un pon a veritab erneut popular. Ens arriba d'Itàlia el ressò del
seu gran exit. Poeta plíic, periodista, escriptor abundós i fàcil, les seves
obres, escrites en dialecte romä, es venen a dotzenes de milers.
Iribissa és un poeta de 'es multi•uds.
com Beranger. I un fabulista com Lafontaine No té, però. ni el foc de
:'un ni la nob l e puresa ule Valtre. La
poesia de Irilussa. mit d'aquest temas.
no són caneons de enrabie ni faules.
Sito sàtires. Dessma els versos magnificament clars i primaris d a "Le Storíe" o de "Homini e bestie" hi ha un
esperit eseèptic. eatimista. pera (Pus

l'escepticisme. Irilussa és aficionat a
drscrlme la ca r a i la crea de les coses:
les CO'OrS ami/ que les dececiu nn

pas massa alegres. Peró corona a
r*. • •— m'a Tia% d'indifer è ncia,
Les fan'asies polil iqu es i les ese-/les d'animals serveixen a Triatssa per
velar en cl seu vers desencadenat
sonor, la seva sätira eloqüent. punynt
i molt humana.
"L'ANTICA, 4DRE"
L'illustre professor Ettnre Romagun'i ha recnnit seta e' ti• ol tic "L'antica madre" una sirie destudis i
eles sobre la itatianitat de la culura.
A l'endemà que Itälia venda "una m e
Isirhärie", el professor Rem -sarn
afirmava mis 1 mé•; iii substäscia
i la puresa tle • a cultura italiana."1:antina madre" és un Ilihre de cotnlya,
de combat academic, és cla r , amb les
Universitats per escenari. Ettore Esmagnoli. en la huila per lit cul'ura, es
fa campió de la sera patria gloriosa i
defensa els seas guanys esniri t ita's contra les invasions i les mutieriens.
En anuro,' dies que hom intenta ter
un duerna de la preteaa deea dére'a de
la eivilit ració nrcidertal, armes' 8lbre
en daitnrea
d . l mast emsr
exaltació tic "l'an t iga mace" té una
va'or inés si g niiintirr. Eh aran rs-

unes noves eloceions. Hi ha Un 75 per lita rie
' .. /bilitats arre un govern laborista. avui, fraenssi abans de tudi, enlace nuidee 1 vart ici, sr,i„.,
s i . »Mira; o s'hagi de compor- a arnjeréneia de la me intellretual" 343,1
tar com iii, govern burletes bella mostra de cota E•tere
qualseved. Es per això que el .professa la "filosofía de la cultura'.

DEL PLEBISCIT PER L'AU-.

TONOMIA
Segons manifestacions de l'alcalde,
ts va rebre una romunicació del jutjat militas demanant rapta autoritadda
de ¡'acta de la sessió de l'Ajuntament
en la qual s'aprova una proposició
adherint-se al plebiseit d'Ajuntaments
catalans, fniciat pel Celare de Dependents a favor de fautononda de Cala!guaya.
La proposició de refcrincia fou re(lactada ,,o8 termes dijera:1s de les que
ea aquella Mateixa ocasió ¡oren apee
veis pe, 'altres Ajuntaments catalans.
La dita proa:ida' fou volada farorablemcnt per les nilnorics regionalista de la Lliga, la tradicionalista, la de
la Federació Monàrquica Autonomista, la L'ibera! Autonomista, la d'Acdels independents.
cid Catalana i
ELS DETINGUTS DE DANo s'ha confirmat cl rumor, mame
el qua l havien estat posais ea llibertat
els 11011, ex-regidors de Badalona dctinguts per harer-se adherit al plebiscit del C. A. de D.
Sembla. en eanvi, que ha estat decretada fa :libertad provisional a favor dels tautbé ex-regidors d'aquell
Ajuntament i que ing-essaren a la
¡reté co.,, a conseqüMcia de la insPeeció governativa practicada a ersmentada corporació pel capita Rodad.
Tal regada aquesta P loticia—rabsoluta
veracitat de la qual ranear no ens
consta—ha donat ¡loe al rumor alludit.
Els dctinguts per l'atore' primerament dit estan acusats, segons 015
ailderi, per suposat Miele de rebellió.
EX-ALCALDE ALLIBERAT
¡la estat posa! en Ilibcrlat
alcalde d'Ulldecona. Ell loaa B. Queso!.

"BELLESGUARD"
Amb aquest tila! ha cantono:a de
publicar-k a Vilafranca del Penedès
ano "fulla d'arrió dedicada als ¡ores".
Cal celeb-ar-ho.
LA DIVINO DEL SINDICALISME
"Solidaridad Obrera" d'ahir insisteix ' en el tema de la crisi del sindiçalistne.
1 escrin:
"Hanse producido contra nuestra
organizacidn los mas rudos ataques,
las nuis violentas represiones, las mas
graves diatribas.
N os corroe. y amenaza destruirnos,
la intriga y la lucha interna.
Nuestra fortaleza y nuestra reciedumbre, con ser grandes, no han podido esquilar ,91 ocasiones el zarpazo
aleve."
Per la sera banda. "Lucha Obrera" l• riblica tot sol/ refe rint-se a "los
ad s'ales ry dactareS "a»arquislas" del
drgano de la Confederación", dieta
que "se han •ropueslo voh ,ernos idiotas a ted,,,".

ELS DIARIS TORTOSINS
Ila deisot de publicar-se el "Diario
de Tortosa".
S'anuncia per a melt arist l'a)trtcid d'un altre diari titu:st "Ilera:do

de Trisa.
EL DOCTOR 3IL'SOZ I EL

BISBAT DE BARCELONA
Aquests dics ¡al cortegut 5 -etts que,
antb ocasió lana In.d.rinto combinació de carrees eclesiasfics, sera almena/ bisbe de Barcelona el que ha és
actualment de Vid:, doctor Muñoz,
pros canegut per les seres tend,,ncies
respecte a la qüesti6 catalana.
No sabem el fonament que pugui
tenir aquest rumor.

UN MARQUES PERD
- UN PLET AMB
UNA COMTESSA
A París acaba d'ésser dictada una sentencia curiosa i

inel ruct iva.
El marques de Ponteres hat in presentat demanda contra
la comtessa de Beaurepaire, a
conseqüencia de la ruptura
d'un projecte de matrimoni.
La sentencia comença por
eomprovar que l'esmentat projecto era l'una vague i que les
relacions que tingueren l'un 1
l'atice foren de caràcter atoe-

tes.

A mes a mes, la prudent sen-

tbncia del Tribunal parisenc no
admet que la inexecucid d'un
projecte de matrimoni pugut
mollvar una condemna de danys
i preludien'.

Pel que fa a les despeses
ednsiderables que ha realitzat
el senyor de Pontevés, els magistrats tampoc obliguen la
.conitessa de Beaurepaire a indemnizar-lo. Estimen que Si el
marques ha adert presenta a
la comtessa, ho feti per desoirIt 74radeh l e7 itq n'en reeu que
ha estat massa generös, a qui
donare, la culpa?

En definitiva, el mol( de la
sentencia pot esser expressat
eit una frase popularisstma a
Barcelona: "No val a /sedar:.

-ton:

LLIBRES D'AR
Leen Werth: *miquis pelearse. Paria„ MCMXXIII. Crea,
editor.

Els pintora francesos se solen

defensar de s erities amb aquella (carie tan coneguda que fa:
"La critique eet aisee, mais la
peinture est difficile", I tenen
rae, gairebé moltissima rae.
Porqué la veritat la critica de
les arts plàstiques és, per regla
general, dolentissima. Si es di-

que la critica detenta es
cosa ftscil i que la pintura bona
es cosa difícil, aquell aforismo
estaria al punt, i alPshores podriem dir que ele pintors franceses i fins els de fiara Franca
tenen molla raí/ d'esgrimir-lo.
moltíssima rala sense aquel
"gairebé" tan condicional. Això
ved dir que la critica com cal
tambe es cosa difícil: "La peinture est aisée, mais la critique
est difficile".
Aquest mal dele critica de les
arts reitetiques perve de haverla &atada caure en mane dele literats, que són. llevat les excepcions, la gent mes cerca o
mies desorientada davant del f enomen artistie. La critica d"art
en mans deis literats es un disbarat moll mes gros que l a ere.
tira literària en mans del pintors o escultors. o be la critica
musical en mans dels arauiteetes, perquearti q uectes i pinters
eón gent correntment orientada
per a l'apreciarid de la literatura i de la música.
Aquí obrirem un parentesl
per honorar una d'anueates excepcions en 'a Persona del cate.
dr LA PUBLIC1T4T. el con dadl
i el lacte del (mal Iota apreciem
i anlaudim com cal.
En D'ion Werth es també una
denuestes excepcions—i de les
millors—. Els seus judicis. calrobé sempre justos. cdli alhora
d'una vivacitat i d'una substancialitat que satisfan i encisen
el p intor/mes exigent. La critica
d'En Leon Werth, no tan prteae•
gués

llonejant cona - la d'En Saltar"
ni tan sistemätica con/ lä d'En
Lhote o 'a d'En Denis. es viera
mes ex p erta. mes leeida i (Oliere

mes rica d'esta. mes personal.
Armes' llibre nute acaba de
publiear el maten/fin literal que
és En Léon Werfh està ple
sentenetes que els &oidor s
amante de la pintura salvan
saboreiar. En armes l llibre

tracten a ii estions värios i panltiiants d a la modernitat

Cubisree. 'frieres, Irepreaionisme. Cézanne, Dents. L'art
a l'e.rola. La p intura noAtira
L'ar p a i sme, Nueet. Renoir. EI
lbietillis m e, In pi ntura sinien.
Van nortai. narrar/in. Mattsse,
Leonardo. Pis farives un a un-PD fi, l a mar i les arenes.
Esni evdarem nef i allà en ‘,1

Hilare d'En Werth. 1 nn tl ogt eg P 3 EMIPirt Pus clafinirh i bit iarit

areb nriatre mota a q uests nroplemes eabilals de la pintura
moder e a. tot p restant amena&
a ea/instes ralles.
Sobre el rin.t,es esznnnism,,.
el nostre M'i r/Mor (lira/ "Arel)

d o tt rentimelre g euro-Irak de
Ce7anne elc pinte), han cohert
mon nit i Vimetr p s do tela".

Sobre "l'art a l'esenia".

nie'"

As, l'art a "ea-o l a elemental.
a iTh 011e la nedn omal n Mfa inrnn
nrOr 7-n“
v a / i r... 0n.ar
ore fer-ho, sense pos.etr a l il
roe
l'heecibte
/ro irisa/afro /o
"laten". Eo I.Aoo %% l o/g il es•erht:
"T.'net ji l'o«onta" fl eA nvoesie
JI ombra/ida da la e , atei ;v a marea,leae;• n clist
reen
cicria f,i, t avorri r 1-tebrepe".
E n fintimiin 'arr e ?, mn.sn
o.00lf?t roncan ffont EH tarnh,•,
ha letrat ('éziinne CO") el n'aalla interpreta los
n n tart

gran reeore".
Del 1"r/h ie rve, : "Fls
DO pinten pasi n,r

m " i rolara . P ; Illon el g volonle.
lee formen i Pit rotor% 1 ANTI 1j«
(ilion la natnrnl asin hoi inventariant-la. ni ,s' és ni rern y s ene
t'eta niestro . Tomha Dinfoirina
crean exn l ieava Poni dtent
nn o!,
Ca dormir norme,: 'onil r i
1n1 dormitivn" . Poi ffirieint-se
a l . enh i stes. En Werth
"Pnem rente/id el nrod ige de

dre: "El seo art, inspirat ea
Pitalianisme deis Ausente, fa
pensar, mes que en els Museos,
en .es Exposicions
Li manda el sentiment del valor
present i de la poeicie del
passat. Oblida que eta irneetrea
d ahans no deien pas, en sentar
els pinzells: Son) nosa tres el
nera ene posarera for.
arcaisme".

De vegades la critica d'En
Lle6 at l erth és menys definidora
a analítica, s'atura a una 'tren
glosen o

subtil

epigrama per

traduir superficials emocione
davant la pintura, per cantar
potser només la ser/sació comunicada per una tela pintada.
Així sobre la pintura de Van
Gogh resa aquests mets que
hom trobarà encisadorament
justos si milis s'apliquen a la
millor pintura d'aquell holandés
de Paris, a la pintura de grocs,
taro/ices, violats i avisos.
"El nin s'ha (leal al Hit. La
cimbra es fosca. El nin acluca
els ulls i apunta corn una teures,
eis dos dits damunt les paranIlea. 1 vett unes grane flamarades. Les vete i no obstant estar:
rillä on sen ala g ens tills. Mei
endins i tot , dintre del can. Pera
no hi ha ni dintre. ni Vira, ni
ohjeetes, ni ulls. El nin veo
.
nomas veu.
Ara es lleva la mil de damunt
els rills. 1 esdevé tina meras-edlIconsaalsharan/eia
d I rra
ibhiise
esomrigesraeinIniaca . •
suene coro ho seria un vel'ut
lístilil que irradies Ilum tordoresrent, com flore d'arhustori
dintre la nit. î aquesta Iluni
embada l idora no ia del din ni
de la /lit. Es ad. dititrie e l can.
des de sempre.—A saber si s'hi
quedarà sempre— 1 ele losan,
ges són d'una color mes bella
que iota color del Wat , sumptuosa com la color earregada
dele pensaments ifei jara pero
sense aquella apariencia de roba,
árales.. florida qui'sari a mi.
l'infant
a-la *hm Mare
i ii pregunta:
—Que es al ga que hom Yeu
quan achica els ulls? •
La mare, de primer. no l'entén. E/I s'explica, i la mere alesitores li replica:
—Aixa no es fa... et podries
quedar cric/1AL."
En Lleó Werth és un dels eseassos eeflies que s'hagin adonat de la mediocritat del pintor
Leonardo da Vinei. L. Wertil no
deliat arrossegar. com la
multitud de crities. historiadors.. "rapins". "cahnts" i altres bacines, per la reprenda del
geni milanés. "Aquest enginver
alle ho reeixi en la ennstruceió
d'avions. ele leí fer-se pintor.
Afinest enginyer anta l'art. Ha
parlat arnh artistes, al café—
Ha après molt de les senvores
que visiten galeries particulars
i exposicions, i que par'en d'estetiea millar que les materres
modele. Ell sap ben be el que
de l'art. Alcuns filòsofs tambe
n'hi han parlar...
Les dones disten d'e'l: Es un
heme tan interessant... •
Pobre Monna Lisa... Us fttu
11S?ell-re en Un sollt de taller de
teatre. 1 us vol g ué esprtarrar

arel) les Si t VPS lenes. Periltlb
sla de saber i entendre tete ell
es el predecessor venerat de tot o
els pintors amb sistema... lis
iPt aroh una entonae t é fatal i
satOntea: to soc un cerebral...
Aixt mateix nea paja alemanva. fila l'un hannuer arabata l . Ii deia a un jove
frandes. a fi rrne es fa earree
do tot el ref i nirennt indesxlira_
ble de la seva anin/a de erepe , - , e;

la n et

Minina Lisa fc t (f i ne( onda.
ra ll a fueir . Ce l ia ;leer a trobar
el Vero p es o hcl Renoir"..., etCilP,Ar rla n. PN\P:a. r t h Aa dones. no seerítin anvint rla/anteet
tltnnti
dsninnincö. tn..ts7hP'Z'Ph011it:SbillIPInnfif>ennr:i ticir::'ne"R

del l teir;-..
Ise,r4z,r„. or smeean
dusuas,, ,,n,seri alrr,,e,
Tube

pgi r P/IA no mi e

la persuassid

de rinexpressah!e.

J. baca

pinter leones, de pintar eritita

d'ave".
Contra l'Henri Mar/in annesta
re g le. punxant i merevelinsa:
"Pa intentat robar tic Pisaarro.
Monet. Sisley i als Puntinistes“..
Ice valora d'En Bonnard.
dinen: "Nnaeurea tati.nae,pas
lee Beis lis l'e•nal entere. Timo_
rae, 'a t./Plan t a/o tea isn mny,„
S a ', PM
.1„an svda
eviati n Pn g asin—T rei>11-No eho irn ns s aTmneratin alta_
Ar t o. Nno , 4e CO”, len AOhlrfeln.
• de w o s• r s Senver*.
: Sobro in ululara d'En itt.
vi. el. erftic no sera Je tan ten-

' P «T URNA a Pum%

,

tia *atea nomenat amblittaa•
doe alemany a Paria Vea filia&
me. EI Osasen d'admialetrall4
del lbeuleabgek ha meato eieb
I
a 'elidaLes retiselons ruNeedenew
as* catan ea rail« de mitlemir
matablement. Mima 011 telie
(la Vereivia, ii Seveese

««

ea Melare •••••••• •
rebele» dephati11,111110,
leadlarasi‘ de PNIMIN011t m

—,

es,

▪
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COMPANYIA HISPANO-AMERICANA D'ELECTRICETAT

En virtut d'un aeord de4 Comite del Consell d'Administrad() d'aquesta Companyia, adoptat en vista dels acords de :a
Junta General extraordinaria
de 17 de desembre de 1921 i
del Consell d'Administració de
la • met-e-1ra• -data, s'avance- el
pagament . de,! cupó - 13-1 dels
Bon.s de- -Renda ernesoS per
aquesta Companyia.
Serà pagel:, a partir del dia
2 de gener de 1921, en la forma 'segiient.:
1).--Cup6 B-4 dels Bo ons de
Renda d'aqu'esra Ç„ompanyià
eonvertit a • resbs. pener ar.gentins.
ra6 'de 675 pesos
OaP r per cupó o Ilur r.qui%
limeja al canvi a la vista sobre
Buenos Aires del dia en,.
s'efectui el pagament.
B - 1 deis Bon-de
Renda d'aquesta Companyia,
no • convarlite • a pesos papez- argentMs, a raó de Pessetes -15 ,per rumí o a l'estranger
liur eqUivalencia ' ab canvi a la
vista sobre Madrid del dia pn
què 's'efectni ei pagament. El dit pagament ,s'etteetuarit
als següents
A • Madrid: . Bane Central,
llene Urquijn. Bane de Biscaia.
A .•Barcelona: S. A. .Arnús°art. - •A Bilbao: Bane tue Bisra'a.
A Brnsselles: Banque dr Bruxetles.
A 13erlfil: Drillsehe Bank:
Deutsche
A Frankfurt a
Bank F 9ltale Frankfurt.
crefw
N-111tenné Aires:- A les ofe,tije.erp l, COnipttIlre, c. •Bal'
ettrol...1$4.- •
.1pita,• ' de: detiomfire de
111 Prei dent del •CoCtiebt CAMPO.
411, MIQUEL
•

COOPERATIVA DE FLUID
ELECTR1C

Es posa a cone.xement deis
senyora tenedors de les Obligacions d'aquesta -Cooperativa,
emissió de 31 d'octubre de 1921.
que ‘eneent. 11 de gener vinent
el cupó número 8 de les dites
Obligacions, a partir de la data
cementada quedara obert el pagament dels expressats cupons,
.a red •del 'seu import integre de
750 pa etes per capó. sonso
cap deducció, per estar lliures
de tot impost present o futur,
a les següents entitats banca-

•

g

Banc de Catalunya. Banc Espanyol de'! Riu de la Plata, Banc
Urquijo Català. Rosas i Cia.
Barcelona, 19 de desemhre
do 1923.-El secretad del Coniite Administratiu. Francese

e

CATALANA DE GAS 1 ELECTRICITAT, S. A.
vencent el tfla 1 de gener vinent els cupons números 48
de la 'serie D.:.1.3 de la sèr;fl
E i 34 de la sèrie E. de les
Obligacions d'acinesia Sociela1.
es p.sa a coneixement •do lloro

.
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Com
la darrera
pinzellada
rosa de la tersura i suavitat del seu cutis. Els
Polvos d'Arròs Flors de
Talavera el preserven de
les inclemències i variacions atmosfèriques.

de l'artista que acaba
una obra de bellesa, és
la capa finíssima de Polvos Flors de Talavera
que s'aplica, en acabar
el tocat, tota senyora icu-

egtJ

4

)11.

POLVOS DE AR_12.0Z

Milers de lustres
i infiers de ge3
El nostre gran gir ens permet vendre
en coudieions fatigues de qualitat i
preu.
Entre rinacababte assortit de xevigts,
meltons, galiard nes i totes les altres
classes de panyeria i folrcria /tac tenim per a l'actual temporada. trubaMi toles les qualitats. loto eis colors
3.1.015 £13 dibuixos que haveu soMniat

3arcelona:
PELAYO,
Sucursal:
HOSPITAL, 27 i ag
Madrid:
CAVA ALTA, 44

MES DE

Cansa 350 a iota Espanya
Perfumeria Gal. - Madrid

pAte

fiLLATIN

de carn I de
gallIna. Ali-

in p ut poderós per a persones
delleades. E. Martignole, Escudellers, 10.

Garantia de qualitat

N>

CARVI, .VALCRS
Centra. num. d
Telelune t240-1231

GRAN ASSORTIT
PREUS LIMITATS

ChPSES PE{ 11 TOR ,.0N5

ANTIGA CASA BAF:GUES, 38, sANT PU, 38
Institut Quirúrgic: Directora, eis doctora Emili Moragas, Sig15

Pérez. Girona, 24. principal, segona

i C.1, S, en Ch.

g

1A1AVERA

Són che Polvos d'arrös de confiança, que no perjudiquen el
culis més sensible. Sin in:palpables i s'adhereixen be a la pell.
El sen pedan; es iincns i delical.

(Atieses es
perla) . per
indforMed
d'emitimos
de llanca I
Gutupanytea
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senyors enedprs que, a partir el dia 29 del corrcnt mos,
de la da a esmentada, quedarh les den del mati, . al domicili
obert el paxament_ dels dits soc:al (Placa de Santa Anna.
dimpostns. a la ; número 16 1, es verif: tara e n
cupons,
íPla e de Cata- sorteig públic dels . següents
Ba ea
tots els ,bons- Pt i g -llur inmortització:,
Junya, flanero 22 !
2104Bons•tedel número Ir ab'
dies' "f1ners.
t. ,.:
.
Bereeloni, 20 de thsembro 30.ort0);
290130114 ;del nti mero 30.001
de 1923.
II! 70.000). •
8OC1E' AT emen!rea
200 Bolas (de/ número 70.0 (11
Ora. ru.:c.1
al 110.090).
'Venden; el 31 001 cuneta. ..• Bareelona, 20
mes i 11 (lo gellte 'tiftenf.'"reS7' de 1923.
ved ivament, el comí .rininero
.42 do la serie A i TI i número
CATALANA DE Ges I ELEC19 de la serie C d • '04 G 2liMCITAT, S. A.
gacions Ja /tiesta Soeietlit. e•
:S.11\-,.,a ;Os senyors teeedots
posa a conCxement de llurs
senyors teredors que. 'a partir d'Obligarions d'aques'a
tat. que el dia 28 .111 corceni
de les d i les dales, 0ued7r4 mes,
a les den de! niati, al doobert el pagamen! 010 esmenAntals cupons. lliures d'imoostos, minh soe:al (PlacaesSanta
veriflearit
mi, número in'',
II la rasa de ha ra n les s
el sorte g ptill;ic de les seurs Sn 51' i Forra. G11,-rnam-4-n
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n interceptados La respeta del Go- Eleven tire Ir*
n es instrucc ons vern ne Moscou a les coacess los al
e Mema per un convit de la So- consorci a alerto&
Chester
mor la mul- cietat de NacAns
lir:id

Museen, 19.-E1 convit adreçat per la Societat de les Naricita; al piren soviètic, pregant-li de trametre a Genova
el 21 de gener de 1924, ele
seus experts maritims per
prendre per a la Conferencia de
la subcomissió naval amb el fi
d'examinar l'extensid del Traetat de nVashington, Txitxerin
ha respost aixt:
"La Unió de Repúbliques soeialisles soviet iques, conservant la sera actitud de principi
envere la pretesa Sorielat
les Nacions, desitja participar
al Usare/tal/leal naval. Env.ara
el seu representaat naval, a
condició que la sessiú tingui
lloc fora de Suissa. El govern
sois no ha atorgat al govern soviètic cap satisfacció a propósil de l'assassinat de Vorovsky.
Els assassins han estat alltberats i !les autoritals suisses han
donat prova envere elle d'una
tolerancia isible equivalent a
un encoraljament. Aixi, es impossible ai govern deis Soviets
d'enviar un representant a una
ciutat suissa."
L'APLICACIO DEL TRACTAT
DE RIGA
Moscou, 20. - Enuna nula
dirigida al govern polonès,
Txitxerin registra amb satisfacciú cl reconeixement "de
jure" de la República sovieti_
ea per Polenia. Afirma que
el seu govern este disposat a
aplicar el Tractat de Higa i els
nitres acords entre les Repúbliques seveldiques i Polenia.
Independentment ,le la convenció consolar a signar, el govern soviètic autoritza la crearió de consolats generals 'de
Polenta a Klearkov i a Minsk.
El govern soNielic es troba dispedal a arranjar amigablement
la repatriació dels eintadans
poloneses que sojornrn a les
repintes sovieliqurs en no s'aplica el Tractat de Riga.
LES REI.ACIONS DIPLOMATIQUES ENTRE POLONIA I LA
FEDERACIO DE REPUBLIQUE RUSSES

Washington. 20.-El Departament
f ..tat annucia que ha interceptat
instruccicns de Mcscou al parlaborista americà les quals coni,-n un vast pla destinat a pror la revolució.-Havas.
E> PRO XI NI ES ELECCIONS
PRESIDENCIAL NORDAMERICAN ES
I 1: MAC ADOO, CANDIDAT
- Angeles, 20. - Es confirma que
r. Mac Adou, gendrc de l'ex-prec'd Wilson, ha anunciat que de, arä a la ConvenciO Dencocràtinc la sera candidatura
:es próxirnes cleccions presiden-liaras.

1,1 ,311EXT DE LA TAXA DEL
›OLIEJAMENT ALS PORTS
DE UATLANTIC
nva York, Cornpanyies
lavegació confirmen que la taxa
noliejament als ports de l'Atlän• sera augmentada d'un 20 a un
,cr cent a comptar del dia prak
mare.-Havas.
tIll . NDSEN VOL TORNAR A
INTENTAR EL VIATGE AL
POL CER L'AIRE

Gristiania, 20. - El capita
nundsen anuncia que ha con-:tat amb el ministre de Ma,
dels Estats Units i amb
el president de l'organitzaebi
onäutiea nordamrrirana nri
rd que li permetés volar so, Pol Nord, en avió, sorat de Spitzberg per aterrar a
!aska.
Els guies especials deis llocs
de la regid polar aeompanyaan eis expedicionaris. Les au,eritats nordamericanes i noruegues d'aquests llora han acceptat el conveni.
L'expedid.", disposara de tres
a%ions. actualment en cons1rue
k. El capita Amundsen es pro

posa sortir cap al Pol tan aviat
cm li Sigui possible. El vol

obre el Pol tindre Hoy entre
Is meses de maig i agost. Els
Mcipals membres de l'exne;ció eón d'origen clanes. L'exedirió costara uns 160.000 ders.-Havas.

París, 20. - Comuniquen de Conatantinoble als per64ies que el Govern
turc ha anullat es concessions al con-

sorci chester.-Havas.
130TZARIS?
Atenes, 20. - Quan el coronel grec
Botzaris viatjava en un au.om6bil pro.
cedent de Janina, fou advertit per una
camperol s que al mig de la carretera
per on havia de passar hi havia
Irene molt gros i pedres de gran tamany obstruint el pes.
El coronel continua e seu viatge amb
precaució, descobrint al cap de poca
es ena l'obstacle. El coronel i es sena
acompanyants balitaren de fautor:16W i
practicaren un registre pels achanta
sense trobar a ningú.-Havas.
L'ANGLATERRA LABORISTA 1
ELS SOVIETS

Londres, 20. - La premsa
burgesa d'Anglaterra preveo
que un dels primers actes del
prOxint go%ern laborista serlo
el reconeixement complet del
govern rus. Aquesta eventualitat fa que els diario conservadors reprokin amargament
al govern britana: d'haver deltat aquest avantatge moral als
laboristas. La premsa conservadora s'ciforea de convencer
el gavera Baldwin d'introduir
en él discurs retal que obrirä
el Parlament. la proposiciú de
reconeixement -de jure" del
govern dels Soviets.

Varsövia, estat publica-

ELS TERIIATREMOLS DE UO031131.1 HAN CAUSAT MES DF
100 MORTS

París, 30. - Al "Pata Part1 comuniquen de Iondr , s que els terratrèmols de
Ccictnbia i FEquador han raurat mes de quatre cents morts
perjudicis immensos. - Bayas. •

ses.
Segons aquesta nota, el Govern
polonès es declara disposat a entaular relacions diplontatiques ami)
l'Associació de Repúbliques soviètiques. Per la seca part, la Federacid sovietica garantitza rexecució
dels diversos tractats concertats per
les Repúbliques russes amb altres
Estat s.
PolOnia creara un Cousulat general a Minsk i ui altre a Kharkuv.
-Hayas.

UA MUNTANYA
QUE CAMINA
mont Pizokel, que
aunina la població dc Coire, s'ha
at en moviment.
'han produit anudes esquerdes
le' , la part sud de la població está
ènaatla de desaparèixer.
, juatre pobles d'Arachga, aixi com
el Kurhaus Passug, que compta amb
20. • Ilits, són igualntent molt amenata Alguns enginyers estudien el
fe. ,men.-Havas.

CONSTITUCIO DEL Mili GABINET POLONES
Varsòvia, 20.-Ha quedat consti,
nnt el nou Gabinet, sota la presitlència del senyor Grabsky. Ocupa la

de Guerra el general Sosnkcowsky.-Havas.
DES.MENTIME.NT

cartera

Varstivia, 20.-Es desment la noticia que ha circulat en determinats
ccreles segons la qual la clerecia poionesa es proposava organitzar una
setmana anti-boIxevista

III

fe cid

Italiana

Ha estat lessaat
dar 'M'ay a Parla
Costeen d'Admini•
tració del Banc de renda ha rebutjat una petició de l'Estat demanant
que 1 nos conccdit an medie suplementad superior a casi vint mibous de mares renda.-Havaa.

Berlin,

UNA EMBOSCADA CONTRA

da una nota resumint els documents
canviats entre Polònia i la Federacid de Repúbliques soviètiques rus-

X*
wirik Viluan' sobrelbla proii unid teccI6 a la Indlistr.a

LES IMPRESSIONS D'ESCULTORA CLARA SHERIDAN
Londres, 18. - L'escriptera
Clara Sheridan, cosina Winston Churchill, que sojorna en
1020, durant algunes setmanes
a Rúsia, trameteut a un Mari
lo/id:nene diverses correspondencies en les quals - satislela d'haver escolpit els busto; de Lenin, Trotzky i altres
principal; comissaris dels Soviets - palesava les seves sino
palies l'el regim, ha visitat de
nou Rússia i publica les seves
impressions en el -Daily Eapreso".
Clara Sheridan es uxostra ara
molt menys entusiasta que en
el viatge precedent sobre les
condicions generals de Rússia,
on lía trobat miseria. La lleva
burgesia que ha substitull la
classe dirigent d'abates, no li
plau perquè le manca educa citi i no es proa madura pel
lloc que ocupa en la jerarquia
social. Segons ()Jara Sheridan,
el comunisme nomes existeix
a Rússia coz' a u/1 silubol nominal. El comen; reprioi lliureruent i molla de negocio slian
lambed. a Moseou. Els caps coinunistes ~Himen, de paranla, sostenint Hure teories, pe_
rd hohl te la impressiú que ella
súti ella primers de 110 Creure-

VON RAUME AMBAIXADOR
Berlín,

s
A PARIS
zo.-L'ex-mirristre d'Eco-

nomia senyor von Raume ha estat
nomenat ambaixador d'Alemanya a
Paria.
Serme s'havia dit, ha estas nome-

nat governador del Banc de l'Im-

peri el senyor Schacht.-Havas.
LA C. DE R.
LORD BRADBURY CAP A
PARIS
LORD CURZON REP L'AMBA1XADOR ALEMANY
Londres, 20.-Ha tortit Cap a Paria lord Bradbury, delegat britänic
a la Comissió de Reparacions.
El ministre d'Afers estrangers,
lord Curzon, va rebre ahir l'ambaixador d'Alemanya a Londres-HaVas.

PROJECTE D'AUI ONOMIA
DELS FERROCARRILS
ALEMANYS
Berlín, Govern de l'Imperi ha resolt obrir negociacions amb
els Estats relacionades amb el projecte d'autonomia deis ferrocarrils.
També ha decidit d'estudiar la
conveniencia de crear uta Banc
nä-westfaliä al qual es concediria el

privilegi d'ernetre 'bitIlets.-Havas.
EL PLE DE LA DIETA BAVERESA REBUTJA LA LLEI DE
PLENS PODERS
LA LLIGA D'AGRICULTORS ES
EXCLOSA DE LA COALICIO
GOVERNAMENTAL
20. - La Comissió de P res
de la Dieta baveresa aprovä-supot
la .lei de plens poders. Perú el ple le
la Die a la rebutja per no haver votat
a favor les dues terceres parts dels diputats presents.
La Lliga d'acricultors havercsos ha
quedat per aquest jet exeosa de la coa:kit:. governamental.
Avui discutirlo el Govern la decisió
de si proccdeix o no la dissolució de
la Dieta.-Havas.
LA CRISI SAXONA CONTINUA
Dresde, 20.-Per no haver-s6 arribat a un acord entre els diversos partits, s'ha haguts d'ajornar el nomenament de pou Prcsicient del Consell.
Es realitzcn grans esforços per arribar aformar una coalició que eviti
la diss'oltse16 de la Cambra.-Havas.
SCHMIDT CONDEMNAT A DOS
ANYS DE PRESO
París. 30.-Comuniquen rtt Magnnele a -Le Journal" que el separatista
Schmisit que va martar involuntariament el profesor francès M. Conotant, ha estat condemnat a des anys
de presú i a pagar les costes-llanas.

(mate de productes químies.
Laeortl permet de fei• contribuir ele capitals fraPeesos al

/li.

EL COMERÇ SOVIETIC
Moscou, 21. -Ha estat conclbs un acord inicial ami, el
Govern lels Soviets per De Parrival. rep gesentant del consort rum de fabriques trancoses de produetes i farmaeèulies, en vistes de fundar a Moscou tina sucursal deis
laboratoris franecsos fabri-

dese.nrottlarlient .1e la l'adías-

tria terf1111Cilltiefl ruda.
Ha estat a la regada ratificat ed contracte de concessió
la signatura alemanya Ilerge!.
i de la iuh rica de 111/lidrico 20:10r1111124 de Pelrograd que
baria pertang ut a aquesta signatura abans de la guerra.-
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wiltedel0 114 1 e
15 de Dual: 5 de terina: 1 de Mide; 1 d'ordl. 1 de fases.
111711Cl o Rel NONO
7 cie 2161; 3 de (arlo..

general:

allereat. - Durant el cl , a d'ahir es portaren a cap p0(11.109 transaceions,
una Ileu baixá CII cl p reu d'aquest gra, encara que la impreesid es que eMprendrh una ellra
gsda l'alca.
Despuntes. - Ui ha moltes ofertes a bolis preus, però sembla que ele compradora no ce deerdeixtn a adquleir-ne.
Ruines. - Les de desee eurrent tenen boa mercal, les do force i mitja toree, en oanvi, no Unen Ileeeplacia.
Lleguen& - Es referrnen ole ,preus d'aquest genere, malgrat «doler redulda la venda.
s'Ices generes, irgue!.
Moren. -

'

•

Roma, 20.-EI senyor Mus.
Bonn' ha pronunelat un discure
davant els representante de les
corporacions :debites de la
Confederacid industrial.
El president Insistf en la neceimitat en qub es Verba Ithlia
de gaudir durant un liare periode d'una absoluta pau
per tal de poder Brillar contri,
la concurrencia estrangera.
Preconitzä la necessitat d'un
front ente italià.
La reisoluci6 adoptada estipula les mesures destinades a
asseg urar el desenrothament
de l'acció 2)ndical conforme a
les directives del senyor Mussolini-Bayas.
LES PROXIMES ELECCIONS
ITALIANES -7- EL PARTIT
POPULAR LLUITARA SENSE
CAP COALICIO
e
Roma, 20.-El partir popular
ha afirmat que participar en
la pròxima Iluita electoral. El
partit rebutja tota coalició amb
les dretes o Iles esquerres -Ha vas.
EL CONSISTORI SECRET
Roma, 20.-Durant el Consistori secret celebrat avui, parlä Sa Santetat el Päpa, el qual,
després de lamentar que encara no hi hagi pau entre els pobles, recordä la carta que fa alguns IT10404 dirigí el cardenal
Gasparri, carta que versara essencialment sobre la Ruhr, declarant que, a ,judiei seu, no
deixà d'Asser útil.
Després es va referir als esdeveniments feliços per al Vaticä i evoco la recen', visita deis
sobirans espanyols.
Feu vota per la immediata
pacificació d'Irlanda, fent ressaltar que les remeses de blat
sollicitats per ell de les nacieras
Tic el pussel'n, van parmetre
socórrer les misereo i famolenquos poblacions de l'Europa
central, de l'Orient 1 de l'Ext rem Orient.-Itaeas.
EL CONGRES INTERNACIONAL DE CAIXES D'ESTALYI

Roma, 20. - El Congres internacional de Catees d'Estalvi,
organilzat amb motiu del primer centenari de la fundacie
de la Caixa postal d'Estalvis de
la provincia de Lombardia, se
celebrarlo a Millo en la primera quinzena del pròxim mes de
maig.-Havas.
EL NOU REGIM DELS ESTRANGERS :: LA LLIBEILTAT
DE COMERÇ
Moscou, Ji. - ileu's sei un
extracte de les disposicions que
regulen els drets dels estrangers a Rússia dospres de lee
darreres mesures preses pel govern deis Soviets:
La República dele Soviets
concedeix toto els drets
lies dels ciutadans als estrangers obrero, per tant, els estrangers tenen, com eis 1114soa, el dret al rot i 3fon, com
els ciutadans russos, ¡ilegibles
CII eis Soviets, en els Congressao dels Soviets, en els Coantes executius i poden exercir
càrrecs estatals. El a )di eivil
fa distinció entre es'rangers
súbdito d'Estats que hiela fet
aca:'-ls essencials amb Rússiá
o estrangers sindits d'Estats,
que no hagin id aqueste acords.
Per?) admet que tolo -els estrangers, acceptant certes normes
p...,h1,.r.f.s. poden moure's ,Uturemerit en el territori de 11 U.
e. R., exercir una proteesie etcetera. Eetableix la conf.ecade
dels /Mis totals o perdida quasi exclusisament can a puntcid per delietes de caràcter
contrurevo(lucionar i o de del leter) i atemptats contra la forma actual de govern.
El comen; exterior es diture
i no cal cap permts verentin
per ocupar-se al comen:. Cal
nomes el registre dc ia patent
prop del comendant do la milicia, la qual te un earäder
purament fiscal, en quant
apesta no te el dret de negar
la concessió de fa muera. Naturalment que algurs apeles
no poden Asure cemerelats pelo
privats, com In tierra, el s ubsol les algties, les vies de comunicació, ele ferrocarrils i
materia,' ferroviari relatiu, el
material telegràfic i radiotelegräfle, les nano, etc. Aquests
objeetes eón de pertinencia exclusive de l'Estat.
rn eo que es eeferetx a la
part productiva, tot estranger,
com tot citarla P ea l ellie el
dret de posseir fäbriques productivos, lee queda e:m(1pin un
nombre de persones inferiers
a vint , lii ela tallers que poden
tenir un nombre mejor de personal 1 eón els controlats per
l'Estat.

II
1bl
posallulltat le la ele de
pujada de:s labe. likerid airee, o>
ristes al Poder ',lineal revende
nari
p

.

Londres, 20.-La proposta do
lord Birkenhead d'un Govern
!liberal sostingut pele coneervadore com a mil» per impedir ale laborietes d'assumir e)
Poder, ha trobat, anona el corresponsal del "Corriere della
Sera", a Londres, una cordial
acollida en la Premsa de lord
Rothermere i en el "Dally Telegraph", però es franeamert
refusada pelo lliberals que elestroten l'opinió qüe el partit laborista ha de pujar al Poder.
No solament aquesta do la solucid constitucionalment correcta, donat que el partit laborista tan en el Parlament con)
en el país és el mes fort despree
del conservador, ans lambe els
Iliberals, hom diu. cometrien
un error imperdonable en perjudici propi si co prestessin a
barrar el eami als laboristes
d'acord amb els conservadora.
Això servirte. segons parer de
la "Westminster Gazette", a fer
tornar el laborisme al Parlament amb una majoria autentica.
Això diuen els diaris, i l'era
dele diaris se sent també formular una altea observació. aire es, que el laborismo, perque
no esdevingui un perill per a la
nació, serä posat a prova.
Sembla, segons referencies
que hom troles en discursos de
capa laboristes, que la perspectiva d'un Govern socialista havia provotat un cert pättic en
alguno ambiento, i que algú havis pensat o pensa de posar en
segur els seus capitals a Pesran ger.
El vice-president del partit
laborista, Cramp, ha parlat, per
exemple. de possibilitat de pänic a Borsa. El diputat ferroviari Thomas, que pot deser el
ministre d' Afees Estrangers,
d'ad' a Tinques setmanes es eneresella d'aquestes veus de päate, i observa que la riquesa nacional l'integren obiectes que
hom no pot transplantar 1 expedir a l'estranger, ferrocarrils,
mines, fäbriques, eta.
Thomas observa lambe que ele
laboristes no van al Poder erdeiPS a bombee o a revolucione.
sine gràcies a l'es legitim i InteStigent, segons ell, deis vote
i de lee urnes.
Thomas recorda el Patrio tis
-med ostrapel boriste
durant la guerra, per desmentir
aquello que creuen que els laboristes eón "ramat de folls que
no curen deis intereesos del
oali i de l'esdevenidor de llurs
fills".
in Colmen laborista insiettris
sobre dos problemes candals
urgente, la desocupació i la pan
europea. problemes lligats inseonrablement•
Thornas adverteix lambe !P.e
diverses organitzacions laboristes i socialistes, perque no ereguin de poder fer en el regim
laborista /a part que en els règims (Saltee co 1 or hora reserva
pele eetis. i creuen de poder
fer abre s'equivoqnefl no cop eleen Idee leonald. Es probable
que aquest advere iment de Thomal s'adreei lambe a corto setmanaris socialistes, sobre tot
P320CeSOS. dele guate ee'n tedien
llarg s extractes en la Premsa
enneervadora i enels quals, naturalment, hom promet dc ferla pagar al capitalisme i s'utilitzen ami) aquesta pia intermití
ferros vello que en el Continent
slen niolt coneguts per be que
roveliats.
'Mermar( acaba dient que els
canee que esdevindran sen inevitablement la conedraeneia de
lee: elude) política dolo tenme
Això no ha de ter perdre la gana
als ciuladans per la .finda
Nadal. Aixi el bon eillindit ha
d'ester rontent pen eent que no
(m'amenl no es farit can temptativa per enserien : l'im pere sin() que hom cercarlo fer l'imperi digno de loto ele ceda_
dans.
LA CAMPRA Awc.i.rse S'OBRIRA EL i 1W. GENER

rei obrirà el non
Londres, 30 Par'ament el día lo de gener-Havas.
ELS SENSE FEINE ANGLESOS
Londres, 30. Ala registres del Ministeri del Treball estaven inscrita 0
dia lo de' que som 1.18ns000 obrera
a nu,1
d'amter161 seres en ere forros, l
,osa representa una tsnentenS de 14,30,
sobre les xifres de la setmana anterior,
i una disminució total de 64.43 en
clame usmanee.- Havas.

La Legació de Megie ha facllitat la següent nota:
"Segons tes noticies °Delate
rebudes a Aa Legació de Mexic,
es inexacte que ets rebelo dominin ele porta del Golf, amb
excepció del de Veracruz, pulx
en aquesta regle oriental Paleament estä combinat a Veracruz. L'Estat de Tamaulipa,
incide el port de Tampico, esn
tä dominat pel Govern, tots
Estala del Centre 1 del Nord de
la República romanen tranquilo.
Ultra Veracruz, hi ha un altre focus rebel al comandament d'Enric Letrada, a l'Ocote
dent de Mèxic i Eetat de Satisco. Aquest moviment no solae
ment manca de contacte otee.
tiu amb el de Veracruz, sitió
que el senyor Estrada ha publicat un manifest en el qual
desconeix la quefatura que a
Veracruz seitrinueix el senyor
Huerta.
El President de la República, general Obregon. ha organitzat, amb les
torees lleials i compiant amb la collaboració espontinia dels pobles del
camp, els efectius d'atac als dos grups
rebels.
Sha ordenat l'evacuati6 de La Puebla com a preliminar de l'atac a Veracruz. i s'ha pogut tallar la retirada
dels rebelo al camf de La Puebia, apee
derant - se de Sant Marcos, on van
cauce en poder de les forces lleials algnus trens d'artilleria.

El dia re, a la nit, Cl va retan a la
mateixa Legació im missatge oficial,
en el qual, conträriament al que diu un
telegrama procedent d'Heilbece sobre
l'actitud dels °insola a Alemanya, es
declara que tot el personal consolar i
diplomätic mexici compleix les leyes
elementals obligacions de Ileialtat al

Gavera.
ELS REBELS S'APODEREN DE
MERIDA
•
Veracruz, 20.-EIS rebels s'han apoderat de la ciutat de Merida.-Havas.
LA RECONSTITUCIO D'HONGRIA ;: LA SOCIETAT DE LEG
NACIONS ACABA L'ACTUA4
PERIODE DE SESSIONS
Parte, 20. - EI.Consell de
la Societat de Nacione, en ja eeva sessió d'avui, aixeca acta
dels feliços resultats obtinguis
en les negociacions relatives
la restauració financiera d'aungria.
Acordà atorgar a! Gornite
aquesta restauració pleno poders per actuar durant el temps
sqoulel. no estigui reunit el ConEls tres representante de la
Petita Entesa declaren que ocreptasen els acorde adoptats.
El president del Consell de
ministres hongarès, comte de
Bethlem feu el mateix, 8i be
amb algunos reserves en quant
berta detalle.
Finalment els senyors Roe
bert Cecil. delegat britänie;
Hannotaux, delegat frances 1
conste de Bonin Longare, dele,
gat italiä expressaren la :satisfaeció de Ilurs respectius goActe seguit Co va donar per
acabat !actual período de reuions del Sonsell.-Bavae.

MOTOCICLETES
:READING:
STANDARD
•

•

Próxima imane de l'exposició 1
venda al carrer de

CLARIS, 75

e••••••••••••••••••••••••

ver dit airee per demostrar nona
sen falsos tots els discursos sentimentals que es fan en torre e
de la Societat de les Naeipns.
UN PASTOR ANGLES
Les autoritats fan molt be
ALARMISTA
de preparar - se, perquè la guerLondres, 111.-E1 doctor Nor- ra futura eselatarä imprevistasvond, pastor del City Temple. ment i les hostilitats aúnes seentine di textuelment en PI tela ran immediates.
d'arree serme dominical. nue
Cal dir tot abre a/ poble, perel/ areenale britimies boro Irees
bello intensament per prenarnr que mimes si ei poble
de la realitat (rete perilla
mäsearee reentralbetee contra cient de
lee novel guerele aseos aefix tante ner te) de internaeinnale,
poden Asear evitadas.
fentr-ne a istint un g nuantitat ree
Al minlatari de la Oweeret
miseria/II por dietrihuir a lote
s'ba deementit aquieta \pollee
ele habitante del reialme unit.
.te tebrioaciö do nittemetaira
El reverend Nieramod ha expileta al "Daily Expresa' d'ha- • tothom.

•
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eme des.
**bis *eh act* Ailif 'toas
pis de •la &Celda' 4Martzell da b
mitizzda asnit Mal canes* robra.
r»
.

eat arete d'Alma,
-Ozianotr• ha

,euelat a ithaertac una forte curksitat
h prodoccid dramäda
rtitilanigaorkinalissim cOmpositor rus
Seigggstry. Aquesta produce«, FI hen

aselibm Pele. desea:lateas l'obra esfinge:di, es reducig ail drama musical
"Rlievaribtina" en uns fragments de
".141. (ira de Soroxinsk" i un acte de
"El matrimoni", inspiras en un text de

"Rhovantaina r ' estrenada ans
d'ibir al rimare Liceu,és obra que in
el tren conjunt presenta un especial i
rar interés: la impressió que hom treu
de la se' ra priMera audició és una barreja d'incoherencia i genialtat. La
sugaastió del /disk segueix essent podero -a (per be que no tant com en el
"Boris"), i rauditori es deixa captivar
ficiknent per la sineeritat i senzillesa
(4, - ;egad es d'espiritual austeritat) que
earteritza l'art de Mussorgsky.
E's lectors ja coneixen rargument
de * la "Kbovanteina", del qual va publian-se en edició anterior una brea
recansió. Com el "Boris", esta basada, an un episodi de l'história russa.
plmant igualment en l'obra esperit
fa talista i punyent. Protagonista del
dr-Mt. l'acció del qual apareix bastant
destixida. els nrinceps Khnvansky
(d'aaití el titn1 "Khovantxina"), peraOrta tge s' depravats i ambicinses. i els
eet1-. creients. -secta persoiiiicadora ;le
la Pósala inculta, pobre i fanética.
E: la "Kbovantscina" l'ambient et
enä:ta mes deprime:u i penembnla que
en kl *Boris" fanatisme. aleolvalisme,
babea' senstialitat cometo-s. histeria. tot
enntribimix a enrarir mes ratmosfera
de robra i a ter-% irres p irable. Sois
relee-Un Gó fitzin i l'espiritual i serè
l'imiten:95n les figures que destaquen
eobre les airiles crermnnudes del drama. El N:arrió:ala misticisme de Marta
irn bon xic inquietan t . no men'ys que
la iiasidesa religiosMde la seva germana. En conjunt l'obra és una mostea
earacteristica • de 'a sensualitat eni e matice,' insondable,'misteriosa del poble
estala
La paititura de "Khovanteina" desrema nna base popular i reliziosa.
'a eaal ¿ésa un saVorós parfum musical. La forma s'acosta a Venera teadirima]. i Mussorgsky. sense claudicar
d-1 seu art realista i directe. sense artifids. es mostea un bon xic senaib'e
al cnnveniconalis me que imnnsa el géerre. Els fraements fräncament
arel semi més abundosos que en el
"Beris". destacant entre la nuesa que
snvint es remarca en l'oreuestra, de regadas asura i austera com el drama
nue es descabdella a l'escena. Hom
dirig out aclueats moments de mes acrenteeda scauedat en "orcinestra contriba eixen a donar mis rel'eu al patetimen escenic. al mistela i crueltat que
teaapna. Mussoreskv escriu l'obra male ta extenuat. tenint davant la visir)
angoixosa de rhnspital en el qual abzun
ternes després havia de morir; setnbla
nue tota ramareuesa que sentís el
rran compositor Iluitant contra les seees ¡orces creadores cansades. contra
I s s ombres que comeneaven voltar-'n.
sigui abocada en aauesta estranya i
f ranant "Khovantxina".
No hi ha en l'apera cap personatge
de ' relleu comparable al de Boris. ni
al de Pimen, ni al del mateix Dimitri.
Aquí el plasticisme descriptiu existeix
igualment, pera mis esquemätic. més
rucittrntari, fet amb mes sobrietat;
no obstant. sense deixar d'ésser
suggestiu. La figura de Dorien es la mes persistent i acabada..
• L'obra conté nornbrosos fragments
de poderosa bellesa. El ouggestiu ¡leal del primer acte. la profunda i vibratil espiritualitat del qual arriba fías
a contrastar emmarcada en un escenari -d'Opera. rexpresaiva conversa del
sumptuós intelligent Golitzin i el grolier • Khovantsky en el segun, tot el
tercer, el mis formós, tant per la
caneó rublerta est tendresa de Marta
cant per l'escena amb Susanna i les
que segueixen, riques de plasticisme
confiades al poble, rambient de testa
del quart. que es trenca de manera
lan brutal i trägica amb l'assassinat
Khavan tsk a; els cants dels
nats creients en el darrer, serien prou
p er imposar roriginalitat creadora de
MuSsorgsky en la producció musical
europea deis últims elecennis.
• Iniubtablement, l'apera "Khovauteina" té un caräcter morbós, perola no
ebstant, la noblesa espiritual del músic
poderosament, presentant-nos
amb la mes corpreneclora sinceritat
artística, una imatge fidel d'un pas, atge tenebrós en la histbria de rineuiet poble rus.
Cota eärem adelantar en la nostra
mota anterior, la interpretació de la
atChovanteina" excellent Les senyeres Davidoff, Ivanoff i Smirnova,
i els senyors Zaporogetz. Wesselovsky
t. en el doble paper <él princep Andreu i de Golitzyn), Jurenieff i Lauskoy, encarnaren Ilurs respectius palees amb fervorosa cura. Les figures
oue obtingueren Inés relleu van isser
et de Marta, enamorada i alhora dominada per les seres idees religioses
(senyora Davidoff) i la de Dositeu
rmb el sets seré misticisme (senyor
Lamdctly).
Eta enes estigueren forea encertats, t
en el tercer aete. la tasca dels mula
is' portada a primer terme, varen Esser
MOR apinitlits. obligant-sels a repetir
un feudo coraL Les arcenes populars
Peetieen'ardt -animada i ten coujmnirmeltieacédfeameut.
• Al. lbestre *atea imprimí tot el sal
- eeke
r e.h% partitura. denant-li color i
- de la actra toma d'Hablan.
*01.410- efieffigim, al fiad
élieWhiblatiactea. .

Teunb6 ion unictimement eitarieda la
boca del director deseen/. mayor Ganine, no meoys la des bailarina mayor Wassillef, senyora Lobow Egorovra i abres amistes,
"Khovantidna" va ésser presentada
amb tosa propietat. Per a l'obra es
~ni decorat nou, degut als constes
escenbgrafs senyors Vilumara, Alarma
i Candi.
• Reiterem la nostra felicitaeió a l'empresa per haver-nos donas a coneixer
aquesta joia de l'art rus que avui ea
dia tant d'intera desperta a l'Eunapa

Migan I tAtibeie, Mudes

eediaakeller par ellatee):

Lea babas premia* de 'l'Enrola ,canfisk
nat lloc a la formuló Ola cetztre'de
moderlea, di .veati del MOL Ae la "regid del fillied,
eón molt forte a Anglaterra, Franca, Repatea i klez
diterränia occidental.
Plou al Cantlibric, a Arar!) i a les Baleara.
Les temperatures mis balices d"Elaropa baa -ostia
les semienta: ir gratis sota zero a 'ICarlstadt (Seda), so graus sota sera Stockholm, gratia mata
zero a Eger (Txecoslovämtia) i tz graus sota zero
a Puigcerdä. Per tant, el Nord de Catalanya pot
considerar-se dintre de les regions , més fredea de
l'Europa occidental.

',t'Ami torta', del guiri qu'Ana a tot
CatiMirya/amb tievadira' -generale al Pirtneu.i•temperstaweelloott babees, b‘mhsima ha estat Patis
. mita zero a Pagara.
•

d'Occident.
Amb les representacions suecessives
segurament l'obra anirä entrant mes en
el gust del pelle; així i tot, hem de
fer constar rinteres que ja des de la
primera representad() inspira la "Khovanteina", essent escoltada fins a la
darrera escena amb veritable fruid&
F.

OREE() NURLA
CONFERENCIA-CONCERT
Diumenge passat tingué lloc a
l'Orfeó Núria una audició en català
de l'escena de la Consagrada) del
Graal, del drama wagneriä "Parsifal", amb la cooperad() de distingits
solistes i el coro de resmentat Orfe& La part de piano anava a arree del mestre Ribera, i la direcció
dels coros del mestre Lozano, el
qua!, abans tIc l'execució, doné una
interessant conferencia sobre el festival sagrat de Wagner, l'argument
del qual explicó a l'auditori, enumerant els temes que formen la trama
musical del Parsifal, temes que eren
cxecutats pel mestre Ribera, el qual
interpreté després, de faisó remarcable, l'adaptada) pianística per ell feta del preludi de l'obra.
La gran escena de la consagrada)
del Graal executada en la tercera * part del programa, produint la
seva audició una cmoció intensa en
rauditori. Els solistes senyors Janme Bracons (Parsiial), Marius Pujulä (Amfortas), Wolfram Griessbach (Gurnemanz) i Víctor Sabeter (Titurel) cantaren en pur estil
wagneriä rexcellent traducció catalana feta pels senyors Farran i
Mayoral i Ribera, admirable per tots
conceptes.
Dels esmentats cantants es destaa el bariton senyor Pujulä, que possceix una formosa ven i dora a la
seva important part gran expressi6
dramatice. Tambi cs distingi el senyor Sabater en la part de Titurel,
rebent tots dos artistes i el seu mcstre Ribera efusives felicitacions.
Seria de desitjar la repetició freqüent de sessions com aquesta, d'un
interes cultural i artistic, les
euals fins poden esser una prometenea per portar a la nostra escena
les obres de Wagner en catalä.
ELS CONCERTS POPULARS
DE L'OREE() GRACIENC
Prometen veure's molt concorreguts els concerts que aquesta entitat,
com els altres anys, celebraré al
tcatre Eldorado, essent el primer el
que tindrä Iloc al matí del proper
diumenge, el programa del qual serä
el següent:
Primera part
a Voltant la Senyera", Balcells;
"El desembre congelat", Ronieu;
"Caneó de Nadal" i "Els fadrinets
de Sant Boi -, Pérez Moya; "La caneó riostra", Morera; "PregOria a la
Verge del Remei", Millet; "Barcarola", Weber; "Els ocells emigrants",
Mendelssohn; " Sardanejant" (primera audició), Buz(); "La sardana
de les monees", Morera.
Segona part
"L'emigrant". Vives; "Canea, de
nois", Griete; "Nocturn", Balcells;
"Els remers del Volga" (p. aud.),
Schindler "L'hivern", Lully; "La
sardana gran", Morera.

El. TEMPORAL D'AIIIR

Embarcacions en perill - Un desaparegut
--

El fort vela del Nord i Noroest
que s'entaulä sobtadament ahir mati
a dos quarts de nou, posó en perill
diverses mbarcacions de pesca que havien sortir en apuntar el dia, com
costuna veient-se moltes delks amb
dificultat per tal de guanyar el port
o be de fondejar a redós de la platja on, per la direcció del vent, la mar
no esteva molt agitada.
A les deu del metí es rebé noticia
a la Comandancia ce Marina que davant de Mataró In havia diverses barques en imminent peral de naufragar
degut al fort mestral refinara a aque-

lla costa. Immediatament el comandant
senyor Ibarra ordenä que sortis el
remolcador "Idontserrat" per prestar
rauxili requerit, sordas aquest a les
ante del mati i trobant-se amb grans
icificultats en esser davant de Vilessar per seguir endavant.
Gräcies als esforços del patr6 Erancesc Baldó i deis seta esforcats tripulants, que han donat prova seis

coratge sempre que hi haa hagas vides en perill, el "Montierrat" ecceseguí arriar dama de Mataró, procedas tot anta a remolcar cap a la
platja tres buques de para que demanasen aludí, fet el qual tornä a
manir. natinsam-se tia a dome milles
i recailiat dace embarcador» més que
el fort t Neutral haVia 'orejee • Mg
natal« &Macla. -

s.--VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sonaatgea de l'atmósfera naire a les za del mas!):
250,

Altitud, metres:
Velocitat ea mema per segon:

500,

1000

NNW. NNW. NNW.
13,
16
8,

Plató de uúvols a 4,513 metres. Cirrustrats.

OBSERVATORI METEOROLOOIC DE LA UNIVERSITÄT DE 'BARCELONA
Hotel d'observació: 7. 13 1 1111 horca
Barinnetre a zero i al nivel) de la mar: 759'5, 762'8, 764'3. — Tennómetre sec: 7, 7, 5'8. — Temafuetee humit:
2, 1'6. — Humitat (centéssimes de saturació): 69, 31, 39. — Direcció del vent: N., N.,
NW. — Velocitat del vent en rrietres per segon: 6. 12. zo. — Estat
cel: quasi seré. — Classe de
núvols: fracto-cúmuls; cúmulo; stress.

Temneratures extremes a l'ombra
Móxixa: — Mínima: 3'5. — Mínima erran de terra: — OseiHació termométrica: 6'2. —
Temperatura rnitja: 6'6. — Precipitad() aiguosa, des de les 7 hores del (ha anterior a les 7 llores del dia
de la data: do milimetres. — Recorregut del vent cn igual temps: 123 quilennetres. — Observacions particulars: vent fort.
El patró d'una de les barqueo salNades havia desaparegut arrabassat per
les onades, sense que els scus companys poguessin fer res per salvar-lo.
A les set del vespre el "Montserrat" arriba a Barcelona, donant compte a les autoritats del succeit i notificant no haver-hi cap mes embarcad() en perill.
Per ordre Ce la Comandancia de
Marina, a la una i a les cinc de la
tarda sortiren dues gasolineres per
tal d'inspeccionar la costa per acure
si quedava alguna embarcad() que necessités
El petit pailebot "Ahí va", que es
trobava prop del port cn desencadenar-se la ventada, fou remolcat fins
a l'interior sense dificultat pel remolcador "Montseny".
A la tarda minvä considerablement
la intensitat del vent i a posta de sol
quedé gairebé calmat a cstones. Noticies de Mataró assabenten. peda que
en aquella hora el mestral bufara encara amb forea, aixccant mar molt
grossa i arborada.

PALAU DE LA
GENERALITAT
AMORTITZACIO
D'OBLIGAC1ONS
.Ahir van fer-se a: departament d'In tervenció els sorteigs per a ramortització de les obligacions dels Emprestits de 15 milions de pessetes ele la
Mancotnunitat i de to milions de la
Caixa de Credit Comuna!, resultant autorítzats els segiients titols:
15 MILIONS
EMPRESTIT
ro.881 al to.8(3o
821 al 83(;)
12.261 al 12 270
4.591 al 4.600
r9.761 al 19.770
8.071 al 8.02o
21.201 al 21.300
8.745 al 8.750
26.521 al 26.530

26.591 al 26.600
27.961 al 27.970
.29.571 al 29 58o
EMPRESTIT DE so MILIONS
391 al 400
3.361 al 3.370
1.251 al 1.26o
3.452 al 3.460
747 1 al 7480
El pagament del capital nominal que
aquestes obligacions representen e.omenearä a fer-se el dia 16 del praxim
rnes de gener, en el departament d'Intervenció, quant al primer emprestit. i
a !eh nficines de la Banca Arnús,
segon.
quant
ELS TITOLS DE L'ESCOLA
D'AGRICULTURA
El senyor president signat el títol d'Enginyer Agrícola de l'alumne de.
l'Escola d'Agricu'tura senyor Carles R.
de la Torre i Medina. frl de Cochabamba (Bolivia), el Govern de la quid
República ha promes de donar oficia
Eta a l'esmentat titol.
LA COMISSIO PROVINCIAL
La Comissió provincial ha deso,tvat
els següents assumptes:
Recurs d'aleada interposat per IVEduard Recio Clemente contra un acord
de l'Ajuntament d'aquesta ciutat, de' r3
de juny darrer, pel que se li va negar
l'autorització sollicitada per establir
dues linies d'exmlibus-autom6bils
curs fixe.
Recurs d'aleada interposat per En
Fidenci Kirchner contra l'acord
l'Ajuntament d'aquesta ciutat. del 13 de
juny darme pel que se li va negar la
concessió de diverses 'Mies d'autobuSOS.
Recaes d'aleada interposat pel senyor
Hermeland Choimet contra una multa
de 5o pessetes que li va imposar. l'Alcaldia d'aquesta cintas per incempliment de les ordres dictades per la mateixa referents al comen de pellicu'es.
Recurs d'aleada interposat per la
Sociebet Vilaseca i Ledesma contra record de l'Ajnntament d'aquesta ciutat
de 22 de novembre de rauy passat pel
que se li va imposar la multa de 5o
pessetes per dembeiment de l'ordre
l'Alca'dia perque retires el ditaloit
peRfeules que tenia installat a una casa
del passeig de Gräcia.
Informe en l'exnedient relatiu a la
petici6 formulada ner Na Dolors Es - .
coles i N'Anules Planas celetits a que
es l'iure a reasentada senvora el dipbsit le romo remetes mis els
ressos, conseielt a la Caixa general,
amb ~tia de l'expropiael6 d'una asa

aMIBRIMIMIXnn,

LA PRESIDENCIA DE LES
DIPUTACiONS

Rumor desmentit

--

Harem circulat el rumor que molt
aviat serien substituías els presidents de
les quatre Diputacions catalanes pe
uns capo de l'exercit, el nomenament
dels quals es donara com a cosa ja feta,
un periodista va interrogar el govarnador sobre aquests suposats memasits.
El general Lossada resta tot sorpres
i Im desmentí de la manera mes categórica, puix precisament—di gui—acatm de trametre al president de la Diputació, senyor Valles i Pujals, la convocataria per a l'obertura del segon
periode de sessions que tindrä lloc el
dia de febrer.
El nomenament dels militars podria
referir-se a la petició que ha fet l'alcalde al Directori, de nomenar quatre
caps de l'exercit que, junt amb els regidors que es nomenin, formaran la Comissió que tindri cura d'estudiar la

Consell de Guerra
Al mal( d'ahir, a la Bata de
Justicia dels quarters del carrer Roger de Llúria, es va fer
un Conseill de guerra contra el
periodiata Fellp Alela Pablo,
per instigació a la insubordinació per mitjä de la Premsa.
El Decid ya demanar per al
proressat la pena de ais mesos
de oread correccional.
El defensor va demanar l'abaolució.
La sentencia es fui' pública
capitä general.
quan l'a p rovi
tioliempwompor

AQUiST NUMERÓ HA
PASSAT PER LA CENfeRA

redima
•

afectada per la reforma interior daquesta datas.
LA COL.LECCIO "MINERVA"
Acaba da surtir el faseide XLIII
d'amaga callao:16. TE per tito' "Canpm. joes metate de la infantesa",

amb música i dibuixos. Ha estat redactat per mesen Francesc BaIdell6 i
N'Aureli Capmany. i conté el següent
sumari: Preliminars. Caneonetes i entreteniments per alegrar els pctits: galaneta mi; ballmanetes; bim! hom!;
arri, tatanet; salta miralta; la runa:
sol solct; pisa i fa sol. En comenear
els jocs per fer a qui toca amagar:
por a mi em dóna...; una plateta d'ensiam... ; dalt del cotsm...; pom d'or...;
una pometa en tinc a l'hort. Cancons
per a dansar: La Sardana...; ores.
olles...; al carrer Inés alt...; al carece
h launa...; a Valencia hi ha una
dama... ; el pare i la marea.; broda de
; el gegant del Pi... ; El ba'.
de la caputeina...; el vailet...: en Jan
petit... ; la masovera.... Canelas per a
jugar: La gallina pon/cana.. ; jo tinc
una torre... ; quan jn posava la eamiseta... ; tres passos n'he fet en trra... ; escarabat lium bum... ; cambra
sota camina... ; amb els escl ope...: la
ranterna...; la Ilebreta...; la corretgeta...
METGES DE LA COMISSIO
MIXTA
Es posa a coneixement dels senyors
metges que reuneixin les condiciona
exigides per 185 del Reg'ament didat per a l'aplicaciö de la L'ei
de Reclutament vigent, o sigui ésser
metges de la Beneficencia provincial,
que fins e' dia 28 del mes que som puden presentar instancias al senyor peasident de la Comissiel Mixta, a les oficines de la mateixa, carrer Sant Sever, núm. 12. optant els arrees de metges civils. propie• ari i suplent del Tribunal d'Observació de la Comissió esmentada.

Dels darrers atracaments
—

En busca d'un dels

autors
La policia treballa activament per a
la captura d'un individu anomenat Josep Arman, de 20 anys. vidrier, de nocionalitat francesa, i al qual tots c's
indicis fan creme que es tracta del cap
de la banda d'atracadors que divendres
i dissabte va donar senyals de vida a
Sans i a les Coles.
Els dos empleats de la casa Trias
que anaven a la tartana, continuaren
ahir detinguts,

Kovin PviminREs
PARROQUIA
DF. SANT MIQUEL DEL PORT
Enguany la Barcelonesa celebrara
Nadal ando eaplendidesa.
A les dotze de la nit l'Olida de
Llevant, amb el ple de les tres secdone, augmentades per ex-Pomellistes, i sota la batuta del seu mestre i
director, En Josep Marimon, cantara
la missä de la Mate de Déu de Mirla, que acompanyarä el mestre de
Capella de la parróquia, En Ventura
Gran, i durant l'adoració del Nin
Jesús interpretara cançonetes própies
de la diada. Tambe hi haurä Comunió General amb plática preparatbria pel reverend senyor rector,
magia Nieolau Casaramona.

El temple s'obriri al pildie • tres
quarts de dotas.

ealehat:Cátta ,hcint siettur
ter retret ¡refuta i kifi
Meseta Ae Jean Malye; M'Ya
potser que la justeza, métode 1
ponderació de les seves obser-'
vaaons, esgotaren, d'una manera boi auiomätica, les que els
(siente possiblement podien ter.
Remembrava la famosa dita de
Falaris. poeta cordoviss demoran:
a Ale gandria: le nova pätria, un
sol i bell - detecte nono% tenia:
teia oblidar la prbpia. L'art expositiu d'e M. Jean Malye, obray a un ende semblant Es aixi
com en realitat, rnés que a un comentari, cal cenyir-se, en donar
compte d'aquestes notables ronferencies de 3i Ma:ye — dites
amb tot aquel! bell aire d'amable "causerie", — a fidelment
transcriure-les. Són proa plenes
d'encert per poder prescindir
d'aclarimentsEls propbsits de M. Malye
eren precisos. Delegat de l'aplegament de filblegs que composen l'"Association Guillatime
Bude", venia a parlar als catolans d'e la histioria i dels metndes de que s'ha servil 1 . se serveix la frologia francesa per P!.tudiar, amb profit. els clässics
i. en especial, eh elässics grecs.
Nostre Llufs Nicolau d'Olwer.
en un sobri elegant .parlament
de presentaciö. 011/117Ciä l'ordre
feu
de les cine conferencie g
oparlunes exactos refexione sobre la transcendencia d'aquests
estudis i l'estreta 1-elació existent entre raissocialion Guillame Bucle" i la riostra beneiperita "Fundad() Bernat Met-

ge".
M. Jean Malye ens informé
que freballant els elässics els
franeesos esperen entdribuir
d'una manera eficac a l'expandiment del sea geni naciona l . I
una cosa semblant d'aquest feeund estudi esperen els catalans. Al coneixement pregon
enlussiasla deis eliassies tienen
els francesas. tIPM de la celebre
Itenaixenea. l'orientad() definitiva del 2/Mi de Ilur rara. Mai

Franca habré canean! una pariona e poca. L'activilat nacional, sota totes les formes, va
retire una ininulsió coni no
n'havia coneuuda niai d'altra. t.
en t./n.1MM. els franeeso g senlen
la definitiva revelacia (le la seva p ersonal i tat, Per miljä de la
deeisiva influencia de l'antiguitat.

L'humanisme va comencar
per /a descoberta i l'ediciú dels
textos afilies. Deiprés vingué el
period'e deis fibilegs prbpiament
dits. I humanistes i filidegs
francesos de la Itenaixenca, van
trebal'ar d'una manera simplement prodigiosa; condicionaren

fofa l'ulterior cultura francesa.
L'humanista de la Renaixensa, anava d'un país a l'altre recercan' manuscrits. La conelxenca directa deis manuscrito
els donava una superioritat
que conserven encara avui. Perque són rarfssims els editor.,
moderns que poden vantar-se
d'haver Ungid amb els manuscrito una familiaritat tan gran.
M. Malye cita. entre e's humanistes francesas Une ra.' s es
van assenyalar en l'évida reverc a de manuscrits, el farnós Henri Estieune, daquesta familia
d'erudits. escriptors i tinhvrafs
— familia única en la Iiist.s,ria
de tes lletres franceses. Ilenri
Stienne, despres de molts vialges, assolf publcar edicions
d'autors l'atlas i 7.1 (le greco. El
seu."'rhestutrus litigue graece",
.ts un monitment incomparable.
tan complet aue fins avui no ha
sofert Ileurreres modificaeions 0110 no han afectat gens
el Sell fono, que roman eientifieament exade.—Enri Estienne
tingué !inri/brasas inmils en els
sens trrhals de lexieoloria. El
ande eblehre tole fou Guillaume Bude" que a propbsit del text
de les "Pandectes" explicé pie
termes mal inferpretats pels
gloseadnre. amb veritable esperit identffie. J. tipse, es un altre
ea
savi digne dels Estienne
ests humanistes van fer
tan trebalt verament enorme. Cal
retenir entre ells encara ris
nonos de Scaliger, Turnebe -veritable especialista de textos
grecs — i Dorat, gran erltie
d'Esqüil. membre de la celebre
"P'eiarle" mestre chd famOs
Ronsard, La Unió entre savis.
escriptors i artistes. mai fan
més íntima: ni la influencia deis
primers sobre ele segons. mai
fou tan directa. ni ten profunda. Guillaunie Ilude, per easlb.ple, diré que 1;1 filolneia no es
solament "Fantour des honres
lettres et l'inclina I ion ä
titiló que la saviesa mitiga ós
eneara un instrument de cultura general. prhpla per a "ad mores humanitale eondiendoe et
perpoliendos"--i eivilitzar. GuiItatime Bude 4sser conaide_
rat com el precursor de l'educarió clässica francesa. Per la
enea part, Retar' Estienne obj petiva M'en Goal " l a reina de
les nnagiler. i el llenettatre
fratteAs wat "le neemier entre
e pox out sonf attiourrrhni".
Tole els gran. eseeinfors de

la Roneixenca francesa, cona

AinYott
im P i.448404-11 e
idees. • •
melarnent creen.
eb la aleteara .on
una hit:tiene% la traviesa
atad en totes lea branq
l'activitat humana. Aban
la disciplina de l'Edat Mi
"gótica", tornant a l'esta
recte de l'antiguität "gree
tina, els humanistea e
trobar alguna cosa mis qus,
idees generals dels mine
rnorals i esletu,s; pela hure
tes, l'antiguitat greco-ilatta
era la veritat. — yeritat abio
luta que havia d'informar tot
els actes i manifestado:1, di
humana vida.
Segons M. 3Ialyh. la Renal
xenea prova el que pa! i
esperar-se de la saviesa anb
al servei d'un poble medi: . rrata
La Renaixenea prova er ara
force de vida i de. creacw,
geni antic , posseeix en , ara
propósit per a esser sent
la massa profunda deis ,nld
mediterranis. I ailth
per endavard e's estor' s vi
fati la "Fundació Berna Maa
ge" per desenrotIlar. no airad_
leete d'aiguns dels nnelr a ,' saPs
sincS el geni profund d'el miste
pohle secular.
El gran eselat de la Retiaa
aseen. annells grane. fi . 41' at
(vais rnjilor sPrVi0 l'entusiainie
i l'instint aur no pas rubtole.
— i no obstant donaren les m'os
beles, segures i definitivo: e;¿,j_
rn (eions dels textoi. aquel;
humanistes arnactors i n Ievatli
del treni antie. són en..realitgt,
els pares d'aquella peder...164
la literatura francesa d e l' segle XVII. Ftí canvi. en aquel

france,»?

Perinfie.

fa emires orogressos. Cal arribar
al serle XX peralte ella .torni'a
prendre bella volada. - '
Per?). mentre a Franca s'eeleeions. in ele altres paiena la filolozia te geans ronreartors rara
Bentlev i Porson 3 enele.eera.
G. Fl o rre:111 0 . Pordth i Maltee
In fi— l'autor de la tenr i n
serv , i
'a histbrig
'elogia
1401/1043.
— alernanys. i Crdot
HPrMarl//. definí ae
la filologia 'Coro setrimix: la ti.
'Magia per l a notoria. I Ion
aquesta tina fecunda idea.
beu t s actuf coin ea" el ms•
nuornena d6 eanaiver' a Fe09Pa el gust de la filot o g ia ettP.sica. auhri esde.viv altea v‘mada
popular.aniteat estudi -,- Prime:
ries l'adtthreitga M aaa `ei nro.
difrifis desetionfltament ch. nnvei
ei&vriPS aporten ale filM^Ire
franeesos nono i immartItal iksims instrunients de frnhati
exravricions. revelanf •I'eeistenele de eivilitzneions U-moneende 3 o cuasi inennerinteesnermNlen un roneixement n'As Profinad i TrlAs r(Ms0/1 0 /M11 . 0 de lo
vida a y/liara. Amh les
dons a p areix una nava eiencia
imnortant fssima.
Taneart (mí fiSSPr coneiderat
enm el patriarca de Fnniuratia
uretra. aixf cona Monnusen
I5S l'epiuraf t a L'esenla francesa d'iteres porta is
entallen' s rons n d e rahles troballs
de' mes interés. Fls dpriiments epluchf i cs eienlifirament
reunits. ex p lieats i inferprelaK
han fet donar un gran uas al
eoneixement (le la eivilitznrit;
ant ig a i imfireetament a la vcrltable inter p relar. b n texto5
lilerneiS anules. Cal nomis, 'o?
don t • -se'n compre exact e. Né:de l'obra de u. Gola sole a al
Itrebal a la Greeia aulaga. revoraela (. 3 nerfecta.
La lin güística és allñi e letcia. :Out peor ¡des de l'home d'estudi que d'anuestes qiie.st•ans
s'neupa. Paró. de totes les mndrenes Tiendes, la que m-'s í
millors serveis ha fet a finlog ia. ha esta!. sense dribU ;a
descoberta
papvrolor i a.
papvrits. ha rettovat entnti l SzMen/ roninid dels satis s. bre
restat de rnnservaeid dele atatos. — 00ASi lote prnvenen
elote i sa maioria sdn ge-ce.
F's papyrus Hallas san' ratassinis.
M. Jean Malye digue textnalment "Nosattres (entre ara,
fragments o petites tytts d'a-

bres de Mes les bpr,Que5. 1PP
del segle IV: sabem sota mona
forma les: tra gbdies arribarTna
la bailotee& trAlevandria.
dem. dones, ara. admirar la Perfeceió de la terniea de' "libre en
enlós ela epoca. la difusa)
rorto g rafirt.
frehallsd la inl'hienda d e l . gramatics. l a 1,eaci nlicia de ta fahricartd
panvnis i revolneit5, tra”sire
del perrtaimf
llihre. La n11,9rologia ins aportat tevtes
nons fina ara inrane gnte -Aristot. Mlenandre. llerondas. -pera\ elle ha Pf uns serveis tn,
grana permetent-noa j'u( lar ainb
eoneixemTnt de (nasa la tradlció de l'Edef
Pnlet tanta d'exeellents
trumPnts auxiliara d'estudi.
foren evidentment gran rngli
per a la justa interpretacid d'O
leal, anttr. senas er bou sentit
i p «finfit: f e' trust. Amte ankiP4
nonePTI1P Adra per fluida 141Wnlye la seva primera atIM,

ferienela.

'

• 11.

g
dar
Rife

de.

sar

.
la.:
pe(

ter

cla

el.
al
be

gr.
té
o

.11

a

1

• 4.

141"4'Xçl

44-

'414e o . ban,4;1
iine,tarda1: s •'

PauGOTS:• • Igula ddrealett)Prealdliaaa' mitre tal com voldriä que his
•
ten •
Conde& de zakt(
Confe;sem que això no ks un
miga% trad. de Salvador Vil.-

-

:11elli.tees, dignen:a-1m 'actea, di .4111
ea • ¡mimosa la comèdia, pasee una
cosa curiosa, es pot dir que 'une in.
tetes ti el primer oom el segun
COM el tercer. ,Pee cl segon agafa
un relleu teatral extraordinari, cosa
que no li passa al primer ni al ter-
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* Ala . Pirddie. litem da.
no
eme pos, original i
d'O.*
in ha dubte que Iss
Per aixe) em sernbla.a mi tio • Sei
personag gi" és ida cc:nade per a
professionals del mitre, el pian
blic aplaudira potser per snobisme,

imovie

MONO "(EL DEBÄTE *e 4,
MTAT COM M'A

ma apte per dur a les Mutes ni Per
'Conaprenern Fesverament O el des- emocionar el públic. Ea un terna per
EL VESCOMT2 VEZA I¡A DIT QUi NO TORNARA A FER POLITICA,
coneert de bona .part del pnblic da- esser escrit en la forma que Diderot
sant d'aquesta obra de Pirandello. escrigué "La paradoxe sur le come- cer. El tercer, sobretot, sembla que potser per respecte.
El que no estigui avesat a certes eles- dien". Confessem que donar consis- Piraudello no hagi sabias cem fer-ho
Ara diguem-ho sincerament. Com
, aperado ~facies d'algun autor tencia teatral a . aquest tema, fer-lo per moldee!.
HA ESTAY REPATRIAT EL BATALLO EXPEDICIONARI DE L'AME
un assaig d'aliada i d'origutalitat,
fer-lo suggestiu i fer-lo intemodem, el que no conegui una ntica
El drama que voten manifesta r . l'obra de Pirandello csti raolt bi, i
DE GUARNICIO A LLEYDA.
st teatre de Pirandello, i algunes ma- ressant vol una audacia i una segu- els sis personatges representa, a la ajad Eacceptein. Perú Diu-nos-enò és
eifestacions del teatre germänic de retat a prova de bomba; i aix
finanuns
marques
això
el que ha fet Pirandello meya ntanera de veme, totes les es- guard que
cia, que vinguessin nona personatges
•arxera hora, el senyor que despees precisament
in cerca d'auto- tones de lluita amb un mateix, tots
SEMBLA QUE AVE!!, DEFINITIVAMENT, EL B,EI SIGNARA EL DECRET
e sopar sen va a comedia per pas- en "Sei personaggi
els acudits, totes les febres i els in- cercant autors o autors cercant perre".
.. Festona, i es troba amb els "Sei
DE REORGANITZACIO DEL DIRECTORI
sonatges. Els imitadors o cls seguisonmis
de
Fautor
abatas
i
mentre
esHo ha fet del tot? Ha reeixit del
• emonaggi", Ii emblarà que ha caitá escrivint la seva obra. Quan l'au- dors podrien esser fatals. Jo cree
i
no
(humus
phc,
tot?
Anern
a
poc
a
:tú a. la Huna o en un manicond. •
tor "veis" un drama ei veu d'una en la sinceritat ate rirandello a res-:
Tambi ha gestionat del general MaReial ordre de Gräcia i Justicia ¿sisSOn //lobs els que assabentats de les coses massa precipitadament.
Les toses
CAP A 1GUADALAJARA
criure aquesta obra, malgrat els
Situem-nos al teatre. Aqui Piran- manera viva i suggestiva.
.•qualitat de robra i del genere esposant que s'amortitzi una placa de gar l'en/ estiment del projecte d'habitrucs, malgrat "l'originalitat cerque
despres
escrites
i
representades
del
n'oí
han
dos
quarts
d'onze
A
.ecialissim d'ella. tampoc es conven- dello cerca l'originalitat, vol "mo- resulten falses i pobres i detentes» cada.
magistrat de l'AtrEccia de Barce- taci6 del port de Tortosa van; estacha
Marxat a Guadalajara els Reis i el
i tampoc hi acabea de teure lestar" el palie. Abans de centellear al moment d'ésser vistes per l'autor , .
lona. vacant per jubilació del senyor naval i l'execussió de les obres oportoAquesta comedia, dintre del Ma- ptesident del Directori , per assistir
el
letal
enlaire,
res,lar; amb una mica de paciencia, jo la funció tenim
tics.
Joan Antoni Delgado i Martín.
minen un fulgor d'eternitat. Es de s - na: de Pirandello; no*,es ni la mes á les festes de l'Academia (VEngicenad
está
nu
i
destartalat,
a
les
cree que la gent pot teure el coto i
ELS AETOMNIBES DE MADRID
mes, primer la Hada amb un mateix, reeixida ni la mes inseressant. Es, nyers.
AVISOS
OFICIALS
parets
es
veu
algun
tres
de
decorad ' perque de la comedia, i apreciar
en Ordenar l'obra, al dcpurar-la, des-: pedser, la que darrerament Ii ha doLa Companyia d'Autämnihus de Mad&
unes
guantes
cadires,
una
tanLa
"Gaceta"
publica.
entre
altres,
tqueSt producte de laboratori erremes les dificultats d'escriure-la, des- nat mis nons perque ami) aquestes L'entusiasme de "El Debate"
drid. despees dintr a duir diverses reforl'escenari
disposat
Es
la
i
un
Ilum.
els
següents
avisos
oficials:
brpla. producte originalissim, d'una
servei. es propo-a oferir 'a
El diari madrileny "El Debate",
ares les lluites amb els actors que coses sempre s'hi tira el "snobisme"
Que des del dia ta daquest mes. mes en el
ai-ait audacia. i d'un jalaras molt per a l'assaig d'una obra. El públic la representen, la incomprensió a la i la moda.
xarxa a les autoritats mil . tars, imh
seguint l'entusiasta campal/Va en faque
entra
i
veu
això
es
/tensa
que
queda
suprimit
el
visat
de
passapnrts
al ma per a tots aquella que fan del
Malgrat no ésser .1a millor obra vor (lel Directori, Ilenga rafirmació
l'ohjecte que. si circumstincies anorfan dissabte o passa alguna cosa vanitat deis actors, el pUblic, la crídels sabdits espanyols que es diri- mal% he reclamessin. pagues el poder
:Catre una passió, un entreteniment
de Pirandello. is Pollee la prova de que avui la Iliure volitntat dels
tica, tot plegat, alló que ha anat xucubans
anormal.
Res
d'això,
es
que
la
cosúbdits
deis
geixin
a
Cuba
i
un
o un negoci.
púhlic disposar de servei com va acarciutadans está mes garantida que
clant i ha anat empobrint i ha des- teatral mes dificil de l'autor,' i
que vinguin a Espanya.
Qua representa cls "Sis personat- media que es va a representar exi- truit del tot "aquella primera con-• deis' inoments mes, curiosos i'apre-, mai.
París, i parqué existeixi persa/sal
i a als repre- rea 5
concedeix
audienc
ges"? Que ha volgut dir l'autc.r? geix aquesta disposició originalissiEs
teatre
que"
es
-del
it'r ant e en el maneig i conducció
Despees de dir que el fet d'hateecreció de l'autor .. . 1 aquella primera e:aisles de la vida
sentants del Colleg d'Orfanes de Nos- mi t
Cer que ha escrit la comedia? (Mi- loa del teatre. El públic fa "aahl..." concepció, aquella personatges vius, fa i que es desfà.
hi ampeses les garanties constituciodels cotxes.
i no hi ha dable que queda intritra Senyora, de Barcelona.
//a fi té tot plegat? Aque ./tes sal les
Respecte al traductor, senyor Vi- nals i la previa censura per a la
mes vius i Inés de debi./ que els hoEs descobreix un iltent de
gat.
VICTOR
preguntes que es fa la gent.
per
cor
D'EN
tot
A
laregut,
el
felicito
de
CONFERENCI
premsa
feia
semblar
el
corttrari,
diu
Comenta la iepresentació, i la re- mes de carn i usaos, es el que PiAnem a paras. Pirandelio té un
la pensada de traduir l'obra, a per que cal preexaminar la situació des
fugida a la pres' d'Oviedo
PRADERA
'
randello
vol
representar
.en
els
seus
d'una obra,
teatre no gaire extens, ha arribst presentació es l'assaig
l'encert amb que l'ha traduida. I fe- d'un pla superior per teure que sota
DEES DETENCIONS
"sis personatges".
A la Casa (le l'Estudiant ha doentren
els
actors,
les
actrius,
el
diheme
maa les taules quan era an
licito Ilion especialment a la Pepeta l'espa sa (lel dictador el poh/c espanat una conferencia sobre els actes
Oviedo.— La noticia focal ha
Ara
que
aquests
"sis
personatges"
rector
de
la
companyia,
el
director
dur i un literat fet i pastas. No ha
Díaz d'Artigas, el senyor Diaz de nyol ha recobrat els seus atributs
tala prohlemes d'Espanta l'ex-didescoberd un intent de fugida
de Pirandello, de mes a mes, repreanat al teatre enlluernat. segat per artistic, l'apuntador, eta coniuetea. i
per l'amor i la intelligencia essencials.
polar
senten una certa concepció que ell la Hasa,
putat trad i cionali s ta senyor Víctor
del pistoler detinaut a ennsela passió, amb les iHusions infantils comenta l'assaig. Pirandello,
posaren en la interpretació, i el
"I al llibertat en da obrers per elete del teatre, i representen la posi- que
qiiAlcia de l'assalt a la suelirsalut, iá que
Pradera.
per
sangrar-se
en
és
glòria.
Pirandello
de Vean i la
senyor Artigas i a aota la costea- gir llurs sindicats, la Ilibertat dels
Ha dit que la Ilei a les societats
sal del Banc d'Espanya. a
assajada sigui una obra (Yeti "1 I cié de l'autor davant deis actora, daun escriptor que es te tot un "tinl'empresari
senyor
Blasco,
patrons per al nevera de Ilurs fähriModernes és la voluntat deis mes, no
Giusco delle Parti" i es ',censes dir vant del públic i davant de la cri- nyia, i a
jdn.' ••
entre
tots
plegats
han
fet
glado" numen: un escriptor de reperqué
ques, la inviolabilitat del dcanicili,
Oda millors, i que alzo ha de porobra. tica.
ljn comissari da malicia 05cepta, observador agut. artista pro- quatre pensaments d'aquesta
encara que el pú- la seguretat dels bino i de les pertar fatalment a la dissolució, a YaPer això deia al començament que una'bona obra, i
tinguA als sindiralieles Miguel
digiós, perä home excessivament ce- Tot just ha comeneat l'assaig, es
blic
potser
no
hi
voldrà
saber
res
sones.
no
constitueixen
llibertats
i
narquia.
presenten a rescenari sis personat- aquesta obra te alguna cosa de conGarcía Vivanen i Manual Marrebral, malalt de cientificinne. eacepamb els sis personatges, nosaltres
drets preata i essencials?
fessió, (le critica i (le defensa.
La hei no és ni ha d'ésser la entínez Manen, els quals presa
tic i corrosiu fins al capdamunt. ges. Un senyor d'edat, una scnyora
els
estarem
sempre
agraits,
per
haNo
romanien
aquests
drets
contumas de la majoria, sinó l'ordena1 tornem a la pregunta d'abans, ha
revassió del pistola/. Raendolada, amb un noi gran, una noia
-riten
ver
dut
a
ternie
•una
representació
Va al teatre com un inetge que entra
culcats
per
la
Iluita
de
mil
poders
Inni
contit.
In
cie de la raó a favor
reeixit Pirandello cnn aquesta obra,
fal Torres Eseartin.
(n una clinica. Creu que el teatre es casadora, una noieta i un xicot jotetan acurada d'una obra tan perilloaa.
tiränics
i
alguns
criminals
que
camdel
regionalisme.
ha
dit
que
si o no? Si Pirandello proposat
Parlant
Els delin g ais afegireh
una cosa falsa, ensopida i morta. Els oct. Qui sin/ aquests intrusos? Dones
Josep Maria de Sagarra paven en Fanarquia per absència
que a Espanya hi havia diferents
són sis personatges, aún sis perso- apassionar cl públic, crear un monuhavien ofert 20.0110 pf6 551'I1' 5 a
vells temes han estat rebregats i ex.poder
legítim?
l'únic
pebles
que
es
van
unir
en
un
Ilae
nn soldat per contribuir a Pe.11.4.211.n
premuts fins al capdevall. Els mer- natges creats per un autor que no
El Directori no ha estat qui, mecoespiritual, pera sense perdre Ilur
xit del pta. negant-s'hi et
caders teatrals juguen ami/ el senti- ala atrevit a donar-los vida sobre
ha
llint aquest poder trepitjaa ells
pròpia personalitat.
cercant un autor persoldat,
mentalisme del pdblic. Cont una me- l'escenari i tan
tornat amb la pau l'exercici d'aqueEl regitn, dones ha d'ésser el
Eis detinguts han afead aire
na de Wedekind o com una mena de qué iaci el sexi drama i perque ells
lles
prerrogatives?
•
51
regionalisme.
No
el
separatisme,
nerteneixen al Sin(Frat del ram
Schnitzler, vol orejar les taules, vol puguin representar-lo.
Dones,
si
és
aitd,
no
es
pot
afir-16elrgionasm.
Entren/ aquí en el terreny sobreConstruecid de Bareelona i
llevar prejudicis, vol estripar pumar que la Dictadura bagi ofegat la
Regionalisme vol dir que tisquin
que vanien vonaignal e newl Godors. vol presentar casos nous, o els natural; encara que no ho sembli,
Ilibertat
popular
a
Espanya,
i
menys
els nobles llar premia vida particu56 11 bornes
mita pro presos per facilitar
vol presentar d'una manera Ilota. aquests personatges no
aplaudits i arreu l'entusiasme es pm (lir a Catalunya, on l'ordre lar. pera/ scnse detriment de la vida la fika'kla da l'Eseartin 1 que
de catas i ossos reata: són bornes
MONTBLANC
Vol confessar l'inconfessable.
anda
l'actual
Govern
ha
substituit
el
comit, la nacional, com passa amb
es gran.
creats per la fantasia d'un autor, no
aquasta es , preparava per a
No es un poeta, no e3 un bonic san/ susceptibles de canvi
S'han adherit i promés Ilur desordre mes amenaçador."
da individua respecte de la fainide mort, Campanyd ii: o lote; e3sos viaqueola nit.
de
die
que
la
Dictadura
Després
Ajuntaments
nIe teatre en el sentit sä de la paranmas;
assistencia,
fia.
ser/ alguna cosa eterna. Pirandellu
Tenien D reparades diverses
nice13
la, en el sentit de l'heme que cerca fa constar la diferencia que In ha
el
reconeixement
de
les
reaefe la contratia. El. de 31ontb anal actual és rúnica espera:tea d'EspaSense
cines ner la teta. Han estat
caràcters oposats i que explo ta a e.- entre un heme de carn i osas i un
hi assistira a nomenara una era - aya per recobrar /a llibertat política, litats vives es inntil que es dictin ocupades.
Segueixen amb força interim- missió formada per l'alcalde se- diu que el Directori planeja la refor- bones Ileia.
cioni'dramätiques. A Pirandello, com
borne creas pel cervell d'un altre hoLa reorganització del
tat ele preparatius per als na- nvor Xa apeira i es regidora. ma municipal.
novellista clinic, Ii intereasa el me. En aquest punt Pirandello fa dir
Ha preconitzat l'organització cormis psicqigic, i Ii interessa fer la
tes que tindran Hoe a la viles sinvors Escoté i lidias. porqué
Din que després de l'etapa negati- porativa. de la qual han de sortir els
ai personatge vela al que duu la veu
Directoti
en
Directori
de
el
Monldiane
va
en
que
Ira
actual
el
de.
diumenge 23 junt amb els representante
critida. del cas. Ensenyar la cara i cantant dels sis personatges, coses
110113 legissadors.
les entiiiits agricot ,„ de la viid. ordre a la vida municipal—destitució,
El general Primo de Rivera
del corrent per demanar al Gola creu de les mimes, descobril els
Ha estas molt aplaselit.
i que ja sap tothom.
yenes
veru ludri l'ús indegut de, l'a'.
revesteisi ,el inspeccions, nomenaments, deicgats,
ha cavial des dr' cr p ie al reí perequivoca delatar eh prejudicis, tot
L'apariciú de les sis iigurea causa, cubo! industrial. Dissable a la cuidin que l'a l'l e
d'aquests (beE vescomte de Eza diu que
'Van etcetera—vi ndri robra 'positiva. la
ami) un procés biolegic una mica com es natural, una gran estranyesa
de sum p luositat•
màximum
adhe_
aisi
1151 qual Se n'htt
en el Sindical Agett ola de r,hmit - >,,..
l')
la prepara amb les notes
nit,
aque
maleas.
ja
qual
primar'.
no tornará a fer de politic
a la companyia, pera/ els personatges
Querall,
parlat tant sobre la reorgasions d'entitals vinfeoles k lat tot Uds municipal i electoral i caldria
En el sea teatre hi dominen sem- s'in/posen i convencen el director
" riä,
de un ple aes
°Cari'll
Rmiling
En una conferénela eme l'e'evessar
milla
en
aran
que
anes
precedida
d'una
revisió
del
del Direeturi.
Catalunya,
essent
ja
nitració
idees,
que
s'entrequalm
, pre tres o
que ela deixi representar el seu draministre vescomte d'Eza ha
el qual van prentlre - ht par:, el
Demh. a 'les vuit. et presinombre els Sindicals i Cercles cens.
te cscampant a totes les seves en - ma, aquell drama que cadascun dels
Logronyo,
de
donat
a
l'Alerten
presiden'
d'el
en
senyor Castel nou,
den' ira al Palau per recollirCooperatius inscrits.
I afegcix que està conforme
medies, com el que escampa pebre i sis personatges porta dins.
ha (lit que ell nomas nema con,
Sindical Agrícola de Marsh, un
al que es permetin actes (le propaganIloe
linea
L'assemblea
.
sal per donar-los gust. L'home
El director consettt en acecinar
a productor i rom a eittl adit,
nona i representació deis vinyamolí en l'espafss leatre Princi- da, per) es injust afirmar que el GoLA TASCA DEI. D1RF.CTOR1
i neme social q ue ell en
la proposició, poi/ el drama han (le
perqué retira' de la oplítica, no
1.
es del Priora' i de la Unió de pal Monelanquí. i ile la pr o - veril els prohibei x d'una manera ab"filena" barallant-se dintre un malepresentar-lo els actora. un taquiEl president del Directori. que ha
Vinyat e rs (fe Catalunya, i els se- Seseé cívica que I indrít hoc soluta. En l'actualitat es publiquen collahora ami) ningú.
teix cos. La negació de la veritat graf moldea nota de les //anules
Ta- després se n'extraurn una PrIll- manifestos, es pronuncien conferenParlit de diversos ternes , com tarnat de Guadalaiara, sita tra:11aEsplugas
Capdevila
i
renes
objectiva sobre un fet o sobre tan que diguin els sis persunatges, i els
dona, que no 'preu dat al rninisteri de la Guerra. A les
lavera. de 'la I'ederac i .; Agrícoeula, aixf cona lamba dels altres cies, se celebren assemblees notifi- del vot de la
persona, afirmant que tot *és reta- actors reproduiran el gesta i l'acció
neeessari. Del parlament eco- sis (le la tarda lii ha acudit el genela de la Conca de Barbar:A. Dinseva
importancia
ques.
"Estem.
dones,
molt
Iluny
del
artes
que
la
fin, que jo no sóc jo i sóc jo, perquè que lacio.
némic, de l'impost sobre la len- ral Ruiz del romea
menge a 'a tarda 0s inaleixes ho requereixt.
silenci imperada".
El general Primo de Rivera ha resós jo per a mi, penó sóc segons A
Els personatges expliquen el seu
junt amb l'ineattsPhla
ti/Ila, que ereu.una moda estrakkafirmascnyors,
aquesla
setmana
Dcspres
d'algunes
altres
Duran!
tal cosa, segons B tal altea, i segons cas. Aquest cas es un embrió (le
bala
nombroses viaites, en les quals
sucles
d'aquesta
amb
intima
Rovira,
que
acaba,
mossèn
gera.
dean lloe rellings u Blaneafort. cions per risa l'esmentat article
seguent:
C tal altea. Aquests puros de vista, drama, el drama es veurä i aura
campanya, visitaren els Ajan- Sol i vella. Cabra del Cama.
cessions i que mata les faml- s'hi comotaven
acaba
dient
que
el
moment
(lel
tränque seis bastant primario, i que no sortint a unida que els sis personatEls senyors Anfeís Sala. Milà i
tarnents i entitats agríenles de
tics.
Vilavert.
Yinaixa.
Albi,
etsil a la vida normal será el mes gres/
Musters. el misón nous que diguéssim, Pirandello ges el manifestin al director. ComenDi/eh:ira i Pira. i a la nit t •
Parlant del non régim. diu Camps i comte de
zétera.
per a Espanya. i 5 obligas:l b de
Mate d'Uuruguai i el director de Teels fa servir com a conductors de ea la "humorada" del director i el
tan
culpable
juntament i Sindicat de l'Esnlaereu
es
01
l'opide
que
LLEYDA
tots cts elements directors
l'acció en les seves obres. Els per- drama viu deis sis personatges. Es
gil de Feancolt. on celeivraren
con] el primer. perú cal pre- lefons.
ni6 procurar que l'herencia caigui en
Diverses noticies
simatges seus no es mouen per les una acció vulgar, d'una gran mueca.
També l'han visita rillustre savi
un miling en el Hoe on ahans
guntar si els politics 'kan ',sial
t , v;gurús i ben ora
presterreny
disciplina
dia
d'aquest
comenaarit
passions o els pensaments que duen L'acció es una, naturalment; passa hac i a un cinema .
•
vietimes, kladn Lt Ramon i Caja, acompanyat del sen
culpables
o
de ferits un
ganitzat.
deixehl esenyor Lorente i (l'un emidintre i que es topen i es rebut- aixea aixa i aixO; Perú cadascun deis
En luts e's actes va premie° tar servei de conducció
manca arengan nalge amb l'arL'ASSEMBLEA DE1,3 ESTUgen; els seus personatges es mouen personatges (tel drama dóna a raenent bia tólee anee preiniat atith el
paet Mossèn Rovir:k. que d'u- cotxe automòbil. adquirit recentinent
tuneid
entladana.
obeint un caprici cerebral de l'au- ció una importanda distinta en rela- na manera magistral va xpliear per la i ancomunitat (le Catalunya i
DIANTS CATOLICS
Din que sita de tornar Vil- premi Nobel. i el Comité Executin
(le la Brigada Sator, i l'autor procura estar sempre ció Madi el "drama" :mera que eaLa Federació Biscaina d'Esla; jalas pidarnent a la normalitat i que del Congres de Minaires.
I:k finalilat de la nonipailyik. fent posat a disposició (le
Santa Maria.
DE TROPES
entre els seus personatges i apode- dascú pinta dins.
Cati,:ies ha acordat en la seva última
la elefinieha d'el q u e As l'a te ta bol nitäria i Hospital
no vo pot prescindir (Iel siste- REPATRIAMENT
era
melt
conL'esmentada millota
Es fan les primerea escenes, unes
rar-se de regarles del paper princiindustrial i el perturPcial que
assemblea, constituir. en unió de les
ma parla ment ari.
Almeria.—Dema arribaran, en el
venient
car
d'aquesta
forma
senil
pal. Abei es que a Pirandello dels eSeelleS terboles entre el marit i la
resula per als producirles de vi
recents federaci o ns (le Sant Sebastià
Aertba dient que d'ara muta- vapor correo de Melilla, les tropes
transportats degudament els malalts
personatges de les seres comedies mossa, filla natural de la seta (lona,
el sen ns. indegut. Són di g
i Navarra, la Federac ó Regional Bas-. van barrean (l'actuar gratis parrepatriade s del batallé d'Albuera.
i
ferios.
a
alguns
d'e g ier repetid ni I
-nes
es pot dir que nomes 11111 interessa digueni gairebe fillastra seta/. Aquí
ca, i ha dirigit a la Confederació NaA la tarda continnaran el sea
tits, sense el Mime d e ls (Pialo
¡JIS—Han
donat
per
acabada
la
són
seductor
i
seduida:
el
director
deis
satis
parlafragments
un, que és el cas psicològic, nabo cional crEstudiants Catòdics, el seno seria elicae la tasca dels go- viatge a Mérida, en tren.
un
comandant
per
pecció
verificada
do
priva
la
d'escena
techa
massa
crua
l'escena.
ens
menta:, nevó
tat per ell i dut a l'absurd si conté;
güent telegrama:
vernants i reitera que s il no
ACLARAC IO A UNA REIAL
sergent major de la plata, l'actual
iria oc a d'esnai.
"Estudiants catälics prmíncies basels altres personatges de la come- Són coses que al teatre no es potornara a actuar en la vida púdelcgat governatiu del partit judicial
ORDRE
con]
fogosament
ice.
El
personatge
"nula
ni
parlh
dir
den
També
dia són una mena (le reactius perNavarra agraeixen cordial- blica.
(le Cervera i el comptador del fons congaies i
La "Gaceta" publica una reial 0Tque el .personatge "cas" vagi treient seduida" (Muta que alló és la "puell sol fee-ho, 6 . ! preside/
ment
expressiva
adhesió
aquesta
ConPAGASCSPENSIO
DE
LA
ra veritat". Sobre aquest punt
Sierren' de Mn a sä. (uta f l u rhis- "provincial". Izquierdo, al /solde
clre sobre araure/s, adarint-ne una
tot el que guarda a dintre.
federaeó les seves coneusions i conss
MENTS DEL DANG DE CASaltra ente es redacta en la forma esboca d'aquest personatlorinl de les vieissilnds . passa- d'Anglesola, sil virtut de certes dereitera intitnida
en
Federació
Rasca,
Fetes aquestes Ileugeres observa- randello. ed;
forintdat,
has'havien
vi
núncies, que
mentada, dient (me quan es tracti
ge, fa algunes apela: jade/as sobre la
TELLA
des i d'on havien arriba', ele
unió Eaderacions regioquebrantable
cions, que hern cregut indispensaveht
elevat
al
governador
una
mevetten
en
.Priorat
d'insportar
material cientific (le tes
1
del
moral
del
teatre,
i
tira,
naturalment,
//es
y
a
t'
catòlics
d'Espanya.
en
una
provitlencia
dictada
in
cerPer
bles,•anem a "Sei personaggi
nals estudan ts
mória de la inspeccin en que es fa
ce. fixen en la dispol'aigua al seu mota L'escena de la
que
dr a nlesea les :ove. p.roraeirm;
condicions
Nacional.
—Per
que
PilPHospier.
de
gloriosa Confeileració
pe' . juttat
ca d'autore".
El 9/ice-presiden' de la Vede- constar que no s'han comprovat les
sició sigui en calla cas el departa
seducció queda interrompuda, perde
suspensió
de
la
r
len
en
l'afe
pinyä, president."
S'ha de confessar que al mera en que apareix /nata: de la seduida,* raeid Aarfeola de l a Coma de dites denúncies i que l'Ajuntament
pertanyi restablitnent
paganienis dei Rano de Gaste: meta a queinteressat el que comateria d'art tothom va a la tum- aue es esposa del se(Inctor, i es proanterior portava una administració
VISITES 1 PETICIONS
Barbar:la se.nyor Capdevila,
d'ensenyanea
que
aquest
a
s'ha
ordenal
snob recta, trobant-se, per tant,
otra i a la babalä, i que els artistes ducix una situació trágica i álgida
remares r 0115 ta gen' pa.eaatt
muniqui al d'Hisentla que la Seta adAquest mati ha acudit a la Presi- dbri denla per retornar els
exempt de responsabilitat.
ja no saben qué fer per agafar pe(
quisició está en els credits concedits
diana d'ésser ben te:tetada. i
dencia una comissió taronjaires,
d'aquelles que demanen tetó. Desan
(45
ale
valore
que
i
Visas
con el públic. Pirandello, borne de pres d'haver els personatges maní— Ila mes pisases:dó del airee
sie just ida que tréballant nu,n_
a aquest centre.
•
per demanar l'exportació de la ta- eartera.
de
predc
secretar;
de
l'Ajuntament
del
poveritables audacies. després
roha une avn i ia renilla
t'estas el sor drama, els 'actora e/ rereina per la regló de Llevant.
DE LA MORT
DESMINTIMENT
Jawne
En
ASCENSOS
I
CONDECORACIONS
imposible.
sentar una serie ale casos psicoló- produeixin, i aquí ve la critica sagtale (l'Artesa de Lkyda
i dandi SeTh
El general Zub .:1Iaga ha estat a acoDEL RAISUNI
gica ha dit: "ara em presentare jo nant que fan els personatges dels seao;llorar el m'en dels tiroMILITARS
Costa.
miadar-se deis vorab del Directora
vacanl
la
plata
del
Aimi
es,
ara
1A
al
,
troba
erra.
El
vi
t
Es
Tänger.—Als centres oficials i mimateix com a autor."
—
ductes dr la
En el pie de demä eximinarà e/ Con.
loes, i aquí ve la defensa dels aca Astinica, a fer-se arper
anarxar
arab
nietge titula' del poble d'Alfes, popresentare al públic les meves in- tors, la vanitat dels actors i la susénénsi i. en l'aleohnl
•
litars i a l'Ofic. na erinformac ió
sel: Suprem de Guerra i Marina les
ree. del Govern militar.
u la notiyuietuds i el meu pensarnent sobre
brial. i ner aivh As delire da lat dent sollicitar- la els que ho vulguin
ceptibilitat de la gent de teatre. I
comissiä d'ajuSants de Mines propostes d'aseens del coronel Alfred no es concedeix cap creztit
L'na
cia relativa a l'emmatziname nt del
el teatre, presentare les metes Ilui- aquí Pirandello troba una manera
s'ir/ta la r contribuir a l'ard u (me nnmb instància a la secretaria araIna cstat a la Presidencia per fer re- Coronel, de capitä Anfós Aguado. sie's
tes amb els empresaris, la me ya te- molt 'sibil de dir coses que pasee • pronosa, per ésser assureni,s quell Ajuntament.
Nouvilas de les con- tinents Frederic Gaky. Lluís Mestre, Raisuni.
mesa
al
general
MOLLERUSA
«oció, la nieva desesperació davant no les diria en un article.
Aquest pateix dlidropesia des del
de vida o mort per a tolo els
clusions que han votat en la recent Frederic Escofet i Gabriel Izquierdo;
alisen 'le In vinvn. E ode la petulancia i la incomprensió
(Jata
Trasllat de Un. Boixader
Per urna equivocacin del maquiexpedients ile la creu de San Ferran mes sie febrer.
assemblea.
TatatPrft
ofienlment, al aenvor
deis autora davant de les mesquineses nista, can el tele, a la fi de l'escena
El general Nonadas es proposa mar- dels capitans Agasti Fernández, AntoEl dia 7 sorti per prendre passesTEMPORALS A LA MEDITE*.
rO e firni eis p e le s i arsh enaes
i les intrigues d'escenari, diré (maälgida, i el director d'escena din:
sin de la vicaria de ballt Ramon de xar aquesta nit a Baseelona, per tal ni Cortina i Antoni Cerceeda, capita de
RANIA
bimba
t
ir000r
h
In
4
finfb•r
nt
tee coses als critics, explicare la "aques ts ximples ara tiren tetó" i
la Coromina el que fins ara 'savia de passar alguns dies al costas de la corbeta Manuel Mendibul. capita _losen
olla per als O/rentera la l'arta
S'esta formant una tempesta en la
gestació dolorosa i polsosa .runa
esperem el tercer acte. On continua
Gámez
i
contramestre
Antoni
Diaz.
estat
vicari
d'aquesta
parròquia,
seta f amiba.
Mouthlane. Existir .a
mar Mediterrania superior. havent cm
obra abans de l'estrena, tot
1 '•. 1 din
•
Marceli noixader..
la critica, on Pirandello va ajuntant
INTERESSOS LOCALS
G4CET.4
pitjorat el temps en la mitas septenminurio s arnent vl Per nue
d'hurnit i de terenyines que hi ha els pensaments que són la base de
la seta surti- DISPOSICIONS DE LA
Malgrat
ascaure's
trismal «F.spassya, sehretot a Aragd
Una representacin de la Cambra
la r l e . q ue t"" o/ Arree fine se da en hora de bou matl, bou acoEntre abres, la "Gaceta" publica les
entre bastidors.
tot el seu teatre, on els jocs entre
Vinf. al111
ee l ehea i Catar/leva
Cuellert i de :Ateneo Tortosa i (leas
i Cataluma.
aixi com Moliere, en la "Cri- la fantasia i la realitat, entre el 501I1
pct un hon nombre d'amies, següents disposicions:
rajada(
las
Co n ea de Paahlrb
La temperat ura máxima , attir íos
Reial ordre amoritrant el treball eta Ajttntaments d'Alcafiz i Smt Caries
palefondament
emocionats,
que
li
timi.e . de l'Escok des Femmes", va ni i la vida van prenent cos com en
ratndirector d'O- .17 graus a Huelva i la mitin* ha
fd l/7 1” ?M'a
voler presentar els bornes (lavaos el primer i el segon acte. Els per- ..rs ' r s o rl arrinaaaatie tras atv•dy baten t'afecte que li té la neutra vi- hores extraardnäries el Neanciat del de la Rapita ha 1 jurat al
Mes paliques, senyor Va'enciano, una estat 6 sota seno a Lieb.
Itinva• ene
cruna comedia feta i represemada, sonatges van manifestant cl scu
per l'obra meritòria Ceno de Població de la Direcció geermsrler'sk 'n Bel role' d,•+errl la 1 l'agraiment
neral riEstadlifica i a la Setei6 pro- exposidd in eressant l'execustió rápida
Pirandello en aquesta obra vol pre- drama. Ara som en gua jarch, i arri- al,erdirtareent rn i rohol inserta_ que hi ha desenrotRat.
ferrocarril de Valdemfan a Sant teesemalleallINHONINIIM
sentir els bornes, l'autor i les ba el moment de manifestar-se el noi
L'ordre del trsiellat, vinguda sen- vincial d'Eradistica de Barcelona, del
trinl de tot el une g in p er n1
Carlea. amb subjecció estricta i pres/ring& ni el mitin in- Oviedo, Valincia l Biscaia, i. que s'eAQUEST )1UMFAI0
idees de l'autor, davant d'una come- gran i els dos mes jovenets &la cinc
saber-ho
se
da
hora
(‚nm
a
final
a,
tot
n
ten& modificació al projecte
dia. iban' de fer i mentes ,'esta personat g es . El noi gran no vol Fa- draa l « en 1,1p-he-ano, adtorä par teressat, ha tatas MC: e emitida per fectuai els treballs a mera fet a les cindid« dePee
treieut
PASSAT
g
iba
les
Corto
de
finti El cas no hi ha edite que is in- ber - di res en aquell drama, pesó no lis nere aal i al d'a ars , a fI r (ol a ele considerar-se que no ,l'ha motivat mc ions Inovincials Id'Estadistica de aprovat
fosal posSLRA
Aro cosa que el Kv entusiasme per Barcelona. Madrid, Oviedo, València a Minuta non *tocinos pie
tiremarit. Es una confessió i al ma- se l fl pot altar, estä allí present per palier als netos arenarais.
aib:e l rapid «Sedante empella via. Ole
1 i e11,4111.1:
sitia tempa Mi una critica del teatre torturar a la sera marc i els dos peoradors foren molt Catalunya.
ele
Tots
rTun teatre ideal, del en ve que la noieta es nega i el

De

•
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i .11irt
uites*. is tour *te e*yeee AstloWi'
Piases, Francesc Maristany i Garaje.
na i Guisa Cabarrantes Butsems.
--- A l'Escota Especial del Cemerc
testen Roe actualment les orificios* al
magiteri. Ens dokm profundament
que un determinat doctor que tant pot
ésa« cap de pont COM d'una altea cosa, ha fet gestions prop dels tribunals d'examens per tal que falli desfavorablement . amb aquello opositors
que no es distingeixin precisament pel
sen entasiasmc Per les glòries espanyoks.

re q

9,1-.91;9;tüttst
' ha 7leir: .11etsy lle, rasque easedrAtie
WiSeidte: , * Gemir, de Medid,
.11M17Cti „Gdds. de: Buen. , comunicant-li
ai anas guaita d'orne del
';*-.,e
iirk,nsa', Visita a: aquesta Univreilit.:41011..114tin d'una excursió esa e:er
1 Mime°, acompanyat

-

-yek • 4 atssines seus.

ttlia Ciutadana Escotar
•
Arlaericetteisi • ebert un coneurs al qual
r den prende Pett els estudianta de
s els paisos. Seran ofertes dues sè res de .premis coneguts per "Gesbite Premis", als millors treballa sobre els següents temes: Primer:
Irrita per promoure amistat internac-,, .1.21 a base de l'Ea:cae:A". A aquest
tuna poden concursar els estudiants
e.. les Escotes Normals ü CoRegis
d Hatituts. Segon: " Organització del
r, si per tal d'impedir les guerres",
e . pert als escolars de collegis secunda-

Els tres millors treballs de cada
..sT•r:e seran premiats amb 75. 50 i 25
s
•
Cada treball haurà d'anar acompait'yat d'tma exposició adequada i una
b'N'iogratia sumària sobre cada llibre.
1":,:o ha d'excedir de 5.000 paraules i
se* preterent l'escriptura a màquina.
Lis condidons són les mateixes que
s'ecostumen en els Jocs Flo"als i
malaria de la Lliga Ciutat'ana Escolar
Americana, 405. Ilarlborough Street.
draga per enviar els treballs és la Sellasteis. 17 Man iiTIS al primer de
juny de 1924.
— A la Secretaria general d'aqwea Universitat s'han rebut els segitents titCds: De llicenciat en Medicina a favor d'En Josep Armengol
del Llano; de Llicenciat en Dret a
favor de Miguel Castany i Campreany; de Prafessor Mercantil a favor dels senyors Jaume Salom i Llaatrae. Josep Forns i Oliveila i Anton; tonnin i Umbert; de Perit Mercantil a favor de Maria Illa i Comirma, Joan Coberio Magrinyä,
Játirne Bellos i Poverda Mariä Ferrer i Vernet, Frederic Deklaux i CaJoan Segourborn del Castro, Boneeentura Palme i Muller, J úlia Bu i Sugranyes; de Perit quimic
a f' avor deis senyors Juli Laporte i
Eallmunt. Fermi Galvant i Font lAnt•ini Campins de Codina; d'Enginycr
d'indiistries tèxtils. a favor deis senaos Demetri Carceller i Segura

MOVIMENT MARITIM
Vaixells entrate
Vapor alemany "Málaga", d'A acata.
amb cärrega general i 4 passatgers
Amarras mol de Barcelona Sud. Cotasignatari, Torrabadella.
Vapor espanyol "Rey Jaime 1, fif..
Palma. amis cärrega general i 112 passatgers. Amarras moll de les Drassanes. Consignatari, Companyia Transtnediterránia.
Vapor espanyol "Ampurdanés". de
Palamós. anal, cärrega general. Amarras moll d'Espanya IV. Consigna:ari,
Freixas.
Vapor norucc "Ba itique", de Génova. amb càrrega general. Amarrat moll
dc Barcelona Sud. Consignatari, Talatiera.
Vapor noruec "Toriinn Jarl",
Londres. amis cärrega general. Amarras moll de Sant Bertran. Consignatari. Condeminas.
Vapor francés "Cava'aire". de Manean, amb ous. Amarrat mol t de la
Barcelonesa. Consignatari, Ramírez
Germans i Delgado.
Vapor espanvol "Canalejas". de Valéncia. amis càrrega gereral i 109 /13SSateeri. Amarrat moll d'Espanya NE.
Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Pailebnt espanyol "Ahi Va", d'Alocan!, amb carrera genera".
Vapor esparyol "Cabo Menor", de.
Santander. amis càrre ga general. Amarras moB del Rehala. Consignatari, Ibarra i Comnanvia.
Veler it2lii Giusseppina", en llast.
can a Sant Febo.
Vano, roce "Camas", en Bast, cap
a Va*encia.

BANQUERS

RAMBLA DEIS ESTUDIS, 13, 1 BONSUCCES, I

VALORS - CUPONS-GIRS-CANVI
•nn••n•n

Negocien' e's cnpons dels RENTES INTERIOR i EXTEHOR RIXOLTITZRBLE5

4 per cent I Tresor 5 ver ten! nenciment
l er de gener de 1924.

CROCANT 1

(Espeeialltat)

Aquesta casa alta distingit sempre per l'esmerada elaboració deis productes i pe r la moderad() en els seus
preus de senda.

sossmosn

Josep Cozcuela Ibällez es prengué:
una certa quantitat de lleixiu, essent curra a la casa de socors de la
Ronda de Sant Pere d'una intoxicaciä de pronbstic reservas.

.rurnde3an"t3autne
fa atinen! al nombréis públic que l'afavoreix que per tal d'evitar tant com
sigui possible l'aglomeració als seus
establiments, a les darreres hores del
matí dels dies 23, 24 i 25 de desembre
(notada en anys anteriors), recomana
la comentada de realitzar les compres
abans de les hores indicades.
Joan Roca Albinyana caigué casualment i es trencä la cama dreta.
"QUIMER A DE ORO". — Sabó
de moda "MARYCEL"
Francesc Lira:cría Carnpä, al carrer de Buenos Aires fou atropellas
per un autocamit), el qual Ii aixafú
la regió dorsal del peu dret, amb
probable fractura.

Calefacciti

ideal

ESTUFA J . WI.
ValAneia, 346. TelAfon 747 S P
tiernos erdudrible . cata LA GARZA.
KURSAI.. — TEMPLE DE LA
CINEMATOGRAFÍA
L'éxit obtingut per la grandiosa
producció de Sevcrí-Mars "El
trionif de la dona" al sale') de moda
Kursaal sobrepassa tota ponderad&
Durant la projecció d'aquest film
es veu com l'amor d'una dona redimeix un honre que no tenia per ella
Inés que mats tractes.
En totes les escenes d'aquesta
obra batega intensar/1cm Vesperit inquiet de Seren-Marx, que va deixar
en aquesta obra el rnillor de la sena
producció.
— Dhlluats s'estrenarà en aquest
«aló la magnifica obra titulada
“Frou-frou-.

IR E I lapioanes i tikrés

TORMO GURCUI 1 MELLES e

r

PANYERIA I F3LRERI tt
VENDES A L'ENG1Ö3 I AL DETALL

111

(abans Bilbao, 209)

CONTRA LES CURSES DE
BRAUS
Societat Protectora d'Animals
i Plantes ha remes al president del
Director; un extens daeunient demanant siguin prohibides a Espanya,
cont ho són als paisos civilitzats, les
curses de braus. En aqucst docutnent s'exposa coral la **fiesta nacional" serveix de pose per carlcaturitzar el tiptts cspanyol.

N:ULE3 EN CAIXES Mt.TAIAirES
CIETELLES
CA'XES, UNAN FANTAVA

III

VIII LF12ETIIIIR, 67

tncnushrnetit con s u ni 'des
per leas millors marques de cigarrets havanes i egípcies.

CREMA

Sil gi

JOSEP JUVE

Indio

Siluació dels establiments de la Societat:
Al : CaSe Ant:e: Llibreteria, 3.
A PE.xampla: Passeig de Gràcia, 7.
A Gràcia: Plaça de Sant all quel, 1 i 3.
TORRO» DE DIVERSES CLASSES

a

ANTONI A LLÓ

Mutdes, Reformes et Anclen. Coas-

banasta de Guerra residant ea Espagne .donará cl.. dia 6 de gener la
seva testa anual, en el cura de la
qual es remiran joguines a tots
els fills d'antics combatents franceses i voluntaria de la Legió estrangera francesa que hi assistiran.
Per facilitar els treballs d'organització del Comité co prega als
pares dels dits nens facin' conèixer el nom i els anys de cadascit d'ells com mes aviat millor
al domicili de l'Associació, Ronda de
Sant Antoni, 43, principal El desCata está obert els dates i diemdres, de set a vuit del vespre.
' EXQUISIDA LLORGANISSA LEGITIMA SIBERIA des de
1150 pessetes kg.
MORTADELLA, a 120 pessetes
lata 1/8 ,
rone-eutas, a 9'95 pessetes
lata 1/8.
VICENS FERRER I ZOMPANYIA: Pisten , de Catalunya, 12.
Telefon 112 A.
Josep Costa Manal, de 18 anys, caigue casualment i es produí una ferida
contusa a la ce la dreta, i una abra
a la regió occipital, i erosiona a la
cara, mans i colze dret, i cortunoeM
cerebral.

LAMPARAS
Prsbenpitses per a pre-

rumia
ANT e NI ALBÓ
Successor de
JOSEP JUVE

VIA LAYETANA, 67
(abans Bilbao, 209 )

Constanti Cases NIartinez. de 25
anys, guardia civil, caigué de cavall i
es causa la fractura de la clavícula esguerra i contusions ganarais.

CASA MASSANft
Ferran, 14. Creadora de l'exquisit TORRO DE CREMA. EXPOSICIO PRESENTS NADAL.
Corbeilles, Broncos, Faienees,
etc. Objectes per a PArbre de
Nadal.
. Es vertedor; amtulants Antorti Ga-

mala Rodríguez, de 20 anys, i Joana
Girona Navarro, de la anys, armaren
fenomena amb moziu que
un po'dcia urbà els digné que es renressin. Foren detinguts.

PRESENTS
Llibreria Subirana, Portaterriaa, 14
•
A l'Ateneu Obrer id districte
gon (carrer de Mercaders, 38 i 40),
diumenge, dia 23, a les deu de 'a actila,
:indrä lloc una ve: liada intima ¿'Art.
Gelatina MADROÑO cura restrenyiment

CASA CENTENARIA

a

1LAMPARAS

Mds de 100.000 bobines de
paper

ron? deSal2t3U1121e 3/7i

111 IR

En un pis del carees de la Botella
s'arma ama forta baralla entre Josepa Echa, la seva filla Maria Gariel i la 'eina Rufina N'alero. Totes
tres hagueren d'ésser auxiliades.

`

Participen a Ilur apreciada clientela el pròxim trasHat dels satis magatzems de la Placa de Santa Anna,
número 7 a la

tri

e

n

e

VIA LAYETANA NÚM• 20

FIGUERAS
eón els minora del món
SUBDASTA DE
MERCADERIES
La Companyia de M. S. A. procedirà el dia 24 del que som, a les
deu del matí, u la seca estació del
Morrot, a la venda, en pública subhasta, de diverses mercadcries que
no han estat retirades pels seus consignataris. Els que desitgin concOrrer-hi poden sollicitar de l'esmentada estació els detalls necessaris.

Al *.acal de l'Esco'a Municipal de
Labors i Oficis de la Dona (Rda. Sant
Antoni. 19) queda oferta l'Exposicia
deis treballs reali zats durant aque.4
curs (temporada d'hivern), podent-se
vi , itar atad, divendrcs. na :A. de dos
qrarts de sis a les vuit del vespre; dama, dissabte. d'alee a una del mal; i
da. das quarts de sis 'a les vuit de' vespre, i diumenge. d'onze a la una del
matí.

Fo-n e

on trabaran un extens assortit de VESTITS, GABANYS,
GRESTERS, GABARD/NES i PANTALONS DE SENYOR. Ce

11115111111,11•111 11111131191111111111111111
11111111•11111111BMIZI n111111n111M.11

BANC DE BARCELONA
Aquest

Banc a la seva Central i a la

'S ucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Ven la de Valors,
genov.attionst, Conversions, Gin vis, Agre"tar j ó de Fulles do cupons i Revisió de 'lis:» butiortitzazions.

'editieieta diOuts totynena de valora

r

La Penya Recreativa "Or i 171inea*
posa a eoneixemen: de tots els socia i
no socia que te en preparació per als
propers dies 23, 35, 26, 3o i 31 , tarda
i tus. uns nuidissims
alls Jazz-Band
de Jazz-Band
a càrrec d'una renomtenada orquestrina,
amb motiu .de celebr}r la inauguració
del seu nou casa . estatjat al carrer de
Sant Honorar, 7, pral.
eamagrammanor

LAMPARAS
FEIIII8 Fo
Purrjac2a

A N TONI

per a operats Sinhernia, a P rus
(armara.
PRODUGTEA TUSELL
Ronda Cant Pera, 12

w'A121ihreiSerral
44.<

EXPOSICIO DF.
FOTOGRAFIES
L'Agrupació Excursionista "Catalunya" celebrará l'acte d'inauguració de la seva III Exposició de Fotografies el propvinent dia 21, a ler
deu de la vedla, al local del Centre
Industrial de Catalunya, carnee de
l'Hospital, 95, principal.
Els dies d'exposició seran del 21
•
al 3t inclusiu.
S'invita les entitats germanes i les
amistats i públic en general.
—
Durant i després del desmamar, Usen

ro da (eh:Pera, Mil. 3

PURE PERMANYER

a pessetes 12'50 el quilo

Ami> ocasid, de la diada

de Reis,

Vta LE.¡Er NFI, 67
•

(abarta Bilbao, 209 ;

*
Ditimenge, dia 30 d'aquest mes, a la
tarda, el doctor Enric Calvet donará a
l'Oriet5 Gracienc la segona conterench
sobre Radio-comunicació, amb imeressanto experiments i amb d'un
coreen mstrumenta i vocal cxecutat
a gran distància, fent-se la recepciix per
mitjà d'un aparell de modernissima
construcció. ,
s, a l'OrfeGraciene,
).
Per a invitacions,
carrer d'Astúries, núm. 83.

PURE PERMANYER
indispensable als malalts de
Pestómae, convaleeents de malentes greus, anémies, i als ma!alta de Fintesti.
—
Per a 'a simpática festa de Reis que
a profit de la mamada desvalguda arganitza l'Associació Germanor Barcelonina s'estan rebent valuosos donatius.
• Primera !lista de donants: Grans
magatzems "El Sig'o", R. Ramos Cor.
dero, Josep Monegal Nogués, Companyia General d'autobusos de Barcelona, Darnih Maten, Joan Mainquer Vilado!, virlua Sanz-Se . ma . Narcis Pla i
Deniel, Manuel Tasis. Bali i Riba,
E. Furest, Merce i Arme!, Josep AvxelA, Francesc de A. Bartrina, Erana Marian Carbonel l SuC e SC Pons Pb.
bri. Lluis Guarro, Eladi Rodríguez,
Casa Damians, E. Pui g Carcerenv. Olicelta nermans. Cantil Benítea. Tarado'es i Pirretas. E. Puirdeneolas, JOSC9
Maria Serraclara. Grife i E'Coda, Societat General de Publicacions. J. Ba.'aguce. J. Font i Companyia. Fills de
P. Bardinet. F Ferrer Anglada.
Per a donatius, catire: de Carders,
núm. 12, pral

.Vorn deSant aumew
NOVA presentaelö. en capsa dp
!burla, do les espeeialitats per
al desdejuni
Borregos de Mallorca
SequIllos I Secalls
EL SENYOR NADAL I EL COS
DE BOMBEAS
Ahir visita al senyor alcaide l'extinent dalcaVe senyor Nadal, lliurantli una quantitat per a la Germaudat
del Cos de Bomb ias, en gratificaciú
individussie
als bons serveis
l'esmentat Cos en 7cendi ocorregut
en una ximencia d una casa que •el
dit senyor te al catrer de Pau Clans.

feper
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Marie Pair
CASA FRANCESA
Consell de Cent mina 347
entre Rambla de Cataluovs
pas3eltr

Grarla n

VENDA A PREU3 ECONOMICS, per fi .le temporada. d'una colleeciú de •
ea pells, da rreis MOrat/S
de Paris, de tota mena de
novetats per a senyora,
d'articles per a toilette.
imolallafflaawmfflansinummalon
---- --

MULTES
Per la jefatura de policia han estat imposades 4 mulles de nao pessetes ; una de 500; dues de 5o; dues
de 23 i tres de deu. per escándola,
inunoralitat i abres execssos.
, 01E5. VERITABLE ()BASIC)
objectes usats de totes elesre Preu flx. Tallers mim es
- -PER CELEBRAR LES FESTES
Una comissó d'amos de bars,
sic-halls, cabarets i abres estaldimenas de nit, han visitat l'autoritat,
demanant que. durant les vinents festes de Nadal. els sigui permès de tancar llurs establiments a les quatre
la matinada.
Es probable que s'accedeixi a la
demanda.

!

Bragucrs pe,5,414";; Z le -Cintures

uperiors xpcolates a 2,
2'50 i 3 pessetes eis 400

grams :: Gran assortit e
dels celebres bombons
especia!ilat de la Casa,

4444.004~114‘114

Saló de Te
(aria din te dansant de 5 a dos
quarts de 8, a dmar a ramPritarta. de 9 a 11.

ALISÓ

Successor de

Bombonerla sel ecta, cofres, porcellanes, cistells 1 calaos gran
tantssla, colimions esool:Idee
en're tes últimas creacions
Parte I Viena ::
De tornarla de Sabadell, en ha ere.
dicat a la Parrärmia de la Pitris4tn.e
Concepció d'aquella ciuta la Novena cb
la seva titu ar, s'ha reintegrat a la tesilencia de Sarriä el Rind, P. Pra
Antoni Maria de Barce'ona. que sla
dirmat aceeptar també la predicad() t'al
solemnissim Ociaran i a Jesús Sagramentat. que. començant el dia de Nadal
vespre, celebra la Confraria de la
Minerva dt . la Parráquia de Sant _tus!
i Sant Pastor.

otErraultawr novia.

JOSEP JUVE

n` Poin S. A.

(Xamfri Argenterla 1 Pr:nce3a)

•

,rendrigeneires per' valor de s,300.pei=
setas i ara es rasga s pagar-les.
Al carrer del Marqués del' Duero fou detingut Ignasi Massilogne, al
qual s'Ocuparen diversa joies: de les
quals un va saber explicar la procedencia.
— !oses Llimona ha denuncias que
del seu Comicili del carrer de Bilbao Ii han pres joies per valor de to
mil pessetes.
— Ranton Silva ha denunciat que
va prendre una criada que li proporelonä una agència i que a l'endemà lí
va desapareixen. entportant-se'n jotes
i robes valorades en aseo pessetes ,

..

ritsiticieeiö Generaii Etanoles alee

Successor de

SOLER i TORRA

11

„
Santa :d'ave': Tomes,. apóstol:
s'usas. Osareis, i Severii, biaba.
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"esusereiset d Nulas, sa-.34.

iot

Els monioe de Montserrat
la casa J. Fonolleda Serra re.
comanen el sets licor

BROMES EIEG MONTSEKREIT
CANTO!. DE DENUNCIES
Josep Colom Isa (enuncias que un
botiguer del carrer del Poi/ de la
Crett li ha estafas generesque li va
vendre.
— Dos come.ciants del carrer de
Pelai han denunciat a Llufs Mercader

INFANTS DE VIATGE
Derná, al Malí, en l'exprés de Madrid arribaran la illianta •.-onya .Pau,
el seu esta:e, el primen Lluís Fcrran
de Baviera, i els sera fills Adalbert,
Augusta i Pilar. S'estatjaran al palau deis marquesos de Comilles i dimarts Id haurit una funde; de gala
en honor seu al Gran Teutre Licem
V2./1 Call1i da; Baviera.

PUENTE
CALL, 7
Modele última novetat en tricot
de luxe
MULTA *AL GRAN
METROPOLITA
El governador va imposar el mäximum de multa que li permeten les
seves atribucions, o sia 5oo pessetes,
a l'empresa del Gran Metropolitä per
no proporcionar als obrers caue traba heu a la Rambla sabates altes que els
privin erestar-se Imres seguides dins de
Vainua.
Si l'empresa no ha donat compliment immediat a Vordre, el governador ii impoiara una altra multa.

iCIE VIAN
EXPOSICIO INTERNACIONAL
DEL MOBLE
Assabantat el Comité Executiu
l'Exposició del Moble, celebrat ara fa
de poc, que certes empreses de publicitat es dediquen a sollicitar als industtials
autoritzaciti per inserir
anuncis i reclams ¿e les seves cases
en publicacions- que- ertainiament Irona
pot creure que pertanyen a VEXposició o que estan sota el seu patronatge,
adverteix al públic que el dit organisme ato te cap relució oficial amb
aquenes empresas de publicitat.
fillIIII111111111111111111111CIIIEMBMICOMMII
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:LA MILI OR FER A .9
ROSTIR EL GALL:

si muczcznsetimmwaK2
VISITA D'INSPECCIO A L'HOSPITAL D'INFECCIOSOS
Acompanyat del cap de l'Institut
Munieipai de Beneficencia, el president de la Comissió Municipal Central.
senyor Proubasta, ha fet una visita
d'U/t.:pece:6 a l'Hospital d'Infecciosos,
querant altament satisfet deis serveis
taue sin fan i treient-ne la itnpressió
que amb una modesta quantitat que
s'In destines es poelren fer reformes
que el posarien en contlicions dels millors de la seva classe i que alleujada la beneficencia particular del servei de referencia.
"Tant el Cortrac VALDESPINO
Cont del seu vi INNOCENT,
Els he de dir franaantona
Que troten g at 1 °vi:el-len t."
I.A COMISSIO CENTRAL DE
L'AJUNTAMENT
ELS BONS
DE BENEFICENCIA
Aquesta Comissó ita acordat:
Proposar a l'Ajuntament que es
25.000 pessetes ter al repartiment de bons amb motiu de le .: festes ik • Nadal.
Desamar vls scnyo: Campanyá i
García perquè estudtie la possibilitat
d'arrendar el servei de neteja de les
oficines de l'Ajuntament i que proposin a la Corniasió el que creguin
convenient.
Deaestimar la demanda de subvenció sll icitada per la Societat Esportiva "Penya Rhin", en atenció a
l'estat financier de l'Ajuntament.
I.A COMISSIO MUNICIPAL DE
FOMENT .
I.a Comissió Municipal de FolIk111,
en la seva sotreta aessá, adomä racord de p"eposar ii l'Aj'autament que
d'ara endavant no es faci cap tres
obra d'urbanització en terrenys vials
que no hagin esto cedéis gratnéarnea:
al Municipi pels seus propietaris i dcgudament forntalitzada la cessió.
fflenzamiariecat...soisseereasse•
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FEls de F. Mas iarda
r e nca - faul • ialen -faui;
20, Rambla del Centre, 20

Telèfon

1430 A.

PERE SAEZ BAT YOUNG MAIti:
PER KNOCK-OUT AL‘".SEGÓN
ROUND
Diniccres hi llague al Cite de Ns..;:
velats l'anunciada sotrée de boza
base del match Pere Säez-Yotaki.'
Mars, que val ué la victòria al
mer abans de finte el segon rast
En aquest mensure, Sien • va estar
mula precis. peri el seu conteincam
no dernosträ Pas gran resistencia. la
en el primer round el francés an¡
per Mes vegades a terra pels
del catalá. En el segon, malgrat ha.
ver reaccionat forca. encaixä Cliversos
crochets que deterné.na;en el final de
Vencontre, havent-hi. ter pa:1' dc
coteurrencia, que era molt nombra,a;'
mainfestacions diverses, sobresortMa
la protesta deis que veieren en Youngi.".
Mars ma boxador de sucre. Amb 'st,
eta cornentaris ioren slesprés
apassienats. retreleitt-se pels ade: -adors de Säez el fet que aquest
via aconseguit guanyar a Younk 5Iars
decisivament en mealys de la me -st
del ternos que necessiti Ricard
per obligar-le a abandonar. Minalts
d'espai aso podem entrar de pie en l'examen deis factors que concorreg Traen en ela :dos combas, que ha 'ei
Young, Mars a Barcelona, procurar,nt
fer-ho en la nostra edició d'espora le
etilluns que ve.
Els altres combats donaren el següent resultat:
Young Ciclone i Cortes feren match

g

nuCLo la i Rey t'aren 1111 combat reas
bonic, guanyant el primer per punts.
Ges Morg,an vence Calvo per
en menys d'un round, la qua! cosa
agrada molt a la concurrencia. Calvo
está encara a les bemoles de la
boxa.
Zaragoza i Mesares fenal un 'combat deis més bratics que hom hagi
vist. Des del primer momean Zaragoza es disposà a guanyar per punts,
cosa que aconsegui, per be que li
vingué de tatalt prim. Mestres baxa
admirabletnent, atub gran sobrietat i
elegancia. i en el g quatre primen
rounds, el-Ocies a les seves arts d'esgrimista, assolí avantatjar el seu contrari aquest, peró, contraataca sense
eescans i cap, als darrers rounds aconseguí dominar a estones tal seu coc man. El fal! favorable a Zaragoza
fou oit amb protestes; potser lumia
satisfet mes eis desigs del públie la
declaració de match mal.
FUTBOL
LA GRAN • QUIlgENA LIE PARTus INTER,NACIONALS
Des d'ahir co - trolera a Barcelona
els jugadors que
Yi-pl'érenTal=
el "Vasas" en els partits que disputará amis e! F. C. Barcelona al camp
de Les Corta els dies 22 i 23.
El "Vasas" du el seu equip c.a-aplet, en el qual figuren vuit juga.
representaMs. liábils practicants da:
joc de passades curtes de la mis pura escota honcarcsa, e di sposen fer
dues belles exhUcions amb Vánim de
triomfar o de Ilnitar desesperadament
per aconseguir irr resultat el medys
des favorable possible.
-. De l'arbitratge deis parras "Vasas"
"Barcelona" en tineran cura. segons
ens comuniquen. ela senyors Forre • i
Vela, secundats per jutgcs de t'atila
collegiats.
SZOMBATHELY A. E.
C. D. EUROPA
Novament e' C. D. Europa ens mre
sentara dissabte i diumenge al Club
honrares Szombathely que causa tan
bona impressiö en el partit que inaugurä
el wat canta de' Cercle carnpiia
Aquests d o s encontres ens permetrm
ier-nos exactament arree de la positiva vilua dc l'equip honrares. majormen • si es té en compte que ja podran
mostrar-nos miror coneixement dels
camps durs. destrés dels partits que
ha single celebrant des de la seva darreta visita.
MOTORISME
La Federació Catalana de Ifoterismc
maritim ha reten. per a comaírfer a les
Rer ites de cauces automòbils i tota
classe d'embarcacions amb motor d'explossió (handicap.) que organitza al
nostre pi‘rt per al dia 23, a tres quarts
de (kit del anati. les inscrincions dels
socis propietaris de les embarcacions.
e! nombre de les quals i lurs caracteristiques fan augurar un falagner Cm:
a les regates.
_

Oel Fi C8 Baf riE ltla
VENDA DE LOCALITATS
En la impossibi'itat de poder vendre en aunests moments les `ocalitat,
al, lloc habitual, s'assabenta als aficionats que des d'anni, dia 21, esteran
sin-raes les taquillea de Club. al camp
n !... Les Corts. de les deu del matí a
les (matra de la tarda.

F. C. Hin! LONA
con ira

C. C. %USAS, d3 Bu .apest
Dies 22 i
a les 2.30
i con:ra

A. C. SFARTA, de Pracia
Dia 25, a ICS 11 del mati,
i 26, a /es 230
Arbil re. 111r. Noel IMataost
de la Football Association
Ang;es.t.
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tan) hals bariton Parara, - Manuel Prados i eltres notables'

CINC agucen«

.4444.s.ssesosems**ffli

Grao Teatre del (Aren

Oran r ompanyla loternaclanal

avui, no hi ha funeki.
.le ptopietat i abonament, a
nou en punt. l'uncid en hoe reminent mestre Albert

tantea, erinrilre eemte• 1
.0 IttrPrinr Me demuele

Acta tercer de la no, ;Tara La Kovantchlna. 2,
cecea orquestral a l'esennari.
Setona Simfonia, Beethoal: In. Scherezade. ballet-sui: C . Obertura dels. Pilastras
ntors; i final

'solda; E), Walki-

e cabalgata.
1 . unä, tarda. Ultima de La

anear 1

aompott, -

heme, pels eidebres artistes
:ea, Pritximit
mana, I. Pagliacci, Aida.

E.44

-

diaria Ir, larda.
II Ancla

per assajar l'obra vine s'estrenara
a la nit.
Nil, a les den. estrena del varitable vodevil en tres ames. de re«,
ertpter france, Siinerv-Eorc Iratimo . ", e:Val:loa de Josee 1' , •
TORNA L'HONRA A LA re3111:
o
LNIVENTuRA DEL PUJADoR
El vo41, 4 , d de Irres AllS origánals

tarda, a les cinc. Funeir;
•zanitztbla per E.aead(unia C.:1—ucia. La marqueseta que no
sap quò té, d'En VoIrti i Torr,s. Nit, t‘ls dos grans nits
Velliada Selecta. El barret de
cascavells, 2 artes, (le Piran_
1 .,. rnit.

Mont,'

El vizir de Lenkeran, comedia

'arca ell dos als. molt
.1. Protagonista rAirneiich.-Diuntenee. a dos quarls de qua'e, La ventafocs. A dos quarls
si-. ,•1 10.•ray.,11.», espectaele

LES RONES FESTES

IFE,ITEG

LEG

Huís Manzano,
Miss Mary Merino
L'opereta en un arde i tres
quadros, de Millura i González del Toro, música del
mastra Panana,

.444444.6444444essomsese-'t•
t SALA EMPORDANESA
Carrer del Pi, 11

Y

1

LA NIÑA DE LOS BESOS

Dimatis. din 25. Inflada de Nadal, ..
Cin e et P la to •-(o. e• trena de
ELS PASTORETS

g a lei

La : . ,trstiola

tul ;tole 1
cine quadros

1

te4~444.4441-144444-seNses,--

TEATRE TIVOLI

4

PESSE r'RE A'cliVIAT
pele Iltelte,.
Pastoren«. canta, girr-ia meneeIlusa, nalxentetil, gran sardana anal

Empresa Francesa Delgado

........~04....

Gran oom p an y ia cernice-

--4444.4414.4.4.e.44.444.4.4+~~

lírica

la

PEP

DOÑA .FRANCISQUITA

no

1. 1 sarsuela en un acta i
cine . quadros d'Arniches 1
Oarria Alvarez' . música del
n'estro Lleú,

opereta 1 revistes de

ulett•

1 iV‘ . 1/.11*05. tarda 1 III.
hi ha fundó, per ofoo-

Nit , . presentació ile l'emimea l tbax cantan! Pau

Come

debutan, la nov e ll
rica Roseta Ros,

Gran Teatre del Rose
1n1"

lí-

resaulant -

so

picli.r

Companyia dramätica

ROJAS - CAPARO

dl n
NO Hl HA FUNClO
1 per a donar II',: • al, dariees a,:ah,: ¡ ' ,andante de Mirarla Mil
gr ee!i • l 1: .e l . ..1talu.t e ,1 -,... ael,,,

EL BANDIDO JUAN PALOMO
o
LOS SIETE NI ÑOS DE ECIJA
que s'estItuacii ilisiiabb, . a la nit,
En r" ' - p a ; tela:
No ala g ap a Barcelona

Pastily-Films

t••444444444444444~~

Gran Teatre del !lose
Empresa Sindicat Musical
litall,liosa entrimitit i:1 li.•
suela. Direecid, Pepet Fernández. Diumenge, 23. ti
Grandiós programa:
La cara del ministro, El pájaro azul, La canción del olvido.

Sutil ,

ropiirl

Concepció

Pepeta Huertas, Pepet Fernán-

dez, Gaietä flaasanés, 1 o,10t Ro-

Pepet Fernández. Dimarts, 25
,tiperbs ¡d'Inflames. Tarda, a
do, ouarts 11P 1 1 11101,, La aisa.
oiana, El bueno de Guzman, La
dogaresa. ,\il. a tres quarls (le
Princadeirm 1 Companyia,
La viejecita, El pájaro azul. -Dittleere. 21 ; . ;/ nli. qtlatis
qualre,

pe stop s
•rip

• ORAa

•

isatres TrioMt i Marina
i Cinema Nou
Absent del
seu lloc, El cas de la senyera
Sands, La llama, Atropellat per
amor, Mals somnis 1 supersti.

Asid. IlleentlteS. moda selecta, sensacional eatrelta: Amor que venc,
danteres 51015,1>imat, horrorosa
eatästrore ferroviaria. Exitsi
preeinsa • trinfulla, un ene.
ment amb sorpresa, de inotta
Pro1113. Neonata Pathé, tt ilintenge. ntt
aran estrena: La duques',
I n e c Ilespeeia. Oimarts. Nadal, una
altra estrena: R i cafdet repdrter,
per Mellan' Talltladge. Avlat, 1 ' 1 C11
mundia/ do
Moller. Viole-

s.

tes imperial.,

.1011 1 . inveildr e ii. tarda I nit, pmarana, coliairian. Clec estrenes!

5,3 neafratAS rAndatteg out pepa..
die porta mala II i Partida de don:
e la 11511 reSSala 1,55591lia Tem p oral •
. • bord; II 1 rtarrera Incoada do la ;.•
, pel / iettla
Issbol de Tudor, •
a la grandiosa El visto', per
Maria
Jaroblnl,
•
Dadnenge, II , cOlo «sal pelBeida
ca clac tornar l es Le dama do Mon•

•

k

eareaU.

4.4.»..•••••44•444.4

Tel&ron 1371 A
Atad. divendres. Gratis èxits
El miran de la vida, grandids
film dramatio realista, essent
una de les obres Inés discutirles de la celebre artista Mary
, Mac Lean; La contrasenya de
bronze, Superte eine-di .ama verainent grandkis, interpretat pet
gran artista Franet Dustunan;
La sirena, grandiosa comedia
drama! loa ..do gran interes, interpre!ada pol gran arlista Bert
Litell; Absent del seu Use, dues
patas de broma; tervera Arse-

nals británico,

instructiva. -- nit,

CO F RTS

si san
TaNifon leaNg •

Corta Catalanea. 598

mwm•55n••n• n••n

TEATRE ELDORADO

•

aessions: 3 1111 151/31.5

A V.!,

de cinc de la larda 1 a
de den de la nit.

citt:a

i . sl rana sensacional.

tCOL ISEU
1

original

quart

s pl,E c r IO MAJESTIc
• Panetela Un i versal I Actualitats
G+3 .. rnt;
tini1.1116,31)1, de la e
gi .andoca 1 f n riwinallss
. tm >1110,1wodureló L'hom e i .• bastia,
{cedía de l error i tl p .rer
tepre1. inr
tada I ler J011n WP. rylreon. : l'ott1,101,11113Cia eXelleerva theitniont Ene
bernia del correr, 05511 r 1 4,144
(Wat a 1iatt ei1 5 dles de Nada/ 1
Ile‘ravellnSanleilt Interpreta t per
O Vii • sley llares'. "el not
les iii• .
(1

PREUS:
Butaca prererkncis, 1 .450 p easetes.
Entrad:. general, SO céntima.

/•

Los guapos, Las musas

latinas, Bohemios, La Viejecita; tudables 1 opartintonts: Gnueepciú i Pepeta Huerta, Sofia
flamero, Pepe!, Fernández, 31asanes, Rosatti, 'Matas, Pavera,
(SI jora Menued; nombrits coy,
notnable • rquesta del Sindicat

TEATRE ELDORADO
(»nuestra Simfemlca de Barcelona. Any XIV. 15 Sèrie de MaUnid; Liriques Populars
Diumenge. 13 i 27 de genor;
10 i 2 de febrer i 9 de atan:.
mal!
de 1921, a les onze

Abonament I programes

Magatzent de vendes de Chassaiane n'ares. Clarfs, 43

L'acula 1'nm:esa

Gran Teatre Comtal i
Gran CinPnin 13014milq
I

w_.•-•-,5 /5-11

•

notable, o p te.

1)iumenge, 23 de dese/ l ibro, a
les onze del inati, primer concela [aladar 1101'

EPILEPTICSi

NERVIOSOS!

NEURASTENICS!

CURAIIEU fi tD1CALMENT amb -I1011oSAf."
nova medica-ad SENsE els ineonvenients del
BROMUlt. ULTIMA PARAULA DE I,A CIEN
CIA. Exista sorprenents en l'histerisme, es-

pasmos, migranya, Insomnis I incontinéncia
nocturna d'or i na. Ibunancti "ROROSAL” als
centres d'espeednes i Farmacia Gelabert, Princesa, 7.

111111101011111

Musical . o

MI LIA
SI,
bl 0-1 I

'ndeucre2d1.'is“jn';;:e"rt.:, P L0i5B. T.

M1NERVISTA, 1,0 pLbLicIrAr.
1

In

11,1PSTA
I
LI51
ritir, .1 I A 1'1 BLICITAT, B. T.
Onatrimonl) q ue la no
e- al, eS netesst•
PORTERS bagInPERLICITAT,
B. T.
l e n. Esmere a LA

MAINADERA

1,,4,e:!„1`,:.."V:

Mitre a LA PI IILICITAC, II. T.

a acompanyar
j avi c le SS 3113'5, per necessIta.
Es'

representant.
t'are a LA PISLICITAT, R• 'r.
ir:e4ardopre,e aesL.zepretlititr:
j%PRENENT
Ir tiT fa 1
ity demandr VrifflouSO Tr3/11:31S• [mur
O il in Brete 1rhatieaux); prererenee
Modisto. Mai g o') Germana., 5, Portare,
isSa.

TORNERrAT.
'Z arca:L.1'a" ti.cirrr:"1;
B.
o el
fadri
Inaallanor,
Dobinador, aleeir
rz
re rl-ta. es nreessaa. 3.serlide a
1A 14 t
eir

rf ,..
m iG

B. T.
es neres« Ita. Escriure 4
LA 1 . 1 • 131.1CITAT. II. T.

s

lampi ta,

eaberAst;,,ens; incarTaNtan

BOROSAL

Calman l nerviA«, antlasnasmAdic. tense bro-

rntlr Mpasit: Farmacia Gelari, Princesa, número 7.
per a esariptOrl. bn•
SENYORETA na !letra, eonelzent
I Peareetionent l'Idioma reinad!. Nailon
(laman*. 6. Portaferrbuill. 4.

de nuelainime ea ne"
11111111»
CORREDOR
rt g aLlnITAT. LV.

! anuant nervets. aunN/10S "11..n sense bro•
n

mur. Farluacia Uelact, PF11.c."
ha,

ntilli e lU 7.

331,011..r, Ir r a fofa

da

Es'
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•,'

Berga. AbandO de criatures

Eticartinció Izquierdo.
Universitat. --Ateraptat.-Practr",..
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Can Regala, Rambla de las Flors, :4.
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COMPTABLE o nynment primarl.

s'orarais. Esermea LA o UBLICITAT O. T.

I correlplanrni es.
COMPTABLE panyol,
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EL S- U. DE SERVEIS PUBLIC:4
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dat installat al passalge de eLa

Sala priniera.—Tarragona. Menor quanta.
Sala. J, juanos i al-
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OFERTES DE TREBALL

CRONICA SOCIAL

RESTAURANTS

L'ORFEO GRACIENC

POIliliqn•S a (Hilo ions. Obres de
nomen,
3loya,
Morera,
\i'eher. !ditflet,
D 'Av''' . vives, ariei.t ,
!tuhertz, Schindler i Lully, Prens:
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pub, 1 pesaela; cirrulars, 0'60
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sala, JANOn BARAN11, 1 el disser•
• taiit.
Intilaclons aula de CO3t11111.

•

/

ree+44444444,44.04511***444,4>

moderns. 1.7 telefordi 111;
en escena. Ineanrat •,14 44es do 11 nn /Girbil.
bona
11am:y tlIssahle, larda. a n 11ra orlart,
de e , ra..
1,4`,5roltes:
LES DO'ltES DE TOTHOM

DE PAUL IZABAL
FILL
33. PASSEM PE GRACIA, 33
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premier porta mala II; la rormoina
e2medla La partida de eelf; Bln•
tereSsant I ettrancrlinarla El riatet, per Malla Juraban, I Ceinelo
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Margarita la Tanque
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seeundato • per notabilissims artistas deis prirners lealres de
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comèdia en tres Retes,
d'Envio Gareia .3Ivarez • i
Antoni Peso,' -

!elleers.

AV111, (llamees, halls: II 111104seo
tea eeelel, JO 5 5. Marrar,: Relele-

Avui, diventires, tarda, a un

-4rXIBI,""e"B7.'Si4ttr'r" egi •

•SIZAr•ie•

Walkyris

emparada tedaeaess
tiran compan y M de 004141141
ALIIA • • ONA,'

(ilements. (Vegeu cartas.)

Avtii, (IlvendreS, nit, a dos (manas
de deu, ex traordinari programa.
Exit de Iota la rompanyán. Ovacions als 110115 artistes, rintrephl
domador Franela unIr vis svUS
Wut leona solvalges.
als ciclistas itere:
Innovated
II Irin eläsio.
completaran el ¡n egranta tul+ els
artistas de la com5rally13. a ines a
mes dels emehres
B Mendaz,
famosa Ire III ri fle- .hatei saltador«, l els aplaudas clowns

tos. .1,

Tristan

- 4Areek satene vaae esas ‘a

pm

de Llobregat. Casa

ESPLUGUES construida fa pric,
vanb dos pisos, dues bollones, per a liogar. Sol des de que surt Ilns a la Mata;
nigua; electrteltal, satarelx, etc. Güns•
anideina. Itad: Casa Torl, ((unibis del Catare, 25.
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725
Copa ou vi, dotzena
6'55
Copa ou xeree, dotzena
5'75
Copa ou licor. dotzena
470
Copa Espanya aigua.
7'35
Copa Espanya vi. dotzena
6'45
Copa Espanya xerev, dotzena....... 5'60
Copa Espanya licor, dotzena........ 4'45
Ampolles cristal!.
1.20
Jocs nigua nit, dolzena foc
3'75

•1'• el • • 7,1 • •
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.

el ,*
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PER A MODELS A LA SECCIO DE LA RAMBLA CATALUNYA 15,
QUE SEMPRE REBEN DE LA NOSTRA SUCURSAL DE PARIS
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VELLESA

Amb higiene i precaucions, allargareu la vostra joventut o la vostra maduresa. Cornbatiu l'obesitat pel regim
i l'exercici, esborreu les arruges amb massatjes locals;
pero sobre tot, eviteu els cabells blancs o grissencs, primer senyal de la vostra decadencia.
Veieu amb quina atenta vigilància els bornes í dones
rivals vostres, competidors vostres, miren eis vostres cabella, el voctre bigoti, la vostra barba. Cada día sentireu a
dir: -- Has vist a fulano? Es fa vell; ja te cabells blanca.
En quant a les dones, mis observadores, mis coquetes,
mes presumides, la situació es pitjor.
Dones a defensar-se, a resistir! Fora 'Is cabells blancs!
Al primer cabell blanc domo-vos una tintura de
Aiguo d'Horline, la tintura progressiva i científica per
excelencia. 1‘ lingú se n'adonarä, ni 'la vostres íntims, pesqué 'Is vostres cabells agafaran Ilur color normal. Podeu
aplicar-vos-ho sol encara que tingueu la pell delicada. No
us lana picor, ni us surtíran grans, ni us faran neuralgies, ni
teniu que Nmer per la vostra salut.

rAIGUA d.HORLINE
es un tónic del cabell que deturarà la seva caiguda, farä
avençar el seu creixement, Ii donara finor í suavitat. Desseguida despres de l'aplicació d'aquesta loció, les senyores poden procedir al pcntinat, risat o ondulat.
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PRODUCTES HORLINE:
AIGUA d HORL/NE (tintura progressiva per als cabello
bla-cs): 6. • DEPILATORI (actlu I Inofenslu): 6. - POLVOS (molt
adherents): 250, - CREMA (evita les arrugues): 250. - AIGUA
OENTIFRICA (en comprimits efervescents); 5, • BATHOL
MONTRY (sa i s minerals per a banys de peus): 350.• SANISEL
(comprimits al bay . rhurn, per a regenerar el cabe 350.0
Dip6.11 general • Esparto
5.
Establiments DALMAU OLIVERES, S. A.
PASSEID DE L'INDUSTRIA. 14 • BARCELONA
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Impermeables I paraigües a presas incompatibles
SECCIO DE GENERES DE PUNT, descompte 10 per 100
SECCIO DE MOBLES, descomptes 30, 20 ¡10 per 100

Per a comprar be i barat Disiten els nutres Magatzems

Res

PIANOS

Bona mili per a fer un
preg_nt
Estola. manicuro es:mutis mofle-

I »les : neceaste. ajoto. : essenclers : monedero : trouse.au
re ll ato e s : plomes
estilar:pingues
escuetas : WalSer l e : tsegeters
cigarrer o. pell

de-PS :

El vinent dia 24 inauguració de l'espl è ndida
Exposició de loguines
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Atractivos sdn les Pstrs

de Nadal, Any non 1

30 per 100
30 per 100
15 per 400

EDREDONS RAS SE3A, ripisima confeccié des de 31 ptes,

Lores. Codina i Roig, Trafalgar, 3: E. Schilling, Ferran,
23; Beristain i Cia.. Ferran,
1; Laplana i Cia.. Ferran, 15;
Vicens Ferrer, .plaça de Catalunya, 12; A. Valverde»
Comtal, 9.
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Gineta.

pie a lobnc : can rrrrr
re sn uins. Co.,.
IlSois : trenare. -n l nmes : Jocs
Plan-Pone' : elserrares r -e gest
— bastan. —
Cene«
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E CORDES CREUAD:S

Els preus no són ms cars,

3

AMB MARC DE FERRO

pera els Postres ante l es son
de superior qualtat

Sublim marta

R.MARISTANY
Casa fundada el 1870
AL COMPTAT
PLASSOSiLLOGUER

femitil de rodia 1 bata

VULCANITZACIO

6,PlawCatalunna.18

Comen, 26 - BARCELONA
Especialitat en el Neu-CordRabié

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALAN
ESPARTERIA, 6-VIDRIERIA,
Telèfon 1378 A.
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material compost exclusivament amb amiant i ciment
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a CAMPS 1 PLANA
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ELS PIANOS 1 AUTO-PIANOS
NI - EN - DORF
$ON FAMOSOS PER LA SES A DELICADA
SONORITAT I ESCRUPULOSA FAIMOCACIO

SECCIÓ B
Rambla de Cata/unya, 4 1
Telèfon 45E18 A.

VENTA DE 12011105 T1E,1_ Art A MATtt
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SUPREMA, PEI,M).

( Plagues de 40 x 40 cm., colors gris ciar i roig.
( Xapez ondulades Canaleta de 120 x75, 185 x 1141 250 x 114 cm.

PER A REVESTIMENTS ( Xapes "B" de 120 x 120, 120 x 190
TUBERIA per a bailadas d'aigua, de diferenis diàmetres

I Uralita, S. A
Gficines centrals :

Capells senyora i nena
Vestits senyora i nena
Abrics senyora i nena

Indispensable en les excur s ions i viatges; en la llar;
en la fäbriea; per buscar
quelcom en la foscor; en pujar l'escala; en la tauleta de
nit; en el mateti de viatge.
resultant sempre d'una utilitat incomparable, el mateix
a la ciutat que al camp.
SOLAMENT SON AUTENTIQUES LES LAMPARES 1
PILES ELECTRIQUES AMB
LA MARCA "LOT".
Les trobareu a les cases
següents: Suprema. Pelai 56;

LITA

PER A COBERTE3

SECCIO DE MODES - Gratis descomptes

l'obtindreu amb una lempira i pila elèctrica de la marca
LOT, disposant, en tot Roe i
a qualsevol moment, d'intensa llum.

inaugurad() del tiple 1 artistie Pessebre

Defensi's

NEC ESSITAT

Copes xampany. dotzena
955
Vas fi aigua, dotzena
3'75
Vas fi vi, dotzena ' 320
Vas fi xeret,.. dotzenai' 3.—
9,,In
Vas fi licor. dotzena
•
(»erro canet número 1 aigua....
2'10.
Cerro canet número 2 aigua....
4.611
Joc tanta completa
3.25
loe taula c».»p. 62 peces tallat
- 95'—
Vaixellcs 73 peces decorades, des . dé 120.—

I una inünitat d'artIcles Impossible de datallar, marcats a proas per l'estil

Fäbrica de curtits i tintoreria primera a Espanya

Dia

DE PRIMERA

Copa . ou nigua, dotzena

¡120 x 250 centimetres.

DIPOSITS

per a algas, Merad: cabales

veeades
al dia

tren en poca dita la tos 1 les acres canses. Contra la tos prenenln

•

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVILLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

Plaça k López, 151 Telefons 1644 A i 848 A
A

BARCELONA
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BRONQUIOLINA
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Iteiredeä. reeereee. Ileempelle. Odien. Peem..
»da, ~de. de lee eles reedededee

Prepara l balsansic, antbeptIc I expectorant, que obra &reclamad sobre els
brooqub, sIlvia tor segun i cura räpIdament : NO PERJUDICA L'ESTÓMAC
rasada I Colees dlepedllee 1.1. de Yente( . SIMA 1 PONT :
Diebút

/mena
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