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ASSOOIAC100 DE VIATJANTS
DEL COMERÇ I DE LA INDUIS
TRIA DE BARCELONA •
En. compliment de l'article 59
dels Estatuts. la Junta Directiva convoca a sessió ordinària de
Junta General que se celebrara
el diumenge, dia 6 de gener vinent, a les nou del mati, als
salons de la Cambra de Comerç
i Navegació de Barcelona (Casa
Llotja. pis principal), essent
l'ordre del dia:
Lectura de les prescripcions
deis Estatuto referents a la Junta General, Lectura de l'acta de
la sessió anterior, Lectura de
la Memória. Aprovació de comotes. Renovació de la Junta Directiva. - Barcelona. 15 de decembre de 1923. - Per acord
de la: Junta Directiva, el Secretar'. Joan Boada.
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CASETA BARCELONINA
Santo eravui: Joan, apóstol i evangelista: Màxim, bisbe; Santa Nicera-

ta, verge.

L'habilitat dels mestres nacionals
del partit de Barcelona pagara els
havers de desernbre dijous i divendres, d'onze a una i de tres a sis de
la tarda, al local de costura.
- -
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Llibreria 'ubirana
PortaferrIssa, 14.
Al carrer d'Aribau, Josep Maria
Grau Subirana bou atropellat per
tin automóbil, el qual ij produi contosió abdominal i conunoció visceral,
cic prondstic greu.
Gelatina MAGRO» cura rastrenylmant

A les cases dels senyors es beu el

Lid condensada
3111.01111110NIIIIIIMMINO2111111119F

traes i ta, S, en Cia.
BANCA, CARVI, VALOR3
Rainbla del Centre, num. II

I

Et

Teleions 1230-1231 A..

ME!

IIIIMIIIIIgniumitatalliatimentIntantintommutni""
•IIMMINn

SOLER i TORRA

MANS

Cham-Sors, etiqueta verda, sec.
Ahir es declara un petit incendi
a la xemeneia del primer p'is de la
casa número 5 del carrer de la Flor
del Lliri..Fou apagat al cap de poc
pels bombers de la Central.

pot repetir-se. Ens velen)
donctt, it protestar forma
procede atents concessionaris.
Els impostos que dificulten vida teatre, saugmenten amb un
recarrec del 20 per. 100, en profit del qui res no posa en indtistria que paga com . cap altra. Lamentem el que passa i
preguem possi remei i una aetitud que: oea . sio grans perjudicis i que contrasta amb les
ordres atinaties de vostre excel-,
limeta en la visita .comissionats.
L'Assorziació d'Empresaris
d'Espectaules palies d'arpesta ciutat, fa present al púbtlic,
que no te relació ru concomitancia de cap cl lasse, amb els
concessiouaris de la revenda."
A la porta de diverses sales
d'espectacles fixat un adv'ertiraent en el qual les empreses diuen que no-responen de la
validesa de les llocalitats que
no fositt adquiridos a "taquilla". Segons sembla, això és degut a haver-se deseobert una
falsifica-ció en els bitllets.

JOIES, VERITABLE 004810.
1 objectes mata de tetes aleeses. ?reo fix, 'reitera, núm. 41
A la carretera de Coll Blanc toparen dos automòbils. Un d'ells queda completament . holcat i amb molto
desperfectes. L'altre rebé pocs danys.
Un dels xofers, Lluis Guillein Pamplona, rebe una herida a la ma dreta.

CAPES

Mina

BANQUERS

RAMBLA DEIS ESNOB, 13, 1 BONSUCCES, 1

VALORS
- CUPONS - GIR.S - CANVI
--mansur-w4/
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RESTAURANT ROYAL
Sale de Te
cada dia te dansant de 5 a dos,
quarts de 8, i dinar a l'americana, de 9 a
UN HOME MORT
A les tres de la tnatinada del dimarts bou trobat un •home mort al
carrer d'Ali-Bey- cantonada al correr dc Marina.
Després se sabe que el mort es
deia 'Lluís Ruiz i tenia de 45 a ro
au»., Hacia treballat a l'estació del
Morrot, i ara co trobava sense trebal i tant a la miseria,. que els seus
males companys de treball Ii passalen un subsidi maque pogués
menjar.
El. Ruiz, .dones, morí de misria.
Anava amb un vestit blau de mecshic molt tron:-t. Fou traslladat al dipòsit- judicial. de l'Hospital Clinic„

El músic Ismael Areuos Galves
caigué d'un autórnnibus en marxa i

A

es prodema ferida contusa a la regió parietal esquerra.

:ee:d ci a.
a " Zi ätiair»tra-,
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•••••••"•• a flor distInglda clientela que han trägi.J
‚misMagatzeme de la Plaga Sarita Anna, núm. 7

VENDES A

Francesc Amas Rosselló, de 18
anys,. fou atropellat per un antomdbil al carrer de Tamarit. Rebe' iontes contusions amb equimosis a la
regid lumbar.

JC1E . V t t, tdNi VA UNl9.6

'greg4:' (loe. ,fa d • 41 e
070110L
os

UIUiIiC 1/1i NE

Ele monjos de Mankierrai
casa J. Fonolleda Sorra re.
comanen el seu licor
AROMES DEL MORTSERRRT
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L'ENGRÖS I

V. IÄ LAYETANA NÚM. 20
(le Mena 1 remi
treparen ion *te iiisertli do VENTITS. GANA
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Sant Per., 7
Plaga de Sta. Anna, 9
!M' inerte, 33

Hules e Impermeables

BA Rçie LANA:
Vicens • Luis Trabe i ga.spar Herrero lesteller • es . barallaren: El-Luis
Jebe 'unes ferides tallants a !a regid
tenar i al dit mitja de la mil 'dreta.

Pastillas Laxants Prats '

PERMANYER

Osen:110de;
ha don.

-,

Aparjant un autontóbil en un garatge del carrer d'Urgell, Camil Esteves Villaplana es trenca el radi
dret.

BABYS Rda.SantPere,18
I JUOUETS

EL LOUVRE

Al seu domicili, Carme Soler Navarro. de 39 anys. es veié agredida
pel seu fillastre Salvador Giménez
Ferré, de 18. La Soler fou curada
al dispensari d'Hostafrancs d'una
ferida contusa al front, de pronóstic
reservat.
"remar seas rival: cala LA GARZA.
Per al divendres, a les cinc de la
tarda, és anunciada la segona fundó de rabonament organitzat al teatre Romea per l'Academia Calasáncia. S'hi•representara • el drama d'En
Frederic Soler "Les joies de la Roser - . El tercer dia d'abonament
sera dilluns, dia 3z. posant-se en escena "La familia dels Esteves" i "La
malvasia de Sitges-.
Per la nombrosa i selecta concurrencia que assistí a la primera de les
funcions abonades cal augurar un
nombrós concurs, que s'escaura a
Romea les tardes sueessives,
alhora cl falaguer éxit que tindra
aquest any el cicle de teatre català
organitzat per la benemérita Academia Calasáncia, que compta amb
tanteo simpaties entre les famílies de

l'aristocràcia barcelonina.

carbó,
EsTii p p.5 ni:17 114k.; cau0_
AGRESSIO
. .
A l'escala de casa seca, Carme,
Anneta Rodríguez Rogel, de 31
onys. fou agredida amb un ganivet
per un home desconegut, que fugi.
3.0 Rodríguez fon curada d'una
herida penetrant a la regid lumbar
esquerra, dc pronòstic reservat.

EL PAPER DE FUMAR

i es produi contusiono al costat
dret, (le pronòstic greu.

Dimarts entraren 'ladres al pis
cinque de la casa número 338 del
carrer del Consell de Cent. S'apoderaren d'una reixa de ferro, de 3 00
pessetes, peces de roba, uns penjolls
d'or, un portamonedes d'argent ¡ un
anell d'o.-

•••••••

ÃÌ isERIA

• SA-NS
verla; 32

ii

"iabil liare Par
CASA FRANCESA
Consell de Cent núm. 347
(entre RaMbIll de Candonga
I pamela de omega)

VENDA A PREU3 ECONOMIC8, per fi de temporada, d'una collecció de
capells, darrers models
de París, de tota mena de
novetats per a senyora,
i d'articles per a toilette.
td1111111111•41~110111111~~.
LA REPATRIACION DE
TRÓPES.
Dirnarts, en el' corren de Va-.
llénela, arribaren els expedicionaris • que formaven j a 'segona
expedició de oldats repatriats
del regiment' infanterta d'Alcantar:v.1.2s esperaven les respectives ftunille.
'
esi - td* riótícia (pie dimarts havien desembarcat a
Málaga, procedent-s- de Melilla,
un cap, vuit oficials i 504 classes i indKidüs de : tropa, del
conj. ingent 1113 1920, pertanyents
al . regiment infanteria . d'Asia,
de guarniCiU. a Girdria.
Probahlement - avu i . passaran
per aquesta capital.
En diversos trens rnarxaren
a casa seva, ja Ilicenciats, molts
deis soldats del quart regiment
.de sapadors:minticlors que arribaren diumenge.

PRESENTS
Llibreria
1/4 ubirana

Portaterrissa, 14.

LA POLICIA EN MOVIMENT
Relacionat amb el descobrintent que s'lla fet a Madrid del
suposat complot comunista, la
policia ha practicat diversos
registres entre significats elements, si bé sentida que tots
ells de resultat negatiu.
Fati detingut Jttii Gómez López. de nacionalitat portuguesa,
en el moment d'arribar el vapor "Peña Castill10-,

El' fet ocorregué davant de l'estació de França, dimano..

EL CONFLICTE DE LA REVENDA DE LOCALITATS
Les empreses teatral ls han
, cursat el següent telegrama als
'aenynrs Primo do Rivera i Mar1
tbiez Anido:
'"La Jtinta directiva de P4s»0140'6 d'Empresaris .d'especltintaa 4 l'Itanor .d'aiegbentar
a X. g., que .ionceintionaris revenda. pro .t,..iocaulaeRs
;extl im'wornie',.,etejele iar, M.17.•
-riabt !depilara *I te

doneu-lo als vosotres filis i
g uardareu de l'escrofullsme.

Josep Teciano Español, agent de
noticia, pujant a un tramria. Aigué

"QUIMERA DE ORO". - Sabú
de moda "MARYCEL"

de Teresa. Francisca i Manuela. -la
filia dels esposos Teresa Munné• i
Menea i Enric Fortuny Navarro, particular amic nostre.
L'apadrinaren la senyora Francisca
Navarro i el senyor Domenev Mamé
i Granollers...
-

PARAIGÜES CANDU8

Portaferrissa, 10

PURE PERMANYER

rens Germana. Nbla. Flors, 30

.;

ORDRE DE DETENCIO
La policia ha rebut ordre de
!a Direcció General de detenir
al súbdit austriac Salidor
i la seva 'espose Livia Madjú, els quals fuffiren de Viena
amb una grossak".4uantitat, suposant-se que intentavan refugiar-se aquf.

en. paquets; puresa garantida.
.Dipbait: Passeig de Colomb, 2.
Telefon 2826 A.

-.ve
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Sangra ".1 21:4 Eanyeras

Demaueu a tots els colmados
Caleta neta.

,erecs

S

boisda de

Del senyor F. M. P. hem rehut
la quantitat de 40 pessetes ami) desti a l'Asil de Sant Joan de Den, lea
quals hem tramès al director del dit
Asil.

de Santa Creu, i al Jara li va
ésser ocupada una pistola, quedant a disposició de l'autorilat.
La policia cerca activament
l'agressor. Als primero moments hom creta que es fraclava d'un.atemptat s' ocial. Després sembla haver-se comprovat que el succeït bou a causa
d'una disputa. com hern dit
abans.

44; el que haveu d'u.sar per la
seva excellent qualitat.

EL CONTINGENT
PROVINCIAL

Ala estat resolta. favorablement la
reclamac ió de l'Ajuntarnent de Calella contra el repartiment del contingent provincial fet per la Mancomunitat.

PURE PERMANYER

el más bon substItutlu de la
iaotencla materna
--AGRESSIO AL CARRER DE
SANT OLEGARI
A les primores hores de la
n'atinada d'alt''. varen disputar
Manuel Fernandez, de 32 anys,
dorniciliat al mateix carrer. i
Felip Jara Vergara, de 29. amb
ilŒmieiIi a? carrer de Vistalegre,
3: amb un individu apodat
Guapo", que els tau cinc dispers.
Traslladats immediatament
els ferits a la Casa de Socors
del carrer de Barbera, li fou
apreciat al Fernandez una ferina per arma de foc amb orifici
de sortida al grae dret. de pro-.
ntestic reservat, i ‘ al Jara Verga_
ra .una altra sense orifici
sortirla al braç entierre.
El Fernandex, després de.
practicada la cura d'urgència,
va esser traegg adat a l'hospital

Tarnhé s'hi eureat ordre
detenció 'contra Miguel Soler
Coll i Josep Moreno Earreflo;
aquest darrer sentida pie ha
fugit de la nostra ciutat. Seto
considera eomplients en els
darrers atracaments.

LA PIN A COTECA
EXPOSICIÓ PORCAR
Entrada ¡hure

CalefacciO ideal
ESTUFA J. E.

-•

Valencia, 346. Telèfon 7e s. P.
-ASSOCIACIO DE MUSICA DA
CAMERA
L'Associació de Música da Cantera
presentara dissable que ve, dia 29,
de les mes interessants agrupacions actuals. dedicades al marea des gratis
autors dels segles XVII i XVIII, amb
els instruments d'aquella epoca.
Es tracta de la Münchener Vereinigung für Alte Music (Institució 4,e
Música Antigua. de Munid. fundad-4
i dirigida per Christian D'Obereiner,
eminent virtuós de viola de gamba i
de vio'oncel. essent professor d'aque , t •
instrument a l'Acadèmia Teinkust d'equera. ciutat. Dotat de cultura extraordinaria. sobretot en el que es refel- 1
reix a música antigua i als seus
truments. ha format el repe
. rtori ;de
l'esmentada institució. havent-se-li
grair el descubrirnerit d'una bona :pa‘st n
de les obres que figuren en els se", •
programes. Musitideg excellrat,
sea nom apareix sovint en 'es res--les musicals alemanyes..essent d'e,- •
mentar. entre c's seus treballs eturli•-s.
la monografia " rber die Viola de.
Gamba uns ihre Werwendung bei
S. Bach -. publicada pels edites Srelcopi-Hartcl. dc Lripzic.. rany
t.
Amb Dobereiner. formen part deMünchener' Vereinigune. .tnton .11-t7
Iter (primer vial; i viola d'amor ale
Muera de Mainel. i Li St3delmann.
meritíssima clavecinista i pianista, premi d'honor de resmentada Acaderan
Tonkust.

Mprgept

40

vhec

Preus per grau i hectólitre i mercaderia posada al celler del colliter:
informació familitada per l'Aesoc iaci.', ele Magatzeinistes i Exportadors
de Vins de Barcelona
Penedes blanc. a 1 .85 pessetes.
hiera 'legre, a
Camp de Tarragona Inane. a 2.
litem ídem negre. a i96.
Conca ,de Barbarà blanc. a '1'65.,
Idem Ídem* !legre. a i65.
Priorat negre. a 2.
Vilanova i Geltrú negre, :a 1.6o.
••
Igualada negre, a 1'50.
Nlartorell Mane, a l'ssa.
Mistela blanca. a 2.65.
litem neg-ra, st 2'50.

Icgrettes de la Campee! dels Perricuria de' lord dbeanp.
De ii al lo de desembre proppas-.
rat aquesta Companyia porta un
augment en la seca recaptació
195,2:7'42 pessetes vista la mateixa
recaptació en les esmentades dates
de rally 1922.
De lt de gener al lo de desembre
cpta
aoprtad7 eoto itclaug
oss
'n1
la s
,.459v11
27e ti,e,serz_
de
vista la mateixa recaptació en les esmentades dates de rany aorf.

ATLI R FORCOS
•
Per manca de primeres matèries 'han hagut d'interrompro No tossiu mes.
Ilurs tasques, 27 obrero de la Preneu pastillas
fabrica La Fama. del carrer de
TRES RAU CIMA
Cata g unya (Sant Marti).

vialyi

OPTICA ECONOMICA Arce 3
A la Catedral 13aSílica de la nostra
ciutat ha cstat batcjada amb els noms

LAVABOS-BANYERES
E3CAL,FliDOIRS
- BIDETS-DUTXES, etc.

JAUME SAURET
PitLAITO.
•
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ntoktik:Hall di

▪

l'eliden* id,
til Ma
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-

ambabtador •

Itmapestat 'lava; ruta
l'esintranea
Alger, 25. — En els cerctes
eremäuties es manifesta gran
'S simisme respecte la sort del
:rigible "Dixmude". Les darrte'eS noticies sdn que el ditendres se'l Velé a uns 53 qui, jeinetres de Biskra, Iluitant
amb una violenta tempesta. —
EL "DIXMUDE" TERRA ENDINS
Tulum 25 • — El dirigible
_
-Dixmude" ha eatat vist aqueoa tarda a 10. de TatahotOne,
allunyant-se de la costa amb
• ei-e els raes encesos. Semble que es
arno de la situació.—Hayas.
Toten. 26. — El dirigible
"Dientudo" es y eti combatut
per un fort vent que bufa. en
direeció -O., perra. per sort, posseelx a bastament essència per
ressistir i escollir ube i moment propici per aterrieser.—
llaves.
ELS RADIOORAMES D'ATERRATOS
Paris, 26. — Les noves rebudes fine ahir a la tarda, al
ministerf de Marina. augmenten
la ineertituti que regna sobre
posici6 del diri g ible "Dix-.
mudg".
L'es-1414 radiogrefica
la interc'eplä, - a les sis de ea
'arda d'ahir, un radiograma dirigit al 'Die/nudo" per l'estarió de Bizerta. concebut en els
següents termes: -Aqui I3izerta. Feei senyals òptiques per
mitjä de tres coets."
D'aquest despatx tiembla deduir-se'n que l'estació radioorafica de Bizerta albirit el dirigible.—Havas.
EL TEMPS MILLORA
Parle. 26. — Couniquen
ve que e i temps ha millorat a
Algeria. El vent ha cessat- Es
reu que el dirigible "Din/sude"
podrä salvar-se i aterrar al deert. d'on. rom pot enrocar-se,
tes noticies del dirigible arribaran amb un relard inevitable.
— Hayas.
EL MARESCAL LIAUTEY
Marsella. 26. — ila embarcat
timh direcció al Marroc el ma—
re g eal
LA CAMBRA FRANCESA REBUTJA UNA F.IF.NA DEMA
NANT LA MOD1EICACIO DEL
NOMBRE DE DIPUTATS
Parte. 26. — La Canti g a dele
Diptitate ha rebutjat per 359
vote contra Int una eernena demanen' que frie modificat el
nombre actual de diputat e.
Arnh tot 1 que el Govern rs
earf'dari que es mantintrui el
nombre actual de dimitiste. no
l utvin nlanteint. Pll presentar-se
eque e ln remena. la q6estin da
ennfinnea per a la sa y a votació.
Havas.
AL SENAT FRANCES
París, 9 6.—El Senat ha ra il fient per unanimitat el conveni
que fixa en flan milions
francs anuals la quantia dele
Iliuraments que el Tresor ha
de fer periedicament al llene de
Franca.
nimb6 ha aprovat una redaede de I.non milinne de frenes
en la quantia dele Bens i Obligacions del Tresor que el Govern esta autnritzat a ernetre
per a Eany 1921.
Aquesta redacció l'han arecptat els representante dele Deparlaments devastats. sobrepnsant les neeessitate deis eementale Departamente lee de Vinieres general. i, segons frase
d'un d'ells. "per patriotisme financier".—Havae.
I.A CASA DE VELAZQUEZ
A MADRID
Parte, 26.—El Senat ha adoptat per unanimitnt el projecte
tle construir a Madrid la Casa
de Velsquez.—Havas.

GRACIO
Roma, 26. — Per la primavera de
l'any to ga se celebrarä a Roma l'anunciada i important Conferencia internacional d'entigreció.
El Govern italià ha convocat, amb
aquest motiu, la reunió de Grupa espedals anomenats "de coRaboració",
que seran integrats per representants
dels organismes patronals i obrera i
de les institucions privades d'asilatencia als emigrants dels diversos
palios invitats a assiatir a la Conferencia i desitjosos d'aportar Ilur
contribució a lestudi de les qüestions que seran examinades.
Aquests grups de coHaboració es
reuniran al mateix temps que la Conferencia i n'hi haurà un per cadascuna de les Seccions d'aquesta.
Es clar que les persones que formaran part d7aquest3 Grups en qualitat de representante tramesos per
les Organitzacions professionals
Institucions privado d.assistencia
als emigrants no tindran caräcter
oficial ni es consideraran com a formant part de la Delegació del Govern de lhgs respectius paleo' a la
Conferència.—Havas.
EL COMPLOT DE BUDAPEST
DOS DETINGUTS EN LLIBERTAT PROVISIONAL
Budapest, 26. — El diputat
Ulain i el doctor Szemore, acusats de complot contra la seguretat de l'Estat, han estat posats en llibertat mitjançant
fiança.

'dile proas oomenearä oh
clia • 7 de gener.—Ileme,
EL NADAL AL VA'FICA. — UN
DISCURS DE PIUS XI
Roma, 25. — El Papa ha rehut l Sacre Collegi de cardenals
a la sala del Consistori. Aseletiren 'renta purpurats. El degà,
cardenal Vanutelli. va llegir un
discurs feiicitant el Papa, n'ab
motiu de les Pasqiies de Nadal.
Pius XI contestà amb un discure, en el qual féu allusió
les seves interveneione. solliritant el perde per n diversoe
condernnats per les autoritete
d'oeupació a la Rhur. Afe g t que
si no han maneat el 1023 mous de pena. n'hi ha ha g ut tarnbé de conhort i alegría. Entre
aquests mnfius d'alegria. el
principal de tefe ha estat la
manera rom han retal aeollides nostres peticione referente
ale esmentate pre g onen'. pel
qual motin donem gräciee
raen i ale hornee, als hrens Sentiments d'humanitat deis guate,
Temieren vente realitzate ele
nostres riesige.
T,a frase del Papa fa allussid
a las g e s 1/0119 de moneenynr
Teste prop del general Dregoutte, a conseritiencia de les (mate
forro noeats en llibertat tresGente atemanvs rentlerrinnte pele
consells de grterra . — Bayas.
CONFERENCIA AMB NUNCARE EL DOCTOR BENES
Paris. 26. — M. Pnineare va
rebre abur al mati el ministre
d'Afers estrangers do Teme-ye_
loy äquia. senyor Benes, i
president de la Comissió de
Re p aracions, senyor Barthou.—
Havas.
EL RAISUNI VA MIT,T,ORANT

RAPIDAMENT
Täng,er. 23. — De font
etat se cap que el Itaisuni viu
eneara i que el sets Wat da
salut minera de dia en dia. —
Hayas.

(CONTE PER A INFANTS)
P0 TOMAS CARAS
M I -. Tò
sabien una tonada inefable i les
- gabetetes de l'Infant Jesús"
mostraven l'arc canviant de

euro eOlOra.
En teta la terra no hi

mes fades sind aquelles. A pot;
a pon, la mirada dele hornee leg
havien foragitat Iota la ron'rada. Potser haureu sentit !loar

Berlín,- 26. — El canceller, senyor
Marx, ha pronunciat etivant un aparell de telefonia tense fils, un discute
dirigit al poble alemany.
Ha declarar el canaeller que Alemanya cstä disposada a complir . els
seas compromisos en materia de reparacions, però que l'execució d'aquesta
compromisos i de les prestacions estä
suborcinada a la facilitas per part
d'Alemanya de treballar lliurement a la
Ruhr.
EI canceller esta convençut que en
l'eventualitat libe Alemanya pugui demostrar la seva bona voluntat, els resultats seran sorprenents.—Havas.
UNA ALTRA NOTA ALEMANYA
A PARIS
París, 25.—La memòria que l'encarregat de Negocia alanany ha tramis al president del Consell, senyor
Poincari, exposa la tesi alemanya
sobre els problemes económica i administratius, però no entra a discutir
la qüestió de les reparacions en el sets
aspecte general.
Von Hoesch Ilegi el document i despees el senyor Poincare Ii demanà
algunes explicacions. —
Segons aquesta memòria, el Reich
desitja que s'aixequi la barrera duanera i que se suprimeixin els drets
percebuts a l'entrada ah territoris
ocupats. Voldria que França coHaborés en la constitució del Bine rbenoweetfaliä; demana que/ siguin reintegrats a nurs cärrecs els funcionaria
expulsats dels territoris ocupats i turi:
soca per ültim perque els ferroviaris
i mariners fluvials siguin cridats a
ocupar novament Ilurs !loes.
Els Governs de París i Brusselles,
en examinar aquostes proposicionn
tildaran sobretot de veure si celan
inspirades en el desig de facilitar la
represa de la vila econemica, i si
aquest desig s'inspira, a la vegada, el
decidit propósit de pagar les reparacions.—Havas.
LA REPLICA A BRUSEL.LES
Brusselles, 15. L'encarregat d'A.
ices d'Alemanya ha remes al ministre d'Afees Estrangers, M. Jaspar, un
memorándum que constitueix la con-

el dia 1 7 del cerrent fou dirigida pel Gorreen belga al

mann ha demanat que fos ¡inmediatamere restablert al Palatinas l'estat pre-

gabinet alemany.
En aquest memorändurn, Alemanya
apunta les distintes qüestions sobre les
quals demana un canvi d'impressions.
Aquestes qüestIons afecten «dese
vament els territoris ocupare i 86n
les següents:
Circulació económica als territorts
ocupats; dret de percebre impeles a
l'entrada en els dits territoris; problema mondad; banc rheno-westfeliä; navegaci6 pe' Rin, tràfec (errodar', administració general i legislació interor.
La contesta a rencarregat d'Afers
alemany feta per M. Jaspee és /De el
Govern belga examinara atenuases,
aquest memorändum, i despees es concertarä amb el Govern frances per
donar una contesta.—Havas.

via pel tractat.—Havas.

EL REPRESENTANT DELS ESTATS UNITS A LA COMISSIO
DE PERITS.
Paris, 26. — El "New York He
rald" anuncia que Henry Robinson,
basquee de Califórnia, será probablement noinentt `tercer representant de**
Estats Units a la Comissió de perits.
—Hayas.
STRESEMANN 1 LA SITUACIO
DEL PALATINAT
Berlin, 35. — L'ex-canceller Seesc-
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:

PER SOCORRER LES REGIONS
OCUPADES

Berlín, 26. — S'ha publicas un deeres que deua facilitats per a la compra de divises, les quals es destinarien a pagaments a les autoritats i a
socorsoe de la població de les regions
ocupades.—Havas.
LES INFORMACIONS DE VA, GENCIA WOLFF
Paria, 26.—En tontestació al discute que divendres passat prontmciä
M. Poinear4 a la Cambra deis Diputes, l'Agencia Wolff publica una
nota que conté diversos errors de
fet, entre elle es segnents:
. Primer: La nota, en efecte, declara que Poineare ha dirigit el retret
a Alemanya, la qual cosa, segons
el dia 2 de maig passat el total a que
pugen les prestacions ja efectuades.
Dones bé, en el memorändum alemany del dia 2 de maig es fluyen
les obligaciene financieres i en especies d'Alemanya en la suma .de
trenta mil milions de mares or, la
miel cosa impljca foreosament que
en aquesta quantitat es feia deducci6 de les sumes pagades.
Segon.—Conträriament a l'afirmat
pel Govern del Reich, és Inexacte
que les dificultats amb qué sala topar o es topa a la cusca de la Ruhr
per al restabliment del trifee normal
fossin degudes a la resistencia oposeda per l'administració mancomunada franco-belga de ferrocarrils,

com tampoc no procedebten les demandes per tal que fossin encanegats novament de Ilurs funcione els
empleats alemanys, ja que fins el
dia 22 ascendien a se,octo els alemanys que havien ocupas amb ante.
rioritat Hura 'loes, 1 el reingrès s'efectua amb tota la rapidesa que
permet el nombre de vagons i de
material amb que es compta.
L'alegació de l'Agència Wolff relatitiu als resultats de l'ocupació no
té, en realitat, altre objecte que dis-
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azzammammemmuns umazammumseumma nsama:
un esguard liumä les fitava, fugien per sempre més.
A la dolea cala havien trobat
Ilur últim refugi. Ele marinare,
pobres pescaires soferts, no gocaven arribar tan enilit, mar
endins, temerosos del cant de
les sirenas. Pe.eraires ben braus
no ',m'ira pogut escapar a l'enefe i havien mort en als bracee
cruels dele belle monstres
e p a argentada. 1 les radies, fine
arriscant-se a Aortin a la mar
'linee, no havien viet mal a la
vorn el blatte peilacet d'una
vela.
Ningú no hauria pogut sosa',
far la cala que amueva lee redes de cos rosal 1 un g de Mar
cabellera de boira. Dansaven
joiosee, de bon metí. Llur
era mes clara i roent que el del
romeinyol. I si algun peeeaire
bogues pogut Imaginar min ins-

la fermoxne d'aquella que cada
veepre haixava /a fue a berr- tant Ilur beutat mernvellosa,
ee en un g/op d'algua retire- ha”ria deerifial, de segur. refletes del cei. Algd us Murria mes :ter liticar-la , llene. palpicontar, po/s0 e,90:11 van ru gir les fuel el ennt ne !en sirenas. •
que engarlinakaven
• Les hales. *id que venia l'alamb les leves minoons.
el ce! es tornava roig 1 opa.

II cap a Ilevant, mullaven en
Ilur cabellera de boira,
1 quan es pentinaven, amb una
pintela d'or, les gotas d'aigua
esdevenien pedes. De nits, l'arena es tornava flonja per sostenir Ilur ros ajagut. I els vetlleva el con, enceste, una estrella de mar.
tina estrella de mar, una
roja estrella de mar, trentolosa,
metal lea que lomeen viel arma-

proles a un redil). Era una estrella petita que j'a gav e amb les

les esquerdes i les penyes tunante. Era una tarda d'agoet,
quan ¡tense Huna 0/9 milete fan
claror damunt els campe i les
muntanyes, quan sota el cop del
rem la negra mar mostra el tremor de pedrea preciosos que lomea al fons del frute. El caminant
havia emita un cant dolefeent
i futuras jure t que, allä, en la
dolça cala, escondida, cremava
cont un farell una roja llameneta. Leer fades„ pare, Imite'

t. Iluny, Hule, rombra del

garotem i les pardillos. En fer-se
inant.
quan dalt del cal cremaL'estrella ve eolgar-se meta
ven lee primeras estrelles, ella el fonoll mar' i lee fades vaei fuera lambe una brasa 'luminosa.. gir palpitante, mar endine.
Vigilave que no fugiaein de la
L'honre va Regule e1 seu pes a la.
varee d'argent de les • fadee, lee
claror del enpvespre, joitle d'he-,
111emeree ganadores I' ele melle ver eeeoltat la rentarle, d'ere
(Murete. I &eres, a la platja, reell de prodigi i d'hiere vist
ere el fidel !tullid de Cada nit. timbrar la mar amb uñ espur-

Va venir Un die, però, aun
Doe va volee titule lee fades, les

robe! Oeste,.
Elai re.) :ti preeonore han declara, que l'evar,uarie de Puebla
Almete a nenties eetrateetee. —
llaves.
Parle. "G. — TelegraLen de
Veracruz ale dime d'aqueeta
capital que. el quarter general
dele ren te anuncia que les seves treeer ht.n evacuat
boda cinta' per :t eorisettar-hr
l'estrategia . — llevare

LA SITUACIO A MEXICO SEGONS LA LEGACIO A MADRID
Els (terrera missatges oficials
rebota per da Legació de Miedo
a Madrid, anuncien que el dissabte, din 22, al Migdia, despedir d'un prolongat combat,
les torees del Govern s'apoderaren . de la ciutat de. Puebla,
on s'havia coneentrat el grup
de rebela mes eme, ella guata
abandonaren armes i municione
1 08 desbandaren, deizant . en
mane del Govern i.900 preso-

Els ro% dio frisia lila

3 hindi

Parle, 26 . — La Legaeid de
Grecia en aquesta capital be
facilitat una nota en la qual es
die que el .enyor Venizelos,
contestant a un telegrama (brega a el! pe (coronel Plasiras.
ha manifestat que en vista de
les repetirles ertdes que se li
han dirigit, no pot negar el seu
roncera a °deis 1 que marean immediatament al roe pe(.
si bd l'acoló politice que ell desenrotili linde* eolament careeter temporal. Diu ~he que no
intentarä anar a la conotitnei6
d'un ministeri, pene) lea s'esforeträ per aeonseguir que
Grecia entri en un cana • le reconstitució nacional. — Hayas.
Bucarest, 25. — Han arribat
a Romania els eobirans grecs.
—Havae.

ilisporna
D'ANGLATERRA

Davant la prdzInta
La perbeetwier dele dispersos obertura del Parlaella, no ia cert que hagi volgut de- continua
cap a Varearla.
duir deis seus oferiments que va fer
ment tulles
Aquest trlomf oonstitueiz un

e

u13113 sobre

devele elan eneenyorli de Puebla. En' teta° hl ha res pian
principal et eervei d'aviaeid.
Ha reanItat ferit el gensral

testa de la carta que

EL GOVERN ALEMANY ESPERA PER DECIDIR EL RESULTAT DE LES REUNIONS DELS
COMITES DE PERfTS.
Berlin, 26. — Abans d'efectuer cap
gestió decisiva, sembIa que el Gosem
alemany espera el resultas de /es reanime dels Comités de perik
El Govern alemany semb'a que ha
informal a la Comissi6 de reparacions
que tenia a disposició de la Conferencia de perits els llibrcs dels pedenpostos, perb que may a convençut que
no seria possible staucionar la qüestió de les reparacions si no era concedit al Reich el benefiei d'un gran
emprèstit internacional i una moral.ría d'alguns anys, per a la qual cosa
proporcionarla garanties que afectarien
el conjunt de l'economia i integritat
del Reich.—Havas.

fericriz

Mete, 25. — Les tropos fe-.

i

INTERNACIONAL D'Elle. ..

ESTRELLA DE MIR

¡TOMO temps que lee sirenee terne eren rhestresses de
la nehr 1 »la l'argent de les oliveres saltaven , fleten ele patita'
rollete, hi havia una cala on lee.
tate amagaven liur beutat. Era
un cala dolça, Iliem que feia •
ung codea gentil arrecerada de
lo* Me vente. All g , l'aiffee
la 'mar tenia divines tranisparenries, eobrint ele cOdols verde
i ibents.eis penyals eren fio, Mg de ionoll nutrí i erieali
d'erecta. L'arena, fina com . poleina d'el*, era plena de «miliPoi enituernartle. Me. garages

DI que si els aliats li faciliten la tasca els resultats
seran sorprenents : bes ieves tetes algunos
El Covern espera, per . concretar, la detisié de la Comissiö de pirita

Roma, 26.—El ,diari "II Secolo"
diu que és molt probable que el
ministre de Consunicacions, Di Cegare, senä nomenat ambaixador d'Itälia a Moscou.—Hayas.
LA PROXIMA CONFERENCIA

Antologia de contes catalans

ESTORIA ll'INA

Imitad de gar les- reparacions

I

neig yermen.
Si el pretil va fer plorar de
sirenas. Me que linden telonera 1 de neguit el co, de les.
en eis boscos i les coleto I les fades. l'estrella de mar va senmars de tot el mito. Veureu que tir, d'aquell dia enee, el fibld
una tarda un comidan( s'aeosta-. ronYorentia. Znyorava
Va a la cale? per letra, saltad 'mar ja mar blava I quieta dele

ners.

cop decide contra els insurgente, que dele& el Govern en
Ilibertat de prosseguir la räpida pacificació del pele.
S'han iniciat les operacions
sobre Guadalajara, on les icorces Niel s avancen per ta Unía
de Colimas.
Les cases han estat completament desallotjades pels re-

bele.

freasar el eomplet Tracia de la resistencia paseiva oposada per Me-

manya a les autoritats d'ocupad&

Altrament, el senyor Poncant doni d'una minera exacta, en la oeati6
de la Celebra, les xifres ingressades
abans 1 despees de l'eximid& Ale-

manya preté que sense haver portat
a cap n'anea ,i Bélgica l'ocupació de
la Ruhr; elle Merla fét e Frene '
prestacions'en 'ispicee;‘.jtere en die

aix6 Alemanya no té en ~opte que
durant els mema de novembre 1 deaembre de 1922 havia declarat per
eserit tot el contrari. Alemanya, després de l'oeupació de la eones de la
Ruhr per les trepes Iranco-belgues,
no ha fet Ilitiramento en especie, a
mes a Mell de França i Bélgica, a
més paises que Billa. barbee i
Gran Bretanya. Cal no oblidar que
el Govern britànic ea cobra per ei
mateix gràcies al "recovery act",
que Itälia ha rebut urbe meras als

edenes realitzats per &izó per
Franca i Bélgica.
Per álitm, les demandes de !hurament fetes per Bella I Serbia si han

eetat servides emb generositat-per
Alemanya ha estat perque ej.xò ja
formava part dels setas calculo, i a
mis a mes, per considerar-ho útil i
necessari a favor de la indústria alemanya en els dita paiso3.—Havas.

EL PROCES CONTRA ELS DIARIS DE L'OPOSICIO A
TURQUIA

Conetantinoble, 28. — El
procurador general en les troves conelusions sol.licitis l'absolució dele gerente reeponsables dele periódica Tanino, lkdam, Torbidi >toldar, /del com
la condemna deis redactora
capa, amb atenuacions de la
pena a favor del del Tanine.
La sentencia es farä pública
la setmana entrant.--Havas.
GERMANA BERTON EN LLIBERTAT
Parla, 25. — Germana Barton ha estat posada en llibertat alta, passada.—Havas.

Calendar, 'MIMO
Londres, 26.—A la reunió del non
Pulsado britinic fixada per al dia 8
ele pace medro, no ocorrerä cap confilete immediat entre ele partits.
Cal recordar que el Parlamee va
enes* dissolt pel primer ministre perque aquest creia que no li era piel* d'aconseguir la sohició del problema de l'atur forçós sense tenir note
palees, da guate solament podia aconseguir deis clectors, mitkuteant nnes
eleccions generals.
Ele eStOtaltats Mes, entre els quals
figuran cl drets a l'entrada de mercadcries estrangeres, li van
Esser negats peto elector,, de manera
que el Primer va a obrir el Parlament amb un partit conservador, la
foro nundrica del qual Es inferior
en Ior a- les torees combinad« -e
l'oposició i independents, torces totes
elles que es nutren oposades als es-

mental.% drets d'entrada.
Els partes emiten en el nou Parlamete dele segfients mere,:
Conservadora, ay.
Laboristes,
Lliberals, 258.

Independents, 8.
Total: 6te.
L'oposiei6 mes nombrosa la consti-

tueix el partit 'aboliste, el qual segneis essent, com en el parlament anterioe. 'oponen oficial, havent oremitas una gran dernostració pública
per a la tare del dia que s'obrira el
non Parlamenf, o sigui el 8 de gener.
A la Cambra dele Cemuns es dedicaran tres dies per a l'elecció del
"Speaker" (president) i per a la jura
dels 6r 5 nous diputats, quan tot això
que(' termine. el Rei pronunciare el
discurs de la Corona. Acarea rete tindrä lloc el dia ig de gener.
El tta següent la diteutsió de/ missatge de cooteatació al de.;
cure del Rei i d'acord amb els projedes de l'actual °ponche ei presentará una centena al missatge. que aalei redactada en tal forma que entraeyari una mena et repte al Genera.
Sortirä aquesta moció-easnena dele
banca laboristes i cona sigui que el /Idee liberal senyor Asquith ha declaras
que no farä res per mantenir el Govern en el seu Iloc, es te per descomptat que el Gabinet quedarà derrote es
la votació.—Havas.

AQuesy NUMERO HA
PASSAT PER LA CF.NSIMA MILITAR

pura. Pele), a la platgeta de la
tempestee d'hivern que arriba- Ala. eremay a, coas un taren.
ven, com un 'eses?), fine a la ea- l'estrella de mar. La tempesta
la. Li haurla plagut de 'fiscal
centava follament aventures. I
migdies d'eatiu i la mar de lee

vera els denle o de cremar a la
proa d'una barca.
Ai las! Prou que havien 'de
venir, estrolleia de mar,' els
tristos dicte de la leva deillitiranea. La mar era lliure de si-

va eortir °dora. a guaitar cona
es desteja la pluja damunt la
ira de la mar. Un 'lampee Illuminä la pobre barca amb /Pf ve!re destetes. Peró la llum de

l'estrella de mar ensenyi als
rones, 1 les veles senyirejaven marinera al eami do la cala.
alegrement.
(Mina Iluita i quina angúnia no
Algun mal( — era a l'abrir van haver de palie! Per?) allä.
quan l'aire es alar reonor com (terrera aquella llumeneta. hi
un Metan — arribaven, (temor- lluvia el repòs i la vida.
lerdee, les veto. des peaeadors.
Creen la barra va entrar a la
S'endevinava el cep del rem 1 A cala, fine aleshores ebria. les
batee, a vele. I l'eelrella de fades van fleje per sempre 1
mar esp.Ñe5. tremotant de de- ex desferen en /a boira esPeale•
OS. le proa g (da que se l'en- L'estrella de mar. roja, ardent
•duatIes. ' " ee GoIn una estrella del bel. va
?fa vis deber. tse matInada Minar una Mona
A
/es veles eiña,
kiwi. tea bargielegf/1198,0ii
parraeades
1
l'arbra
medre
ve
Ilarti, ignorarles 'de te cala, Va
Miar una !lit de pluja 1 vetiOreli put. Deapphi va llame %de;
lea «arde. i va apagar-se. e4a,.,1
ondea atrevan la pobre.pe.; ;Pm e poe. par a aets,
perdude. oont el wettrueeleill'
',beoda« mat atia.
ear-ls al tel, o la rehollen a.
btalils miele de la ni( co pu," Remata te agá In tela llhen
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"" - Tát c.otieeäaid del monopoli
,per'-, a fa revenda de localitats.
•Peapeetacles pública ha . donat REPARTIMENT DE pgEntis
' itof a'un vannt de conflictes.

...4'ha prohiba t als teatros de
Dareelona que venguin
tale a comptaduria, amb antieipició al dia de l a. funcid,'cobraUL un 15 per 100 d'augment,
tuesta venda anticipada es
tu 'a Madrid, peda no a Baredlima.
• ,També a Madrid s'abstenen
(90 del monopoli de lar el seu
17(.30ii a les p,ortes dels
Allí la soeietat monopolitirta:o .: a t establerts despatxos en
lloes .centries de la població.
'..En dels incidents ntes curiosos- d'aquest afer va produir-se
Inallada de Nadal ala porta d'un
tea t ee de l'Eixampla.
in revenedor va volar passar
davant del nombrös platillo que
feiat'cua a la taquilla per adqiiirir'tin determina!, nombre de localitats. Va oposar-s'lli la gent.
i l . promotor de l'esciandol i un
representanl de l'empresa varen-haver d'anar a la Delegació
piar ; tal de resoldre el corafliete.
Delegació es declaró que
Motel' individu tenia dret prefeellat al del püblic, per adquirirlocalitats, tuerces a la sera
ouälitat de revenedor autora7:tt per :l'empresa inonopolilzadora. ,Les empreses teatrals (le Barcelona perjudicades per la con&asta del monopoli i per la faiarça ;cona es fa la revenda de loealitals. han ' cursat el 4!giieet
telegrama als senyors Primo de
11 'rara i Martínez Anido. presa. l aut del Directori Militar i sotsaeeretari de Governació, respectiVament:
• "La Junta directiva de l'AsarWiäciO d'Empresaris (l'Espera14telesle l'honor d'assabentar
V: E.. que concessionaris reveada.procedit inrantaciú taquillatge sense respectar enciarrecs del
mitilic • i desconsiderant empri'ces.
•
fel ha donat origen a eseändol públic que pot repeljrSte., •
Eits veiem obligats. dones, a
prritestar forma procedir agents
eoltbessionaris.
..EÍS impostos que dificulten
vida teatre,•s'auginenten amb un
li o earree del 20 per 100, en prof') !del que res no posa en in(lOStria que paga cona cap al• Lamentem el que passa.
p-eguem posi remei a una actaque ocasiona grans perjaaris i que contrasta aamb les
rdres atinades de Y. E. en la
visita comissionats„ Madrid,"
Iquesta mateixa entitat ha
et - present al públic. que no te
reIació ni concomititucia de cap
amb els concessionaris
(lela revelada.

MOVIMENT ItIARÍTIM
Vainita entrate
Vapor espanyol "Roberto R.", de
arnb càrrega general. Amarrat moll d'Espanya W. Consignatati; Ramos.
. Vapor espanyol "Mallorca", de
Palma, anda càrrega general i 41
passatgers. Amarrat moll de les
Drassanes. Consignatari, Companyia
"fransmediterränia.
Vapor espanyol “Euzquera".
Cardiff, amb carbó. Amarrat moll de
Ponent.
Vapor espanyol "Juan Maragall",
de Liverpool, ami) càrrega general.
Amarras ntoll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transmediter• Vapor espanvol "Guillermo
Schulz", amb carbó. Amarrat anoll del Ponton. Consignatari,
A rgimon.
. Vapor alemany "Girgenti",
Mälaga, amb cärrega general. .mar de Barcelona Sud. Consigrat
:talad, Torrabadella.
• Vapor espanyol "Rey Jaime IV,
de Mabó. amb carrega general i 22
passatgers. Arnarrat mol' de Muralla. Consignatari, Amengua'.
Vapor es'intnyol "Santofirme".
amb carbó. Amarra moll de
Ponent. Consignatari, Edil/.
s Vapor angles "Calderón", de
Londres, ami, càrrega general.
Amarras moll de Sant Bertran. Coneignatari, Mac Andrew.
•Vapor espanyol "lleva", de Newcástle, amb carbó. Consignatari, Gibabera
Vapor espanyol "Freixas I", de
Marsella, amb anega general.

La Societat Econòmica d'Amical
del País va celebrar. sessió dimiten-are passat al Paranimf de la Universitat.
Presidí tacte ci president de. le
Societat, senyor .Francesc Puig j:
Alfonso, acompanyat del 'diputat senyor Campmany, -representant de la
Mancomunitat i Diputació; del canonge doctor Llorera, representant
del senyor bisbe; del regidor senyor
Camp, en representad() de l'Ajuntament; del t'actor Perca Agudo, de
la Universitat. i del senyor Pere Conominas, de l'Instittit d'Estudis Catalans.
Llegida la memòria reglamentàda pel secretad general, En J. M.
Lapez-Picó, es procedí' a la repartis
dels premis, scgons l'ordre que
segueix:
10 altunnes Escoles Dominicals,
diploma i In pessetes; 12 albergats
de la Casa de Caritat, diptolna ito
pessetes; 4 albergats de la Casa de
Matee/Mal. diphaina i to pessetes; 28
alumnes Junta de Daines, diploma i
26 de 5 pessetes i - 2 de to pessetes;
12 alunmes Sales Asil Barcelona,
diploma i lo pessetes; e, alumnes Escota M. Cecs i Sords-muts, diploma
i 1250 pessetes: 3 albergats Asil
Naval, (linterna i so pessetes: 4 albergats: Sales Asil Gräcia. diploma i
in pessetes: 2 alunines Centre Moral de Gräcia, diploma i ro pessetes;
4 albergats Asil Duran, diploma i so
pessetse: 2 albergais Atines dels Pobres, diploma i lo pessetes.
Fundaci0 Baixeras, ' Caixa Popular de Lloguer de Terrassa, diploma
i 1,000 pessetes.
Fundad() Gari, sor Maria Bernarda , diploma i auno pessetes.
Fundació Brusi, Vicenta Pérez
Devesa. diploma i 'libreta C. d'E.
Fundació Marqués, Amadeu ,Rife,
diploma i loo pessetes.
Fundació Borell, Juli de Ferrer,
diploma i 300 pessetes.
Fundad() Pelfort, autor del trcball
"La evolución cósmica'', diploma i
1.500 pessetes.
Fundació Agell. autor del treball
"Assaig sobre la història dels moviments socials a Barcelona en el se•
gle XIX". 2,000 pessetes.
Fundad..., Agell, autor del treball
"Vida bella", diploma.
Fundació Agell, autor del treball
"Educació . :civico-moral". diploma..
Fundació Prats, Maria Gregorio,
2 diplomes i 500 pessetes.
Fundacii, Prats. .Cecília Mir, 2 diplomes i 500 pessetes.
Fundad() Prats. Lluïsa Baltasar,
2 diplomes i • 500 pessetes.
rulldaCió Prats, Teresa Pujo!, 2
diplomes i 500 pessetes.
Fundad(' Prats, Maria Gochi, 2 diplomes i 500 pessetes.
Fundació Prats, Castora Amaro,
2 diplomes i 250 pessetes.
Fundad() Prats, María TellaS, 2
diplomes i 250 pessetes.
Fundad(' Prats, Maria Sanaltuja,
2 diplomes i 250 pessetes.
Eandació Prats, Teresa Costa,
diplomes i 250 pessetes.
Fundad() Prats, Rafel Lloncla a
diplomes i 250 pessetes.
Fundad.; Tusquets, Concepció
SUcrona, 2 diplomes i soo pessetes.
Fundació Casas, Carme Rodríguez, a diplonieS 401) ',casete>.
Fundació Arana, Roc Marfil], 2
diplomes i 300 pessetes.
Fundad(' Nadal, Carme
2 AdipiOlnes i 300 pessetes.
Fundació La Riva. Ignasi Bonaventura, 2 diplomes i soo pessetes.
Fundaciú La Riva, Francesc Porcä.- 2 diplomes i 500 pessetes.
Fundació 1.a Rica, Teresa Josepa Ril./Cra, a diplomes i 500 Pessetes.
Fundació La Riva, Vicenta Rosa
Cantos, 2 (bidentes i 500 pessetes.
Eundació La Riva, Maria Massip,
diplomes i sno pessetes.
Fundació La Riva. Josep Camptily, , 2 diplomes j 500 Pessetes.
Fundad(' Fabra. Joan
diplomes , i 6no pessetes.
Fundad() Borell, Pasqual Gime/tez, 2 diplomes i 250 ',casetes.
Fundació Araísó, Isidra Esques, vidua Carné, dos diplomes i 25o pessetes.

•-•

a' Terranova.
Veler dalia "Límite", eh Ilast, cap
/1.34Cei0.
Vapor ' finlandés "Suornen Neito"
emir ciirrega general, cap a Palamós.
Vapor espanyol "Cirilo Amorós",
en hast, cap a Valencia.
:Balandra eapanyola "Vanrell",
cirrega general, cap a Palma.

Mi=======eiese
.adoral L'abús de tabac vos
sir . dolor u la ¡role, tos i
• Alleujamélit räpid amb
astilles Bertrati. Venda;
jerae, 11, i farmAcie ben
thielits;

41011.n••

k

•

- EI:tce.e .:tert a coste i mig navol
aeoh;boires i la Plana de Vich i Soguera.
'Le :temperatura mínima ha estat de entre gratis
• seda zero' a Puigcerdà.

OBSERVATORI METEOROLOGIC BELA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observada: 7, 13 i 18 horca
Baròmetre a zero i al nivel' de la mar: 7659, 7635. 7624. — Termòmetre sec: 99, 15'1, 14.9. —
Tednämetre humit: 82, 11'3, ro'6. — Humitat (centessimes de saturació): 78, 62, 56.1— Direcció del
vent: NNW., NW., NW. — Velocitat del vent CII metres per segon: 2, 5, 12. — Estat del cel: quasi seré,
quasi seré, quasi tapat. — Classe de núvols: cirros, cirrus-strats; cirrus, cúmuls, strats; alts-strats-cítm'As, cirrus.

Temperatures extremes a l'ombra
Máxima: 16t. — Mínima: 84 — Minima arran de terra: 68, — OsciRació termométrica: 8. —
Temperatura /unja: tat. — Precipitació aig,uosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 llores del dia
de la data: o'o milímetres. — Recorregut del vent en igual temps: lo quilòmetres, — Observacions particulars: ratxes de vcnt fort cap-al-tard.

Fundació Pelfort, Anna Martínez. di:
ploma i 400 pessetes.
Fundad() Pelfort. Candida Campa,
diploma i 30r1 pessetes.
Eundació Pelfort. Teresa 'alabadra, diploma i 300 pcssctcs.
Fundació lloren. Maria Peralta, diploma i 500 pcssetes.
Fundació Moren, Maria Riba. diploma i 500 pessetes.
Fundació Moren, Antònia 'Monedero, diploma i 5 00 pcssetes.
Fundació Caixa d'Estalvis, Josefa
Folch. diploma i 250 pessetes.
Fundació Ricart, Aliada Morros,
diploma i 500 pessetes.
Fundad() Amatl'er, Ansiada Prat7dessaba. diploma 7 500 pessetes.
Fundació Amatller. Cecilia Mora,
diploma i 5 00 pessetes.
Fundació Borren, Elías Pérez. diploma i 150 pessetea.
Fundació Borren. Jnsep Homs, diploma i 150 pessetes.
Fundació Borren. Tomas Trujillo,
diploma i 150 pessetes.
Finalació Borrell, Maria Domingo,
diploma i lag pessetes,
Fu:Ancló Borrell. Antoni Urpi. (Iiploma i 130 pessetes.
Futulació Mora, Joan Lladó, diploma i 300 nessetes.
Fundad(' Castells, Angela Petit. diploma i sen pessetes.
Fundació Castells. Menció Petit. diploma i 500 nessetes.
Fundació Puig Cui! cr. alerce Tornafoch. dip l oma i 25n pessezes.
Fundadó Pelfort Joan Vinquer. diploma i 2110 pessetes.
FunrlaciA Prats, 11 quince Sanen..
ment, invàlid del trehall, 25 0 pessetes.
1'11nd:tej ó Prats. losen Atontar, invild del trehall. 250 pessetes.
Fundada Prats. Antoni Cardés.
välid de/ trelial'. 25 0 pessetes.
Fundad?, Prats, Joan Trullás, inválid ¿Id trehal, 25 0 pessetes.
Terminal Vade. d'Aire.) la significad() de la festa els senyors Camp.
¿lector' I. l overa. (joder Pérez Anido i
sativos Caalmany. E ! senyor Puig i
Alfonso prnnuncii sentides paraules
ca memória del; fundadors de nretnis
1 d'aZtraitnent envers els que liuden assistit a l'acte.

La Música
AMICS DE LA MUSICA
El Trio de Barcelona, en el cinqué
concert d'aquesta entitat que tindrä Iloa
atad al Palau -de la Música Catalana,
a tres quarts de den de la nit, execu.
tara el segiient interessant programa,
en el qual figuren les primeres audicions del Trio en re menor, up. 12o, de
Fauré, i les &cenes gifones. (le Marian
Perdió:
1. Trio en re. op. 70. núm. I. Beetlmolt.

en re menor, op. 120 (primera audició, Faure.
Atusa oriento'', Bretón: Pensant
enT..111),:niz, Pera(); Escales altanes (primera,audiejól, Perellii ;
..lregro atrassionalo, Granados.

Trio

El dramaturg

txecos-

lovac Jaroslav Krapil
Aquests dies ha estat a Barcelona
el draniaturg txecoslovac Jaroslav
Krapil, director del Teatre Municipal de Praga.
El senyor Krapil tornará dintre
un mes per. organitzar i dirigir les
representacions d'òpera txecoslovaca
que es donaran al Liceu, i l'exposicié etnogràfica txecoslovaca que se
celebrará a l'Ateneu Barcelonés.
L'eminent dramaturg es proposa
donar a coneixer a Praga el teatre
randa, començant per representar
El Mistic", de Russinyol, traduit
directament del català al txecoslovac,
pel professor Rodolf Slaby.

LA

DIADA

La diada de Nadal ha lranscorregid ainh la pliteida alegria
(le eoatuna. El temps, dar i
atempera'. ha contribuit a . la
cordial expanaid eiutatlana sense que sima' hagut de registrar eap tueident desagrada-

hle. La ilit I IPI dillutts els eareers
i (ds pecialt»ent els mereals.
()reviren l'attimaciú.acostutuada;
i a 'la n'atinada a les esglAsies
se celebró la Missa del Gall velen t- se lotes "'lenes Ile fidels.
Durara el flia. passades los
l'ovni: ora (mi! lit gent es reuneix
al vollatit de la tanta fantiliar.
la eittfal aterí el l,IbltF i de les
gratis restes. Tols els espettaeles, emes 1 campo de futbol,
4 n Siigum p ri plens de-gofa a gom,
i a la nit. gairebé tots els teatres ostentaven el rallen :idvertint que slavien N'emú totes
les loralilats.
Potser on observador atent i
prou st'nsibil, al pols de la nosIra eitttat, Inturia nnt a t una mena de recolliment t • special en
mig de l'alegria. peró hen segur que en nquest, recolliment
hauria trobat que les eaneons
nadalenques al voltant dels pessebres bati ressonat amb mes
amor anda mes fe que mai.

}MES RELIGIOSES
Quaranta hores: Començaran demia
Avendres. a la parrimuia dels Sants
Just i Pastor. Per coincidir amb els
actes del solemne Octavari que aquesta parróquia dedica a Jesús Sagramental, cada dia es descobriri a dos
quarts de den del matí i cs reservará
a ios quarts de vuit del vespre.
• La processó de final d'Octavari, que
tindrà lloc el dia de Cap (rally, a dos
quarts de vuit del vespre. promet ésser
força concorreguda, predicant-hi l'eminent savi i erudit sociòleg Fra Antoni Maria de Barcelona, caputxí.

AQUEST NUMERO HA
PER LA CENSURA MILITAR

PASSAT
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Innressos de la rompanyia
dels Ferrocarrils de M. S. A.

recaptació de 13.205,225'25

pessetes vista la mateixa recaptació
en les esmentades dates de rally
1922.

IZ

¡un. mbeenseiges

..loijibratititemskii Catees; cosilinktedse per te-

•

la seca

El MI neo 110 plorara si
rahmenta ambpIats a base
de besquisida Muda de Id
flor de bi¿it de moro

DXL TIMPS A CATALINfA.

efi,wirr ge

3. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondatges 'de l'4tm6sfere 'lime a les ra del matí):
250, 500, 10" 2000, 3000, 4000.
Altitud, metres:
. Direcció:
W., W. WNW. WNW. WNW. WNW.
•
20.
16,
12
Velocitat metres per aran: 7, p,
6,

Valfelle sortIte
Veler italii "Teresa", en hast, cap

anrieji
';e

Les Imiten preasiona:COnatjtueine4itei
situat al - Canal de la Minegrii,"1 rOtie .Biltfe. 'El
mal temps és general a Franca, j'Inglaterra 1
manya. — Les altea pressions dominen a la Pillínaula Ibérica i Nord d'Africa, proekiit .4.4
lemPs• •

Del 21 al 30 de novembre proppassat porta un total d'augment en
:wat-1mM en la seva recaptaciö de
209,76924 pessetes vista la mateixa recaptació en les esmentades dates (le l'any 1922.
De lt al 30 de novembre propPassat porta un total' d'augment ea

•••••n

'

.atatt.

S'ESTÁ EXHAURINT
LA PRIMERA EDICIO DE LA

ANTOLOGIA DE NADAL
Conté' les raes helles eantions populars naealenques i eis versos
:11»b que els .nostres poetes han glossat la gran l'esta chadiana

Jacint Verdeguee, J. Momean, Angel Gulmerä, J. Cerner, J. M. 1.6pez-Picó, Querau de 4. lost, M. Anton Navarro, Joeep Pijoan,
Francos« Pujols, Tomós Clarc•s, Joaqulm Folgueea, J. SalvatPapaeselt, etc., etc., figuren en aquesta "Antrlogia"

Productos d'Explotada del
Sed d'Espanya - Listes d'Almorta 1 Granada
De l'a al lo (le desembre proppassat aquesta Compan yia porta un
augment en la seva recaptació de
44426'09 pessetes sobre la naateixa
recaptació en les esmentades dates
de tany 1922.
De El de gener al lo de desembre
proppaasat poeta tan total d'augment
! eh ItGreeeptacid de 917,1t9'33 pessetes vista la :tundea recaptació 'en
les utillaje'. date' 'de:l'inV

Magnifica portada de

JOSEF' OBIOLS
L'"Antologia•- de Nadal" es ven als quioscos i Ilibreries • al preu (le

'PREU t DUES PESSETES
Els !librero de l'ora Barcelona' han de dirigir llurs comandes a la
41.1841pli Pilighgt Rambla

Osidue," 1 15

o des ite.sisw.it .
Als ba/gos'de Casa

De:manea,

Oso:ferina» :: Miro« ::
sentida .:: Diversos noticies

—

Lotse

hi ha Usada una preividiecie
G. V. concedint asan peopietiel
Per a detnä al vespre al Teatre Princal la competent mgorització fet
cipal l'Associació de Música anuncia un
nanciar une terrenys al' para*,
concert a arree d'En Xavier Cugat
Sant Telm,, a l'objeCte d'explotar
(vio») i En Francesc Cardias (piano), una mina
de ferro. :4, • .
amb un escolia programe.
L'extensió dels terrenys deine
— En Francesc Vayreda ha venta
ciats comprin la quasi totalitat
importants terrenys al Sindicat Emisor
les finques :de la mantanya de
de Catalunya. S. A., per a la construc- Telm,
pel qual motiu, de prospe
ció de cases barates.
la concessió, slaurien de susperid
—A la casa Tort. de Montagut, ha
estat comes un robatori de diversos ob- totes les obres.d'urbaniixacid que es
vénen fent.jectes i valors de l'Estat.
La notiEia
causat estupor a
—Durant la setmana passada foren
guixo/encs.
•
registrats quatre morts, un naixemeat
CANET DE MAR •
La
i un matrimoni.
—Dissahte al vespre al Centre Obren. Enterrament del pescador . Res arte
l'di
i amb regular públic. Mili una confe- Marea :-: Conferència
Bardaites
la
rencia desenrotllant el tema "Sentit
Dissabte a la tarda se celebra
Terr
moral de la moderna civiltzacilt" el l'enterrament del desgraciat
pescaconegut propagandista En Josep Maria dor En Joan Murtra "El Xoc" que'
Arai
Pou i Saber-.
com ja diguérem, morí a conseqüènliosa
— Diumenge al n'ami*. al saló d'actes cia del passat temporal.
!ove
de l'Ajunhment, i amb assistència de
Fou aquest ,acte una veritable ma- 'Mal!
les autoritats. regidors. Junta adminis- nifestacffi, a la qual
s'associà tota la Nad'
trativa del Ikgat Ruvirola. del seu fun- població,
geri
dador i nombrós piShic. tillelmé lloc e'
A
la
presidencia
rfel
dol hi attarepartiment de !es es'renes Ruvirola,
ven
des
fills
del
finat,
l'alcalde
i
el
ola(
partint-se una important quantitat enjutge de Canet, el tinent de carabi- NA
tre els favorits.
nera
i
el
comandant
i
el
caporal
de
—El dia 30 donará una conferència
. lía.
Marina.
a la Biblioteca Popular mossèn Pere
.—
— Per al dia de Cap-d'any esta
aSS
Ginebra.
anunciada una audició de sardanes a .le
mercat
setmanal
de
dilluns
—El
l'Escola d 'Indústries per la cobla
a' 1
veió molt concorregut. abilndant-In
iriii
mo't d'aviram. el oren del qua l ha ao- "La Principal de La Bisbal".
— Diumenge passat al local de
test una notable baixa.
TEscola
d'Indústries
i organitzada
—H: mort II Ljoret, en residia. d pel Patronat
de Cultura d'aquesta
nnstre comnatrici rnossen aoaep Orri,
La
vila
donà
En
'
R
afe'
Benet
una Congermà de l'ex-regidor. el nostre parten
ferencia
sobre
el
tema
''El
pessebre
ticular amic Fit Pile , al qual i a la
ate
familia expressem el_nostre sentit ton- de Nadal", veient-se l'acte mok.cor
corregut.
dol.
LLEYDA
—Fa troba vacant la secretaria de
Diverses noticies
"Ajuntament del pelle de Majá de
do:
El cap d'Obres públiques ha tra. dotada ami-, 2.000 pessetes
eis
rnés
a
la
anuals.
Ila
Comissió Provincial, per
—Horn diu que s'han rebut determt- al seu informe, l'expedient d'expreen
nades ordres respecte da ex-regidors piació forçosa de les finques que
lis
aue aprovaren la proposta del Centre alai/ d'ocupar al tenme de Sarroca
de Dependents.
de Bellera ami) motiu de la consla
trucció del tercer tres de la sudó
a
REUS
de Pont de Suert a Senterada. a la
la
carretera de tercer ordre de Lleyda
Notes diversen al
ci
Dissahte passat tingue lloc l'acte a Pont de Suert.
—El dia primer del pnil,xipes,mes
el
d'obertura oficial de l'exposició
quarelles del notable pintor del de gener es reunirá en Junta ge Iat
ti
csanp senyor Pere Badia, installada el Sindicat de Recs del Canal
II
al salé d'actes tic' Centre de Lec- ragó i Catalunya (secció d'Alguaire),
arnb l'objecte de procedir a la dellitura.
beració
i
aprovació
dels
e
pressupostms
Invitats per l'expositor acudiren
a la dita obertura els individus de la per a l'any 1924, tal •-com prevenen
les
Ordenances.
Junta Directiva de la • dita entitat
—Havent-se d'adquirir articles
5
mes altres distingides .personalitats
consum immediat, necessaris per .2
de la localitat.
— Es troba vacant el càrrec de les atencions d'aquesta pina, se cesecretad i supleat del intjat del po- lebrara el día 15 de gener, a les
cinc de la tarda, un concurs que
ble d'Alcover.
— A Tarragona Migué lloc una tindrä 'loe al Govern militar.
Van ésser en aquesta ciutat, en exjunta general al Collegi ma je d'aquesta provincia per a la renovad() cursió científica, i procedents de les
Escotes dels Germana Maristes de
(le cirreca.
l'eta sortiren 172 vols Barcelona (carrer de Llúria), diversos alumnes que segueixen els seus
per una determinada candidatura, i
roo inés per a una segona, donant- estudia per a périt electricista i mese el cas pintoresc que el nombre can je, acompanyats dels seus proicstotal de votants solatnent és de 264.
havent, per tant, sortit vuit vots de sn isitaren la central eléctrica d'Aytona i la de Camarassa.
més.
—Es troba vacant la plaça de
— La Banda municipal ha donat
un coticen a la plaza de la Constitu- comptador dels fons municipal a de
l'Ajuntament d'Agramunt, poguentció.
— El dia 27, a les deu de la nit, ho soRicitar els que ho desitgin amb
titula 'loe una reunió al Centre de una instància adreçada a la SecretaLectura. per tal de constituir una ria d'aquella Corporació.
—L'Ajuntament de Salis de Pasecció d'aficionats als estudis de radio-telefonia, essent la lsase del dit llars anuncia la provisió de la plaza
agrupament la installació d'un mag- de metge titular d'aquell terme
infle aparell receptor (le la radio-te—Ha estat nomenat secretad de
Reus Deportitt anuncia in- l'Ajuntament d'Arbeca En Delfí Sió,
les
teressants nadita (le futhol per a
que he era de Miralcamp.
A la Rambla de Ferran varen havinents festes nadalenques, havent
concertat dos encontres azul) l'Es- rallar-se, .discutint acaloradament un
cira-botes
anomenat Josep Santos
tadiurn F. C., de Madrid, reforçat
tal el Portugués i un venedor atoper a'ernacci, Manzanedo, Quesada,
Contreras, Lamban. De Miguel, \ !al- bulant ole roba. De les paraules pasderrama, Félix, Pérez i libeda, del saren als feto, ferint el Portugués
amb un ganivet el seu contrincant,
Real Madrid.
— Dissabte passat prengué pos- al coll.
sessió del arree el delegat gocenL'agressor bau detingut.
uatju d'aquesta ciutat, tinent coronel
—Llestes completament les obres
senyor Salvador Mena Viven/.
del nou local que seni Parc de BriCita vegada posessiunat del dit gada Sanitària de la Mancomunitat
càrrec, l'alcalde (le la ciutat ha pu- de Catalunya. a I.leyda, s'esta problicas la següent nota. en la qual cedint activament a la installació del
diu que la (lita autoritat atendrà to- material necessari.
ses les denúncies que se li presentin.
—Ha anat a Scual'Urgell, per anaEl delegat rebrá, interinament,
litzar l'aigua del Balira, l'inspector
l'hotel de Londres, d'eme a dotze genere . (le Sanitat de la provincia,
a causa de la denimcia que la Corndel inati.
panyia d'aigites potables del Segre
fel contra l'abastaixador d'aigües
SANT FELIU DE GU1XOLS del Balira a la Ciutat.
—S'ha inaugural un servei públic
Altres
Obituari
Subhasta
d'autómnibus entre aquesta capital i
noticies
Sort. Aquest servei, quan ho perrneti
El dia 15 del próxim gener se ce- el pos pel Port de la Bonaigua, el
lebrarà, entre altres, la subhasta per qual es troba actualment cobert çie
a la reparació dels quilòmetres 1 al neu. establirà la comunicad(' directa
3 de la carretera de Guixols a Gi- entre Ileyda i la línia dels ferrocarrona.
rils franceses del aligdia, car .els
— Els serenos han sol-h.:ata de autóinnibus efectuaran el recorregut
l'Ajuntament que els doti d'imper- fins a Pons del Reí per enllaçar amb
meable i els fixi I,20e pessetes el tramvia elèctric de Mont Regau.
anuals de sou.
—El partit de campionat efectuat
— I.a corporaci0 ha acordat tra- diumenge al camp de la Penya Demetre per gir postal telegräf ! c (lea portiva Salvas doni el següent repessetea a cada un deis 41 minvons sultas: Lleyda, cinc; Lleydati, zero.
guixolencs que prester servei mili—El governador ha declarat extar al agarroc.
tingida la verola bovina en el terme
— i,i Ricard Castelló ha dema- municipal ole Llavorsi, la existència
nat permis per establir un vivcr de de la qual fou declarada oficialment
musclos a la plafia (le Canyet.
el 8 de novembre darrer. ,
— Dissabte ton conduit a la dar--Es troba vacant la placa d'e serera estada el cadàver de N'Inde- cretati de l'Ajuntatatent del poble de
ini
antic
fons Perdriena, ciutadá
Benavent de Tremp, ese honv pot
dustrial . d'honorabilitat cumplan solticitar presentant instancia a tesque havia estat dues vegades alcalmentada Corporació.
de ale la, ciutat.,
•in»
A Palamós ha traspassat En ReIllemessaments
migi Tauler, popularlasim propiemri
(le l'Hotel Getoglitic, de la platja
Han eslal nomenatt par ?al
t
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electarada,.d'utilitat pública i 1ln:reja— La. casa Erebus està da per l'Acadèmia Francesa, que es
edini ami) molla antiitat a dedica especialment a -la publitacid
installacid de la ealetriceiö de les obres dels autors de l'antiguientra! a 'l'hospital de Sant tat, amb ?a traducci6 en trances, posant eri mans deis professors i dele
nos.
- th • junta Municipal de estudiosos (libres m'ah superiors als
Benericencia • ha eoncedit un que són estampats actualment en
ot de -grácies a la senyora vf- altres nabos.
M. Malye va acabar la seva confeea de Rebert, pel sets donatiu
*una valuosa califa p . r a la rencia posant de relleu que, sense
apella del Sant Hospital, i d'un la cultura clàssica, gräcies a la qual
en dotat lot d'espeeffies del va néixer la tradiciä nacional de
Franca, és dificil de comprendre, adenyorät maril,
nimic senyor Josep Robert i huc els mateixos francesos, Ilur literatura del segle XVII i també la del
31111114EAL
efunoló :: Per a palmar feotes
Nomenament
La settnana passada, i a l'aaneada edat de 72 anys, «teixit
l'existir, passant a millor vida,
)„ eirtiiösa Senyora Na Dolors
.r,rines Vila. E. P. D.
— Procedent de Cardiff
Anglateera?. es troba entre
ti,:saltres el distingit i estudiós
.ive company N'Emili Maten
Matos, per pasear les restes de
al costat dele sexis pares,
...entana i
•rzi mateix ens ha esta'
pliOnt saludar els joves
N'Adolf Andreu i N'Antoni Ha-

dia—

Per noves fidedigne' s ens
,,S.sabentem que el nomenament

,te jutge municipal ha recaigut
favor del propietari En Daakiä epsanes Sanfeliu.
GIRONA

La conferencia de M. Malye a l'Ateneu :-: Una exposició de paisatNomenaConvocatòria
ges

ments
Dijous paseas M. Jean Malye va
donar la seva , anunciada conferencia a l'Ateneu de Girona. desenrotlient el tenia "La culture classique
en Franca .. . En unes paraules preliminars el president, senyor Caries
Rebota, va demostrar que la immortal canal no era pas un chas tantas
a tota influencia forana i menys a
la cultura francesa, recordant. entre
altres coses, que gräcies a la fundacid del metge gironi Joan Bruguera,
en el segle XV, els estudiante de
Girona que sentien vocacia per la
medicina anaven a treballar a la illustre Facultas de Montpeller. on
s'establia entre mestres i deixebles
una veritable companyonia, fine al
punt que l'any 18o8, envaida la nostra terca per Napoleón i icts piesanees de guerra aquells estudiante,
liara mestres frenemos els feren de
pares i la gloriosa Umiversitat els
serví de patria. San molt mes forte,
va dir el senyor Rahola, ele rindes
que ens uncixen amb la cultura francesa que no pas la recordanea anearea i dolorosa de les Iluites passatles.
Va alludir lambe al mestratge que
havien rebut de França els eseaiptors gironins que en el segle paseas
contribuiren a la Renaixença literaria de Catalunya, i evoca el pas
ilels felibres provençals per lairana
entre ells el princep Bonaparte Wyse. descendent de Napeón, i el gran
Mistral. que va servar sota la sida
un Iluminös record d'aquel' viatge
memorable. Va acabar fent lelo
le I — Association Crudlaume liudé",
ilc París, i del seu honorable delegar
M. Malye, agraint el seu concurs a
les tasques de l'Atener: desitjant
n lue. passada la congesta del (amigó
i sota el cal fi de París, Serrés una
bella visió de la nostra terra, que
tumbé es dalia per renovar-se mi t
-jançtelsudicà.on/
n'era bona penyora la Fundada) Bernat Metge, que tants punta de contacte te amb la que porta el norn
d'aquell gran humanista francas.
Despees de regraciar hes paraules
del president, que foren n'oh aplaudides, ¡ la bona acollida de l'Ateneu,
el conferenciant va remarcar, en un
bell exordi, que la cultura classica
Ce avui d'una importancia vital per a
França, on aquesta saiestias ha arribas a interessar a rota l'opina*, pia.
Uta, fins el punt que organismes
cien les Cambres de Comerç de PaT;.3 i de Lió, que representen grane
sector; econòmics del país. «len
pronunciar decididament. en peticions fetes al Govern de la Reatiblica, en pro de l'ensenyança
aitats a les escotes. laestudi dels autors grecs i llatins, va afegir M. Malye, no és pas nou a França; ja en
temps de Carlemany s'hi va donar
pu fort impuls i mes tard va hacerhi l'eclosió meravellosa del Renaiacimut. En materia de filosofia clássica els humanistes francesos van
excellir sobretot en la recerca dels
manuscrits, in l'estudi concieneas
dels textos antics i dels mots i en les
edicions acurades, amb les quals
prestaren un assenyalat servei, no
:sois a Iidioma i a la literatura, sind
també a la cultura i a la civilitza Ció franceses.
Va estudiar el conferenciant l'obra dele alludits hurnaniates, entre
ells, en primer lloc, lieuri Estimule i
Guillaume Bude, i Itur influencia en
els grane escriptors Rabelais, Montaigne i Ronsard, que esdevingueren lambe veritables humanistes,
cern Ilurs mcstres. Aquel l moviment
va .¿«ser d'una transcendencia decisiva per a Eranea, influint en tota la
literatura francesa, idhue en la del
segle XIX. Avui aquest problema
de la cultura classica s'ha plantejat
en gran part, a . eausa de la guerra i
de l'evoluci6 de la vida moderna, arribant - se a la conclusió que per al

deeenrodlament del país éi impres!

XIX. Aquesta cultura farà que la
'lengua i les Iletres franceses conservin el caràcter d'universalitat que les
distingeix.
Una ovada, va coronar les paraules de M. Malvy, el qual va ¿«ser
lambe molt felicitas, reconeguent
tothom el neu mestratge en la materia que es tractava i el seu do d'expositor ciar i precis. Sense parlar
amb tot doctoral, "ex catedra'', sinó
amb senzillesa, a tall de "causeur",
aquest acurat i cultissim home de
Berree e-a dir durant mes d'una hora coses plenas d'interès, que tothom
hauria de meditar. Ens haviem oblidat de dir que va dedicar un par à
-grafmolteiósFunda/Brnal Metge, que ha de forjar també
l'espera del nostre poble mitjançant
el coneixement dele autors de l'antiguitas. Tots els que assistírem a
aquest acre servarern sernpre una
Pregona reconeixença a M. Malye,
que tan generosament accedí a aturar-se unes llores a Girona per aarlaralos de la cultura antiga, en ice
el viatge de tornada a París, despees
d'haver donat el notable curset solee cultura clàssica a l'Institut d'Estudis Catalans.
— A l'esmentat Ateneu acaba
d'inaugurar-se una exposició
pintures i dibuixos de l'Empordà,
Cos t a Brava i Girona, del distingit
pintor senyor Francesc Nadal. de
Palanias, que demostra remarcables
eualitats j tot un temperament d'artista.
— La Comissió provincial ha
estas convocada per al dia 28 d'aquest mes, a les deu del mata i la
Diputaciá per al dia gener, a
les onze del mata
— Han estat nomenats vocea; del
Tribunal provincial contenci ós'-administratiu per al 1924 els diputats
senyor Ramon Noguer ¡ Comet i
Josep Maria Masramon, i suplente
respectius els senyors Isidre Riu i
Albert de Quintana.

FIGUERES
Un homenatge.--Conferincia.--Els
empedrata
La Societat Coral "Erato" ha celebras un Iluidissim homenatge al
seu president, senyor Antoni Papell,
el goal des de Tany 1906 exerceix
el càrrec. Ii fou ofert un àpat i se
celebra una selecta vetllada al saló
d'ames de la societat. durant la qual
fou Iliurat al scnyor Papel] un artiatic álbum contenint les signatures
dc tots els ',rus consocis. A tots els
actes queda leen palesat l'agraiment
i considerada que per al seu president sen-en els socis de la popular
societat coral.
—El catedrätic d'Agricultura d'aquest Institut de segona ensenyança.
senyor Lecurnberri, ha donar una interessant conferencia a la Cambra
Agrícola.
—Sembla que no trigará gaire a
éseer un fet l'empedrat deis carrers
d'aquesta ciutat que formen la teavesaia de la carretera de Besalú a
Roses.

Solo! i Torra germano
Banquera
IlltlInte
Francesos, 3840 per loe.
Anglesos. 33a4o pessetes
Italians, 3310 per 100.
litigues, 3430 per roo.
Suissos, 13430 per 100.
Portuguesos, o'z8 pessetes.
Austriacs, 0'0125 pCr too.
Holandesos, 285 pessetes.
Suecia, laao pessetes.
Noruega, 105 pcssetes.
Dinamarca, 120 pessetes.
Romania, 3'50 per 100.
Turquía, 3 . 50 pessetes.
Estas, Units, 768 pessetes.
Cantada, 745 pessetes.
Argentins, 235 pessetes.
Uruguais, 5'6o pessetes.
Xilens, 0'78 pessetes.
Brasilers, o'65 pessetes.
Bolivians, talo pessetes.
Peruans. 28 pessetes.
Paraguais, o'ro pessetes.
Japonesos, 3 pessetes.
Algerins, 38 per 100.
Egipte, 3350 pessetes.
Filipines, 340 pessetes.
OR

Anfós, 146 per roo.
145 50 per too.
4 i 2 duros, 14550 per roo.
I duro, 145'80 per loa
Isabel, 148 . 5o Per roo.
Frattes, 145'50 per Ion.
Lliures, 36'90 pessetes.
Dòlars, 7575 pessetes.
Cuba, 7525 peesetes.
Me/cica nou, 14850 per loo
Venesuela, 145 0 per loo.
Mares, 180'5o per wo.
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AQUEST NUMERO HA
PASSAT. PER LA CENSURA. MILITAR
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JNA NoTA nE LA PRESIDENCIA ASSEGURA, QUE AMB TOT 1 Wil4
COMPLOT COMUNISTA TENIA EXTENSES RAMIFICACIONS, JA HAN.
TAT DETINGUTS ELS PRINCIPALS COMPROMESOS EN EL PRACASSAT

MOVIMENT HISPANO-PORTUGUES
'EL DEBATE' DIU QUE EL PROBLEMA DE TANGER SEGUEIX PENDENT
DE SOLUCIO; QUAN S'HAGIN FET SENTIR ALTRES INTERESSOS EN
AQUEST PLET, LA SOLUCIO TINDRA EL- CARACTER D1NTERNACIONALITAT QUE ES DESITJA
Nota de la Presidencia
En la Presidencia han facilitat al
migdia la següent nota oficiosa:
"Amb posterioritat a eo que manifestara la nota oficiosa del dia 2.4,
ha rebut la Direcció general de Seguretat nous informes d'algunes provincica en les quals, complint ordres superiors, salan efectuar importants detencions de significats comunistes, podent . assegurar-se que si be el corra
plot -tenia extenses ramificacions, estan ja detinguts els principals compromeses en el fracassat moviment.
"Com que havien d'efectuar-se simuaäniament a Portugal i a Espanya. la Dolida d'amhdós pelaos ha manungut la necessària relació per a la
mejor eficacia dels treballs, havent actuar una i altra arnb !a natural independencia, inspirant-se en el cornil interés de desbaratar el pla tramas per
pertorbar. al mateix temps, l'ordre
en les dues tracions."

El cap del Directori
A les sao ha arribar a la Presidencia el general Primo de Rivera.
dit el general Ar—Segons
leaui per telèfon—ha dit—, han estar
detinguts nou comPicats en el mor:ment comunista.
També ha manifestat que aquest
matí ha confercnciat amb l'ambaixader deis Errare Units i amb el sots-secretari d'Instrucció paleta.
—Ara—acaba dient — es retirara el
Directora
Aquesta tarda han anat a la Presidencia diverses sots-secretaris, despatxant ande el president.

Uns comentaris de "El Debate" a l'Estatut de Tenger
El Pcbah. acull uns comentaris que
el diari francés Le Mafia ha posar a
litt solt Sell sobre l'Estatut de Tauiger,
i diu:
"L'tilitzant uns comentarle publicats
en aquesta serió. ap'ica el diari para
serie les nostres paraules a la negociada, tangerina.
a existeixi han"Perque, cl trans
riem de trobar-nos davant fet Consume de la signatura de l'Estatua
Per sera seguint les instruccions
Directori, els nostres negociadors estamparen llur signatura al refcrendum.
La discu s sió segueix. dones, oberta
per part d'Espanya.
Comnrenem les dificultats amb qua
ha lluitat cl Directori en front .1c1
bloc frenco-ancl es . Obli g as el Gevern
a sacrificar l'ideal de Tanger espanyal
en ares d'una solució harmanica, se
Ii efereix per la diplomacia francobritanica una mala caricatura de dret
internacional. en els drets preeminents
el'Espanya s'esvaeixen en profit d'un
Tanecr francas.
E! Directora apoiat per l'opinió nacienal. encara no ha arceptat aixa.
Cap Gevern espanyol seria capaç
cenia rae,.
El problema de Tänger segueic.
dones. pendent de enlució.
Cal procedir a un non examen i
que altres interess es desitgen fer-se
sentir en aquest plet. la solucia que
s'elabori respendr a en el nostre critesi
mes eficaemen t al concepte d'internanombre dc
cionalita t . augmentant el
palera interessats que hi aportin Ilur
coopera cha"
UNA nisrosici ri SOBRE L'EX-

PORTACIO DEL SURO
La "Gaceta" publica un decret que
dio:
"A proposta del cap del Govern,
president del Directori Militar i d'acord, vine en decretar el següent:
Article /*nac. Des d'aquesta data q ueden totalment suprimas els drets d'exportada del miro en taules o planxes
establert en el vigent arancel de Manes la quantitat de 25 pessetes per tona

métrica."

El fluid elèctric
ELS CONTRACTES DE SUI3MINISTRE
La "Gaceta" publica avui un decret que disposa en l'article primer que
les empreses de fluid elèctric quedin
obligades a ma j nir la temió i fregiiincia que es consigna en els contraetes de subministre, en diferencies que
no excedeixin del 7 per loo per detecte o excis.
El segon estableix que cada abonat
tindrà dret a que la verificació oficial del comprador aixequi acta de la
freqüencia i tensió del comprador a
qualsevol hora del dia o'de la nia previ avíe ant 24 ho:es d'anticipació.
L'article tercer disposa que a bistincia de part s'autoritzi la imposició
tic multes de 50 pessetee.
El quart diu que en comprovar - se
que la tensió no arriba al limit inferior d'un 7 per roo, sobre la normal,
l'empresa haurà de rebaixar en tactara un lo per reo, sobre la normal.
per caia tres dies d'irregularitat, sen-

se perjudici de la multa. saleant
sos de heCe ma jos; el qual atta del
•
5 per • 100.

El citquè obliga ' les ~reses a comunicar oficialment a' la verificaci6
la tensió que adoptin si varia la nora
mal o no té restablerm.
El sisè diu que quan en algun sector. declares l'empresa una temió normal inferior en Inés d'un 6 ' per loo,
a la qual va servir dc base per a la
verificació dele comptadore de quantitat o culombirnetre, l'empresa hasta
de fer rectificar tot abrò a les son
costes.
La tosió ¡izada s'haurà de publicar
en el "Butlletí Oficial" de la proEl seta', eis sintesi, diu que si no es
pot mantenir la normal amb variacions
inferiors a uh 7 per roo, excés o deícele justificas, es podrà ampliar fins
a un 14 per too les variacions sota
la normal, perra nones per un any.
L'article emite dispesa que en un
termini d'un any es deixaran les installacions en forma que la tensa') es
mantingui sempre dintre dels esmentate límite del 7 per zoo.
El novè diu que si les emperres es
resisteixen a la deguda rebaixa de
factures. es formuli denúncia al jutjat, sense perjudici de la intervenció
governativa.
El dese es refereix als honoraris
dels verificadors dintre i fora de la
residencia oficial.
L'onza concedeix a les Canibres
O ficials de Comerç, Indústria i Prolactas Urbana les facultas« que qualsevol abonat té per demanar comprovacia de temió.
També publica la "Gaceta" una
Reial Ordre que es refereix al subministre de fluid elèctric.
En els considerants es consigna
que les empreses no poden cobrar a
altres preus sima als establerts 011 la
Reial Ordre d'agost de 192o.
Que la cooperativa Electra de Madrid sois pot cobrar 70 centims quilovat a les coses i sectors en que
pel seu concert amb el Municipi no
esta obligada a mantenir el preu de
60 ces/time.
Que no poden alterar-se' els contractes de quaranta bugies a tant
alear.
Que es lícita a les empreses la percepció del fluid per censura mensual.
En conseqüencia, la part dispositiva estaldeix:
Primer.—Que s'autoritzi lea mmpreses de suloninistre d'energia electrice a.aladrid, a cobrar. en els contractes, els següents //Unirles per
mes:
Installacions de 40 a 165 bugies:

4'901nePt elect iel s de ines dc 165 bugies: e'3o pessetes.
Segon.—En els sectors a que afecta el concert ami) la Cooperativa
Electra ea reduiran els indiccats mínimums a 4 . 80 i 6 pessetes, respectivament.
Tercen—Consid erant el mínimum
de consum com a justa cornpensació
a les deslieses de carácter fixe que
temen les empreses, independents del
consulta entre els quals estan compresos l'adquisici ó , conservació i reparada de comptadors. s'estendrá
alelas en els dita minintutus el Bogue:- dels mateixos, el qual no podrá
cobrar-se quan s'apliqui els precitats
minimums de consumQuart—her a les installacions menors de 40 bugies queda subsistent
la tarifa a tant alear.
UN REIAL ORDRE SOBRE LES
QUOTES DE RIQUESA URBANA
La "Gaceta" publica un Reial decret regulant el cobrament de les quoles endarrerides liquidades per als
efectes de la comprovació carhstral de
la riquesa urbana.
L'import d'aquestes quotes es fraccionarä perque Cl contribuent pugui
satisfer-lo en diversos períodes, mitjançant ingrés directe al Tresor, o estenen a favor d'aguces pagares especials amb venciment el primer de cada un dels trimestres, consignant als
a aquests la declaració expressa que
la finca queda afectad'a a l'abonament
del total import de la liquidació per
atrassos i avalas per una casa de banca o comercia/U matriculas.
Queda per deu dies suspis el proeediment d'apremi pels rebuts co curs.

UNA REIAI. ORDRE CONTRA
L'INTRUSISME
La "faceta"

publica la segiient

Reial ordrc:

Primer. Que per tal que s'exciti el
zel dels alcaldes i sots-delegats de Sanitat, de medicina i de farmacia i de
veterinaris, a Ii tat qué compleixin i
Rein complir totes les disposicions vigents sobre l'exercici legal d'acerases
professions, ädinic ley d'odontblelp
practicants i llevadores.--perseguint n-

gorosament teta intrusió. denuneiant
aquests als tribunals de justicia per als
efectes dels articles 343,. 351, 351 i
30 del Codi Penal, i donant comete
immediat de tota infracció que es rea.
%egos. Que per neme

oamagy poi~ede. ,
dilo a.
le exiteci . del dret de la
lala

...„

Gdiern,

quant t'AV la denúncia s'apercebeini
al denunciat percute s'abstingui * reincidir en . la comissió del fei que
el Hmotivi, i si persistís en la realityació, fent as de les facultats que II
confereix l'article 22 de la Ilei provincial, Ii imposi l'oportú correehd
Tercer. Que ela sots-delegats ase
Sanitat que -oblidessin el seu deure no
acatant l'ordre. tolerant la intrusió,
seis corregeixi per primera vegada
amb la multa .de 125 pessetes a aura
per desobediencia, i en cas de reincidir. amb la separació del arree.
Quart Que els alcalcks i agente
d'autoritat corregeixin abrí mateix en
la forma i quantia que procedeixi, les
faltes de vigilancia en la persecució
de l'intrusisme."

L'opinió del senyor Besteiro
sobre el complot comunista
L'ex.sliputat socialista Julià
Besteiro, preguntat per un .redaet or de "'informaciones", reterma a l'intent de reirolucid
dels comunistes, ha manifestat
que li havia causat gran sorpresa.
Aquest mOviment no pot tenle una arrel d'ordre econtunie,
puix ara els comunistes han ceda en la carnnanya que mitjançant publicacions amh tant
luxe sostingueren després de la
guerra.
La noticia ha deseobert tina
organitaacih secreta, i Me?) no te
res de particular, puix allguns
noms eón ben coneguts toril a
comunistes.
EI eomunistne no Fs avui a
Espanya una força ni ho pot
ésser. sinei que As una tertfilia
d'exaltats, d'obrers fanàtics, que
discrepen de la immensa majoria.
Tampoc el 'nomen' As propici, perquF l'obrer avui només
espera, i la seva actitud es expeet ant .
El comunisme rus vingué a
aacioar al seu poble la pau, i pa,
que no tenia, i després s'ha converla en una forma politice de
Govern.
Per totes aquestee, tacas, no
pot ASSPr aquest fantästic conspint altra cosa quc una simple
forma d'esporu g uir, eom atub el
papu s'esporugtleis als petits.
MES DETINGUN
Sevilla.—Han estat detinguts
set sindicalistes, entre ella dos
portugueses, eompromesos en él
complot comunista.
En dels detinguts és el doetor
Vallina, director del Sanatori de
Cantillana.
COMUNIS TA CONDEMNAT
El conegut comunista Cesar R.
González ha estat condemnat, de
conformitat amb la petició del fiscal del Consell de guerra, que ahir
va celebrar-se. a dos anys i quatre
inesos de presó.
Ha ingressat a la presa,

El Directori i els jaciments
petrolifers
Ha estat publicar -a la "Gaceta"
un decret en el qual es fa constar
que per tal d'estimula r l'interés privat en l'explorada de terrenys petrolífers i atenent les peticione de diverses societats petroliferes a les quals
es nega l'exempci ó del canon de superficie per a l'any que fincix després d'haver esmerçat, infructuosament fins ara, mes de 500,000 pessetes, el Directori, desitjós d'aconsegnir que s'obtingui aquest producte
en el país, ha procuras salvar amb
el següent projecte de decret l'eventualitat que s'ofereix avui•d'atorgar
per a l'esdevenidor una mes gran
elasticitat en la concessió d'aquella
exempció, aplicant-la a petrolis i
carbone, sense rehaixar la quantia o
e! límit del benef¡ci fiscal.
El text del projecte de decret és
el següent:
Anhele primer: Els concessionaris de mines de petroli formales vedas que hagin justificar i justifiquin
fins el dia 31 de desembre corrent
haver practicas treballs d'investigació o preparació el cost dele quals
arribi o excedeixi de 500,000 pessetes, *ladran dret a qué seis coraputi
entre els anys d'exempció a que es
refereix el retal decret de primer de
desembre de 5 922 en relació amb el
reglament dele in/postres/ miners, el
canon-de superficies corresponent a
l'any actual de 1<j23.
D'ara endavant es poda computar en les exetnpciona l'anualitat <orresponent a rany en qué aq uella s'atorgui, sense pulsar mal del lillkde

iatt.".:14.$11 414'jriiiiktat
iggit
de
la ti% -tac
'ea
Atilde tercet.—Queden delegad
lotes lee disposicions de( imalsevol
clase que s'oposin al previne-in en
•quest reial chscret
• SIGNATURA
I JUSTICIA
...DE.
Entre eh diversos nomenaments
dimita referents tot, a alt:pereonal
d'Audlindes, - figuren eh &lo senyors . Albert Remando Galin, E.
Usaba i Heredia, Joan Moreno lantnerdo i Just Anir de la Zuna, nomenats magistrats de l'Audiencia de
Barcelona.

El diari "El Liberal" diu
que el Director' espanyol,
politicament, es mis arquitectonic que el Comitè grec
El , Libera', tot comentan: el starter

decret de reorganització del Directori.

diu que ell el troba molt mis ben estro,:
mural que no pas el de setembre, i com.
parant l'organització del Direc:ori amb
el Comitè militar creat a Grecia in
treu les següents conclusions:
"En el sistema espanyol no solament
Id manea el arree que exerceix a
Grecia el coronel Generas, sinó que
en aquell el president del Directorimilitar representa de fet i dret la suprema autoritat del poder. cssent el ces
de sots-secretaris, com indica el nom.
una dependencia del Gorro, i no pas
un consell de ministres.
La combinació ideada a Espanya es,
com havem dit, mes organice i per
questa raó. mes lagica.
El sistema asee sera potser mes estetic; te, en certa manera, la gracia
del nu. apareixent cada membre amb
ia Ilibertat i naturalitat de llur gest
propi. pesa com a construcció poltica
o simplement obra de (aoven/ és menys
arquitectanic que el Directori opanyol.
Repudiat el sentir politie de !es demncräcies i les nacinns del sendest
europeu on esperen el moment de Ilur
restauració en els altres pobles. seria
mis difíci' :le trolnr-hi en mig del
mosaic de combinacions rares sorgides arbitráriament. qualsevol accident
loca' per a suplir l'esperit púlale. frs:
una simuló excepcional i transitcaria
que ,cs pugui confondre amb el Directori organitzat pel Acial decret del
dia 21."
EL CARDENAL BENLLOCH
Procedent d'America , on s'ha estat quatve mesos, el dia so del pilaxim gener desembarcar a a Valencia
el cardenal Benlloch.
LA CAUSA PER L'ASSASSINAT D'EN DATO
El dia 29 del Mes que sons se celebrara la vista del recurs de cassacia del preces contra Nicolau i Matheta per l'assassinat d'En Dato.
REIAI, ORDRE PER A L'APLICACIO DEL, DECRET DE, REORGANITZACIO DEL DIRECTOR!
Sha dictat la següent Reial ordre:
Per a la millor aplicació del Decret de 21 de l'actual. de reorganització del Directori Militar, i per donar cm/Tina/cm a l'article primer
:martas J. S. ala el Rey (q. D. gal
• s'ha servit disposar el que segueix:
Article primer. — Els sots-secretaras, caps encarregats del despatx deis
ministeris respectius, tindran coas a
iacultats o funciona de llur cueree
totes aquelles que els estan especialment atribuides pels reglamente o
disposicions legal« vigents a cadascun dele departaments ministerials.
Tindran, a mes a mea, corte a facultats delegades pel Govern, les que
determina l'article segon del Acial
decret de reorganitzaci ó de 21 del
corrent: el despatx de tots els assumptes de trámit de les subsecretario i de les direccions generals,
abans encomanades al ministre, o
sigui. els acords que hagin d'adoptar-se eii tots els assumptes pele
ministres conforme a facultare reglattes per lleis, decrets-Ilei s , reials
decrete i reials ordres de caräcter
general o especial, essent precís
acord del cap del Govern, en la forma determinad a pel Reial decret de
21 de l'actual, abans esmentat, per
adoptar totes les resolucions de caneen general o especial que correspongui n a les facultare discreciohale o reglarles i a la concessió de
grades.
Article segon.--- , Els generals, caps
i oficials i personal civil que segons
l'esmentat Reial decret han de formar el Directori militar i sots-secretaries, consereatan eh cärrecs que
desempen y en per rau') del seu ernplu
ntilitar a l'Exèrcit o l'Armada, o de
les carrero a que pertanyin.
Article tercer.—L'esmentat personal ceesara en el cobrament d'indemnitzacions de separació del aeu lloc
que venia gaudint, cobrant, en eanvi,
tose, gratificacions mensuals, incompatibles amb cap altea dieta o doliesee krepresentació, de 1.15 0 pessetes • generals, de 730 els cape o
cavile de a lategoria similar i de 500
'desempeny in vis
el/ cedan"' ,,,,ec

carreta . de' sot ' retarle o ajudanta.
Mide qua Les amistades quanlisats es' rectentalan per la Presiden—
les sis anualitat a que ge, pot leen- gis del Ccosell, iormulant-se en a
dre com a màximum, restant ala' odidsteri de Finsasu les usas lerdamodifi cas l'article 3o del reglament -- etrite • necessaries per ilotais
dels esmenrate impeztoe de 33 de ;se Medites Mime usb .les ecoansobse
tetes in diversos ministeris, meneen°
mis dc l'any ton,
Anide seson.—Resta Clieurpeas' es consitain eseressament per S. tal
remetió del canon 4t auperffcie cde:• ob
IllessuPest. caz ana' Mg
responent a l'any actual per a e

g.
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MI . erffremettest, atir
•
ermitas tiesertemeste
- Atilde Ceder ge'*'f(* •
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Elrected
*St4E
eie: -/ateletl' lee
iantlet oficial: lee dip:
asthat hl Al
mei del gesI xs ~eme es is
xa fbew me amoneste
Lei 'yeti-Arietes,
Anide set'.
a qui es reten //Milete segrei
menearan a regir a contar de prime; del tea entrant.
Artiee mita. —'Les hores norma%
de beban a les secretaries del Directori !eran de den a duet i de cide a
non del vespre, establint-se torre ex,
traordinaris en cas necessari.
El personal de tu Presidencia rld
Cenen es divirlirit en dos 301115 pe
al desnata. efectuair-ho tm durant 111
les hores del marí i a lea (le
la tarda."
EVASIO DE PRESOS
Logronyo. — Aprofitant-se de la
confu s ió cale va portar el sopar extraordinari del día de Nadal. sisan
evadit de l'hospital els presos Manuel Ferninder "El Compare"; Totibio García i Pasqual Giménez.
Estaven condemnats per robatori
i accidentalment es trobaven metal%
a l'hospital.

El robatori de Covaddnga
INTENTA EVADIR-SE

L'AUTOR?
Oviedo. — 'Hom ha dit que
many autor del robatori de les corones de la Verge de Coodonga ha
intentat evadir-se; els empleats
la presr, de Cangas d'Onís van evitar la fuga.
La noticia, poi), no sisa, confir-

mas.

Clausura d'un sindicat a
Sevilla.- -Detencions
Sevilla. — Aquesta nit la policia es
persona al carrer de Trajeo°, 16, clansurant el local cal Centre Sindicalista
allí establert.
De bon matí la policía practicri diversos registres. A mis a mis del doctor Pene Vallina stan detinguts Manuel Pérez Fernandez, Adolf Loja,
Antoni 'litujez Benitez. Bartomeu Torralba, Manuel Soma i Manuel del
Campo. Els dos últims portuguesos i havicu vingut ml, l'equip 'futbolista pertngues del partit internacional que se celebra el dia ea.
El servei polkisk s'ha fet amb extraordinaria reserva.
•
S'esperen noves detencions.

Mes comunistes detinguts
Oviedo.—Complint ordres de la Direceló general de Seguret.it, han eatat
detinguts ele- conumistes Editara! Castro, Josep Rodríguez. Antele; Ocejo,
Francesc Aguirre.- Unís barcia. Josep
Secano, de Gijón, i Esteo, re
Mieres.
Els detinguts ingressaren a la presa/ a disposició de la Direcció de Seguretat.•

EL REPATRLAMEN.T DE
SOLDATS
Bilbao.—Avui han arribas, procedepts de Melilla. 390 soldats de Ge.
rellano repatriase.
A l'arribada boca ovacionats pel
LA TASCA DEL DIBECTO.III

El Directori es reuni mitja
hora. Després el senyor Primo
de Rivera ha anat a acotniadar
cl rel, 1 els sols-seeretaris d'Estat i Treball han con ierenciat
breument.

La política economica
del Directori
"El Inri/atajar invita el Di-.
rettori que definegi . la e's'a
pol it iea econòmica.
Remarca la neressitat que Id
el pais de conditer Porientacid
del Govern en materia -tributaria.
Diu que no es peden reorganitzar les finanees d'un país,
amb utt eriteri de'recaptador o
d'arrendatari de' lributs o d'agent exeentiu.
Es ben cert que aprelänt
earagols, exagerant la fiscalitzaeid i vigilant la reeaptacid
s'econsegniria un augment
gressos. pon) aish /to seria pren
per extirpar e! db.fieit ni s'obfindria cap pr'ofit, sind a força
sie dolorosas tonseqiléneies inevitables: eneariment (le la vida, disminucid d'inflöstries. estroneament de fonts de produecid i de treball.
Diu que els dies paseen aixt
1 repintó pnbliea ven que no
s'inicia la politice salvadora.

Darrera hora
DE HARCEIONA
UNA DO:sk CARlION
Avui, a un quart de tres de
la matinada, bous s'ha adonat
que del segell -pis. segona porta,
(10 isómero 40 del eaerer d'A ri bau, sortien flamusades i • fans.
En acudir els vigilanta i obrir
el pis, s'han trobat entre lea
flamea et cadiver d'una Mita.
cruna
'Ha resunin sixte la rae
'del pis. Na Justa Am
bleinble que en
-111t ha tontleat el Ituts
troll, lì goal cose be
de eneendi.
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'f,10‘..-- pe: ref erigh aelhe AUlt•nhili 4114 N•Nymwee lemk. Ast atistrii, nouseguint el gol ea Pai•-dan Miedo sido amena da de.
tiatr. »me
rare Manda • plit nininr ¡aliaga'« !be e• ingenlig
La danntaii delifirtineste estigob
JOI Peale, 0111r.
minore el "acote".
•
bt 'entartmei6 a Ja Senda *
detenerla& es kg pastadas i el, rePhden renar t'Ice/ele 1 di jurad= \Roa s) om no Minen en Mediar mes.
del aseado» Mides d'aquestas,*es,
que ms binador ahume' ti pea enEn Sauri, arbitran a la primera
•
larnadea
Cara ,Iftia
fet teehilir
isert, anenyali algunas faltes ben
Per no aEargar-nos ud., mentar/ni
a Plattka Planas, Canilla. Tortita,
Piara 1 Vate com ele editora L'actuad/5 d'en Sancho abs resume goaltom de la loba que va sufrir fa uns

In que ~ami ata hl ti ea coairrincant al mal pot. lesionar lavase,

itriatatat.

1dr. Wataon ha confirmat igualment la noria que e) porter da un

*celdas 1 en deba penar de ben
marcades. En !Libas, a la segona,
VilkOgn
..t
_
-

••

Senyoreta Ccati-Fibregues (E) guanya a .eenyoreta liattegut-Albina
Ea de *idee que l'acabanent idet,
concia no bereifest riie nepelita AD* tot, feliciten) ele' unges
kaaci6
bona amito per la bona orges
del seu concurs anyal.
EL TORNEIG : DE NADAL DEL
SALUT
Altir va acabar aquest torneig amb

DEL POILPEJA,
L'actiti-tonfasid leepted* dt
oda .entitar crgeldlmiaLmu •

social per als dita 4tJ 29
desembre. .a1 6 le gener"tiat

En el Programa Id momo hi
guien tres empicote i cinc pro

d'avantatges.
"
•,
Sin ja moltialms els socia inscrita
fins ara.
11011#
Avui. dijous, a la nit, tindri. 110::
la F. B. de B. la primera reunió

' A Terrassa una selecta& del C. Kujugador al (mal no ha de carregar- ropa
4 victòria gen entusiume el corahir va tasar batuda pel cerc'e bit ben remarcable.
le encara mse p6rta. la ' balas les
ga sala emplenat aquestes fastas el vara amb el mas treballador deis
L'ACTUACIO DELS TXECS
d'aquella localitat, Per 3 3
Els partits jugats darrerament van
mana i molt mengs si Es "en el mocana del Barcelona. I a que per da- avants. Pot afirmar-se que estigui bé,
la Comissió técnica que per tal d'es,
Procmtirem concretar bteument la
donar els resultats segiients:
ment de la gloriosa aureola del cerck; pares el sets caces- de tel Ii fía fallar impresakt produida per cada' un•delis nteen que la detura.
tudiar la refortna del reglament
IIIATA010
Srta. Duran-Tormo, guanyen a seTota aguases detalla potser han
nac. ;guarden cl S Costee. amateurs ea: algunas jugadas, alguna d'elles perdent jugador, ixeis deepris d'acotes
boxa i donar una norma homoginis,
nyoreta Arqur-Munté.
passat encara inadvert¡to per al pirae rd 'd'aquelles formidables - eXhihé. oportunitat de mentar' algun gol. Per dds patata:
CAMPIONAT D'HIVERN
a
seguanyeo
per
a /a seva interpretació, es notnenk
Srta. Puig-Weber
eane ' a l'Estadi de Montjisiah i da les voler xutar amb l'esquerra. Aun le,
en la ciarrera reunió de la D'iranias,
Portee
Nocimulinut dimano ira te- tillo, pecó precisament per alai cal
Ferrer Bettini-Darder,
nyoreta
COPA
IJADAL
nual%'Pot ben ter-se tuc fesen la hit els progressos d'aquest noi 36h café nir mis ocasiona de Iluinient, tota ler-los sobresortir i encoratjar al F.
Srta. Duran-Tormo guanyets a se-. efe l'esmentada entitat. .
iaiziahtla le gran volala que ha pres das mis remarcableo i Fenborabona vagad& que • mitas 341.0311 Part d'a- C. Barcelona que persisten; a doPoe ens esperàvem que aguaites pro- tasquen Mateu-Plass.
que
nar
aquestes
pdetiques
*I
reglaii
adrecem
Pea la seva entusiasta hir llagué de retiraen,- per una fore t . :but a can ntstra.
vea del Nadal d'enguay arribessin a
Srta. Puig-Weber guanyen a senyotnent de futbol.
actuació es tan gran com la leva in .- ta continió rebuda.
DE FORA
P 2 1 ,25CT enguany els botes no han
reunir una trentena de participanta.
Zeta Lerena-Boter.
agradat tant cosa la segada anterior; diaria. Rara seirtut tractant -se d'tsta • EI een joc se'Ita aparqué mole elcom dimarts ho aconseguiren. i es que
Srta. Puig-Isern guanyen a senyoPUBLIC
SANT FELIU DE °MOL*
lee seres Ifnies 119 ti 2/2bIllt Y01 tau futbolista!
cal convenir, de totes manera, que reta Solanea-Reichardt ,
an 1 va nauta pilotes de gran conEra a la segona part i deis tin-5- pron.
camenetradas ame alesna i els
*
.
Moca Int la bala ¡ en gene- • Ja hem dit abano q ue b ite «tal el tenla hi pasé tota la :en bona voMateu-Cortés guanyeu a seSrta.
S. BISBALENCA; t -ts ATgeu
tlaventers, .siab y es, han perdut multa deu minuta que es jugava que havent ral el ten astil raspan a tot el que Molt correcte 1 In seguit ele dos ;lineal per fer mes' avinent un bany nyoreta Arquer-Hofmeister.
DEPORTIU (RESERe,4),
r ella seguretat ena eis te:a tan incorregut el Sparta en un ciara«, el hem vise deis altres "keepers* can- dies amb. gran interés el desenro tlla- ami/ enea a to gratis.
Senyoreta Duran-Tormo guanyen a
tirà Alabeara i amatent Misal a la tre-europeus. Molt
Diumenge jugaren al nostre cama
No ion tan sois el nombre de par- senyoreta Puig-Weber.
le1, 1 lilea davent el gol contrari. Guarment de la Iluita.
sobes
en
totes
aquests dos equips fent un partit ¡ate.tico. perra els . sparants aeae:la entpen- rematad s, dan superb cop de cap in- les secas actituds; el cas Es allunyar
Al final deis «molleras ha aplau- ticipants el tnia sobreaortint de 'a jorSrta. Puig-Isern guanyen a senyo.ressantissim. Fi forasters, val si
nada de dimarte, sima que també les reta Mateu-Cortes.
ta que 'tan els caeacteraza qua en trodul la bala a la trama.
da Ilargament l'irbitre i els jugaL
la bala el mie aviat possible
Més tard es repetí la jugada a cont‘ o'ts moments als fa incarrer en falEl seu suplent va trena ¿os' bous done, celebrant imb la joia natural marques molidas són ato:alienta. Desa se- ho, estaven handicapats, faltant en 1,,
Srta.
Vive-Mona&
;puyen
• seres rengleres jugadors cota en Gótaca per 'sobre de-- tetes 'elles la cursa
t,' Cal con ..s a .na & sr... sca e seqüeneia també (Tan altre córner, pa- tres, durant la poca anona que-,va la doble victòria 'deis local*.
nyoreta Santos-Antat.
mez, paré, cal tenir en compte que s'endel neòfit Paria que va cobrir e's ao
públic, paises r an m'es entés 'pit en ró l'arbitre mulla el gol per haya jugar.
.
Mateu-Sindreu
guanya
a
Senyoreta
:frontaren amb el reserva i no amb el
laaasió prerseacnt u peruiuèht sabut carregat Samitier . al portee.
Detenta: Hojer Steinet, el pri- EL QUE »WEN ELS TXECS metres ni 33 segons.'1' cal lar tonetar senyoreta Duran-Tormo.
primer onze de l'Ateneu._ és veJugaren
que la distancia era ben medida, i que
pel Sparta: Hochmann. Ho- mer dia. Formen una parella molt
rn l'or disculpar els decaes de ' l'equip
Senyoreta Viven-Mostró guanyen a ritat que
Hem
tingut
ocasió
dk
parlar
jer,
Steiner,
Kolenaty,
Kada,
ami- el reserva atenija
per si no ho fas en Paris executa
Cerce- dura i dificil de passar.
vi itant ha inai ‘rat has das oiea una
senyoreta
yuig-Isern.
breus momento amb un deis indiviun equip important can va palesar-he
acaittid molt coeet:la i d'e maaimitat, ne-, Sedlacek, Bulla, Bolada, Hajny,
En les ocasiona de comprarais no dua que acompanyen el Spart de una gran desviada, demostrant fina i
Final: Senyoreta Dolosa Vivar i ahir,
pera:, no és mertys cert que la Uni0
tot amb abdique el noi posseeix "pasaplaudint quan era de justicia no Simonek.
testen escrúpol en resaner a truca
A. Manó guanyen a senyoreta Rosa Sportiva Bisbalenca
Pel Barcelona: Plattko, Planas, antireglamentari,. Poner aubstituia Praga. Després d'alabar mole la nos- ta" de campió.
està integrada per
esazerant la nota si alguna 'tragada el
Maten
i
C.
Sindreu.
En Puig, contra totes les previstos/a
equipiers ben baquetejats. Gran pan
fall de Färbitre o el ¡cc d'algun " qui- Surroca, Torralbe, Sancho, Carulla, ahir a Steiner i ens va temblar no tra ciutat i la correcci6 del públic 1
seguit
van
ésser
lliurats
els
preTot
d'explicar-nos el cecee entrenament
Piara. 3fartf, Samitier, Aleäntara i esser-li inferior.
Mer no s'ajustaea als seus desigs.
• a que estan subjectes els jugadora que adjudicaven eh ama meres a en mis, essent felicitats els guanyadbrs. de la san derrota els bisba'encs la
deuen al catabre ex-porter de la U. D.
en Domingo. s'adjudicä
El Sparta no ha tingut, certament. Aparki.
Amb tot, alojar abs
' mostrat no- de l'equip, a Praga, la qual cosa fa Torok o a
brillantment la "Copa Nadal" fent ELS CAMPIONATS I EL CON- Girona. en Prats, l'actuació del <mal
dos grans dejadas; han volgut fea joc
ma dala grana recursos.
EL SECOS PARTIT
que esperin amb delit poder sortir sena dubte la millor cursa de la seva
fou passima quasi- tot el partir. 'Si tots
alt i en aquest cli nostres jugador; els
Mitjos: Kolenaty, Kadi i CerGairebé la mateixa actuada que el
ANYAL DEL CLUB TURO haguessin jugat amb la fi i l'ànima de
anatatgen de =h. Només quan els dia abans acudí ahir al camp del Bar- veny. Com a conjunt de línia ja hem de casa, ene parla de la dificultat carrera esportiva. puix el temps de CURS
del
terreny
dur,
al
qual
diffeilment
3 minuts 5 segons ho diu prou clara- .• La festivitat dels dies de Nadal va l'Armengol, un altre hauch estat
tni jas i davanters han practIca- la celona, i amb mis expectació,
enca- deixat dit que han estat lluny d'e- poden habituar-se.
ment.
donar motiu a qué els partits anuo- resulat.
.
riada curta i rasa. és (pian ha
ra neta el dia abans, perquè en aguase clipsar la que lumia vingut abans.
'
A
Praga
s'espera
amb
ànsia
la
viDeis locals. Perich, a la porta. s'aResultats:
data al Turó es veiessin força conllur gran joc; reoetim. pera. que partit en lloc de la pregunta: qui serà
Kada, ahir gallejä de posseir un sita d'un equip peninsular, pera
fermä com a jugador d' estil. segur 1
so
metas.
parneófita
(reservada
al
Club
correguts:
aeamt no han pas sobresortit i el mis el vencedor, s'hi acudí amb l'esperança "dribbling" remarcable; es el juga- ticularment
el Barcelona, ens
seré; Dalmau. Maurer A., Gimbernat
Nataei6 Barcelona).-I. Pares; temas.
A continuació anotem els resultats
r'odoxal és que els grans tirs,
de si l'equip blau-grana renovarla la dor impettun de sentare, =oh millor
Coll. Serra i Miró ens a gradaren fanya- . icularment, ' fosen llanta pela viciarla aconseguida el dia abans. Un a l'ante que a la defensiva; enguany, gura. No entenc parqué no fin sor- 33 Segens. 2. AiXe1111110, 4.2 3. 1•5. aconseguits:
tir els vostres jugadora a l'es- 3. A. Tri go. o s. 4 Guillaume. Campionats:
ea; Berra i Pruijä, han tingnt dks
majos.
triomf damunt el Sparta significa un però, ¿ha mostrat tan complet com tranger; is ciar que la primera vega- 5, M. Delirado. 6. Sincher,
7. F. Delmete millors: Cintas. va fer de tot:
Morales guanya a Olano.
La e/dila d'aquests fiu una tasca augment del prestigi del futbol català en l'ocasió precedent.
da sofriran una atoaba desigualó, gado. S. Pämies, O. Caste116.
i dolent: forre', reeixí per la valen..
López Sert-Sentmenat guanyen a
n'e grisa el primer dia i en canvi en es l'yacs esportives internacionals.
Els mitjos-alee han tingut molla perquè cal saber per experiencia
tia. L'únic que desdiu d'un equip tan
6o metres, debutants. - t. Baell;
el
Oliveras-Clarass6.
szbé compenetrar-se molt mis ahir ;
El Sparta no is equip massa ac os- cura de marcar, peras no han estat que fatiguen els llargs desplacaN. B.). 2. E. Bor.
Tarrés-Sindrea a De Blonay- Vera, ponderat is en Nausea E.. el jocIr distat molt d'arribar a la formi- tumat a pardee. ii es veu que quan no gaita precisos passant. En canvi, el menta, ercanvf dé manjar, la 'len- teltI P s • 46 5. 4-5 (C.
qual. inefita, cada dia té menys valor.
ea s. a-s (C. N. B.). 3. Sierra, ; Sagrado a Agasti.
Calle linia d'ara fa dos anys, que els somriu la victòria posen tota
dreta feia prova d'ene un untador gua, el públic sempre hostil. Pera,
as a. 3-5 (C. N. A.). 4 Vila (C. N.
López Sert a Chassaigne.
ame no pot menys de recordar enca- fimo en la palestra. i quan ni amb alga de perill.
^
amb tot, tal surtir a fora.
B.), 5, Pinillo (C. N. B.'1. 6. Pich.
Durall germans a Mir-Dpeasse.
ra amb estupefacció, puix "aquella" poden imposar-se posen en inc tots els
Davants: extrema: Sedlacek i SiSi is per la -güesti6 'financiera (C. D. M. M.), 7. Eceiza (C. N. A.1.
a
Park.
equip.
Flaquer
un
per
tot
tse: mitjos valien
monetk. Qui no recorda aquell joc tinc la seguretat que no M hauria
TeC/7 ,Cn c mAa o menys legal; per tal de
A mitja cursa hi ha una "rne'ée"
Dkenta Vera a Andreu.
La defensa sala mostea: enérgica sortir amb la Sera.
veritablement fantäistic exhibit a cap inconveniene en fer venir a entre el. cinc que arribaren primera,
•
sempre.
Els
backs
taras
Sugur . a Rodon.
seca.
com
i
Abra el partit dehir tingui, una pri- Montjuich per les alee? Allò era el Praga el' Barcelona; seran ben re- de la qual en surten perjudicats els
J. Durall a Sentmenat.
ir xen les filigranas per als restants mera part excellent millor encara que que donava aquella impressió de ra- buts...
mis febles. Finalment. en surt venSindrau a Pons.
jundors; elle s'acontenten a transe la el conj. /1ns de , 'encontre del dia abans. pidesa descone er tan t. Enguany
Que per quanta perdrien?-No candor en Bach. Ens dol la no parDkenta Vera . ' Fontradina..
lash i a coPocar-la als seus davanters //ce g ué els txecs buraven ayas tot el aquella magistral jugada s'ha viat sal dubto pas en alindar-11
lile
la
nosteMaciá tue -Gindusa. causada ,ner
cutre
Suqui e • S4 Duralk- ,
tot el bé que poden.
fervor i tota "emnenta . oue dána l'a- res cegadas i encara .ho ha estat tra superioritat ser¡a allí incontrasuna indisnosició cine esnerem serà Ileu.
Tarruella a Ducasse.
El seu joc. excessivatnent dar, no mo' nroni i s'immasaren torees vendes scmpre per l'extrem dreta, puix les- table, tense
zoo mellas • (Campionat d'hiemal
volar rebutjar, pena, el
' Morales a López Sert.
hl donat motiu a protestes, enguany. mal g rat el jeta encertat que tot rolize queme s'ha mostrat, evidentment, mrit deis jugadora del Barcelona.* "'Copa Nadal".
Carreras-Andreu a Duran germana.
El portar ha complert bé el seu CU- blaa-grana els oposava. Vingué inferior. No vol dir això que les seI aquí acabi la conversa.
; temas. 3 ni. 3 s. 1-3 I, Otario a Garriga Nogués.
g
t.
J.
M.
Pui
:
i eertainent hotel no pot acusar- paró al ste ron temo; i rancié cnmnle- cas centradas ' no fosal: ben calculade Praga
2. Domin go. 3 m. 7 s. 4-5
(C
N.
B.).
Tarria-Sindreu a Rovira-Chassaigne.
tament l'ameete ele la nita 1 malgrat das i rases. perca- no fou mai el que
lo pels gols que ii foren entrats.
EL
GRA'CIA
BAT
EL
MARTIs.
3.
Artigas.
3
m.
13
(C.
N.
A.).
Sindreu-Morales a Suqua-E. Olano.
Dlet 30 de hambre I 1 de mar
Es de felicitar el nostre primer Club l'ace useió de l'S ebitre nue en tot moment hom recordava.
(C. N. A.). 4. Torok, 3 m. 15 s. (C. Criterium:
, NENC, PER z...A.o
Interiors: Bulla i Hajny; indubtaper haver-nos donas ocasió de tornar sabé imnocar-se, el loe ea deaenroträ
N. B.). 5. Díaz (C. N. A ) .. 6. Gil
.11111•Nt
Escayola guanya a Pons.
as'audar un equip de la valva del un xir masca dur i predi vistositat, 041- blement el adore d'ahir de oro yaAl camp del Martinene tingui Boa , 4C. N. A.). a. Solanas (C. N. , Aa.
López Sert a Carreras.
Sarta i lamba han de felicitar-se els devrn i nt la part menys escaient de eck, que jugà al lloc d'Hajny,
ahir aquest encontre, el qual ion pie,
Castelló (C. N. B.).
*Iris importante
Garnper a Garriga.
jaaadors blau-grana que han volgut totsEl,donsoslirees;
rä molt la davantera. Per ella fou senciat per nombras públIc.
Fins li s ton meten en Domingo porMeldors tamhi corres- sensible que també hagués de retiChassalgne a.A.
nar una prova d'esportwitat jugant
A les ordres d'en Sauri, s'arrengla- ' 'la el can, seguit a tres matees per
L'abonament i els encärrecs
pontraeren amis ras mateixos armad'. rar-se, puix va estar el jugador de raren e's equips, fent-ho pel Martinenc:
Parle a Rovira.
ele dos dies amb gran entusiasme.
dele boca llenan d'imer ree.
retiene-se leainnat niés perill i el que millor sabia des- Gorrera, Mariné*, Subirana, Ferrer, Terok i Puig, aconse guint aguase iguaBlonay-a"Gamper.
De
Altrament, ele resultats diuen mis men . s. i
els eso
eanuerra. el ene' fou subesl- prendre's de l'adversari que el mae- Costa. Blanco, Geriot, Ribas, Bessas, lar i putear a en Manilla) en
tirata abans de la una del diHandicaps:
qae tos els elogie plegats.
matees. el qual arriba visi visiblement
tumbé cava. També va xutar i no de mala Barrachina i Rodríguez; i pel Gràcia
teat
anmsalaeamsra.
lefis
tard
Radisson guanya a Ventura.
cendres, dia ats.
EL PRIMER PARTIT
tarricom
que
en
Puig.
mentre
fatiga*.
barué tréaser reemnitrat it no-ter
Botes a Fontrodona.
Els precedents dels famosos partits Hochmann. nerln Inue g t ha hm nie ha- manera. Amb el centre, Bohata, do- Pa'au, Vidal, Balaciart, Cortés, Sales, he" l'Artisraa. que passà a en Torok,
Rovira a I. Sagnier.
naren la impressió d'abusar massa Plazas, Lanería, Calatayud, Peidra,
del Sparta a l'Estadi i en recordar ver - se fet mol ell nutria en parar una
acabaren la cursa amb un bel embaRaventós a marquès de Cabanes.
del "dribling" davant del gol. En
Dalmau i Orriols.
que aquella Iluita havia estat un ea- adata ran de pat.
latge.
aquest aspecte el centre fou un eleEI domini va éster mis del Gracia;
TENNIS ; Senyoreta Ventuta a senyora Tar- •
vassal de cibecia futbolistica com
Jugaren pel Barcelona el; mateixos ment poc
ruana.
r11111111111111111111f11111101111111155515111111110111111MIlln
per conduir la línia. els locals feren alguna escapada, paró
t as l'ayas mai no ?hacia presea- de l'ulterior nicht i en l'onee tate hi El millor eficaç
Montase, a Satrústegui.
fou, ultra Drovacek, l'ex- l'actuaci6 d'en Palau i Vida' provaren EL CONCURS SOCIAL DEL CENau als nostres campe, donà motiu a
haaué la modificar:A de in • erior es- treta dreta.
Andreu a De Blonay.
totes les jugadas de l'equip local.
qué dimarts al mati es veies ple dc guerra pe]. Th earacek i del defensa esTRE DE DEPENDENTS
n Park a Vacher.
Dels portera, tots dos jugaren maL'ARBITRATGE DE
gola a gom el magnific terreny de joc ,l' e rra ‚er Portear.
partits
jugats
correspodances
Els
Freixa
a Pochen.
gistralment.
d2. Les Corts.
Un nnine assalni del Snarta al p riMR. WATSON
nents al concurs social disputat al ; Teixidor a E. Meier,
Dels
defensa.
el
spte
mis
sobresorti
al
camp
Comparegueren els jugadors
mer temn e denA molta feina per defenSrta. Garriga Nogués- marquès de
Arbitrar un partit amb el Sparta va éster Vidal ; quant a jlalaciart. se Club de Tennis del Centre Autonomisumb ells- Mr. Watson i després d'uns sar-ae ala mn • rra
P'attko es cosa quelcom diffajl i reconegut li nota manca
1811
CHINOS
d'entrenament; Mariné ta de Dependents van donar els resul- Cabanes a senyoreta Bassols-Baquer.
aisctuosos aplaudiments, es Jugà un i entrant en joc ls defenses.
ratals per tots els que ho han provat. A i Subirana estigueren desgraciats.
tats següents:
Srta. Ifuntadas-Olano a senyoreta
partit d'una forta välua esportiva, suc- tinen e r e n una le nna ajarla dels nlitjOi rnés del gran estudi
Final campionat individual homes:
Dele majos, es del Gneis, Sales 1
Marnet-Sagnier.
del joc, els
mulos de
ceSnt-se les jugadas amb gran rapidtsa i especialment Catara' (me .a/va
txeca concilien a fons totes les mar- Cortés varen asser els que portaren
Morales guanya a E. Flbregues.
Andreu-Pons a Olano-Satrústegui.
2 reient-se ben aviat els jugadors blauno,
semblava
imel
ocasione
tue
ne=
tingalas mis o menys dissimulables;
tot el pes del partit; ea Plazas no Final campionat parelles bornes:
Saqué -Dicenta Vera a Teixidor• JOsep liarla de Sagam
vana de la 'primera escomesa de le - minent. Bercedem una encartada en
Fàbregues germans guanyen a Fita- Agustf.
aguase punt catan a la mateixa estigui gaire encertat Del trio Marqu a tate.
*reta amb el cap poc despeé; del pri- altura dele professionals británica.
tinenc. Masco a la primera part de Lloreras, per ev. o.
Senyora Pons a senyoreta C. Lúria.
DIpbalt: Salvador lionavla,
Les primeras atgades de lanz a bar- mer gol.
A mis a mis, tenen els jugadora mig ala no ens convmc6; a la saltona. Final handicap parches homes:
Srta. M. Lúria-Lobo a senyoreta
Llibreter.
- Tapineria, 13Pci entinae minuts que es invava txecs
celará apareguerert indecisas, talment
Fàbregues germana guanyen a Aluna susceptibilitat tan exage- que jugi al seu ¡'oc, ens agrada
Ventura-Rovira.
van si . as trobessin emocionats dem- atan ltfarti. recollint una pasuda d'A l
rada que els ha fet cometre caceamos
Quant als davaaters del' Gräeia es-.
Baronesa
de
Segur
a
senyoreta
Tor
formidable
ra. nbeineuf (l'un rpt
prendre la Iluita ama, un dels millors
-cänta davant tots els pública i no han dub- tigueren tota la tarda jugant amb mol- ) 'Final hanalicap parelles mixtas.
ras.
esuips que han passat per ací i aixi el mimes ami ne' nareelnna, nrendat tat de posar-se en pugna amb lea
Peanlatutment
entnaissta.
e, veieren algunas falles de la radia amb un
millors
autoritats
arbitrals.
de mitjos, la qual ilespris,esdevingui rita en el set/ amor nrnni a's breca sea;
Per això jutjar a satisfacció un
jurar amh M gg ardiden, i aixa
la millor Unta de conjunt.
partit amb el Sparta ir reconegut
porté
a
firme
dos
dimane
aestui.s
els
que va ésser deis primers 'N pifiar,
com una cosa notable.
ben aviat passà a ésser un deis mi- contra e t Barcelona. aennseruint en el
Mr. Watson, que eegurament conors de l'onza, cense que volgueds dir, segon el gol d'emnat d'una rematada ndal per referincies els tareas i
seria que la tases de Sancho i Tonal- ae ein de rex • aem draa. no 'n'ame també per referincies el timare pala tallista Meada enrolla Pandee haha no fos meritbria.
blic, ha volgut fer un bon arbitratge
Malgrat que la davantera del S'ara cia fe* nna desgraciad a sonlesa. En cani per tal d'aconseguir-ho no ha dubta no is, en la precisió del xut, la que vi. el niateix n nr •e r f on afortuno na. tat en parar el joc per les causes
haviem vist en les anteriors visites; afane un fre i'-kietc 'hm diai ga i sine mea Unas. Del. dos mala l'home
Plattko llagué d'enrar en inc moltes estrenada del mir mane ra CervenY, ha preferit el petit. Certaznent, el
vegades. lent-ho amb lluiment 1 a ell qui• llagué de desviar a córner,
nAp tost inicie el nene terna. el joc, en general, va reasentir-se del
hm ileon principalment que la porta
gran nombre de cegadas que era
b'au-grana no fos traspassada pels defensa etstrrre, per billar una arran- deturat, pera 11r. Wataon abs
' sortit
cada
da.Samitier.
mitra
d'una
manara
atas teas. Planas va estar molt mi/me rodalaren »entra% ner 'erra. Tiré bi de la prova.
Ikk que el seu company.
Al
primer
partit
en
usted
que •
La tasca de la davantera no fou la Planas e , free-Idee. al oual casi cl donava "pe¡aet" al pablic tocant
In 441 d'antara moment sm rePortee.
que podía haver estat, per manca d'un
guitzell trataaniet sie joc doren ponles coses innocentones; ahir, en canvi,
tanteen esquerre capaç de suplir a Saen
nrictica I ii !uta se'n ~Mi vi- deixi coplear una mica neo, ola juto. No volah culpar a Aparici, pulse
gadora, no mostrant-st tau eximan
siblement
*o es pea exigir dell, que cada dia
V demini cattellmnd als mete, i fino un penaky cvidentissint d'un
el fan caiga» dee Iba, una bona ac- pera. naturalmeft.
en; • ref erim ‚Ja' Utec va deixar-lo punir.
meció; ei auforc, fet amb mis a un donsini abole.
Es cert tuse mis tard va dir QUO
44 al remas de
lana voltaztat que Sauna no fou efi- les jundes. lea tm 'cene de la Monrep ugnan ha.« d'impoear uag.
'asa' est . ,esusva;contribid a qui no tera i esca pada de rkolf14 esi
unció na greu tractant-n d'un
emeafrals, el joc me a lasla «malura moment ene passest ananá 'Untar d partit amistas i g11* la aqueo, cu
9*-Ansal Guro*. Han: ha de lamentar no' semblava' immjnent.1ou an te ad també hauria NO« da Menee un
. fae do Me poma iugar Sise i gin la brac per un defensa ee (pu I ittatro aluis d'Ea Tondba llsePue Volad
aluttlnaid - da eicra a Entre co,- cree la fria me
ittlaldti‘ 41410.
loar contenta. Al- corresponent. Però
Abd Amad« 11 ONS Sama.
. 12h
ovni ah tle
no
gen jec water mentar
tlii tetwa kleSiatmi•
0
00 44.„
stgS rime volsai jar-se 1 es fío justicharine
tenia ja
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t. a un quart de deu, debut
notable bariton Victor DaI. Escena i grans danses
El . prinolpo Igoe, per 161 el
i cos de balll rus i espanyol.

•
ate 00Nce alatits ?III, • leo deu, • riere! Hl anea«.

110 vodevil ea tres actea.
VAN OR LIS OONIII
Demä, dhendres. larda 1- alt,
Spass fumamos eInneeeNta
Diesable, nit, represa de
NOVIA 1 VALLES TRIWTACIONS

poema coreogràfic musiLe Cigne, per la primerfsbailarina Eitorow. III. L'bra en dos actes. I Platillos!,
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fletaldas Malat . 1 teja
'
,
Avtd, ' diMus, colme programa
d'estrenes: Seta la MOL dralna
emocionare. - per Marta Jaeobini.
Eilt etrollds: Illoartlet »petar,
pel gran saltador g leftard Tailfuldge. •Estrettesi ralla» do Pelan,
. ...._de broma: Malita M'IN

,

o
'adveniment de l'Infant Jesús
joguines que tindrà

Reis. PrPII popular..
iå
•
iC i Tertulla Catalanista:
a LÁ COSTA imana

Teste

les 5:
g
DOÑA FRANCISQUITA
per la senyoreta Hidalgo.
senvores COra, Raga, Laza-

re, •Cerrilte i'senyors

C.aseuavé, Palacios 1 Fron
Nit. a les den:
(ei'; e'
DOÑA FRANCISQUITA
per la spnyOreta Hidalgo.
sényorrs Martin. Litzaro • i
Cerrilo i senyors . Güell,
Ponce, Sernandez • i Frontera - •
Dissabte , debut de 11ary
¡sauna.
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Sabó 'LA OCA'

l ti
DEMANDES DE TREBALL

PERDUES

feils knuts L aniii lS
de IG auge, para acompanyar
representinil, es t'eremita. Eacriare a LA PUBLICITAT, B. T.
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111 polvo depilatori dliorline tos
laterealat No perjudica, no producto Intima al ro,o/s. Al
matead dc malta products% que ion comal» 1 pelnrOqeen
la sortida de empeloto, poden frene Viles persones de pell
molt delicada, sena necesitar crema &opas de l'aplicad*.
el pe l mofe, penetra fin. les urda, 1 les
uno Dotando
atrofia, amollar Moho una ripida depilaci6 permanent.
Ten Minuta d'aplicado son aulidents per a obrindre la
caiguda del Importú pel
affinflIC Preparar per guinda segase el mente descolorlm'ah de la oleada moderna! recomanat per el co. midic
per la :leva acoló suavittant 1 conservacIO
118RAMLI No fa Mala olor, dona senaaciti da Imantar t
a radar, suprimint els detonador.. Dona • la part depilada
una blancor i ~v(rar Incomparables.
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PER ' Tonopretera
per les &chita, Instituto de billete mis
del rada.
Samoa" 1 ele ctrorgians per a cures operada» delkada.

g

PRODUCTES HORLINE;
AIOUA d'HORLINE (Untura progresen per ale cabello
kanes DEPILATORI (ictlu Inefenelo): 6. - POLVOS
.
adherente): roo. • CREMA (evita lee arrugues): 210:
»GUA DEST/P/OCA (eie comprimits efermecents): 5. •
SATHOL INONTRY (cate mineral* per a huye de pea): 3100
•5ANIOEL (comprimits per a reponerse el caben 3.60.0.
oadte mea Isosaren
Eolatottroonto 01.1.84AU
1. A.

(molt ):

4A33440 04 1.13011$4434..44•1344C41.0110

ia CALÇATS SIMON

,

: Liquido a la Melca mateix les mostres
•
:

U
.,
il

.

1 calcats amb tares que no podem gl,:
I,
Murar als comerciants
e

s

E PREUS DE SALDO r
,
a
a
: Fàbrica de tale: — LLULL, 21 i
a

(darrera el Parc)

111111

1111111141111311111111111111111MIIIMMOIC

ELECTRICITAT
de forra de

i
Instailacions
Ilum. Reparació de motors.

INGENT1 ARRASA
Earuat,

b. Teldfon, 2055 A

Casa fundada l'any 1899
Doradora'

1111

,e

H

GRANS

Magatzems i
Fitbrica
per a llegar al Chist (Sant Martí), ben situats de comunicacionc.
es lleguen junts o per
can« del Ree tomatal, 6.

separat.—

Ran

1 IDOILLS DE GOMA
unes fines en Me0110143
lilla I fustes. biomasa en As enarrees. Cort4 Catalanes. 443 (MIIn iruch I I.Jär18). Te NI 8. P.
de

Unir". casa por th
C. lçat bol barat. raptaseis. 2.9.

