ES 1E11 IIIE COMO
Fa pocs diez que el nostre collega "La Tribuna" publicó un
reu solt parlant de l'aelivitat que despleguen alguna agente proocadors, els quals intenten de reclutar incautes amb la intenc ó de fer víctimes. "La Veu de Catalunya" i LA PUBLICITAT reproduïren el solt, i el nostre diari hi afegí una breu nota
insistint prop dels nostres amics per tal que en cap moment aa
deixessin sorprendre per aquestes maniobres.
Semblava que després d'haver-se exposat públicament la
conducta tortuosa d'aquells agente, es desistiria de la feina. Pene
és el cas que, sigui per la impressionabilitat del públic ingenu,
sigui per la persistència de determinats designis, segueixen coreeit per Catalunya i fine per fora de Catalunya i tot, veus que
escampen versions sensacionals. Se citen noms d'entitats i de persones i se suposen acorde, unions i combinacions extravagants.
Els agents provocadora, que treballen pel compte que els
deu tenir, volen aprofitar-se ara d'algunes frases contingudes
en la darrera nota oficial del Directori militar, per presentar'es com a confirmació de llurs profecies i com a justificació de
llurs gestions. Aquesta mena de veus, que s'escampen misteriosament, que entren a tot arreu i que no se sap fixament d'on
surten, arriben a crear un ambient de relativa credulitat que fa
versemblants davant la multitud les més desbaratades Imites.
Per això, per l'extensió que han pres les veus volants a que
alludim, ens creiem obligats davant dels nostres amics a repetir
la declaració clara i categórica que la tendencia representada per
LA PUBLICITAT no té cap participació en les coses que conten
les versions circulante. I direm també que tenim la convicció que
és falsa igualment la participació que s'atribueix a altres tendències del moviment catalanesc.
Aquells que, en aquestes hores, actuïn d'agents provocadora, només poden estar inspirats pel melad de treure un profit
particular de les desgràcies que llur actuació pogués portar, si
arribes a tenir algun èxit, tosa que ens sembla dificil. De totes
maneres, des d'ara se'ls pot acusar d'un engany doble, és a dir,
d'enganyar aquells als quals voldrien comprometre i aquells altres davant els quals es presentessin després com a confidents.
Tenim perfecta confiança en la lleia/tat i en el seny dels
nostres amics. Pene sempre seria possible algun cas isolat en
que fos explotada la bona fe. Per la nostra banda, els posem en
antecedents. No sols recomanem que no siguin atases les indicacions possibles dels agents malinteecionats, sine recomanem així mateix que no es contribueixi a escampar veus seise
fonament, que passen de l'un, a l'altre pel sistema del "diuen" i
del "m'han dit".
Cadascú ha de fer-se arree de la transcendencia del moment actual. No cal fer cas de les veus que corren. No cal dramatitzar la situació present.
mprenem que en les actuals cirtie
cUmseincieS els rumors fan stics neixin sovint com per generació espontània. Però al cos t d'aqueste.s veus nlai halbee
cene hom 'Posa en eireuhietó aleuladament, malignament.
- Deixeu passar, amies. 1+ veus que corren. No us atureu
gaire a escoltar-les. No les rejetiu. I així totes soles es fondran
en l'aire de la ciutat amb l'oculta malicia que puguin portar.
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En una de les sales de les temo
gal Datmatt del passeig de Gràcia,
eries
en Mercadé ha inaugurat una exposició en la qual ofereix al públic eh
fruits de la seva doble personalitat de

Detencions arnb motiu del
plebiscit cliZ C. A. de D.
Els ex-regidors senyors Mo ti Esteve i Duran Reynals han
estat condues a la presó
LA DETENCIO DELS SEN VORS fou presentat el plebiscit als
Ajuntaments. Va ésser trailleMART! ESTEVE I DURAN
dat seguidament a la presd.
REYN ALS
La pedida, a la mateixa nit.
Ahir mate es presentaren a féu diversos registres als do'autoritat militar els nostres micilie d'altres individus del
estimats amice, ex-regidors
Centre, i ahir al matt va presenl'Ajuntament de Barcelona, En tar-se a "Jefatura" Emili
Blaneh, de la Secció de ProMartí Esteve i N'Estanislau Du'
paganda, sabedor que la pollc:a
ean Reynals.
Segons sembla, abans d'ahir ihavia anat a cercar-lo.
Mes tard foren detiziguts Jo, ES presentaren als domicilie
ep Maria Artigas, de la Secció
dele esmentate senyors diverd'Ed
ucació, i Leandre Mas, de
, os agente de policia, amh el
fi de procedir a la seva detrn- la Cooperativa del Centre.
Aqueets tres quedaren incocie.
Els nostres amics foren enn- stunicats als ralahnssos del Paduits ahir, a la tarda, a la pre- Inu de Justicia, un seguia la inste, rigorosament incomunicats. comitnicacid.
Instrueim diligenciea el jutge
e ontinuant la incomunicació a
;llora que eeerivim aquestes Militar En Crietdfor Fernändez
Va irles.
rentes.
A la "Jefatura" han farileat DETENCE0 DE DOS REGIDORS
DE BAGUR
la segiient nota referent
aquestes detencions:
A Bague han estat detinguts
Els senyors Martf Esteve
els dos ex-re g idors senyors
naelt i Eetanielan Duran floy_
ensep Ribas Muntaner i Josep
nal, en tenir noticia que eren CaRademunt, que han estat
invente per la noticia, es pre- traslladats a Girona.
, e ntnren eepentäniament a la
La detener() es deguda a ha"Jefatura" Superior de
ver votat la prennsició del
al matt d'avui. on quedaren de- Ce tre de Dependent'.
tinguts i inenmunieals, ingiere_
•ant mes tard en da concepte
TENC1ONS A TIANA I A
a la presó cellular, a diepesiMONGAT
de del comandant jutge insppr haver votat la nroposició
1 'motor denuesta Capitania Gedel Centre de Dependents, han
neral, En Cristòfor Fernändez
p etat detinguts l'alealde. senyor
Valrlée.
Pera Artusa, i Pis set ex-regiDEL
CENTRE
I;LS DETINGUTS
dorsi, Retienes daume Punvell,
naremeu Capo, COSMP Rotas,
DE DEPENDENTS
i altres tres dele
A la matinada d'ahir va Josep Codina
eseer detingut, al seu domici- mulle o hem po g ut saber els
l'Ajuntatnent de
de
li. Manuel Aleäntara Gusart, nom . Trets
President de la Secció d'Educa- Monat -Tiana . Han pasea! a la
ció del Centre, en época_ que pres enllular.

PER LA CENSURA

ktilbli I ÅI

CARNET DE

En la darrera Mudó mu eipal fou aeordat l'enterrame
de
mig solemne i tot, dirlem
la Junta d'Exposleions. Lb o ble
at
p
caritat
cristiana,
obra de
mestre orfebre i de pintor.
que la Junta ja era morta d nEntre els artifex admirables que han eä que no fou renovada en econtribuit al renaixement dele meres fegir el cartiplus. Involuntä iaoficis En Mercadé ocupa un lloc d'ha- ment recordem *Melles ve Os
nor tant per les obres com pel zel del "Tenorio": Y'
que aplica a la formació técnica dele
seus ahumes de l'Escota. Sdlidament
No os podéis quejar de mí...
documentat i coneixedor de tots es
recursos de sottnet sempre les
possibilitats teoniques al control d'un
gust tan segur com refinat. Aquest
predomini constant d'una sensibliitat
excepcionalment educada sobre la präctica de l'ofici es el tret caracteristic
del seu estil personalissim.
Ell ha estat dele primers de reaccionar contra el mal entes que la jota
artística no podia ésser rica. Durant
un quant temps cregut que aquesta alta significació solament es podia
confiar a la pata oxidada i a roe setts
se altra intervenció que la del cisell.
No; la joia. ara i sempre, ha estat un
exponent de riquesa—de riquesa i de
bon gust—. i per tant, en la leva confecció poden entrar-hi sense recel tote
mena de materials i ekments preciosos
Fer-la artística depen exclusivament
de l'artifex. L'art del joier consitteix a inventar temes i executar-los
triant i combinant els ele/y/can, preciosos de manera que forado un conjunt
harmònic amb un sentit decorada ben
definit, teniqt en compte els tons i les
qualitata dels materia:5 que els cuatesten, i cercant els contractos de les
coloracions i dels esclats. i calculant
els efectes dels reflexes. L'acumulacid barroer4.d'elements preciosos dafilmt d'un Ons de metall d6na la joia
impúdicanudät rica perd no la joia artística, i nb obstant, la joia artística
ha de prodnir en primer terme la seesaciA de riquesa.
D'aquest problema tant ple d'eseulls,
que solament pot resoldre'l satisfactbriament un tecnic que abans que tot
sieui un artista, a les vitrines que Ea
litercadé ti a can Daltnau n'hi ha tantes solucions admirables com peces hi
ha exposades. Prermnt per fiaos i
suport l'or. l'argent i sobretot el platí,
F./1 Mercarle', amh una fantasia extraordiniriament delicada i generalment
dintre gimes ciares i tranquilles. combina la fina irització de les pedes
dels esmalte amb la Ilnminosa transparencia de les pedres fines animant am h
aquesta elementc temes nets.
hrats i discretament Porits en l'elegant meidernitat dels guate un hosn
sent el regust de la magnificencia florentina.
En les pintures. En Mercadé mesSra un singular sentit de les tonafitate. Els seus paisatges. pintats amb
una isleta sorda a base de terres rei de verds ad-N:U!, i trae-

L'any 1917. al cap de eu
anys que s'havien interro ut
les exposicionts d'art que 0 ta
Universal em: 11 venien pe g
Ba p -dicamentlbrs
geions

a una vea la repre a 1
la periodicitat de les ex e t -

done. De Havers &renca la ova tongada de tete eis exp eieions que hom ha vingut e lehrant de 1918 a 19t3 . Les es
primer" les dets-anys 19 8 i
1919. ' foren organitzades per
Comités delegate de la Junt de
Museus. ande, intervencie de representante de lates les e enciarione artistiques de Barcelona, 1 sota un reglament $ ue,
malgrat dele petita retoce *oferte, fruit de 1'experibnch de
rada anee feu arribar el de 21
que per arenl municipal via
de regir un quinquenal, fou
ele MIS
sempre ronservnt
punts emsencials. •
Els que intervinguere de
l'Aluntement estant en la ova
serie de les exposicions elan.
creiem, t per la me y a b da
ers
elegueixo ereient. que. PU

i "El raval", eren renlosoe per la
penerla del tema. perd l'emoci6 amb
oue l'artista els ha vist i la natural
distinció amb que els ha interpretat els
comuniquen una simpatia insospitada.
"Febrer" es una te'a excellent. una
mica exangüe com les restant d'aquesta serie, enumerada amh una Ilea'tat
extraordinäria i realitzada dintre nna
rama finissima. Volt notable la nota
número sa. ene rel nostre trust is de
'es coses mea afortunidea de reeD04ci4 tan per l'elepontanePat com per la
rnhustesa de l'executi4. Mole interese
santa "a nota to i sobretot una altra

lora de catä'ett. nintadee tense t
eeentrament aeteriors a les altree teles,
i "Anemones', abra de la qual ja haviern tingut ocasió de parlar - ne en alter lloc.
Amb aouesta exnessieid. En Mercarle. per la aeva aimnätita sinceritat,
pel en: amable sen•imentalisme i ner
la seca finesa de d leció es claasifica
sants.

els nostres

pinten% mes

art ti--lena,soci

nant-li

mis granada i impulsiva en e's primere, tenen l'encis de les coses sentidec amb joiosa humilitat.
Aleare del.: temes, eom "Suburbi"

interes-

C. C.

LA SITUACIÓ A EUROPA
El oanoeller Marx, en un Intento ha deolarat el dula de
eoluelonar a qüeetI6 rhenana
amb un acord ama Felitelll
▪èIgIOL at irmä tambli que es.
pava disposat • donar tense lea
aarannee suseeptiblee d'ase. gurr la {maquinita& de Frasea des del punt de vista mingar.
amb toty una nota I'Nevae,
en mandaar el aseaveriadum
del dia m, die que alumna intendenta enea d'eateadre »indo mesatleltIdee a. aafacaaufr
emee Mitelalmetre's Pepamadi de : la 01111111: 1111. rniniustlí

nostres artistes al Salon d'Au-

tomne de París, a Lisboa e a
Amsterdam, tete. Aixt ereiern
nosaltres comete amb el denre — car de no fer-ho l'Ajuntament de Barcelona ningú no
ho hauria fet — de donar a conèixer el tundee art fora de di-

quet; de la nostra ciutat s'a eoren a l'Ajuntament, de e-

tate amb una tecnica fina i graciosament prolixa en el' cegons termes i

entre

Josep Llimona. Casanovab, CiarCanals, Mir, Noveles, Joan
Llimona, Galwey, etc . , amb la
reconstrucció de la personalitat pictòrica de Mart! i Aleuna,
Benet -Mercad& Va vreda. Simd
re.
dele
Gdmee, amb la orlada

tics.

Tothom, tothom parla dellnima i es recorda de ränimar
Ara, per& no és cert que alguna vegada parlant d'un eert o

ser perque sdn artistee, que tant
maldaren a fi que les expostdone fossin represes. en esserho no pesaren can federe a
donar-los rollete. Rivalitats
gentes. rivalitats de persones,
desig de fer-se pregar. no volee donar-se co pete tIlle l'ex-

dues noma li sön Helio:. artint d'una conerpoi6 pura ent
administrativa del muniei —
que lo tan! respecto Com In onoro de no compartir — na
actitud elmpoe,a; . 1x ínhib Jet.

Si hom creu que I'Münta nt.
i mes el d'una gran eiut , i
mes aneara el d'una gran ei tat
on les fretures espiritualet no
eón satisfeles pele altres miganismee. ha d'atendre aqu test
neeessitats, llavors s'impos la

intervenció. Peris la interve ció
equitnime. sense preferäneies.
rar el que fa la cinta! es pe a
tole ele eintndnne. L'actitue 31-

lícita es la de l'Ajuntament ene
posant un criteri estAtic, chelarant-se impreseionista o ce 13"l'anee". i dotul. "PonlUiPr" o
nant tot el set: ajut a una es-

cota, un cenaele, una tender tut,
una capelleta. una penya, na

rolla. Perb la constitució del
Comitè i ele sello:les del Re lamen! de lee Exposiciones. garantitzaven llur organit cié
federativa, amb l'autononn de
cada agrupeznent d'artistesIdins
les sales que els eren atrIbuiI
des.
La Junta de Museus d sitjä
treure's absolutament de obre
l'encàrrec de les exposicIoTe, de
les quals, mitjançant el Cenitìs,
en tenia en certa mane 4a la
responsabilitat cense te rene
l'organitztteió. D'aquf vi tgtiét
per part de l'Ajuntament la
constitunió de la Junta unieipal d'Exposicions d'Art, integrada per regidors i per presentante de lee enfiles e fsti-

ques de Barcelona.
La Junta va obrir-se un nieltiple camp d'arthatat: 1 e osirió anual deis noetres nr eet ese.
llur
aun free una selreció
fries! l i el camf prr eirl ttr nt
atusen; les sales tl'hnnor es-

list a
peeiale en l'obra d'un
vivent i in renomenat fo t eta
ella aeoblada. com unit, Bien
viven! de la hist g ria arttstira
dele (tornes anys: la sa l a re-

trospectiva. on la Preerineeid

d'un artista ja mort tos re»nida. editada 1 estudiada mono-

uritilicamcnt ; les exnosielone
d'esefranstere a la nnefra elutat
1 toles les expottieions d'ert catelts e l'estran g er. Amb aquest
esperit (oren tetes lee qualre
exposic t ons de lo e n a me.
ittles al Pelan de Pelle« Sets 3
dues al Pa l nit de la Indeelrie,
amh les sales d'honor 1 p enecielo deis esuItor 1 pinten.

Navas que hm Prime*" 001Mono de lee »tornan, trames« odio dssfavo4 t son.»
Wat de Mesures Iv. fliMenam
••141n,
nada aseada Me mis 10.81Wat% lea stand» »loe el
1 ea. pinpat pe la

ato sainete (me 48*
V« ase Va Unen.
z e4

tingui dret a somriure, la paraula i el gest esdevenen pate-

d'art extrem-oriental, una etPosicin intereemanttssima a l'erudit i a l'amateur, tant com
educadora del teenic ' del bell
ofici. que hauria esta! fette amis
l'exi gua quantitat de vint mil
pessetes. També l'Ajuntament
va recordar-se'n. en el sen darret acord. per tributar-li una
frase de fúnebre homenatge.
De tota aquesta actitud de la
Junta Municipal d'Exposicions.
arm que ja en pedem fer balane rom de enea finida. la pert
mds reeixida fiS la ene podia fer
per les seves pr g pies tomes ,
vull dir les exposeirinne retenesperf ivem 1 le. d'intereanvi. Ele
artisles. gent excencional. not-

d'aquesta mena, de les tres teMutis possibles a IrAjunta ent

lirNeten

vida.
L'ànima es allò meir alt, allò
mes noble que tenim, quan -un
parla de l'Anima, de la pròpia
Anima, sembla que ja ningd no.

eta. Per a aquesta tardor esteva projectada una expoesicid

e

meiguudie w

La paraula Anima és una de
les paraules del diccionari que
serveix per a mes coses 1 a la
qual es treu més el suc. Sense
aquesta paraula, ni la poesia,
ni la política, ni les esquelas
funeràries tindrien dret a la

postri6 era en profit !hin desagrair a la ciutat l'homenatge

que la eiutut ele bavia refut:
tot, plegat fria que motte s'abstin guessin sie rone grrer-hi. que
d'altree hi coneorresein d'una
manera por digna de Hui. nom.
No cal picar en ferro fred; si
ale artistas no els intereses —
i l'interè s no es ~ostra amb
paraulee.' sind temis tefe: —
que hi liari exposiciones eatalnnre de helles arte. ene no n'In
betel. Ara. que les expesicions
d'artistes estran g ers. les retrespectivne del segle XIX 1 len
del nnstro art arreo un sigui
Interessant de fer-lo roneixer.
tnt aish ma pnt ASRPT nue un

Aientament. quelcom mes que
adminiefralite ho ()Mide
lee demoetrrit die de toles les
tesones esnirituals la que de
menys protere i d nereeeita a Catalunva es l'arttstien. %oita mes
nereemiten la deleite-a i la
literaria . No 71 rat. dones. 'a

nroteecid oficial sistematitzada que representen los Perensei-

d'ene. Per?) interesene ettpirihiele del piste. com la importarió dele corrents l'ore/der . . la
reeonstruecid de la riostra Metheta artística i l'esnandiment
del ncete nrt. necessiten 011e les
red:10/. 0(. 1one populars de la
nostra cinta! amorosament els
vetllin.

Idloolau d'Owler

Converses fil olüg -pes
Es lamentable que apareguin en-

cara en el català escrit tatues de
formes verbals eefectuoses. Algunes
d'aquestes formes, tals romplasc i conplagad, ja SÓfl segurament molt mes
usades que les formes correcies Colaplac i complagut.
He ha gramitiques catalanes, on
pot naturalment aprendre's la conjugació dels verbs irregulars; perb la
majoria deis que escriuen en català
semblen poc afectats a l'estudi de la
gramitica.
En aquestes converses havem combatut moltes vegades les formes incorrectes del català actual; però no
basta segurament de donar regles generals per evitar tal o tal categoria

formacions defectuosa: la gene
oblida fàcilment aquestes regles, i tal
hi ha que si veu condemnat podad
(c om a gerundi en onentl crea que
també él defecto& temperies omitís

l'animeta se 11 va enfortint
mesura que passen els anys, t
tant se li enforteix que se II
menja ränima, i es queda mestressa absoluta de la voluntat
d'aquell home.
Creure que les animetes nomes viuen en determinats individua Os un error; gairebe tothom, tots nosaltres tenim al
costa! de la riostra ànima la
nostra animeta. I tole noca!-

tres en un moment determinat

de la nostra vida hein deixate

obrar excluedvament l'animeta, mentre Vänima s'escanyaea
I e'ofegava dintre nosaltres
mateixee.

d'un tal subjecte, un empra la

paraula ànima en diminutiu?

Per exemple, es diu: Fulano és
una "mala anitneta" o simple-

ment es "una animeta".
I es que els nsicblegs s'han
preocupa! molt de Vänima, pere han descuida! aquesta senona essència importanttesima:
t . /múltela. Perú el noble, amb

@en Ilue esoeeialissim, amb
aquell bon nas que te, que no
s'equivoca mai, ha deßeobert
el

"l'animeta". Ha donat paraula
a això, a aquest segon esperit
que tothom du dins al costal
de l'ànima.
Naturatment que al poble no
ha analitzat naire. ha Moret
només, ha notat la presencia
de l'animeta, i ha anomenat la
part pel tret. Ha dit "animeta"

Tole. tots ene hem de penedir d'haver estat simplement
animstes,
do no predicare mai la destrucció absoluta de ranimeta,
es una cosa neeessäria per
l'equilibri de la vida. L'animeta es cona el lleva! del pa, As
aquella cosa agra. necessitria,

perque la vida s'infli i s'es-

pongi 1 no es corrompi.

Ara gnardem-nos d'aquelle
que set) tole animeta, de les
animetes i les malee anitertes,
aquests són com un pus agre
de crosta i molla, que no es
bo per a res. ni perque se'l
mengin els gesses.
dolos o atarla de l'agarra

Full de dietari

a un heme. a una dona, als
guate l'animeta dominava
munt de l'änima d'una manera
una mica maese descarada.
Ara be; que es alee de l'a-

UN PROBLEMA CRON1C

Periòdicament torna a ésser actual
el problema de la circulació de vehicles a través de la Rambla. No dubto pas de la realitat d'aquest problema. Jo mateix n'he parlat almenys
tantes vegades com qualsevol altre escriptor de notes diàries. Coniessem,
però, que el problema té un marge
d'agudització pràcticament inacabable.
D'ençà del primer barceloni que va

nimeta? Quina diferencia hi ha
entre ränima i l'animeta? Compreneu que en aquesta materia.
un no pugui precisar Ore, ni

definir d'una manera absoluta:
permite en primer (loe un no
te cap mena d'autoritat, 1 sön
estudie que a un tampoc l'han
temptat mai. Aixt es, que nu
de& d'un pan g de vista. eienit
Be, sin6 des d'un pan! de vista

: 40001111 4111C

de pasear l'estona, roen a innotent divagaci
ó. veurem
que ara entenem per ànima i
enmiela.
Per a nosaltres l'Anima Os
el lloc on raleen 'les grane pessi n n e i les grane virtuts. allf
on crema la voluntat. aillf on
s'engendren i es pareixen les
grane ereacions. L'ànima en
una persona que no sigui cap

gran talent, ni cap gran a e tieta, ni borne d'arde, és aquella
part * dr la persona que dieta
els moviments generosos. els
moviments que poden posar

Ulule (en un moment determinat) la vida. l'honra i els diners de la persona. L'anima vol

dir desinteres, vol dir manea
de Alele, l'ànima Fs allb que
desconeix la uttlitat i la romoeiltet, l'anima Os una noble se-

nyora que no sap que existeixi
l'instint de conservació.

Compteu, dones, que segons
aquesta definició pintoresca de
l'ànima, resulta que l'ànima en
aquest món d'anar trampejant
passant la maroma ene tarta
més mael que una pedregada
seca. Ja us die, per?). que acinesia definició Fs pintoresca, i no

de salut i tu boina planta i
no ti fan por els torrente d'aire. ranimeta és raquítica. es-

grane passions i lee grane virtuts. en l'animeta rauen lee pe_
tites passions i les petites virbits. ranimetn As la que dieta
els moviments pne genernens.
la que salva tränima que com.

prometi dPnere. vida i honra:
l'animeta es excessivament interessada. extraerdinäriament
calculadora, utilitäria fine el
80111111131t. Ee tot tet re y es de

la medalla de l'anima.
En aquest món conviuen da
Tenim ¿recada una llama llista de vegades d'una manera paeiflea
formes verbats defectuosa trobades dintre una persona, constitueien llibres i peritecs actuals: potser xen aquel i equilibri une ist ha
la malee minera ee combine agen- en hit heme que s'estima, entes formes Mea de publicar aquella senyen de nedar 1 guardar la
llista. posast.al coetaudayfisda forma roba d'una manera digna.
&lenta la forma cometa amb que
Ui ha persones que nilixan
tul substituir-la.
amb un anima molt gran i amb
Fent-ho aiel, poner ice:enseguida' una animeta molt petita, hi ha
d.. que no harem pe gue aconseguir do- flirt td la sor! de ndlier sense
i aun regles generals o reeemanant animeta. aquests sdn els santa
ele /termo.
trestudi . en ene gramil/ea, del apiHl be en cene gol neix tot
DI -veteen* ab' verbi irregidim
animas, 1 ki ba boom al goal
V111115
i ocien podé,.

en les mateixes condicions que l'any
de la seva invenció. Hi ha litografies
oue he test i moniegen amb una ingenuitat deliciosa.
(..7rt problema que s'aguditza durant
seixanta o setanta anys, is un veritable problema?
Cuitem a dir que sí. La circulacid
de la Rambla es un problema, de la
mateixa manera que una malaltia que
treballa durant trenta e quaranta anys
a

una malaltia.
Garles Soldevila

La Política
L'HOMENATGE AL DIRECTOR!
Traduïm la segiient nota. ro/lega
a la Premsa:
"Iloonenatge popular de Flarcrlons
st Directe rl—A rebfeete de pratedie
a (a reorganileacid de la ramissió, se
sust,M per alguns clics la reeefteid
d'adlicsions. inscripcinns. cte."

na

tosse g a sempre i du mneadnret
al coll. En l'ànima rauen les

vehie

¡er la Rambla? No. La Rambla dartd..
en aquest aspecte. és. si fa no fa,

tinte

Perb ara ve la segona pite,
la definirie de l'animeta. (eue es l'animeta? Dones,
ranimetn. sermint aquest mateie prneediment pintorese.
una änima petila ave eetä siemp re vi g ilant al costal de ränima. Aixf cona l'ànima esta ple-

de

lla d'anys. Mentrestant els tramvies de
cavalls s'han tornat tramvies electrics;
al costat dels cotx'es han sorgit els
automiabils, Han desaparegut les diligencies que sortien del Iloc que ocupa
el café d'Orient. Barcelona, ciutat de
cinc cents mil habitants, ha esirvingnt
una urhs d'un milió d'ànimes. Ha resolt alelí el problema de la circulació

pretenr donar-li cap valer ciena r e VP

ci.rt;u 4d 6. .

chi a 'bines de la Rambla era ex-'
cessiva. uns a l'hora present, en que
tornem a parlar-ne, han passat una co-

ART1CLE DE LE TEMES"
Resalten' de "La Tribuna". lahir
sil:
"Le Temas", de París, v.rrespondiente al dia 27 del actual dice que
el presidente id Directorin se dirigid
a determinados homhres civiles para
formar parte del Gobierno y que la

iniciativa fue recibida con frialdad. El
ex presidente del Consejo senyor Sánchez Guerra fue una de las personas
invitadas para cambiar impresiones
con el general Primo de Rivera, declinando ducho político conservador ?a
conversación. par sus respeto al regirnen constitucional y parlamentario.
Mude el diario parisiense que eran
número de liberales y conservadores
están dispuestos a prestar su concurso
a la República antes que a una mo-

narquía absoluta."
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Anuncis Oficials
CATALANA DE GAIS

i ELECTRICITAT
Sooletat Anónima

Al sorteig de Bons d'aquesta
Societat, celebrat avui, la sort
ha designat per a la seva amortització:
210 tions (del núm. 1 al 30,000)
Números: 161 a 170, 2,131 a
2.140, 4,641 a 4,650, 5,481 a
5.490, 6.431 a 6.440, 7.811 a
7.820. e.311 a 8.350. 10 . 721 a
10.730, 12.011 a 12.020, 12811
a 12.820, 15.581 a 15.590, 19.091
a 19.100, 20 . 481 a 20.490, 25.081
a 25.090. 26.031 a 26.040, 26.201
a 26.210, 20.621 a 26.630. 28.041
a 28.050. 28.971 a 28-980, 29.601
a 29.610, 29.731 a 29.740.
290 Bons (del 30.001 al 70.000)
Números: 32.801 a 32.810,
34.331 a 34.340, 36.421 a
36 . 430. 37.171 a 37.180. 37.341
a 37.350, 37.551 a 37.560, 39.321
a 39.330. 41.911 a 41.920, 42,251
a 43.280, 44 . 191 a 44.200.
49.461 a 49.470. 49.781 a
49.790, 49.801 a 49.810. 52.641
a 49 . 790, 49.801 a 49.810.62.641
a 52.650, 52.701 a 52 . 710. 53.171
a 53.180. 33.351 a 53.360. 54.801
a 51.1110.55.691 a 55.700, 56.791
a 56.800. 57.021 a 57.030. 57.091
a 57.100, 58.991 a 59.000. 60.101
a 60 . 110, 65.751 a 65.760.69.351
a 69.360. 69.971 a 69.980. 260 Bone (del 70.001 al 110.000)
Números: 70.931 a 70.940.
70.951 a 70 . 960. 72.411 a 72.420,
74.021 a 74.030. 76.841 a 76.850.
77.221 a 77.230. 78.521 a 78.530.
78.761 a 78.770.'79-021 a 70.030,
80.661 a 80.670. 81.031 a 84.040.
84.501 a 84.710. 74.861 a 84.870.
85.131 a85.140, 85.141 a 85.150.
85.461 a 85.470. 87.731 a 87.740,
87 751 a 87.760. 88.161 a 88.170,
90 . 431 a 90.440. 91.301 a 91.310.
100.731 a 100740. 101.141 a
101.150, 103.291 a 103.300,
106.001 a 106.010. 106.801 a
106.810.
Els posseidors deis Bons
amortitzats en anitest sorteig
-ondean poreehre l'import dels
, lits Bons i el dels cupons venente Iliures d'imnostos, des del
dia primer del vinent mes de febrer. a la Societat Animima ArrI lls - O a rí (Passeig de Gràcia,
número 91. i al Sindicat de
Bannuers de Barcelona (carrer
de Ferran. núm. 3 1 . principal),
tole els dies feiners.
Barcelona, 29 de desembre de
1923.
,CATALANA DE LIAR
I ELECTRICITAT
Societat Anenlma

Al sorteig d'Obligacinns d'aquesta Snrietat, eelebrat.
la son ha designat per a la say a amortitzacid:
200 Obligacions Serie D.
Números: 1.111 a 1.120. 2.041
a 2050. 2.181 a 7.100, 2.191 a
2.200. 2.311 a 2.320. 2.671 a
2.630. 2.901 a 2.910, 2.951 a
2.960, 3.311 a 3.320. 3.591 a
3,600, 3.861 a 3 . 870, 4.321 a
.4.930, 5.241 a .5.250, 5.181 a
5.490, 6.031 a 6.046, 6.331 a
8.331 a 8 310. 9.081 a
9.090. 10.54 1 a 10.550, 10.921
a 10.930.
300 Obligarions S; . rie E. (del
número 1 al 32.300)
dmerns: 1.301 a 1.310. 2461
e 2.170. 3.111 a 3.420. 6.271 a
6.280. 6.391 a 6.400. 7 991 a
nro. 8.791 a 8300, $731 a
710. 9.731 a 9.740. 9 . 821 a
9.830. 10.751 a 10.760. 1089!
a 10840. 13 611 a 13.050. 14 07!
a 14080. 15.611 a 15.610. 15.751
a 15.760. 15.07,1 a 13.060. 46 17,
a 16 00 0 . 17 P (.11 a 17 KM. 01.971
a 10 350. 21.871
11,112 O. 1
a 21 Reo. 99 9 81 a ,0 1. 9 00. ?:1
a 23 si g a. 05.8,1 a ”..sen , 98 agt
95. 171 s "Q' 00 98.111
a 28
a 28 e 9 0 29.721 a 29.730.30.901

a an.nin.

280 Obligar í ons s.4rie F. (de!
número 32 361 at 61 non n
Nene:ros: 33 441 a 33.45 0 ,
31 . , 0 1 a 39.9 e A. 34.461 a :e h .4 in.
34.1/1 e e4.1.0. ai ai4 • 1418841.

31%.4114 11 . 35.110, 17 mil asa.V.non.
22 .8.11 8 37.4D0 . 80 •octo. 10-6114.

:81.1EI a 41430, 45.201 49.210,

47.141,a 47.150. 47.541 a 47.550,
47.971 a 47.980, 48.881 a 48.890,
49,501 a49.510, 49.921 a 49.930,
51.251 a 51.260, 52.051 a 52.060,
52.101 a 52.110, 52 . 261 a 52.270,
52.361 a 52.370,57.051 a 57.060,
57.151 a 57.160, 57.511 a 57.5.20,
60.291 a 60,300, 61.461 a 61.470,
61.871a 61.880.
300 Obligacions Serie F
Números: 411 a 420, 491 a
500, 2 . 811 a 2.820. 3.171 a 3.180,
3.301 a 3.310, 6.331 a 6.340.
9.841 a 9.850. 12.611 a 12.620,
13 . 691 a 13.700. 13.901 13.910.
14.431 a 14.440, 15.051 a 45.060.
15.901 a 15.910. 16.371 a 16.380.
16.621 a 16.630. 17-161 a 17.170.
19.281 a 19.290. 21.011 a 21.050.
23.391 a 23.400. 23.451 a 23.460.
06-581a 26.590. 26.631 a 26.640,
29.941 a 29.)50. 30.071 a 30.080.
31.371 a 31.380. 31.511 a 31.520.
40.291 a 40.300, 40 . 301 a 40.319,
44.61! a 44.620. 45.261 a 45.270.
En conseqiiencia, els seus
posseidors podran pe.mebre
l'import de les dites Ohligacions
amortitzades i el dels cupons
venents, lliiires d'impostos. des
del dia 2 . del vinent més de gener. a 1PS oficines de la Banca
Anula (Placa de Catalunya, 22)
tot e els ches feiners.
Barcelona, 28 de desembre de
1923.

NONELL GERMANS

/letona

SENSE vALVULES
EI

motor que millora amb
el semi&

L'AGENCIA HIERAN

quilo.

CLARIS.

a 9 ídem ídem.

Polpa abarcoc, a 20 pessetes caixa.
Porcs, de 28 a 29 pessetes la roya.
Safrà, a 3 8 5 pessetes l'unça.
Ous, a 3 55 pessetes dotzena.

98

BARCELONA

MAGATZEM

Ordi, a 30 pessetes els inc quilos.

La Mutual Agrícola i
de Proptetar s S. A.
per •

L'EXTRAOCIO DE LATRINEE

en . 111oe cèntric, i amb medie
lloguer, es traspassa amb mobiliari propi per a magatzera
de teixits. Veritable ocasid. liad:
Alt de Sant Pere, -número 57,
'magatzem.

A instàncies de la majoria
dols assistents a la Revetlla

que se celebrà l'any passat a
l'Hotel Espanya, la Direccifi del!
dit Hotel ha acordat repetir
l'esmentada festa el 31 del corre.nt mes, a les deu de la nit,
al qua l l efecte ha emes 500 tiquets, deis quals nomes en queden un centenar a la disposien`, riells amics d'aquesta rasa,

CENTRAL

Carrer de Sepúlveda.

177,

e

E. Mataca's

SUCURSALS

Passeig de Sant Joan, 95, pa),
Tellefon 2037G.
Coello, 169. Telefon 3025 G.
Carretera de l'Hosputalet (dipòsits). Telefon 529 'H.

A

REIS

Francesc Giner, 56, tenda

Sans, 135, pri-

u

4.

LI 7

DE fflitt.1 VaSit F A RI a601,

sala mea. v h ji
Pren u pastillas 15
TRES RALS CAPSA
>u

ti,

substiteeix avan-

1

- faena': CANALETES 91 11;
TELE701% A 2766.
; .E.AtneER DE MALLORCA .3073 309:

tatjosament la Ilet fresca en
domèstic i en Vadmentacid 4.

lelieCELONA

i'ús

PR 16 JE s Rda. Sant Pera, 18
I JU DETS EL

Unifica que

LOUVRE

deis infants. Fascieles de traue
qui en demani a la SOCIETAT

NESTLE A. E. P. A., Granvia
Layetana, 41. 7- Barcelona.
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.. BANC DE CATALINA
BARCELONA

:

--

ALCOHOLS PURS

o
e

I

Mitges de seda des

LAVABOS

-BANYERES

ESCALFADORS
BIJJETS-DUTXES. etc.
JAUME SAURET

PELAYO. 7

ANISATS

de

3
1
18

de

7'50P.

Mitjons, des de
Pijames. des de
Guants de pell, des

MOCADORS. PREUS BA-

RATISSIMS

-„

A. ANTICH
810
f

A.
Telefon
ida de Sant Pau, 32.
/111111111/111.11~

Dr. Noguer

More

Especialista en malaltles de la pell 1 eabeil. Director, per oposleld, del Servel
4. l'esPeel alltais de l'Hospital de 'a

PA58181C DE GRACIA, 113, primer.

▪ AGENCIA ovni, 1: Correr Creo *Iberia, 8 - Telifon H. 667
• AIENCIA núm. 2: ,,lant Andreu, 146 11. 671

Salmeron, 111

de tutea classes
¡VENDA A L'ETOROS I Al.
DETALL

P.
P.
P.

:CAMBRA CUIRASSADA

6- 184 ß•

Sucursal. a Girona i Lleyda

mälcies, perfumeries

2, Portal de l'Angel, 2

'

1,4utt,O1 núm.„

rectificats de 96/47•. Especial*
per a Clíniques. laboratorio. 481-

F. VEHILS VIDAL

Mala cls [dais, 10 :: leido I. 561 i 562 :: Aparta( de Curo SI
E ',.
' 1
• Dtrecció telegràfica i telefònica: CATALONIABANK ig
•
,
N
3 ,
a
•
'i
o
3
a COMPTES CORRENTS - COMPTES DE VALORS •
a AIXA D'ESTALVIS - BANCA - BORSA - CU•.
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,
•
IIIPOSiT DE VALORS EN CUSTODIA -- SUBSCRIPea
CIONS A EMPRESTITS

111
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' E CARVI 1 sonsa un
AGENT D
1111 PAINNEIO DE GRACIA, 12 y
Complimentació d'ordrest
I de Borsa en valoro al comps: tat i en monedes estrangeres. Intervenció de contrae22 tes comercials i prestecs
sobre mercaderies o vaJil
lora: subscripcions a em51 prestits. etc., etc.
DIremol6 tologralloa.
v:
"MARGENTE"jil
Telefone: 445 A. 5 498 A. *:

7%:

: 11161113 1

RIMA

1

Ya/rieres d'art E•malist• al roe soVide!» I embre %Are 1 er1 . 14/1
itas. plana 1 corbata Baldo•es, bal-

dosetes. arawata.

biseles

1

tulle»

Casanova. 32, entre Corta 1 ~directa
IRARC.ELOINA
/ELEFON 5343 a.

Banys
a domic-it
amb aigua dolea i del mar.
Piques, Dutvos. Banys medicinals. BANYS SOLE. Salmeron,
número 171. Telèfon 902 G.

111

•

Indicador general d'autótnnibus i altres
vehicles de transport públic de passatgers a tot Catalunya

Clirc t es per a regle

•••aimlomm••••

ESTEVE RIERÁ

4.

Suc. Garcerie

Fernando, 9 I 11

-

Conater i Pastisser

11111 CITAN DE FEMIC11111

pral., primera; telefon 3848 A.

No 14•1511»
- A DUDA -

4..

havent-se arordat an vendre ni
una sola entrada mes, a fi d'evitar l'aglomeracid que
gud l'any passat.

Es roben avisos

12 MESOS TERMINI

I

WiLLYS-KNIGHT

Civada, a 27.
Preus per pessetes els Ion quilos.
Figues cantina, a 625 pessetes

los.

4.
4.
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-
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NRIC CARDONA
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1115811181-LA
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: 1331. 11 1 l'AB• 'mal"
13

A

UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA

a

darrers models
s'exlibeixen a

Forment, a 21 ídem ídem.
Civada, a 20 pessetes els toco qui-

2

NECESSERS FOTOGRAFICS
DES DE 20 PESSETES

Eis

55 quilos.

itienaosura Y

Pre
Reduitz

I JOGUINES INSTRUCTIVES.

Cigrons. a 52.
Garrofes, a 17'25:
Moresc, a 3475.
Ordi. a 28.

Xeixa, a 23 pessetes la quartera de

A

or pruele ri DE

FOTOGRAFIQ17ES
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Pollastres, de 18 a 20 ídem ídem.
Conills, de 6 a 7 ídem ídem.
Mamellons, de 45 a 55 pessetes un.
Nodrieos, de 65 a 195 pessetes un.
Patates, a go • pessetes els zoo quilos.
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12 INE203 TERMINI
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(Mallorca)

Ous, de 375 a 4 pessetes dotzena.
Gallines, de 20 a 22 pessetes pa-

1240-1231 A.
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Mercat regulador d'Inca

Figues bordissot.

to, S. en C13.

NO& CARVI. VALORS
tia del Centre, num. Ir

REIS

Mercats

(Gracia).
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AGRICULTOR S

LES TERRES DE SECA SON UNA RUINA.
LA VOSTRA itIQUESA SERA CONVERTIRLES EN RE4ADIU PER MITJA D'UNA
BOMBA

RAMON
PUIGJANER
*nades Pela». 70

▪

46,
Itoiti=t6
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bant-se a mancar saigunes prendías de:
vestir, entre elles les sabates.
Malgrat les recerques pract:cades
per la pctÜcia no s'ha trobat ra,gre
del supo-al robatori i fins hom elemana si
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El prosent més pràctic
és un ABRIOUET. Gentenars de mo4161s per osco luir a Casa Rexachs. Central: Portaferrissa, 16. Sucursal: C. de Cent, 339
(R. Catalunya i P. Gracia).
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Hala.un ladre i pròsper

nOti.

ANS

CAT4LÄ
AY
IV lw
n corta 615. Talaron 1
'l Extens assortit en pros ate III1
i.:
per a
nl
1111
\
REIS
ARDITE Da NOEL

p

1

per xaxier Núg.é,• . ,

Varia Hernändez Gil fou
a t per una gos, el qual
f• rida de pronòstic re..ercat.

mi

JOIES VILANOVA UNI0,6

Ea
una

Torró Crema

I

espeolantat de la casa

PURE PERMANTiR

PERMANYER

doneu-lo als vosotras fills 1. els
guardareu de l'escrofulismit•
APARELLS PARLANTE
Je t5.0 pessetes. Extensassortit de discos. Josep
Acirlyó, 1 (entre Ferran i 0411).
"EL DILUVIO" I EL LI

Passeig de coiomb, 2
Telefon Me A
RESTAURANT ROYAL
Sala de Te
cada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a l'americana, de 9 a

RAL", MULTATS

Ea estat imposada una evara de 500 pessetes a c4d a
dels nostres esmeruats e.
: • are.s, per haver publicat el
41:a deis Innocents la not
.I'haver aterrat el globus
, »ude" al Prat del L'obre t.

luEga can C0111110 111

EXPULSIONS
Per rautoritat gocernatica han estat expulsats. baVent sortit amh el
vapor "Gargenti", cap a Gènova i
Hamburg. els cinc sadits estrangers següents:
Anna Gerarhars, Max
Faitz Fierbach. Peter Enurin i Carles von Müller.

JOIES, VERITABLE OCASIO
I objectes usats de totes aleases. Preu fix, Tallers, núm. 41

de

11E1011 1 PI S. en C.
Ex-apoderats dels Colmados
Sima, S. en
Gracia, 7
TELEFONS IU A-.
!Mimó fumat de l'Alt Rin,
pes. Caviar Malosol de Stra
kan. Cafés Moka, Sananl, Ca
raoolillo, Puerto Rico i Vado
J•piter.
SERVEI DE REPARTIMENT
DOMICILI
•

Casa
PARA [GUESFerrAn. 14.
S
I
A
C
1.
P
BIOMBOS

Passeig de

I

A la pfaça dc la Uiversilat va
i-amcia a rope'lä a Antoni Vidal Es.dius, de 25 anys. Li produi una forta
contpsid a Ii regió abdominal.

CISi MOL FrAJI:21,
TASTEU EL GRAN LICOR
CIIMÍ RNIS P1004 I
Al xamírä dels carrers de les Corts
Cata'anes 1 Villarrocl toparen un
-amvia i ritt emití. No hi hagueren
sgräcies personals.

Eanyeras

Sangra

Gelatina MADROÑO cura restrenylment
jOan Martínez Gonzälez fou ateoprllat per un carro, el qual Ii trenca
dice;-ses : costel les i ii produí, a müs
mis, una ferida penetrant a la regtü
ärica esquerra.
Passà a l'Hospital del Sagrat

Els monjas de Montserrat 1
la casa J. Fonolleda Serra re.
comanen el seu licor

FIROrdES DEL MORTSERERT
Ctlirtlel 113 0:o

Polvos de moda MARYCEL

ANGLES, FRANCES, ALEMANY, ITALIA
Per professors estrangers
1 el n'Irle método

ESCOLA MASSE
Rambla d'Estudies, 14, I
Canuda, 2; carear Santa
Anna, 5. Teléf. A. 4833
Per ä a y a; anuncia el Coliseum dues
e strenes ' en la seca funció especial:
-Onniianca", una bonica coméäla de
a marca Universal, interpretada pel
iimpatiC atleta Herbert Ractinson, i
una intetereksant í s sima producció del
Programa R:alto. que porta per títol
"El tresor ocult" i és interpretada
per una n troupe " d'excellents arirstes,
entre as quals e.s - destaka rail de la
iormosa actriu Marion Davies.

Id
•

1

tEL

Ha sortlt el
10111.2 -33 cts.

FOLLETINESC

Una noia anomenada Antnnia
q ue viu amb els sets pares a la carretera de La Bordeta, va denuneice
que di¡mos al vespre, sortint del treball i en passar l correr ce Sant

Rex va ésser detinguda i emmanilada per un borne i una dona deseaaya ii yan,fer "emparar uva
;.„

La noii' es va desmaiar (sarao ¿rosa trabar-se abanderada en MI
U, el

tot altea no es producte de

la fantasia folletinesca de la sola.
_

cad&nia de - ans
Garrar de Sana, 181, 'impon

nom del mul ao esp. tzer

pleareach ala (matra actea tia.

Primer acto de Marta*, Si pe.
itiealtinniet acurada
bre
Valauena. Mas detalls per
n~1.1,rusepem. ase
Riere«,
lusente0/6 docanica.
tarda, a lea
•

•

Gran Teatre del Liceo
abonament a tarda, a lea quatro La grandiosa Ocia in cinc
artes La Kovaniolvina, per tota la eompanyia russa, cos de
ball, primeros pareilles. Mestra
Monhoy. — Dimarts, tarda, Alda. — Dijous, Marlanela. —
Dia 8, Paren'.

onseeesseedeeee•••4444444'
TE ATRE NOVETATS
lee aQuEstfut

oran eompapra internacional sets-

VÄNS
)

accidental de la Mancernunitat, senyor
Estapé.

TEATRE NOU
•IIIMMINIMMINIIIIn

Oren eompanvta de attraulM
1 la, opereta I revletee de
PEP VIRAS
diumenge, tarda i nit,
colossals cartells. Tarda:
La montarla i El lego de
Sant Pablo. Nit, La niña da
loe besoe i El lego de San
Pablo

Sala Empordanesa
Carrer del Pi, número II
Avui, diurnenge, a les quatre
la tarda
E—La aros«, sainet en un acta, pela titelles
divertits i xistosos pa-

1Iassns de gran broma
TONI and PEP1
dels èxits esclatants
ELE PASTORETII i
ORAN PESSEBRE FINAL
Taquilla oharta des de les onze
del mati.— Pròxim dijo», escolla programa a areola populars

Der0, anuas. tarda. a dos quanta
tic elnr; malhiere ospeetal, I Mi. a
grandloses flIti•
do t quarts de den,larda
I till. esinpendo programes. prenent-lil part
Pata la con:panda.
Es deitpataa a romptadurla.

amom.cmc ROOM

.•44....*•******44.4*.5.....Exposició del Pessebre
CASA DE CARITAT

:-

Al UA IMPERIAL
OPT ECONOMICA — Aros, 3

arias tayetanes
TS cATALANrs, 617,
ES, JOIES, TAPISSOS

ARES decorad& proa per eminente artistas

• Ven Stabirachs Daknases, veí de
Matar anä a una farmacia a comprar tat a Plaf i el farmacautic finenraz
grué
RA1OOES OARDUS

Portaterrisee,

EL TIO DE NADAL

Cansarte 1 ballets populara
els Mes de resta i els
(Mons. te einc a vidt de la torna,
dio de Nadal a la Carretee.
del c rrrrr de Vandonoalla
vioirie tutS

Es 1.1.00A UN Pui
NOVES 1 VELLES

LES IBONES

FESTES

les deri:

TEATRE POLIORAMA

NOVES I VELLES
TEMPTACIONS DE SARTPERE
lamb quadros DOUS)
I

1

Compasada de Camadas
Aval, diumenge, tarda, a
les tras en punt:
MILITARES 1 PAISANOS
A les sis, semejó especial, 1
nit, a les den, gran moda,
repetida del p arten (l'Inflo-

LES BORIS FEOTES

• DenrI, Allions, tarda: Marlonottee.
alt Temptacione de Santas,. I Lea
tronea testes.

1
..~«ses4444-e
4.6~esee••44~~/ TEATRE come

cents:

LOS HUGONOTES
i EL MIRLO BLANCO

Com pan yia dramätica

ROJAS - °APARO
•

A RCEL-ONA

Secció de tiene:id:itera de ¡'ASerie Obren del districte II te a be
fer esent que. elegut a les circumstän , no organitzarà en la diada
del n eis l'acostumada cavalcada, pert.,
por a a cap un important repartimeo de joguines a la mainada mea del districte, a restatge sones
cal. ¡encadeno, 38 i 40, el dia 6 ie
gentil propvinent, a les den del matí.

1

tt

SUPERIORS

ules e Impermeables
Rosich, S. A.

auneis

TEMPTACIONS DE SARTPERE
landa (1115ATOi 11011,"1
t la revista en un arte I 5 :mareos,

IMFERMEAKE

Ronda de Sant Pere,
Plaça de Sta. Anna, 9
Tapineria, 33

pels arldles setenta Palla,
1tInyent, Morbo+ I Pos I

5111.

dinmenge, tarda, a dos quarti
do cine.
ofla'sEl!(lí' cAnTE11,

CAPES

CASA ROSICH

Panoraturs I quadrels M'Ice 50bre el Bectement de l'Infant le-

•4444444444444444444444.*
I Gran Teatre Espanyol
~ENE -

....a...aawardamemeeradad~
eddeed44444444444444444461
ELDORADO
Oran »mame de amuele
de JOIN VILA
Avni, diurnenge, tarda, a un
quart de cinc. La sarsuela
en un aete i cinc quadros
d'Arniches i Garcia Alvarez, mfistira del mestre Lleó,
EL CUARTETO PONS
La famosa sarsuela en dos
actas, de Paso i Abati, música del mastre Luna,
EL ASOMBRO DE
DAMASCO
Nil. a les dell. El gracias
sainet en un arfe. de Sobastia Alonso i Muñoz Seca,

música dels mestres Serrano i Pacheco, ,
EL CONTRABANDO
El fam es sainet en un acta i tres quadros, del mestre Chapi
LA REVOLTOSA
El divertit sainet dels Termans Quintara. música del
mastre Gimanez,
EL PATINILLO

Gran Teatre del Bose
Empresa del Sindican Musical
de Catalunya
Gran rompanyia sin sarsuela i
opereta dirigida ¡iris primer s
actors
Pepet Fernändez i Manuel Pra-

dae

en la qual figuren les primores
tiples Concepehí i Pepeta Huerta, el ncbtable. bariton Domènec
Massanas, el tenor Manuel Rosatti, el baix Pascual Patera i
el tenor earnic Joalt
Grans funcions per als dios 30
31 de desembre. Dia 30, tarda, a les 3'30, Charle la 'amarara, Loe camarones i

,****•-esess44.044.••••••••••••
Teatre de POrfeó Gracienc
Auditbrium
Avui, 30, a les (Ion do la nif,
eompanyia Estudi Cirera. Esdeveniment teatral. Estrena,
estrena, estrena, de la comèdia
II

marrocrurrtc K
— ateto —

u

R

TOMA ea La ',II,
sa A g demeavemaimma

opolar.sTnivs arad ... •etel nt 'armen os isallt.lt e nievlinmett
nnmeradea per a Hl 111)
Dil. asen, diumenge, d'enze a una, so despeines!' butaques
Ay
n enNol% teTsartai ...:
err .¡a
si eraroespaecli ánl dgewil er .t9 a l s dnenalret.riAtedr:rUel,sple ral . dlamit,
!III pst;sim
g
y ser:alome eta elle del dia: El rat pon a (eacluaiva, adaptaem do l'opereta de
;• strauss, interpretada per Eva 31ay I I.ya de 011111; AllOillea (exclU • 1
lg
711:•"1.
1.4dr
XII, a Aorqii:irti;arde lidién, Allitn Pe lirr•Jramna., La .
IM
lit deemot PIPIP; 111
N DeMd, 51115110. enreda: INJ San de ~nana; in PM 61111111
de In X
IM»' Nos, estrena de Punja de tomi6 Itallter , _
itases&defeatIvItat
Jara London. ere:lela deis artlates oenn y I Initena. canea I ig
1111Xnovekla
draMlitICil LI 11115 di nins0. 1111
AMO, 0 ~PM de Patilialial.

Ir,

g

p

Ill

---X=5CIUNDDX.3131:451113Sallil5411111113:11111XIM
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de Damasco. Nit, El nido
del principal i EI asombro
de Damasco. — Dimecres,
%tened de Vntninent bartto ll
RICAS() FUSTE

e4.4.4444444444449~41

**roer SI 5

555151

sealeIl
Saló Catalunya
GRAN CINEMA PE MODA
1 trlo
Notables
Artti, diumenge. grandiri s matinal:
tanta, dele, session s . I nit.
sorolla s , •• •neres" imponderable,
IMPERIALS
VI
en Mies jornarles, projectant-se la
yermen): la mea grandio s a I sode
In reina del euplet
sia:11m er--seil
IeUCEI. MELLES
que 113 assolit l'Axil mes rotund en
:ginesta monumental pellicula.
DetnI, I tots els dies, l'e s rleyeolmeot de Carry: Violeta* imperad,
per Raquel Steiler.

grommemeeseees44444444+
i•-eseeseeeessiffle•44444144-Gran Teatre Comtal
Gran

Cinornal Rnhdmia

A y o!, alumenrre, sentid matinal
d'orne a una. 'Farda I nit, pros'ano, colossal s i ertrandlinads.
Ecit de les maanIncntea per:tenles El testement del s'inda; La
boda de la Pemtua; tercera Jornada del rolos ,.. 31 film La dama de
Mensoreau, 1 la fOrd d 1 tomArlia
dosentut de princen.
A la 91. 311 `1 (Ir la nIt. E9T11ENA
del film estraordlnarl. Oh. la cultu3a florear, per Ricard Taimados.

tn

**444.11444-4444444444+4.6
444444.044.444444444.6"

Palace (Irle

41144~444444444~~

Adri, dirimen,. tarda. a les quatre,
lun. a dos quarts de (leo. el drama
en tres Artes. de l'Insigne autor
de La garra, En 'liarme! Llnares
Rivas , La mala ley; II. holt lid
dalles emb el disbarat errmiroerro-bailable. en un acto, No
cap a Barcelona; 111. Ennrrn,
r• larrie de la resista en un tio•
le 1 cine quarlros, Pastily-Films.
Titola dejo medros:
I. CorazOn de apache; II. Filmando en la callo; III. Debla [releo;
IV. La cueva rle los apenes; V.
Ea boda.

mit

_

et JEAN TONNIL
Divendres, 1: Phedre, obra
mesh: a de Raeinr, per Madeleine Roch el Jean Yonnel.—Dissable, 5, La couree du Flambeau, ten, per Madeleine
Itwii et Jean Vonnel. — Diumanga. Ii, Sapho, iba Alphons
Daudet. per Madeleina noph el,
Joan Forme!. Es despatva a
Vadministraei4 del teatre, per
a les tres funciona.

41144.444)404~.44ebeffle

lCuL.LhalALSI

EI.. PREMIO NOBEL
La (unció de la tarda començar amb el pas de romadia A la luz de la luna.
—Demà, dilltins, tarda. El
Infierno. Nit, El premio Nobel.

Denla, 41illuns, tarda, Miss

el ir., vela d...

ideal

4444444444444,4444rolroeiro

Avui, diumenge, tarda. a
dos quarts de cinc. Nit,
un quart d'onze. Ea corra.din en tres artes, de Caries
Arniehes i Joaquim lhati,

Mary Merino i El asombro

de caletacrol rentral

ESTUFA J. M. B.
Valencia, 346, *felefon 717 5. 1'

reilide.

Temporada de Tardo,
Oran trompa:tela de eetnadis
ALBA - BONAFE

Tetaron 3,500 A. 4, 5 i 6 de
gener: Els cèlebres soeielaires
do la Comedio Franoalee

a *andel,

Calefacció

Avui, diumarige, tarda, foncid especial:
DORA FRANOHIQUITA
per la senyoreta Hidalgo,
senyores Martín, Lazara i
'Cerdito i senyors (Mal!,
Ponce, Hernandez, Frontera. Nit, Doña Francisquita,
per la senyora Hidalgo, se.
nyores Cura Raga, Lazaro,
Cerrillo i senyors Güell, Casenave, Palacios, Frontera

Avu l , dItsge g e, tolossals programe!. Tarda. a les quite, 1 en, a
dos quarts de den:
Exit grandbi s a Flotrepld rimnador
MenbIti, amb els satis

Prendran part agrietes fun•
(don!: rls nolabili ss lms artIstes
Su-ka-14 Leers Arvello; Innovated;
Tne Robles; l'eserntrie Sei biOts
dedil; els diveraCs 70W1I1 Navas,
Gerome, Silva I N:nchl, I Iota oln
aplaudid :llaneros de la companyta.

VISITA A l'ALCALDE.
Ahir visità a l'alcalde el president

Teatre Barcelona

1eatre Català Romea

Ela dletaills 1 nrIalnala clowns
.empolt, Tetes 1 «..,
La (MOFA troupe de Saltadora.
Sirle al min.

(ras assonil en eatnItai

.00•Oroliffleg444411411446»

Mtleo ostlestra, temida I mailtal Dirimen 06 lievettree ~ara

—.
nnia. iras- astamma,
L'espertae e bes éllmelonant seo
d'ha 4Is 1 a Barcelona!

32

o' del olvida, Los camarones
am lia blanca. Nit, a les
Inoperable'', Los guapos

Illaruxa.

AMADEU VIVES

'relatan 3500 A
Avui. diumenge. a dos quarts
sie quatre. El meraVellds aspectarta
ELS PASTORETS
o
L'adveniment de l'Infant Jesús
l' y en popular. A cada un deis
petits espectadors lt serh
ría un número del sorteig
joguines que tindra iloe me/ dia
deis Reis. A dos guatas de sis, i
nit, a Iles den. Totttom a Romea
a rimo. El magnific programa
(lel dia d'Innocents:
EL VIUDO TWIST
tres artes de gran broma. Conferaneia sobre el Teatro del
Nord, el del Migdia i el de dos
quarts de deu, pel popular
Montero; i l'obra d'En ,iraNoto:
ala AUTOR* OENQUEN UN
PERSORIPTGE
Denla, tarda, organitzada per
l'Acadamia CalaSaneia, La familia deis Estimes, La malvasla
de !Raes. Nit, el formitlabla
programa d'Innocents: El viudo trist. Conferhieia per En
Montero, i Sis autora cerquen
un personatge. — Dimarts, din.
la da Cap ri'ADA-, a dos quarts
(le qual re, La ventafoce. A dos
quarts de sis: Ele pastorets,
amb l'arribada deis Santa Reis
Gaspar. Melcior i Baltasar, que
obsequiaran als petits especiadors. Nit, EI viudo trist i els
autora cerquen un personatge,

gi.a p
930,

•e

' TEATRE rtvOtt
Me•es& "'roncero Delgado
11141/1 Irelnpanyla
IfrIca

Teatre Cata' Romea

ijaria, 43

eartelle.—Dia 1,
3'30, Cambios natural«, Can.

Avui, vuitena de proptetat 1

CAMISERIA

huela

xe i prdpielat. Decorat d'Higini
Colmenet&

ORAN SALO CM MODA
PROGRAMES 'ELECTRO{
Asid, Mumen ge. primera 5e5e10 de •
Sees quarts de guatee a sis, pron.:, s.
botara platea, especial, 075; pre- ;.
ferdnelit, 1 peseta. 'Opone seo-id, j
(le sis a volt: preus especial. 1 :pl:.
pesseta; preferència, 1'50 orsitss
Tercera meada, a le a den:
esperlal. 0 -7:i. preferhur13, 1 Pe.

PIANOS, AUTOPIANOS,

HARMONIUMS, ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
Venden a terminis. Picatos entrangers

Bohemia Modernista

1••••••n•n••••••••n~.7.--,- -

I Monumental - Pedró
Walkyria
Avist , Ahumen:re , sesear% matinal
erattre a mor: La tose e Mer e, serena Ornada: l'irania; El man da
un Garneetoltee; A tualitats Uniste@P.—Tarda, Les force tenebroscs.
Ailt. La torre de Noble, terrero Jornada: Tau al país de Im terapeuta.,
primera jornada. per Alary Pickford.—Demä. dll!Un g , No 6 5 tan fiOil; Ela olla de la mame; La liuda

r

per l'existlincia.

Berna. 41:a 31 de desernhre, a
Ins &u de la nit. Gran ball cas.
lis a l'esta de La Bombi ll a, de
Madrid, conegut vutgarment
per -La Maravilla". Als posseidors dii Miaja secan obsequiats,
en tocar les dolza, entrada
d'any non, amb una ampolla de
"manzanilla" "La Pa4tora". Al
rnig (le la sala hi tritura un lloc
per a la venda de rairn, xurros,
hunyols i "manzanilla".

15444441.451
4444.0411.045114444444.5V«

COLISEUM
Corte Catalana*, 595
555
Talaron 5556 A

Asid. (pudre sessiOns: n13,1113!
:ron, a una; tarda, Ae guateo a
sts, I de sts a vutt (acinesia AltInn
epaciel), 1 TUL a un out d e don.
SELECr-10
Matinal t primera de la t s rda: Novetees Universal 1 letve r itata Caumalt; Catimir a Los Angeles I La
Ilel ama, de mona broma. Darreres
extubtelons de El dote nenement,
per Ethel Clayon. Especial I ni!,
dures grandlose9 estrenes- C e nfianpreelOsa comedia dramattea interpretada per lierbert 111 51-IIP,d1t1,
la formosa prolitecla Set Prnerama Flialto. El traer °aun, per bl
gentil Marion Dures: urca de la
broma. Casimir • Los Angeles.

PREUS per a los ftmetons matiC. 1 do In nit:
nal. de 1
Butaca p rrrrr ancle, UNA anisete.
Entrada general, 50 céntima
PNEUS per a la !liarla ESPEC/AL:

sute« platea, 3 pta.; bolee priraer aro/Meses, reo pta., bola.
las. seden emite/are. 2 pta.

q

de niega.

1..~6.444~44~~4
Mana-Argentina

Excelsior

EXCLUSIVA DE REVENDA
S. A.
a tots els
et Es despatxa per
teatres i partits de futbol

4

'

1 I %el, ü

lit*

CONTRA

F. es

BeEcelena

En les delegacions: Pelayo,
I (Pati Blau), i Aragó. 279,
baixos, (Catalunya Impe-

rial, 5. A.) Aviat s'obriran
noves delegacions

14+114444444444444+4,444444

P

FT IIPANTS

Entrada general, UNA pta.

at i Blau

Cinema
..-Princesa
'N'Altor 1171 k
diurnen,ge, gratis èxits:
La torre de Reate, reajoatuosa
sarie histarica dramatica repartida ati tIll t ornades, pro_
Entre
jecil atil-se la primera
gela, interessant dramatic
de gran sensacia i ernorionant
interpretat pels populars artistas Alien Laca i flodoff Valentino; Tomaset flaquee, gran
broma; La princesa Varonzoff,
drama ernorionant. croar») de
tla famosa artista Ellen Ritehert; Revista mundial. Nit,
estrena (II' la segona jornada
do La torre de Reste. — Denla,
grans eslrenes. naif, elles El
cavaller enigmàtic, Lladre per
carambola, i alt res.—Dib tus,
estrena de El signe del " Zorr o

ORQUESTRINA
OATZZ-HA ARA, Contractas.
Reynds._Ta p iner i a, 35, primer.

CONCFRTS
l'alai' Música Catalana
Diaria de Cap d'Any, a dos
guante de eine. de la tarda,
Concert per les cables
ELS MANTGRINS. tic Torroella
ANTIGA PRINCIPAL,
de La Bisbal
BARCtLONA, de Barcelona

ORFEO CATALA —
Sarflanes treminents mestres
catalans. Audició (le Sant Jordi
triomfant, peo-miel dr, F. Pujol
i Cantada de cap d'any, per
l'Orfet5 I les tres codas
Programes i local tal e . magat-

Cena de música de 111 Unió Musical Espanyota, f i 3, Portal de
l'Angel. Condicions especials
per als socia de POrteel Catatblit,

prnleeelA de nraeles prIlirnin,,

El tostan/ene del ibais; /a Pe r-t ie nd a l'
rianlen La boda de la Pamtils; La t
ped de simi, I la grandiosa enrOdia ,.
La Cin uina AvInguda, per la ceISbre [medre Deraine'
0
A la !M'ató de la nit, EsTRENA
de la rolossal per-líenla La Cilla i

elIGMOMMGM444444444.44444

TEATRE ELDORADO
Orquestra Simfbnioa de Barcelona. Any XIV. 15 Sade de Matinta 1-friques Populars

DiuMenges, 13 i 2? de ganar;
in i 21 de (obrar i 9 de mala!
de 1 92 I. a les unzo del matí
Abonament I programes
Mugatzern de vendes de Chasasigne bWres. Ciaría, 43

Aviii. (Humear, matinal
d'onza a una. 3 La dama de
Moneoreau, Lindes per carambola, El testament xlros, La pell —
de elmi. Tarda. doventut de
Prinoe ls• Nit, Oh la cultura fi- Venus Sport - Palace. Ball
sisal
Honda de Sant Antoni, 82 1 84,
Tigre, ?,7
'teatral Triomf 1 Marina
i Cinema Non
Avui, dinnuenge, tarda i nit,
Avui, (humanan. Pamplinas ball de societat per lii banda
heme de negada, %M ( del tan- Venus 8Port,' dirigida pel seeidnent, El desti de Ocraldina, nyor Ponsä, estrenes:
La Verga do la Mee, 1,arstrapa, Perieon "Amor de un dia.", rfaindel tercer de La dama de Zoo- go "La Maleva", Foxtrot "Ven
• -1144 pala" s
MorMil•

nIVFRSO g —

desitla als Set.: distin g as *Mies un
felie any bou, i a l'ensems els
ronvida flemä, ntipins, a les noten
de la nit, o piular del tantaFtie
Arbre dP NOPI, que s'esposara al
cene del sala, I a mechar els le
trans Ire Tarta, Olio ens asseguraran
el bus humor de rey 192t.

reiils koll[cis t l aelica l s
a 0'50 pessetes :es deu pri•
meres paraules i a 0'10 per
cada una d' ex cés

VENDES
cre
ii,, roraote, i, serg
e

PIANO

PIANO
—

gan ga Vipral.... segona.
—
Chassalgne, d'oree:5. Carrae.
numero a, primer.

pintad. La caos mes
Imporent d-Espansa.
cipo'
hi,peeiOiiivt in tapia , a,
SICIÓ pernInnent de cuadros a l'oll, ara‚sis, oler:ara/les. ele. Fabrica:40 de mares
motllures.—No compre,: sense Sanar
squesia casa. E Ar ponaren. Poters,

TAPISSOS

temo enlato:crema,

Chassalgor Fréres. tronar,
PIANO prr a ~are, Carrrr
96, entresol.

GRAMOFONS 17. 'flerain"vapreierni

« 'nene
vInva Id.
toles
Seno ronadrs eninrs moda l
barats.
«horno: efüg g ntg
red" por adarnaineatS. Villarroel. 42,

r•

sees

PELLS

lis srean,

CAI xr Q (le cabdals des de ato pesVene 10 diVerses meoreo. Mallorca, les,
[Medrar.
umuersures 3 qual,evOl

DIVERSES
1 lo o I. Sil
terrm”.
metros quadrats),
nul
prrp de la ni-roten de Abonad, tocan:
1 entro Esplugues s ans. Adreea: CasP4
53, prat. primera. de 1 I a 20.
——Consrrocc14 de iota
MAGNETOS• mena de teces. Ros.
Uera 03.
1 arrer Play, nm

DEMANEM

DR.

R"'". "MASSOT
,

ron. nrriira, Crirt
sorderes erbni q ues. OPesupuradons
es
rations a pr te momee. real'. 1775 9 P.
p
imperz.
p 7,12:i.d p rerre:10..eteism
era,p,f..

REIS.
Ameraran Stvl Salmeran, 51.

MES URINARIES..reitpTZT:

la Impotencia. Arelis! de sane. orine I
5. Policilnles
Botaduniver,
otra

LLOGIIE RS
es llore a xemer,pir
rlo,m1r. Carees Mg>
laner, ntImer0 18. primer. *sena.

HABITACIO
LLOGARE11

babltadons

MartEtto a• ni asea. 117,

tue•

lame.

19Ik

.
' ihir Set Witaf d1verstis-'.-legte2.
,• 44s; 'entre ola qua1s, 'adose
lea

ha
Par, Pule,

nostres mfornmetons. •

bevia

els

senyors

mart.', Camps. Gines, Artigas

i Molina, celebraren una aun,
fe.ièneia al despatx de l'Alca'.
d:S. Despees de la reunió es di-

r:giren all despatx partieular

amb el qua! i eelerrearien tina 'larga entrevista. Sera1-', n que en apresta segona ren ri : + ., va convenir-se en la urcffie'a de celebrar-ne una ture n la tarda.
.En efecte: a la tarda, al sade la Contissid d'Hisenda, se
tas`, -bett l'anunriada reunin, que
cóittem:it a dos quarts {te set.
int-hi els regidors se-

r , - ors Giranta. Mandó, Camp.
Campanya. Molins, Capara. Arli g as. Proubasla, Puigmarti.
,Par. Samsnt, Cera i
seay n-‘r Alvarez de la Campa. El
-r, uvor Arginion arriba al cap

tres guarra d'haver-se no-me --st la reunió.
tz :ns a l'hn ,na present no hom
nil esbrinar el motiu ;mamut
d e . l a reunid. Però si cate e n .
atrevriern a asse g urar (me de-

.

• Amb

a p iest motiu regnava gran exireotació entre els assidus d'a. aue:1 (-entre: Cadascú lii reta

e",s seus comentarle, no fallant
.oni. donant-se per ben tufo/irisa. assegurava que es tractuya i te
La reunió se celebra sense
interrupcions. de manera que
ni un sol dele regidors corn
do' a-ahí ni crildh por a rrs rap
e-thriança; la sola ve g ada que
•

la porta fati per donar
pas' al senyor Arginion, que.
• .hem dit. hi arriba farra
Pe r. les impressions que cirroluye pele passadissos. sembiaVa due la reunió ora mol l anima la i que els que hi inf erreMo n parlas-en ami) vehemencia
. L'o regidora senyora Taylor
que PS Ir011aVeT1

a

In clan. no aasistiren a la reu ni ó. i el senyor l'aylor explica
n n Va absancia, dient que no
b i iirvia estat convocat.
"A dos guarde de nou acaba la

9011149‘11M11-Ár194
'inittistg :del realt1
ep. cene ,altres , regidoth
mostraven Singularment. reservats, defugint les preguntes
que els dirigien ele periodistes.
..Tote es limitaven a dir ama.'
bleinent- que la ilota que donaria senyor alcalde . tradtila
arnb exactitud el que baria
passat. Alguns digueren que
encara no lii baria cap dimissitS. Mentrestant- el senyor alcalde en dirigir-se al seu despatx. invita als periodistes
dient-los: "Vinguin.
inguin cap aquí; no faein cho
sinó de la nota que jo els do-

nare." En Asee!' al desvele el
• nycr Alvarez de la Campa es
va 'retire de la balance lm paer escrit amb liante i dieta la
següent nota que. segons semhin , es redacta durant la reuni 5:

"Al saló de la Comiesiú d'HL
senda s'han reunit els regidors

que casnalment es trohaven a
tIes Cases Consistorials. han

examinat diversos afers adminis t ratins de gran hileras per
l'Ajuntriment. Miaus de marxar han 'racial dele esdevenimente • polilirs actuals. afirmant -se resoltament en el seo
propòsit que lit/mil més &diente siguin aquello més s'han
de sostreure d'ella els e -iimponentes del ConsistOri. ja que
les nombroses societats. ateneus. centres pnlities o sim plement socials de Barcelona són
òrgans adequate per interpretar els estala d'opinirí. Bistres com eón dele Bigarns administratins."
Tot seguit el senyor alcalde
la comunica per telèfon a/ senyor governador, dient-li de
paseada que li convenia venre'l atith urgència, quedant oonveure's a 1;1 nit. al
vinguts
Liceu. DrsprPs

s'acomia-

tlit dele periodistes.

Malgrat etis nostres retornos. en; ha estat impossible de
saber que s'Itavia tractat a la
reuni ó ; no obstant. per alguna
indiais que havem prtgul
con . , sentida que Iti ha qui Silposa que no lii regnä pas
upanimilat..

PALAU DE LA _GENERALITAT
E s pressupostos d3 la liadcoannitat

.EI senyor Estapé va rehre ahir
al trigdia els repórters del Palau de
Generalitat.
Va assabentar-los que a les reunions del Cense!' Permanent s'Imv:en estudias els pressupostos de la
2t1;•rnnntinitat, emmotIlant-se a les
&n'eses disposicions del Govern. segons les quals correspon a les Diputacions estable particularment llurs
ingressos i les quantitats que han
de 'limar a la Mancomunitat.
Segons el senyor Estape, per lié
nue aquestes disposicions minven la
sobír s nia de la idancomunitaat, no
atoren. pesó, els seus ingressos.
oroiecte de pressupostos etaboot

pel Consell Permanent

será,

>Mates al senyor Puig i Cadafalch
gran torni de restranger, que será
cap el dM 5 u 6 del mes que som.
EL CONSELL PERMANENT
Consell permanent en les reunions
d'aquesta setmana ha despatxat els segil rus assummes:
(7.-,veres, comins i ponis. — Conliorar ; O deis treballs en les obres que

es rea itzen per administració.
Designació d'un seuyor diputas de
e
la Vanc(anunitat per assistir al inc.
nefiement i, en el seu cas. recepció
reparació
dei
de
dels trehals
(uni
fette de la carretera (le Vila franca al
rtM • de hi provincia en direcció a
Ags t ii, Ism s , t a 11. i ramal a Turreres

de

En .ix.

Al e nvació del projecte de modifiear ;ó de ra s ants del cami de Masnou
a T iä, quilómetre r.
0 1,rs hidrdlitiques.—Apr o vaci A del
pres s epost formulat per la Secció tiente- de les despeses que originará l'estudi del projecte d'abastiment raigües
h l es le Bellvey.
Trämit d'expedients
arlm , nis • tatius de la Secció.
LA COMISSIO PROVINCIAI.
/ La Secció d'Hisenda ha despatxat
tos i-tortee al governador sobre el rete, , deduit per En Just Gonsalvo, ger•- •. tie a Companyia Gran Metropo•
lita de Barcelona. S. A.. contra un
a- - 4 de l'Ajuntament d'aquesta
7',s! *in pagament de rarbitri sobe - 7tieombbils.
T a Seccii, de Comptes municipals

einpatxat ele dictàmens proposant.d'aprovació i finiquit dels compt e ' -4e Sant lica'alc d'Hortons i
corresponents a rany 1920Castellgalí, Castellvi de Ro7''
eri na«, Eolgarolas, Montornes del
v i . las, Sant Pere de Riudevitlles,
ha

Santa Cecilia de Voltregà, Santa
Entalla de Riuprimer i Sitges corresurments a l'any 1921-22.

ESCOLA D'ENSENYAMENT DOMESTIC AGRICOLA
El Consell.permanent de la ManPER UNA

tornimitat de Catalunya. atenent la prorista de la Comissió d'Educad() Gel:erais ha aoirdat nbrir concurs pel
tee d'un mes, a comptar de • din -fe
Sa 'ingenie de la ennvocaebria en el
illeffeft•Aft per a la subsenció

ti • ,

e

d'una Escota d'Ensenyament Domestic Agrícola, de conformitat atnb les
següents bases:
Primera,--Cessió graciosa d'una finca. en la qual pugui ésser installada
l'Escola.
Aquesta finca. ultra la casa sufieient as fin; a que esta destinada, f
aposta per a ésser habi hada amh
peques despeses. ha de tenir una horta
de 5o ärees d'extensió mínima, aixi
roen espais per a patis. corrals i edi1 s anexos.
Segona—La distancia d'aquesta fin;
ea a poblat no pot ésser superior a
dos quilismetres.
Tercera.—Possibili e at de dotar faci'msnt residid crilluminació i força
elite' rica, teléfon i ai g ua potable.
Quarta.—Aquesta finca fóra cedida
graciosament a un Patronat compost
de les autoritats i representacions agríenles iocals i de delegats de la Mancomunitat (le Cata . unya i de la Comissió d'Educació General.
Cinquena. — La cessió de la finca
batird d'ésser feta en tal forma i condició que en cas que l'Escsla no arribes a es - er realizarla la finca romandril de prnpietat del Patronat per ¡eses destinada a altres modalitats d'ensenvament de carácter social.
Sisena. — La Mancomuni t at de Catalunya subvencionará l'Escota. per una
sola vegada, amb la nuateitat de So(x)
psaseses en conc a pte de despeses trinstallació i habi itació, i subvenrionará
cada any el funcionament de l'Escola
amb la quantitat (le 5.noo pessetes per
a tots els cursos que Id fosain donats.

llf,b ROMO,

opra

SINDICAT Li,1IRE D'OBREBS
FLEQUERS
Aquest Sindicat ha adrecat
una conninicachi al governador
manifestant que un les fleques;
denunciarles es ve seguint el
mateix régim de treball. sense
que amb lot i el hon zoll i n_

terès dt l'autoritat governativa, es puguin evitar eta atropelle que eón objeete els obrero
flequers.
Tambd han dertuneiat novament crin) intraetors, Pls pa-

trons: Antoni Duran, carrer de
Salmeron, 200; Josep SernIrds,

narrar AstúriOe, al; Antrtni
Barba, carter Prat de la Riba,
127. i Pere Vergés, car t e l. de
Coli-Blanch. 38.

FA Sindical Lliure Professional d'Obrers Flequers espera
de les autoritats competente.
que posin fi a aquiete atropelle i evitin les represitlies.que
es prenen contra ele obrera que
no voten sotmetre's ale capric is dele patrona.
L'ASSEMBLEA DELS SINDICATS UNI,CS A GRANOLLERS
',Com tenim anunciat, IIVUI al
tia/La l'Aterie n Obre ,' Cultural
•(earrer•del Princep, 9)„ de Ora.
no1lers, se 'eelebrarä l'anuncia-

EXEI GmátákroRs
.•
I MIÄNÓS
indicat LliUre Profesan,-

¡tal, d'Ofici s 'diversos couvoca
tota els companys constructora
de planos a l'aesetnblett que se
celebrara aval diumenge., a les

de Guar-

del del metí, al
dia. 14, principal.
L'objecte de l'assemblea
per donar a conaixer
carrer

gin i doelrinari del Sindicalisme Llittre 1 m'alienar la Comis-

sió organitzadora que ha de
realitzar els treballs preparatoris per constituir el Sindicat
Llitire Profeesional de Constructors de Pianos.
UNA ASSEMBLEA DEIS SINDICATS LLIURES
Tal rom eslava anunciat, ele
dies 30 i 31 del corrent i primer de gener, se celebrarà a
Pamplona l'Assemblea Inierregional preparatòria de la que
han de celebrar els Sindicats
Diluyes,

Han sortit per a -aquella' riutat, per tal de prendre part en
les deliberacions de l'Assembien. eds delegats senyors
La g uia. Pons Fresquet.
PER COACCIONAR
En una vaqueria del carrer
de la Cera sanen ésser detinguts per la policia. Rafe! Satilds Ittnrra i Francesc Fernando Pruiladera en el moment que
cotitzaven per al Sindical.
Ele detinguts l'oren portals
a la Delegaeió de noticia i d'alli
al jutjat de guardia. haventsels ocupat 37 segeills de cotitzarió de 50 cèntims cada un.
llom ereu que meran rectamate per l'autoritat militar.

Les sardanes
PARAULES ALS QUE
ANIRAN AL CONCERT DE
CAP-D'AN

UNES

Amic sardanista, dintarts vinent
aniràs al Palau de la Música mil
Lt cara enriolada, hi arribaras abans
d'hora, t'esseuräs allí on podrás i esperarás impacient l'hora de comeng ar el concert. Si no tlio clic a ben
segur que cometràs qualque equinocació. Per exemple, quan sortiran les
colles n'hi llama una que raplaudirás més que les abres, perque seid
la que t'agrada mis, perquè hi tindràs un amic, pesque Piastras llogada
una regada i pinturas quedat content; dones no ho facis abans de tocar, tetes són iguals, once homes i
dotze instrumenta, tant és la una
com rahra. Després aplaudirás tan
exageradament que entre tu i els altres t'aren repetir totes les sardanes,
tu en finas repetir una i encara una
ultra, perquè et recorda coses agradoses, el company del ten costat
voldrà que repeteixin les d'En Morera. i el de més enllä l'ara repetir
les d'En Carreta, un de dalt de tot

farä repetir les que toqui la Barcelona, i un del pis de baix farä repetir les que toqui lAittiga Principal.
Vindrá un /maneta que t'oblidaràs
de tot i quan tocaran la teva sardana preferida et posaras dret dalt del
Imite i farits voleiar el mocador, talwatt cont si fossis al futbol.
No, amic; per l'estética, per la comoditas dels músics i del públic, no
facis repetir totes les sardanes.
Quan en toquin una de bailadora
no piquis dc peus ni la comptis en
veu alta. No oblidis que ets en un
concert, que és una de les coses Inés
agradoses que es fan al món.
Si em creus, amic, veurás el con0111 que quedarás dels meus consells, no t'Ilustras hagut de l'anillar
amb el del teu costal perquii ea y oha fer repetir una que tu no ho volies, ni tliaurä amonestat el veí del
teu darrera yergue picaves de peus.
Calla i escolta, i de la sardana n'aprendräs belles Ilieons, ara que en
solo tan necessitats.
UNA BALLADA
R ECO MA NA BLE
Es la que 1m organitzat l'Agrupació Sardanista d'Esplugues de Islobregas per al dia tlels Reis a la tarda.
Di tocará la cobla Barcelona, desgranant sardanes dels mesures Catala, Casals, Ventura, Manen, Morera, Toldrit i Carreta. Des de Barcelona pot agafant els autos
vermells que surten d'aquella plaga
que hi ha al capdavall del carrer
les Corts Catalanes,

AUDICIONS
Diada de Cap-d'any.—Palau de la
Música Catalan a. Colches: "Els
Montgrins", "Amiga Principal de
La Ilisbal" i "Barcelona" i l'Orfeó
Català, dirigit pel mestre Lluis Mines. Obres deis tnestres Juncä, Catala. Santtnartí. Blanch, Fornells,
Serra, Carreta, Morera, Toldrà, Pep
Ventura, Planas, Pujol, Casademont,
BALLADES
Diumenge al mati. — Fornent de
la Sardana, Placa Reial. Cobla "Bar
cino ., Diumenge a la tarda. — Esbart

Sardanista de l'Orfeó Escola Coral
Martinenca, Metida, 97 (Sant Martí). Cobla "Barcino".
es.

El die, de Cap-d'any, al matf 1 •
la nit, grane s'adicione de terciarles
per la cobla "L'Arbucie_nce,

iegt,Ae .Metge.: 9e
Barcelona...Per. en>
• Cir coaccions
, Un grup de metges ya 'pre-

sentar al governadur sine de núncia, dient qii.a el CONegi de
Metges els fa coaccione per tal
que paguin una quota eítraordinäria, que, segons eltls, no
han de pagar.
El governador, general Lossada, va trametre la denúncia
a la primera autoritat militar,
i en conseqüencia el capita general interi, senyor Lossada,
na ordenar que s'instrueixi sumari contra el Collegi de Metges, essent designat. jutge instructor el comandant d'infanferia senyor Rodríguez Arräzeta.

•••

El general. Lossada va fer
manifestar els periodistas per
un seu ajudant, que havia ordenla la clausura del Sindical
de Metges de Catalunya.
La policía va personar-se al
seu estatge social, procedint a
segellar toles les depende/Irles.

offiAdaii CIVPSI
crltrta Ofiois
ebleISIA VII, aenyctr Car1 1 SUelyéK,DIA ei d'euro
rturii.e.;;;„
oran i eii.al-,1Stnieel'' ele el
ent:
eak
•W.210 de.'llbikar Asea; 41e lige
enielegia inteelnientWliär
Venkisidöra.rniutipit• deis kiavech,
1 Ciétecrea, de vifit a nou -de le niste, pot dir-se que era completa,
nš
Let# «4.(intride,11.ätille_tra csut
ffilvica i euimieti: Ebilluna 1
Sols de tantien 4nant
y els satis,
dimetires, de nou a deu.
tes ens han ofert, en mig d'obres
Elietricitat: Dimarts i dijouä, deis traeres Inés diverios, la fragineis exquisida d'una obra de Ra'
de andi a nou.
Matemätiques: D'alarte i di- areau, de Couperin o de Daquin i
encara a través d'adaptacions a insjoutOle non a den.
A mies a mes d'aquestet cloli- truments distinta d'aquel l per al qual
escrites.
scs, que començaran nl dia 2 de fosen
Vds amadora d'aquesta música
se'n donaran algener.
deliciosa, ens Miela per, poder fruir
tres ale lectura, oseriintura i d'un concert on lii revés caín a searilmblica. quo limitan II« ele nyora i majora i en les degudes condies febril-erg . de set a nou de la dicions d'intèrprets i instruments.
nit. Ilevút deis diseables. Espe- En nostres desitjo s foren satisfets a
rem otra els companvs veuran bastament amb el concert d'anit, teremb ante molesta modesta obra cer del segon eurs de l'Associació
i coneerteran a l'acte inaugu- de Música traquesta ciutat, que amb
ral.
molt d'encert fou confiat al Trio de
La Crignissió du
Sindicat de la Metallärgia."

L'enterrament d'En
Domènech i Montaner
Aitir, al raid, tingué lloc l'enterrament d'En Unís Domenech i Montaner. Tractautsse de la illustre personalitat del yhe bou reconegut ar-

Música Antiga, de Munic.
De primer momeas sorprengué
l'especial sonoritat del clavicambal i
de les violes de gamba i d'amor, singularment el caient misteriós que el

clavicambal donava al conjunt: perd

ot
irigkel'"e•Anali

wat& l'Alba,:
etcétera,
En la
-

d'Iquestn. -

han estat aprovatsMersos
tes de pur tri na:1 7e- Dijous al nsidli4ou trobat
jat al garatge de la "Sena Ge
tons" el jove de di/set anys
Díaz, fill dels portera del da
ignorant-se ala motigi‘
Iban
En

induit a suicidar-se.

la tarda del mateix dial

metres mis amunt de resmeasat
tabliment i en la casa cone
l'Hostal d'Olot, bou tamba
penjat En Joan Colomer, cases,
so anys, i domiciliat al referit
Igual que l'anterior, s'ignoras
causes del suicidi.
1
En tots dos casos el jutjat
trucaj ô ha practicat les degudes
ligencies, ordenant el trasllat al
präsit, per esser-los practicada 1
tesia pel forense.
Els fets han causal fonda impr

sió.

tot seguit, en la segona de les obre-

tes que formen el "Concert en re",
de Rameau, "La Pantomime", rau-

ditori se sentí atret per l'anís de
la música i la mestria dels artistes.
Dues petites joies de Couperin ''El
Grau", per a .clavicambal sol, aca-

baren de conquerir els oients. Val
a dir que Li Stadelmann és una cia-

REUS
Clausura :-: Detencions
noticies

Amb el corresponent pernus
l'entornas governativa, avui ha
gut l'ea una reunió general al
de la dita entitat, per tal d'anee
la sera dissolució.
El president ha caporal el dit roe-

notabilissima. Dotada
La Junta de l'Expo- quitecte i polilik, no cal dir que hi vicembalista
d'un sedid mecanisme i d'una nítida tiu, acordant-se, naturalment,
atisisti moltissima gent.
dicció, sap treure de l'instrument to-

sició

Havem sentit a dir que el resulta( de l'elecció dele individus per a la Junta de l'Exposició, que es celebrà en la ses-

sió l'Ajunlament

paseada,

ha produit alguns descontetaments.
Es diu lambe que dels individus elegits, a mes a mes de n
senyor Carnbó. han dimitit els
senyors Sen. Josep Maria Roca. M o rales Pareja i Plandiura.
i'Estatut do l'Expoeició ha
eslat tramas a 'Madrid.

Abir al liltit h. '1 senyor
despres ole celebrar una

conferencia Inlefi..nien ele trii•
d'una hora amb el sonyor Martínez Anido, dictit persimalmont
a una meeanharafa de la Co_
missid d'Hisenda un historial
detallat del gil(' pasch en la se s sió del ulilinius. en la qual-s'aprovit l'Estatut i s'elegi la :bulla. Armes l historial ta raid ha

estat tramas a :Madrid.
ELS REOIDOBS EXPONTAN1S
A la sessid consistorial de
d'una parlaran els senenes Lilas
Julia Itoldús, Albert Pares Soler, Francesc Pl'eez López i :loan
Bah.
Nonm, s hi ha alifa r a guatee
expontanis. que parlaran en la
ja
SPSSII5 (Id 7 de gnnnr. i
ella/ruin acabat. Sembla, perra
que hi hin gent disposarla a
prendee toril _ entre altyps.
senyor Subirä, que !ras l. d'axil

assoll.

Del Municipi

Entre els assistents hi veiérem: el ta la seva riquissitna gama de sopresident accidental de la Mancomu- noritats i matisos, boi i servant resnitat, senyor Estapé; el regidor se- perit de l'època. Malgrat donar-nos
nyor Artigas, el rector de la Univerfora de programa el formós "Le
sitat, una representació essIs PP. Es- Rappel des Oiseaux", de Rameau,

colapis, el diputas de la Mancomunitat senyor Campmany, els ex.regiclors
scnyors Gaspar Rosés, Josep Rogent,
Enric Ribalta i Caries de Fortuny;

els ex-diputan scnyors Albert Rossi- seu atarjea-nitral.
nyol, Pece Rahola; Ventosa i Calvell,
Com a individu del Trio, Li StaGarriga i Massó i Ranura Alb6; els delmann sap fondre's perfectament
ex-senadors senyers Raimon d'Abadal, asid) cls seus excellents companys
i marques (le Camps ; cha senyaws Agu- que, com ella, són uns veritables virlló. Narcís 011er. Roca i Roca, Gau- tuosos dels instruments respectius
di, Francesa Matheu, p assegoc ,ia , Mar- i senten, en gran manera, resperit
fi Folguera. .ApellesMestres.
\c.
Careeras Candi, Joaquim ' , olch i Torres,
Galofre 011er, etc.. e .
Fou enterrat al Ce,qtgaitiri ii Sant

DE LA

DIllISSIO
CAMBO

D'EN

;ii:

Gervasi.

NUBE RELIGIOSES
Dimarts vinent. dia 'e Cap -d'any,
finalitzarà el solemne ;Octa yari de
Minerva que la parròquia de Sant
Just i Sant Pastor consagra a Jesús Sagramentat.
El mati, a les vuit, tindra lloc la
'Masa ute comunió general amb plätica dispositiva per l'erudit sociòleg
Ira Antoni M. de Barcelona, predi,
cador de l'Octavari.
A les del,. solemne missa cantada
per la capella parroquial.
A la tarda, a les sis, fundó com
els dies anteriors.

A les set, serme) oel jaestnentat
predicador.
A dos quarts de vuit, solemne pros

cessi6 de reserva a la qual es convidó

PARULES D v L'ALCALDE

tots cls cavaners.

A la sagristia es repartiraip opormi/antela blandons a tots 'aquells
que vulguin acompauyar a JeaCts Sagramentat per l'interior del temple.

DELS EX-REGIDORS DETIN-

GUTS
:Uds a la tarda l'alcalde, senyor
Alvarez de la ,Campa, rebé alguns
periodistes que sollicitaren veure'l.
El senyor alcalde els digué que uo
tenia cap noticia. Un company li demanä per que es guardava amb tant
de silenci la renúncia d'En Camlsó
de la Junta de l'Exposició.
—No es silenci—contesta el senyor Alvarez de la Campa.— Però
vostes comprendran que jo no els en
puc dir res ni els puc facilitar la
seva carta Sense que abans
donat les pritnicies als companys de
l'Ajuntarnent.
Afegí que en la lletra d'En Cambó
presentava la dimissió raonant, des
del sett punt de vista, els modus, i
que per ara tots els altres elegits
accepta ven.
Després, preguntat sobre les detencients dels ex-regidors, (ligué que
ell munes sabia el que la nit anterior li havien (lit a la Capitania general, es a dir, que slavien fet ja
cinc detencions i que es feien gestions per agafar altres ex-regidors
per l'assumpte del Centre de Dependents. Afegí que tenia entes que
el nombre d'ex-regidors que havien de detenir eren nou. La conversa deis perlodistes amb l'alcalde
acabä discutint sobre quina era la
proposició que havia motivat aquesta ordre, la qual cosa li aclariren
els periodistes.

CRONICA DE CULTURA
L'OBRA CULTURAL DEL SINDICAT DE LA METAL-LURGIA
Ilavem rein t la següent nota:
`Dimarts, dia 1 de gener vineta, a les mine del matt, a l'estatge-eseola del Siadicat de la
Metal•Iürgia (Vista Alegre, 19).
titidrä lido "la inauguració del
cura . d'emeuyament •läcnie que
el dit Sindical ha organitaat. En

per tal de correspondre als xardorosos aplaudiments del públic, quedarem amb nunca de no poder continuar fruint de l'exquisidesa del

Els Teatres
.•

ROMEA. — El públic que el divendres emplenava el teatre trihseä
al monopolitzador de' cartell En loas
quite Montero, no tan sois els selle
aulaudintent5. sí que també merescuts
elogis, reconexent-li imseni mesgosalde i un sentit del cómic que fett
delicies de la concurrencia; La fina
ironia de la seca amena conferencia i
la parixlia d'una obra de Pirandelo
fosen saborejats amh detecte, cotn tarn.
be els incidents cómics de "El vidu
trist". tant. i tue l'empresa ha decidn
que avui, a dos quarts de sis. i a 11
nit. es repetirá el programa de la diada
d'Innocents. En la sessió de dos
quarts de quatre es posaran "Els postorets", amb el concebut repartinvnt
de números per al sorteig de jognines
out tindrá Ex la tarda del dio dels
Rcis.

— Els agents de policia
nativa han efectuat distints registres
en domicilis de sindicalistes de h

localitat, havent després detingut d
senyor Josep Bieto, acreditas perra.
quer de senyores.
Aquest senyor fa uns dos anys gin
s'establí en aquesta ciutat, d'en és

fill, al tornar de Rússia, país en 4
tpul visqué alguns anys.
•
— Per intent d'agressió i desebediencia a les autoritats han .estat

detinguts tres captaires que feia um
dies rondaren per aquesta cintas..
Un industrial tingué discussiä

dels del disset i divuit cents. Aixi and) un guardia urtud, i es diu qat
el Trio aseoleix una perfecta unitat, l'agredí també, després de no volé
com es Palesà en les excellents in- folgar una petisa multa que senil
terpretacions que donaren a la "So- irnposada, de resultes del qual ha
nase" d'Ariosti, i al "Concert", (le ingressat a la presó.
Telemann, especialment en el "Adagio" i "Andante » de la primera i el
PAULA'«
"Largo" del segcrn. Mes on el Trio
Regidora detInguta
mostrà tota la seva gran vaina fou,
El dia 26 al mati foren detingutj.
al nostre entendre, en la "Sonata en
la major", del gran Joan Sebastià, els vuit regidors votants de la prope.
Sició del C. de D.'dell C..1 de la L
dita, de faisó admirable. k
Antoni littber, tant ansia la viola elleilyors Francésé - Teent i
(l'amor com ami) el violi, se'rts mos- Bardera, nacionalistes, i Enric Martr à com sin artista de les més enve- ques. Josep Fabrega. Fermi Oliver,
jables qttalitats, i Christian Doberei- : Pese L'oyeras, Conrad Barnes i J. Je>
repuhlicans. tots els quals formas
/ter, el veritable mestre deis seus dos
companys, l'anima de r- Associació :ven en el consistori passat la majors
'
Muniquesa de Vella Música da Ca- naciona'ista republicana.
En coneixer-se per la vila la non}
ntera", de la qual és el Trio el Inés
de
,
els
voltants
ferin puntal, acaba de mostrar-nos cia de' ha sera detenció
en la "Sonata". de Kühnel i en el la presó i els carees, seins quedaren
Rondó (le J. C. Fred. Bach el seu ervaits per centenars de persones dealt temperament artistic i el seu do- sitjoses de donar als presos vives mastres de simpatia. En passar aquests,
inini de la viola de gamba.
Gratis aplaudiments coronaren la instintivament totlimn va descobrir -sebella tasca de tan exceRents ansiases. Fóra erakunes excepcions fàcilment
Cal agrair a l'Associació de Mfisica comprensibles. es pot dir que tot l'al
Gironina rhaver-nos procurat ravi- lamós ha passat per la presó per tes.
ti/manar als presos el seu afecte. eh
nentesa de conèixer una tan rentarcable çtititat musical. a Perserns que quals rebana una veritable pluja d'abel cas de
un genere musical fins ara descone- sequis i regals. donant-seencarreeats
trobar - se davant de sopars
gol a Girona.
a diversos hotel; a la vegada. Eins
ara. dia 2R. no s'ha rebut encara cap
CAMPDEVANOL
ordre d'ésser conduits a Girona.
Alliberament
PIERA
Ens diuen de Campdevànol que
la vigilia de Nadal va ésser posa
Les pasearles festes de Nadal foen Hiberna provisional, mitjanean sen molt animaries en aquesta vila.
fiança. l'alcalde de Gombreny, E
prenent motu de relleu la tradicisnal
Joan Puig.
missa del gall. que se celebra a resUna bona colla d'andes dels p
glasia riel convent de la Divina Pasbles veins ranaren a relee i racon
tora, i els ripies pessebres, que en
panyaren fino a Gombrenv, on f
era, nombre ¡oren instaliats i mal)
objecte d'una entusiasta rebuda, d
snob de gust. essent wolt yisitats.
mostrant-se ami a bastament It
— Diumenge que ve al Sindicat
moltes i sálitles amistats amb
Catòlic debutar% la companyia
el
districte.
en
compta tot
ficionats "Gro!) Artístic" amb l'otea
"El misten del b.sci'.

OLOT
Topada :-: Suïcidis :-: Altear,
.
noticies
Dijous el tren de les set del 4spre a l'entrar a restació, degut, 4
gurament, a que els frens no
cionsren be. sofri una topada coltra
una paret que hi ha al final di la
linia, donara una torta sotragaja i

tirant-la teta a terra. Sortosa ent
no hi llagué desgràcies personal de
!
consideració.
— Allá . cal hi hacia el ret(lhue
c
i
' de
tracióonärqui
deia "Concentración NI
Olot i comarca" ara n'Id ha u al-

La Música
n111.

— Si no fos el vent que jr de
costum fa per aquí, el tetara ha ran-

cias del tot, fent uns dies molt es-

plèndids.

e

fRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
V yg Ta DE r T1F1F9
Davant de la vació prion. ya ha orar.
paregut Mareelina Pineda Ferrer, arisada dm de'icte de lesions. El fiscal li ha demanat la pena de dos meses i un dia d'arrest major i 90 Pmsetes d'indemnització.
ASSENYALAMENTS PEN A DI"
•A DILLUNS
A UDIENCIA TERRITORIAL

Seguint el tradicional costuni, per
a la diada de Cap-d'any a la tarda

Sala primera—No té assenyalamen
Id. segona.-1.1otja.—Dipósit Jos (M ima Campan contra Antoni Ginés
Id. id.—Concepció.—Major quantiat

s'anuncia al Palau de la Música Catalana raudició de sardanes en la
qual tres de les mis notables cobles
interpretaran les mis característi-

Eullia Capellanes contra France,
Palä,

ques sardanas deis compositora especialitzats en la nostra dansa.
"Els Montgrins", de Torroella;
"L'Antiga Principal", de La Birla!,
1 la "Barcelona" són les cobles que
tenen al seu càrrec la interpretació

del programa. L'Orfeó Cauta, acotapanyat per elles, cantara el poemet
d'En F. Pujol "Sant Jordi triomfant" i la vihrant i esplendorosa
`Cantada de Cap-d'any", del mateix
autor.'

coniormitat, i nomenant una coxis.
sió liquidadora.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. v- Drassours.
evals per estafa. +Ario- cecee°

Inajor

3r0/0 1.

en su eatuck

de bitllets falsoa tart i ab,'
Id, segona—Olest.—Hotaicifil

tip eme Gómez (ora».

Id, tercera.—Sad i

orals per delicte centra l'honri
ternmativa de rohatedi i tres iaddlinP,
Id. quarta.--Bareekasta. s•-• 14111,

I Giantandi eme

•

so-

utinata°
fati ii-Ilid la I:-

Ud:
krus

pe
g

ta.

s.
li

de

i di
do la fothiN uttemi. A.
tb.
i bina •tiron
a

Ipair cent t

teit telpgattf 1 oto alta per
Wat dils ainpiaiatodi.tottooat.
Befli•izen 141ftelnl:
bufant nireest' limos. 61 . de16861:;xiiiiti Ginebra ' ha proRoma, 9. -- A la -Tribuna"
Berna, 29. — ninbreiletti nunejat Vares diieursos, en ele
Ii comuniquen de Berlin que
.qualo eaxiteste vehement contra
durant una Interviu el canee- atinas de neu an eättetit ate
declirant q ue el set) Go.
Ilee Marx express el desig de guns edificis. plieet Pinabete
vern ha pres mesures energisolucionar la qüestió rhenana durant la nit, ;han lqigetelat
quet, i que *vial no hi haurä
posant-se en contacte amb el pultades dime) ase minas . —
hpiemene a Xind.
,
Govern francès.
La cosa carta ea que el poble
Afegf q ue calla entaular neala& no dalia la pipa de la
gociacions ame els governa
•
bei.
frances i helgs respecte dels
d stre «leca&
Sembla que el mi
acorde de Dusseldorf.
ir:posarle neme sutiveDESMENTIMENT
Afirmà que el Reich ()Ma- considera
empache .
París. 29. — La Legació de
y a disposat a donar a Freno trint a les despetes
durad'
Polenta en aquesta,capital desEl nou decret relatin a la
lotes les garanLiPs auseentible
de la jornada de trete I asantd en ment terMineertment el rumor
d'assegurar la tranquillitat
/lores, encara que ha circula' referent a la
Franca des del punt de viel., principi la binada de 8 derogacions
a marea de la miel g a!: militar Iran
que prever noidbroses
militar ..
cesa de Paleara per ramas ecoEl eameller digue que eslava aquest principi.
L'aeord enecertat e emir la *Minen" nómiquee.—liaeas.
canceneut que era possible soMATCH D'HOCKEY
lucionar la oftestiO de les reme- ne senl modifieat M els tnäximums
t'entona permeten al pebre previstos pel decret no són sobrepas- L'EQUIP ESPANYOL VENÇ EL
BELGA
alemany de trebalent normal- sats.—Havas,
Begneres de ; Luchen. 99. — En un
ment per tal que pugui efec- EL SABOTATGE DELS PERmatch ¿'hockey cekbrat sobre el gel
tuar les reparactors necessäRO CAE RILS

Siiit'etrautc-Atinterescrxra

ent UNA AURA B. O. S'AUTOTerZA LA PrneUeant0 ieUN MANUAL DIU.
DELEGAil OCKSRNATItt

terminen les mina marítima i ter- oíste per elasses franceses i espanyoL'EXCLUSIO DEL CATALA
restre que han d'ésser considerades les i no mimare de 250 Mames.
DELS •CENTRES DOCENTS
Parle., e9. Telegrafien
L'administració de la justicia socom de domini públic.
OFICIALS .
geria al Me% n" que preval la
El domini privat compran tots els bre súbdita estrangers sen ä exercida
Ivpittesi que -Dizmude", que
Avui merece la 'Gaceta la segeent immobles inscrits als Registres per- pel tribunal mixt compost per maYen vist per (terrera regada da gistrats francesas, anglesos i espaReial ordm:
tinents.
un ! del golf e Gabes. fou des*Exime Sr.:
La Duarta de Tänger només necee- nyols. Queda derogat, per tant, el reIr ;01 per un lamp durant un
"Vista la comunicació que eleva a br i drets per les mercaderies desti- gim de capitulació i amb alga el redIenst tempo' I que esclatä en
li superioritat el Rector de la Uni- nades al comuna exclusiu de la zona. gim de protecció.
teta la regio. El deLal d'haver
versitat de Barcelona, per no consiTots tres Governs signataris es
El regim de traumit es basalt
el
d
igible
la
nit
del
rial vist
derar-se el) atribucions per interpre- en les conclusions de la Confe- comprometen a establir en el termifa
suGabes
de
pel
gò
20 al 21
tar les dieosicions vigents sobre la rencia de Barcelona de l'any ni de tres meso; codis de comerç,
pesar que cat e a la mal. —
matarla, soBicitant resaludó a la conpenal, criminal, etc.
1921)
liaras.
Des que el present conveni entri
sulta chic li formula la directora de
El frene marroquí fingid%
de
Mestresses
de
COM FOU 'RoRAT
l'Escala Normal
cure legal u valor liberatori a en vigor, les agencies diplomàtiques
no
conn
COM. DANT
de Tänger seran reemplaçades per
Lleyda. respecte de si pot
la zona de Tänger.
tinuar donant -se al centre oficial d'enTOT FA TE ER QUE EL
La moneda espanyola con- consulats, suprimint-se ~be les
eenyament que dirigeix. la classe !hu- tinuarls admetent-se en la ce- comissions o comités actualment en
itialis1BLE HA1 STAT ENGOre gratuita de Gramàtica catalana, que cine«) amh valor liberatori.
ONES
LIT PER
existencia.
per a les alumnes d'aquella Normal
Roma. 29.-41nuniuuen de
Les úniques llengües oficials a la
L'exereici del poder judicial
esté estahilerta a partir del curs de continuare essent assegut per zona de Tauger seran l'àrab, l'espa•:i,e-a que A , q omandan1 del
19t6-?7, a petició de l'Associació Pro- el personal marroant nomenat nyol i el frances. Els textos oficials
frene* "Dixrriude"
tectara de l'Ensenyanca Catalana:
es publicaran en aquestes tres llenou trubat el diat26, a les guadirectament per eoldä.
tee, i portal a li4platja, on va
' "Considerant que als centres d'enEs garantirà el respecte i gües.
per
l'Es-s
oficial sostineut
Resten prohibits els jocs d'atzar.
gua ant ej radaaedar-s'llt
tj
lliure exercici de la religió dels
ries.
HA COMESCA -': EL PROCES ha guanyat el primer partit l'equip es- senyament
panyol contra el de Balgica, per sis tal. la provincia o el Municipi. no es
indigestes i lees präctiques tea- En canvi, una decisió uninime del
Acabä assegurant que les %% er lun sentinel la. essent
A AQVISGRA
admissible
tme
caísteis'
abra
discipliComité ele control pot derogar
liares negneincions referents
dieionels.
I icat el dia segde t.
Aquisgrit, 29. -.-- Ahir comeneä la a quatre.
na que acuella que es consigna en els
1 romandant les repararione i a altres pro- vista del 'procés contra Atente' i els
Els sübdits musulmans, mar- aquesta prohibició.
El partit fou molt =ele—navas.
El rellotge
i
autoriteada:
gaudeixen
'
Els Governs contractants reconeien
a
tots
va
parat
a
s
cantrastada
roquins i israelites,
del dirigible e
bienes que intere
seus cbmplices. acusats d'haver co"Considerant que. com a garantia de d'absoluta igualtat. en el rela- xen que el Govern xerifiä conserva
hora que
tilinte seran ohiretb de la mas actes de sahatatge als ferrocarLa
(l ) s quarts de
la propietat del far del cap Esparcompet4ncia i encert en la miasi6 en- tau a impostos i rehilete.
enincideix amb ih& de la mati- deliberarle de ints les potencies rih de l'administrada franco-belga
emanada a'j professorat oficial, ie
Sa Majestat Sherifiana de- tel.
nada. en el moinett en que el enrul e s. — HAN11313.
das territoris oc -mats. Menzel explexerl'Estat
indispensablel l'aceiä que
signarä enm a representan' a
Els dubtes que es puguin suscitar
cap de l'estació a veure en L'OPINI0 FRANCESA T EL ME- ea el funcionament de l'organització
cela en la +leed() i nomenament del Tänger, un "Menbud e , el qual respecte a la interpretacti, de l'acdirecció a la mar sin gran resMORANDUM ALEMANY
de sabotat ge i el paper excrcit gris
omt.
1
que
per
conseeilent
islatual conveni scran sotmesos al entepromulgarä els textos le g
dit profes s
plendor, que duri alguna seParis, 2O—E1 memndiniern lliurat seus còmplices.-Haya!.
no procedeixi' admetre que la funci6
tito; volea; per l'Aesemblea In- ni del Tribunal permanent de justi,
24 lel corrent
EL PREU DEI.
d . ,„
al
senyor
Poincaré
el
REDUCCIO
drcent
als
r;
irrite
estahliment<
cia internacional o al Tribunal petTestaeió i el text del qual publica la Pedrea
lernarional.
Altres empleals
CARDO, EX FPTE ALS V.2.Rsenyament si ni cernida per ue,sen,l
BARALLA
Aquest funcionara adminis- manent dirbitratge de La Haia.
afirmen que van v. re ecen dos britànica, posa en cridènera eis fins
5 OCUPATS
tziatä
degudament
RITO
..u2,,,in
7u1
n
i
fi:
trarä
dirretament
la
poblare)
tad
i
u
l1
,
L'actual conveni tindrà una 'lunaparenten
A dos quarts de non de la cl',,a,n.t ,ita
globos elleasOs
Dusseldorf, p. — El Sindicat de
reals que amb aquesta ges:i6 es proindígena.
eta
de 12 anys a partir de la data de
Sant
Gernetlla,
al
carrer
de
y
entre les ones.—B as.
1T3ha
reduit
en
irt
deu
posara Alemanva. ennsisterta en
carleó del Reih
"Consideran! que nn existeix cap
ó. la qual slaura de
Tindrà fumarme de patxä ) la seca ratificaci
TES LES tablir la snbirania pnlitico-administra- per cent ell p u de la venda • del car- ni, 18. Naqueria. es barallaren
l'ensenya
SliAN ADOPTAT
dienosicii, rn1 prohibeixi
comunicar a París amb la mes gran
exercirà les (Verdee administra
Botella,
amo
Verdis
AMENT
.
Francesc
ex
l
de
gener,
ua
regiona
territoris
ocupats.
2
MESURES DE s
del
dia
g
als
bc", a compta
tiva de Berlin
ntent d'un dia cte o len
litt i judicial, tenint dret rr nx - tapidesa possible.
3f4rsella, 29.—L'almir comandant mis axial que aconsemaje un modus cepte a les neo ocupadea—Hava5. de la vaqueria, i Miquell Llano, per la qual c a. Sense inelnurel ale pulsid sobre els stlhdits del
habitara al mateix Roe. S'ignoha ,ecla- vivendi acceptable per Alemanya.
.
pot
con•
de les fronteres
oficials
s
Comentaris a l'Estatut de
establiment s delire
Marroc.
ren els motins ele la baralla.
rat als periodistes que' avien estat
En trae els ordres el Govern del
se, emenyament i prfieOrlan refereixi
servar-ee
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Final hanikap A.
Park a Teixidor.
Finals Individuals seniontes.
Senyoretes Marnet-Torras ' , contra
De Blonay a 'López
A les onze:
senyora Meier i senyoreta Ferrer.
Bolee a Sagredo.
Final parches mixtes.
Flaquer-Tarruella contra juankoPark a Lobo.
Alen dotze:
Saprisa.
Handicaps:
Finals parelles homes.
CONCURS SOCIAL DEL LAWN
Gamper guanya a Baquer.
Tot seguit d'acabats els referits
TENNIS CLUB DE ST. GERVASI
J. Durall a Ducasse.
partits, es 'procedirä al repartiment
S. Durall a Olano.
de
celebrardels
premia als guanyadors.
que
han
Amb els partits
Dicenta-Suqué a Rovira-Chassaigne. se avui i el primer de gen«. s'acabarà
Montero a Teixidor.
aquest concurs que fins els últims moMeier a Gamper.
ments estad voltat d'una exnectatib
.2darren ä Andteti.

Srta. Suqué-Sagredo a senyoreta
Muntadas-Olano.
Srta.. C. Lúria a senyoreta Muntadas .
J. Durall a S. Durall.
Srta. Duran-Andreu a senyor PonsPons.
Escayola-Nfontesó a Freixa-Albisu.
Tarrés-Sindreu a Olann-Sagnier.
ORDRE DE JOC PER A AVUI

A les deu:
Sra. Morales-Morales contra senyoreta Chassaigne-Clarass6.
Dicenta rera contra Andreu.
Boter contra Suque.
A les onze:

GRANS
MAGATZEMS

D: Correr Alcalà, 47. Tef. 6128

cito

el dia 11 de gener el vapor

PesA. MAFALD

.

Immens assortit en joguines finíssimes estrangeres i del
país, en pe fa, fusta, Ilauna, etc., etc.

Joguines econòmiques de totes clases i per a tots els
gustos, molt ben deixats i a preus limitadíssims
Al pr mer pis, Exposició permanent d'Objectes d'art,
propis per a presents

GRA S
Magatz ms i

Cal) a Centre Amèrica i Sud Pacífic

(Venezuela, Colòmbia, Equador, Perú i Xile)

BOLOGNA

Mirla

A lea oficines de Viatges i Turisme, de Barcelona,
Madrid i Sant Sebastià es venen bitllets de ferrocarril italiana, franctsos, suissos, alemanys i combinables
internacional a preus de taquilla.

per a Hogar al Clat (Sale Martí), ben situats de comunicacions,
es llaguen junts,0 Per separat.—
Raó: carrer del Rec comptal, 6.

1
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CA L Ç ATS

AUTOMOBILS

SIMON:

a
i
mostres
Liquido a la fábrica mateix les
: i calçats amb tares que no pode n :

1

mía '1 eme
CAMIONS

1

11
Iliurar als comerciants
r
U
a
:. PRELIS DE SALDO'
•a
a
a
: fabrica tie el: — LLULL, 21
a

IOPEL
l äummmunitrdmemummil

II

ESPORTIUS'
demä a la tarda

Publicitat

amb extenses informacions dels
partits
.ATLETIC SELVAS-EUROPA
RARCELONA-81.AVIA
i altres. Interessants opinions
de Färbitre M. Guillem Boas ,

PREU 10 CTS.

CATALANS

Agente:

"Unión Comercial Española, S. A.—Rambla de Santa
Mónica, 7, primer.--Clarat-

(clamara el F'ar-c) :
•
3
m
211111111111111111111•311 11191111161ilarlr BBBBB isIll1111•1112•11111

Ed1c16 Seta/anal d'Espora

GRANDIOSA EXPOSICIO

5151
PIS PRI IPA

garlan' Casa

el dia 30 de gerer el vapor

crguLlo CESARE

de Praga

La

sortides de
id BRASIL i la PLATA. I

el dia 25 de gesta., el vapor

Ríes 30 di desembre 11 de Raer
morar
Avis importante
L'abonament 1 els encimes
deis socia 'miran d'imane retirar abur de la una del &sentires, dia 28.
REBUTS
Els rebuts del quart trimestre
i anuals de 1923 només serviran
per al partit del dia yo. El dia
u de gener hauran d'utilitzar-se
exclusivament, essent únicament
välies, els del primer trimestre 1
anuals de 1924.

Llegiu

Tres abundante pl
pa I vi sanee me
inenjaior reserva
res so

BARcELobg

S. C. SLAVII

I

14 Niats 25
10
"
50
4PAT.. . 2'5

a; »Pelea

1A4AMERIOA
. sts.eibtice4 1 1 3. Tel' n 1291

costra

Part, té per finalistes la parella SalaP. Casas, essent molt possible que hagi de disputar la final amb la parella
Comas-Carci, que avui jugarä contra la
parella Sena-Mamé.
ORDRE DE JOC PER A AVUI
A les den:
Comas-Carci contra Serra-Manyé
(semifinal).

DAMIANS

PlitaiR

F. C. BARCELONA

interessant.
Els finalistes de la individual homes, són ein senyors Teixidor i Sala,
que avui jugaran el partit (jedsiu.
Les senyoretes finalistes de la prova corresponent són les senyoretes
M. T. Lacambra i A. Martínez Sagi.
La prora de dobles homes, per una

REIS

rlt

•

SOCIEeourE GENERALE

•

Si voleu vestir

Sucursal de Barcelona

II

béi a
mol t

a

confieu la con-

l'Etranger et les Colonies

de Banque

.•

ge, Bruch, 1.

a

Plaça de Catalunya, 20
IC

maktopeimulaliaaAl.3w,

a

fecció dels vosI

XES Ei)E '–OGUER

'

t

ha mental el
DIETARI CAMA
DE MIAU de
1924 Rlcament reIllgat amb tela
EDICIÓ BC CAVIA
Pm : 2 vessetes

11111Bearm

r•BIllar ISIZ15Stierflrett111111iIireiennwsisp

el

Cachete

Doctor

1

PAPER. DE
FVMAR.

,

If

bé visiteo eis nostres Magatzems
»41444444*•••••ffl...

SAT
ea el

seu Gran Xampany

ULTIMA CREACIO DE

Bodegas Bilbaínas, S. A.

ibuixos

:
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CANQ ellGOS

e

II, Palay°, 12, ter, 1.

DE URDES CRIND,..1',

TELEFON 797 A

0„II

1

:

•

Demandes a Ei R

791

. )11,

seiec-

es

y

dillilniterillillilliiilleillillieleel

Per a comprar

fions gèneres i

VOLEU ON XAMPANY?
og ANEU-LO

ff

1 REBAIXES CONSTANTS

blanda, 9-pral.

Acepte exclusivehbm Me Irisa VIO. AL Y Rusos,
5. en Ç.. Elneradayet.- Venta, 5 ptae. fumen:
SiceLk, Rambla de'dat Flores, 14; Pantorra Os"in, Princesa, 7, y, principales farmacias de Es.
P" ..Pbriv a si Américas

iCLASICO

VESTITS DE SENYORA I NENA ... ... 30 PER 100 DESCOMPTE
99
99
15 " "
... ...
ABRICS
99
99
,,
... ..., 20 "
CAPELLS
99
GENERES DE PUNT.. ... ... ... ... ... 10
. ... .. , 10,20 i 30 Y9
MOBLES ... ... ... ..
.ff

Rofastes
i Comas

Solaré

que depuran la ere y loa humores, delimitan A
la orina eos prepint ados antééptita.s y micrublei.h.:
sus admirables res hades se experimentan ala., pi
mema tomas, la m neja proviene Pasta el templete
y perfecto restahl Mucuto de todo el aparato renito•orinario, cura liso el paciente por si solo, alll
in ecciones ni Ini, no en que haya de mte,enir el
inédito, y piadie so tera de su enfermedad. Basta
tomar esa taja par convencerse do elle

y

13151_1 -FERIA - MARROQUINERIA
PARAIGÜES =RELLOFGERIA, ETC.

abrics ala
treria

ea toda”tis rnanrat 'ami/ ir, pr.onl nn
qaioa. ristita, poi mrdb.01. etc., por crónica, y rebel.
de,g que sean, se epaa pronto; radicalmente coa

Demaneu-lo per tot arreo I a casa Fautor: Taploerla. 4. LlIbrerla
--- BARCELONA ---

preus

q
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AMB MARC DI fERRC)

144......4•44444~4erre44644444444+444~~.-%
EPILEPTIC t $ N ERVIOSOSi

Sublim marca

R.MAR1STANY

.NEOIASTENICS!

Casa fundada el 1870

cimmtgu itÄDIGALrENT nunb -BonosM.."
nova medie:le:6 SENSE els inconvenients del

AL COMPTAT
PLASSOS‘LLOGUER

BROMUR. ULTIMA PARAULA DE LA CIEN
Existe4osprenent. en l'hIsterisme, espletnteil, mligrenya. Insomnle I Incontianoia
nocturna d'ena. Demaneu "DOROSAL"
centren d'esneelnes 1 g ambeta tlelabert, Princesa, T.

18,Pl8zaUdliga,18

pre
púbi;

DA RAT,e1
de del
Indiscutiblement el mil:or e producció
nacional, elaborat a les sev grans cave
que posseeix la Societ- a Maro
SE SERVEIX A TOTS ELS HOTELS 1 RESTAURAN-- fE

LUMEN

VENDA A TOTS ELS C LAA *DO

1

DROGUERI:ES

CS

▪

PLACA REIAL, 13 - BARCELONA - TELEFON 2014 A.

SUCURSALS
Madrid, Alacant, lmeria, Bilbao, Cádiz,
Cartagena, Gijon, Granada, Málaga, Palma
de Mallorca, San t ander, Sevilla, Valencia,
Saragossa

Robes cinfeccionad g s par a SEnyor
Vestits d'american: corrent o creuada, en géneres vade ptes. 36 a
Vestits d'uniforma per a xofers, criats, grooms, porters, etc.
Gabanys de tote)classes, en articles superiora, gran

150

de pees. 50 a 1.15

de pees. 50 a 200
de ptes. aS a 198
Impermeables antlesos, Regland o lIackferland...
••• de pees. lis a 180
Capot especial pir a xofer .
Capes rr-r a cobriadors i ordenances
..• ••• a mes. 38
de ptes. 25 a 125
NOVETAT! Sveters llana... ...
..• ••• ••• ••• de ptes. 16 a 43

VESTITS FRACH-SMOKINGS

g

obes confeccionadas per a Nen

Vestits en tots models, per a nens de 4 a 12 anys...... de pees. 18 a 6c
Vestis d'americana, corre , o esport, per a noiets de
de ptes. 27 a 80
Gabanys'per r.nens de 4 a 12 anys .
••• ••• de ptes. zo a 80
de pres. 20 a 95
E l s raaieixos, rer a noiets de 13 a 16 anys

Sabateria

PELLETERIA, CAMISERIA, GENERES DE
PUNT, CORBATERIA, GUANTERIA,
BARRETERIA, SABATERIA,
PARAIGUES, BA q'ONS 1 ,ARTICLES
DE VIATGE

FABRIUES A PALMA DE MALLORCA I VICH

81111Z•BlIB

IIIPERMABLES AMB O SENSE CAPUTXA PER A NOIS
DE TOTES EDATS
CPIPETES IMPERMEABLES AMB CAPUTXA

•••n

EXTEN1 ASSORTIT EN CALCATS DE TOTES CLASSES,
EN FORMES I MODELS ULTIMA NOVE1AT,
A .PREUS REDUIDISSAIS
Borceguins stária negra. per a senyor...
... a ptes. 12.50
Sabates osciria negra. per a senvor
... a pees. 1375
Sabates dórgora negra, per a senyora.
......... a pees. 1250

•

11 MI

IRIS

111 111 -141111-111 • B 111

-arare

9

-

-

!
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GENOLLERES, TUR3IELLERES. DEFENSES, MITGES
GUANTS, PILOTES, MALETINS DE LONA, ETC.
TOT A PREUS MOLT AVANTATJOSOS
EQUIPS INFANTILS EN TOTS COLOR, A PESSETES 8 ' 5 o

MAQUINARIA FRIGORIFICA
PER A FABRIQUES DE
PRODUCCIO
FRICORIFICA
IIINIMIUM DE CONSUM DE PORÇA
«MUR DE

•

•
•
•
•

G E

L

HOTELS - RESTAURANTS - IZAR! -

CARNISSERIES - TOCINERIES - LI-ETEMES - FARRIQUES DE XOCOLATS

a
gl

a
ri
a

IDEAL PER
AUTOFRIGOR LA
A LA e-rrrA INDUSTRIA
F . VIVES PONS """MDRW°Citi," r)a
E
. MI1111•1111111•111•311111111•13•111•31•11111•11131311•1111111111•1111111111•18••••••••••immieV

N1AQUiNA

pral. :: Teleion 3344-A

p

.

BARCELONA

E

Drouoilis, catarros, asma y demás
afermedades bronquiales

•

Grao anona de ratas Ida tat el
Que cal per celebrar la alt de

"La Sud América" s'imposa

GUINEA ESPANYOLA

l'edil': Anemia I unes de eriedi audd es No n a les 24 hola

Placa de

Santa Anna ata.

radicalmente
con las

a au a

l'Estranger

3134

aer aprendre

com?
Anarit a 2

Intc?
tudiria

3
BE B

MIS

G41 S LITZ
EKER
novas

••
••
•

ven a totes les farmacias de tatalunya l Valéocia l Angt) iBalears a
ORARE TALLERS DE 111.111R$TERIA a CALDERERIA

I

C."

de totes clanes : L:eivuladors IEstufe
Torradors : Assecadors

;
tP 'r U7
i.
4FIC111213 i TALLE»: Consell de *Hit, 135

Procediment americà- Unica a Espanya
Sobres comercial:, a 6 ptas. el 1,000.
Paper dc barba, a 9 pto. resma.
Targetes de visita, Iliurament imme-

a

•PRECKLER 9 SABATE

'

Ui

fl d'any

BERLITZ

SE CURAN

Tenno-Sifons

vedella per a bornes .............................. a ptes. 1875
a ptcs. 16.5o
per a joves

▪ i CAMBRES FRIGORIFIQUES

aaraaaaanaaaaaniaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaar•

ióines•
tomó:ni/mes : Bateria de cuina 1, TIC ii_ Fnm Än8 ti
. t ct

... a pees. 550

ESCHER WYSS Y C. A : ZURICH

JCSEP ESTEVA i Cha.
Wabrica a Sarria

per a Futbol

mgataaaaaainaaaammainaamazinaltaaaaamaiwainaamaaataaaamaJ
d• 40 r 41) an.

Matcrials armats ab amiant exclesivament
Portal de Angel. 1 i 3

Equips complets

Jerseys qualitat superior en tots els colors llisos i combinacions llistades de tots els Clubs federats

Pe

PER A TEULADES

1

11•11•1111131•11.11

• 111111111111111111111111r111111111111111111E1111111113
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Ptas. 5 05 m.

E& 0

ie...........................................................7•
-

in 11111 11

uIlf

a Nena

Vestits de sarga, crepé, popelín, etc., en tots colors,
adornaments brodats, per a nenes de 4 a 9 anys .. de ptes. 35 a 50
Els mateixos, per a noies de 10 a 14 am,s ... de pees. 45 a 8o
Abriguets vellut, llana, gabardina, camussa, etc., adornaments brodats. per a nenes de 4 a 15 anys ... de ptes. 20 a 100
de. pees. 5
NOVETAT! Swcters per a flejes, des ...

VENDES AL COMPTAT
Plaguen

Mansa
:1 ondulada de
120 per 76 re,
ates. 7'Ete zal

Confeccions n er

FIX

PREU

TOT COSIT :: SOLA GARANTIDA

B

EXTENS ASSORTIT EN CAPES i ABRICS DE PELES
. IMPERMEABLE, BATES, FALDILLES, REFAJOS, ETC

Tots els anides que es venen en aquets Magatzems
són fabricats i confeccionats
als seus tarers de Barcelona, Palma de Mallorca
i Vich

YS FOLRATS DE PELL :: GABANYS DE CUIRO

per a Senyora

Conbccions

... de pees. roo a 165
Vestits sastre, folrats seda ..
Vestits de punt seda, tricot llana, crepé, etc., adorna. . . de ptes. 85 a 220
mente brodats a mi o pell ...
Abrics de camussa (lisa o brodada, panyet, etc., amb
... de ptes. 38 a 140
adornaments brodats
Paletots punt llana o seda, en negre, colors fantasies de pees. 20 a 120
de rees. 62 a 225
NOVETAT! Abrics "Troja Quarts"... ...

elativo
de
Anglas
Francas
Alemany

Principiante
i avançats.
Preus especials per a
dues o mis

persones de la
mateixa
lía i per ale empleats d'hotels.
Traduccions.
PELAYO, 58
Telef me-Oficinas de arnatiag nit

diat.
ro/mafia de rifa per o Nadal. i Taloettsris llague', de zoo fulls, paper del
mili«. a 0 . 50 ptas.
Rija de Nadal, grans neretats per ter
participacions a la clientela.
Almanacs de paret. Boniques plagues
amb anunci, a 0'25 ptes.

Intmens assortit d'originals almanacs
de butsaca, qualsevol preu.
liiralls reclines, amb °t'uncí, roo pes-

setes 1,000.
Tagctes perfumades. a 35 mes. 1,000.
Carteres amb bitllets de Banc, pateotadcs, des de 30 ptes. 1, 000.
Cromos futbol, amb anunci, a ro pessetvs cl 1, 000 (mínimum s.000).

1 un sens fi d'articles de propaganda a preus limitadissims, per
ésser fabricad() exclusiva de la casa, que garanteixen un reclam
constant i durader

Vanos 1PAN.YEL'Lr
pessetes
bonics i estupends dibuixos amb mànec rodó des de '70
el miler.
Abans de fer la vostra compra demaneu-nos mostra i preus

Corts Catalanes, 550

Telefont 43-87 A.

1:1
GRAN XAMPANY
9 criat
el .Leplu- 3
111

ga de

lee

"DADO"
Se

tabriració francesa, s'atenen, perteMee. de
CENT A DUES CENTES

COPIES

d'un mateic origina/. et
pot desee (el a mA o emb qu alsevol mäquma crescriUre. Je Ales t de elnta o tampd. reproduint Igual tnent Mbutcos. plano.
eetats Ce romptes, musica,
etcelera.

MlicoisIa 13110
grandària cornercial
plan. de 21 por 31

60 Pessetes

:
eemplelament equipat. amb 12
tupes de paper hectogrüfle. un
(tasen de tinta violeta 1 una esponja per a netejar-lo.
Consmuelz l'aparen mes net,
senzIII, prättie I eronAmIc.
Concesaionari general:

A. MARTIN MAYOR
del Cenen, 24.
C
Spartet tte Correus 598
SARCCELONA

IEL 111 1 V
en

A.1113 L'APARELL

1ULTICOPIA00R

grane coros natural.
- Colmados t Drogu.rio.

maimaalialalianna

FUNDA stmdri
MENJARS A LA CATA I NNA
ESPARTERIA, 6-V1DRIERIA, 12
Telaton 1378 A.

-

•

!an brillar tots els metalls

corn un mirall
Fixeu-vos en la marca i rebutgeu les imitacions
(HEM-WERKE . LUEISZYNSKI Ä C AG. bERLIN.LICHTENDERG

Aquest ull veu que

neteja el ealgat mes be que
qualsevol altre composició
Fixeu-vos bi en la marca i rebutgeu les imitacions
EM-WE K LUBSZYKSKI C AG -BERLIN. LICHTEN I3E RG

