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"ELS PORTES D'ARA*

Les dttencions amb motiu
ILOSOFICAMENT Franco« Pujols del
LA DEMOCRACIA
plebiscit del C. A. de D.
-,+--

ri

Paul Verlaine, que no va regatejar res a la vida i es Va tirar
e cap, guiat pel seu instint, guiat podríem dir solament per
"sera anima", va estar una temporada a la presa).
El poeta de la més Lira sensibilitat, de la Mes alada música,
que va distingir tota mena de matisos, i el que vä tastar tots
aiguardents de totes lo tavernes, l'hauríeu vist amb la vesta
el condemnat, que (lanaria sena dubte Mes relleu al Sell Caparot enorme i a aqueas dos ulls menuts i clars.
De l'època en qué Veaaine va jeure a la presta san uns verOs setas, que precollitzell ta fina, la intelligent inacció:
"Funipt• s philosophiquenient,
rien fai ,e est doux.''

EZ

.1

umar d'una manera filositfica! No fern res, el no fer res és dolç!
Qua vol dir aquest fumar filosòficament? Aquest aplicar
als Ilavis la pipa silencimi de la filosofia? Aneu a saber quines
eren les intencions del poeta enfonsat ! Es tan dificil comprendre
a intenció d'unes paraules!

moressions de Londres
A TOMAS GARCÉS
aboira
En arribar a Londres, de París, i barvar a l'estacid de Victòria, la primera impressió As
'ofegar-se. La boira i el fum
us posen. a la gola. Al cap
I uns quants dies, perö, us
lahiluat al fum i comencem de
robar grb.cies a la boira- No,
videntment, a aquella boira
ipaca i pesant que algunes veades caù damunt Londres, pera
1 a aquella boirina que aqui
eompanya ädliuc els dies mes
lars.

Veure Hyde Park un d'aquests
es maravellós. Hyde Park
s, a estarles, l'esforç ruda adtirable que colmo per donar
alar estétic a l'herba. I{ iii

lies,

rano ellensions on ejearbre

Ari nìolLlsr.Pente-11...gran
tuantitat interim (una herba
'e color indotinit, ni veril poma

; y rn; la del Nord de Franca, ni
erd fose cont la dele ¡metros
ats i una cuan onelulavid daant nostre, i uns quartl, arbres
fons elle projecten u p ares fluidas d'un. soldi roig
-fin prdu per dar-tino una de les
:»pres,ions nids Per.;
lobt o que aquesta impressid
tu pos,ible si la boira no ha
indoleis tot i no ho fe. lvi Inés
t tridre. El primer terme clac:
I veril de Hierba d,. franc i
aire 1 ransparent; una alma es
Aniden les petaca braneuetes
, els poca erices pelats de Phi\ ern. Peri) unen]: seguint ame
vista cap al fons. TM el, soba , al verd dr Hierba se sitperposa un hiato blands. l'aire
'ent rar , les branques •Iels arbres perden aquella duren de
erava1i prenen la suar ‘,a! deis
dditrixos al Iläpis la /I vii441,/,
les branques des-apta u les
nerden eOflt'ri'Cit u !tel.... Les rases tlel f
dibuixades al coa
E! firb&
7: . 0 un parlit de fit bol, t'O
:fiXf. As 1111a .inja
als ulls. He anal al cama do
1rserial a venta: un parta El
I t fiad té, un cert punt dp tris• - a a Londres. Es dissaba 1 la
ada. La gent surf del traba,
..r re al earnp. El dium e nge en
;: gran ciutat, la gen!, e- d
.a p ia pera el die de reina :id_
és igual. El teixidnr mil
%le emite entone As. el

dia

intes. i rznal cine el teixidar mil
rente quince. El dimite: ge,
nn P anvi, dirima que Padas r tí retrén la ,ena personalitat. Dones
I.A; aanf. e futbol lt5 rosa de
dia de feina. Per ajo() té aquella invencible tristesa que té
sodefat moderna, un el treb11 esta org anitzat sobre la bata del ataxia' menyspreu per la
peramalitat humana.
Por anar til cante de l'Ara_
n - 11 ea! prendre un Mfelropolitit,
hi anem cinto diSetitir
Pjfir

sobre el posTilile resoltat.
nartit, però cense aquella rn;:a_

Pírica despreporcid en
s ianament que earartere a el
mstre píllale. A l'hora de ha_
xar , leo galenos del Metronola
eón pfaites per contenir tan1 1 gent. Lentament artera sortipa eaminanf apretals
lassialissos fine que al ala fk
den m'Unid:: hem angla. arribar
fora. Una ona de gen, v a Sur,
lief sense parlar. de la porta
del Metropoliti t . Diriem que sal
a ineires als quals totjusi sor_
its de la irdaa eta dg ofert
un
divort i merd pel pal rin.
munp es davant mateix /lo
.'"sl aebri. Son/ trenta mil. Tren.
tamil p roletaria, dina jo. Una

banda de música toca martes

populars: La impressid de tristesa i —diguem-ho clar — de
miseria, aumenta.
Perú, surten els jugadors i
as oblideu del púlale i de Int.
heu niel eom As bella casa //ostra l'espectacle d'un partit quan
el sol es comen:ile pondr..7
Dones aquesta claros de sol és
la que cau ara sobre el cama
El sol és alt, pera s'ag. d'aquel l
roig de posta, i as eh poden mirar sense que els seus raigs us
facin mal. L'herba del camp
d'un veril fosa Els jugadors
l'Arsenal porten jerseis vermelle i pantalon o titanes. L'efect o d'aquestes taquee -veras:elles i Manques sobre el verd del
camp .1 , meravello,‚
...f el partit? El partit. mies,
avui és cosa serundäria. Per a
un . inedlOst caçador d'enuations
la 'caca d'avui ja
prou
gra n ssa.

Ca -el de Nadal
C o ntras° q ue ern eosta de
VPUIT loo gràcies d'una citara.

masa' gran. Els Ir:alivies. el
brogit. els nuttropolitans. la le_
birretina cense fila, ele anuncis
eléetries, no cm daten res. Crea
al contrae'. que quan una einfat comença de leuir
ha de cercar al g una manera
elegant de fer-s'Ito perdonar.
Cha punta de gräcia que ho cobreixi tot. cont Paris, o un nota, esprit de eonservaeid du' la
vella tradieid que la itidividuaMiza, roa) fardes (ilitats alemanyes. Iondres és la eiut al europea horgit nit, s gran. Pera. malgrat iiixtr. no bu perdis t
lt intimitat. lli ha lloes LOIIdro- ha dit un poeta. a la porta
deis guate el soroll s'ha aturat
o ha .mtrat arel: passos suaus.
•
q ue di' dia ha de sofrir
el soroll de la City. pian arrilta
el vespre so'n va el nufl: 111111y
possible del centre; (en el soroll
no arribi. El earrer 011 vise As
tranquil. Itaram e nt lii pasea un
eturrualge. Anant can a casa. a!
eesipre. Co Y011ell cierna' e s
-talesfmíiquesopnra
del Me. Duran! aquests dies
quo s'acosta Nadal noma, intPrrornp el silonei de la nit algua Por trinfarit e ti ele 2Pflt
g ran quo Parda eanenns andalenques. talles camama nnpu-

lars. rttnb tun regnet d'hin:Tm
religide que omisa. Diriem
quo Taladres s'ha ohlirlat deis
• milions crhabitants i es orepara per al Nadal nle de T'intima (anoria dels pelas faltara
Nowell. Nowell.
Born is the king of Israel.
Acuesta cama. °ida en la nit
freda de desembre por les nene
d'un ciar d'infants, dölla a les
coses una punta de atalida

emacia.
Demil farmarem al brogit,
la (-ROM lina mira roronforlats.
Que tantita a estitie,, , el brega
massa graß. •
cal un xic de melangia

per ben anar-lo acompanyant.
Joan Orexell

NIMMBINIMINIMEM
AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN.

SURA MUTAR

Joan Ma"---1-ragatf presentava la
poesía de Era/iluso, Pujols com
una creaciú espontània i santto g a que parla ade la tersa molla i do la frasear dele pàmpols
i del raig do -sol, i de fruites, i
de aapoteig cl'aigües" poesia
dominada pel -sentiment del
meravellós" i feta sota el mestraigo del poble.
Maragall devia veure, a niés
a mes, en als versos de Francesa Pujols, la seva teoría do
la "pantalla viva" dula a les

últimes ronseqüéneies: "quan
el poeta desmaia. el vers can
esguerrat 1 fa llästinia”. Al Postat de la paraula viva. un aiguabarreig de paaaules espontànies,
pera mortes.
Francesa .Pujols. adolescent
encara. s'acosta al poble. Intenta de fiar una poesia popular, a rombra direata del
romancerel. Aquest aeostanient
voluntad, aspesla subjecció a
la lírica trailleional i anònima,
de la qual proa Mime les incorreccions i la brosaa. ens expifia' el seeriet del sen cant,
-El perfet és /l'esp o ntan i d'un
esperit culaivar, din un poeta
espanyol d'ara. Cerquern en
l'obra de •Franeese Pujols les
belles monioles que assenyalen
aquesta actitud.
Quan el 'Poeta abandona, de
tan ple que se sent, la fesi, es
guau la sena poesia lanilla tud
pura. La parfettria, as sempre
natural, espontània. Cal. mata
que la creí un esperit madur o
.
cultivad.
Ileu's aquí. a p retados en les
pagines (raques( llibret, algunos poesie g• de Francesc Pujols.
Sén. gaireaa toles. camama i
baladra. En. quants indrets lluu,
roen/, aestrella inspirada! En
plantes lantaca lasca la t len
d'una poesja simple. clara. ba:
leganll

EraneesSe viole s'apropava a
la poesia 'popular amb un gest
massa rentlit. No va saber seinStr //ron heare'vegades. el bogo
espi/s di' • ,lia eaueb del Doble.
Me ti a! per: una amor flatnejant
va humili,nr-se davant la paraula viva i la harrnera. salara.
Aqucal 'linear-se en eos i :Mima a la Roesia popular, va ter,
tac veritaL . que el ‚ 'ere paigips
mes d'un imp -e:guerra! i teta
llastinta”..potta va encendre heNos Innadra ser/diles, d'una
simplieil al meravellosa . . Cal Re+.1
. el mirar/fe humil que
gir licitud:
e mita " ati de Sard ‚latan",
per benear la comuna; que
esleid e llnsia aquestes fresques
flors de poesia.
Tomba OtieOda

Full de dietari
L.4
CIRCULAGIO

EL. PROBLEMA DE

Ja sota rantic regim va començar
a encarrilatr-se una mica la policía urbana de Barcelona. En les cruilles de
teja:sis ceres, va començar de coitocar-se UIt individu que amb el bastó
icia sertyls al, vehicles perquè avancessin o Jperque s'aturessin. Nosaltres
Imo varen, aplaudir. Tot era començar.
Però passert dies. passen meses i no
arribem 5 un veritable estatut del
tränsit cam els que regeixen a qual&evo' citltat d'Eueopa. Els guàrdies
urbana. tunb exceltent voluntat, van

fent amis, el basté senyals als cotxrs,
als trandries, als autos i als autümnibus. heim motu senyals. .A estones
senile tb/ment que donin p icó d'esgrima de bastó. Els cotxcrs, carreters
i xofers, atener' els senyals amb una
relativa fidelitat; n'hi ha que nis les
acaben d'entendre; n'hi ha que no se
dadonen.
Crec-. i ée una opinió absolutament

desinteressaca-que 1;1 primera providencia a adoptar per l'Alcaldia fóra
de suprimir cl bastó, mases liara, que
duen els. urbans i posar-los uns guants
blanca.
Un Ittlä amb guants blancs-veritablemeit blancs, blanca de Jet, no de
nom-ptS t fer indicacions gentils amb
totes dies malo.
En slgon Ilec e:aleje:fria que els
eierecuirs de valides no es limitessin a eontemplar la mímica dels guirdte ells també. en acostar..
Se a tés «Miles dificultases. haurien

d'assenyalar amb cl !mete estés la direcci6 que &Muten seguir. Aleshores,
rurhic amb coneixement de causa, pet
nbrir :Cada vehicle la ileva ruta. Et
que eti de renta:tenis i vol girar cap
a la \fija. Laietana; el que ve de Claris i %id girar en direcci6 a Correas:
el cine ! paja per la Vil Laietana i vol
'girar ." mip a Fontanella... tote has
ifexpljeardso amb un aelt enraonat
del ç dret o de l'esquerre. Mira
ment. com pot endevinar el •gnärdia
la secreta intermi6 de asta vehicle?
si Di tejen enderinar i n la bi diem,

HAN ESTAT DETINGUTS

EIS DIPUTATS DE LA

MANCOMUNITAT SENYORS ROMA SOL I PAULI
GELI -:- A MONTBLANCH HO HAN ESTAT L'EXALCALDE JOAN POBLET I VUIT REGIDORS
A BARCELONA
VISITES ALS'DETINGUTS
A desgrat del Prqi encaminat a xeduir el nombre dels visitante, torea
moltes les persones que ahir volgueren testimoniar thyr amistat als exregidors i membres del C. A. de D.

empresonats a la atodel.
Donen' uns guante notas: els senyors Barbey, Guaina Massot, Maytira, Rahola (Baldiri i Pere), Puig i
Esteve, Cabot, Junyent, Nadal, Borde:, Llimona, Sabater, Vida! de Llohusera, Sagarra, Rogent, Joven, Mastener, Ametlla, Pellicena, Estel-

rich, Montens, Par, Sandiunenge,
Paliarles, Rossell, etc.
Els nombrosos intont6hils que hi
havia a la porta donaven a la presó
un aspecte de gran gala.
•L'ia_.',""•-"at' •

.7 r
e ettlegaelliken.e0
LA DEI. DIPUTAT DE LA

MANCOMUNITAT SENYOR
GELI
A Jefatura" de policia slan
rebut, , segons sembla, alguns oficie
més dels jutjats militars instruint noves detencions.
Conseqüencia de les ordres donades, va. esser la detenciO, a les primeres hores de la n'atinada
del diputat de la Mancomunitat pel
districte de Figuerea, En Pauli Geli i Maiiti. que es trobava accidentalment a la nosira ciutat, que en el
primer tren foil «inclu ya a Girona
per dos agents de4gi§ilavcia,

olou

Diunumge, a les ices de la tarda. varen ingressar a la presó de Giroaa
rex-alcrikle i els reeidors -de IAjununtent de la mate'xa cintat senyors
doctor Francesc CraI i Turban. Darius
Raiuutla i L'oreas, Joaquim Torder.4
Ramon dv Llobet i Ile Pastors. Josep
Calvet Rubí, Ramon Varderi. Joaquint
de Camps i Arbois i Rafael alas, i
processats militarment per haver aprovat, amh impirtants m«lificadom. la proposició del C. de D. del
C. i de la I.
A L mateixa presó han ingressat
elt regidor:: de PalamA, La pera, oto

i altres poblacions de la provincia:
OLOT
Tal com ja teia dies que s'esperava;
el diumenge, amb graos precaucions,
toten detinguts per la guardia civil els
ox-regidors de fa coalició republicananacionalista-obrera del passat Aj Untament que presentaren o aprovaren
proposició del Centre de Dependents.
Amh tot i esser esperados causann
forta impressiti f. donaren Roe a cnmentaris diversos.
Es detinguts per les parelles i condas a la presó. tel han estat molt
shts. m'in els senvors Francesc Vayreda, Amoni de
111mon
Ramon Sargatal i Emic Coromines.
Els altres no foren trobats al seu demiel. per?, a la tarda ingressaren vcluntariament a la presó En Joan
:leva i
Joan Pau.
Sin deu els que intervingueren en
aquest assumnte, perA dissortadament
el socialista Joan Serra mori el passat istiu.
Les detencions foren fetes a/ miginteressats. j en
algun d'ells ni temps seis dona per
canviar-se de roba. El senynr Vasceda fou dctingut en sortir le missa de
dotze a la placa de Capellans, i la sera
seryora no l'abandona fins a la pees.
F.Is detinguts van isser conduits a
Girona per la guardia riel'. Eltra . al guns parents a l'estació ifi hala boro
andes a comiadar-los.
MES EMPRESONAMENTS
DISTINTES POBLACIONS
GIRONINES
Ilan estat detinguts els ex-regidors
d'Amer, Anglés. La Pera i haltera poblacions que votaren la proposició del
C. A. del C. i de !a 1.
Han ingressat a la pres6 dc (Arena.
A l'hora de trincar aquesta edició
harem pomo assabentarmas dele nona
dele detinguts ni dels de lee alto., p ua lila

föns.

que. diantre ha de irr l'honorable guärtlia per complir la seva complicada
missió?
Cal educar simultàniament els urbans i els conductora de vehicles. Es
indispensable que aAjuntaMent de
Barcelona confecchoni un manual del
trinsit. bett conek, ben priatio i amb
lamines i tot.
Carlea Soldevila

A LLEYDA
EN ROMA SOL, EMPRESONAT
A Lleyda fou detingut ahir
al mati, per ordre de l'autoritat
aladar. el conseller de la Mancomunitat i ex-president de la
Diputad() Neydatana, En Romà
Sol i Mestre.
Es diu que el /mitin de la
detenció està relacionat amb el
plebiscit del Centre.
El senyor Sud ingressa segui.
dament a Presous si-

tuades al Castell, on quedä riemosament, incomunicat.
M, CENTRE DE DEPE"NDENTS
Per ceder de l'autoritat militar la pnlieia va practicar un
registre al local del C. A. D. C.
I., de Lleyda, procedint despees
a la delenciú del seu presbicia
En Josep Soler, i de/ soci Emili
Iloseh.
Ingressaren a la presa, queama inromunicats.
EN JOSEP CARECE'llAN.
TAT PER BALAGUER
No s'han confirmal els ru-

mora de la tief coció del diputat
de la alaintomunitat senyor Calaceran. El que hi ha, segons
seriada, es que en tenis noticies
que la poliria hania anat a eerear-ld, i frobant-se fora de Bah:gime, ha telegrafiat als seus
l'amillare qLluo es posava en eami per posar-se a disposició de
les aultitilate.
. A TARRAGONA

"LadeN'en de
Relallem
ragona - . ti ti etant s Ita vingut
distingint pi'l 5ell entusiasme
pel..Directori:
.11 rOnec i Gaste]) de
Pilats estan empresonats els
vuit ex-regidors de Tarragona,
senyors Babada. Alonso, (lilaItera Arana, Enteras, Miró,
Prats i Masdeu, als quals se segueix procés per haver nota( una
proposició que enniit redactada
pi Conlre Autonomista tic DependentS de Comen; i de la Indisida, de Bareelona, :lema-

nant per a Catalunya el reconeixement de la seva persona-

lita!.
No 'lomear aquesta noticia
rom .1 intormadnre, porquii totIrían ja la (-nimio: ilda la eiutal ha antut it visitar. entre

reixes i ferros. els estimadissilils empresonals test inioniantles una afectuosa assistéricia,
en la qual no es distingeixen
els ainies deis adversaris.
El Nadal il'enguanv ha estat
cruel: ha portat aquest
cié,: 'con) iii vel de trietesa a les
tradiPid i familia.
festes
'raer:mol:a s'In: sentit una
rtiilia i no ha nogal gamas len'int tinit fills a la pres6.
-La Ven de Tarragona", que
comida entre ois quo estar' per-

vals .le Iliberlat un redactor dels
més volguts i distinuite. poi
deixar-lo a ell ni als eetts coropanys sense illIPS

par011ieS I le

respeete i d'amistat, més intimes ara 1111P mai.
1 desitia ainb Iota l'ànima
qui' resent reenneguda la 'anoeimeia i prdrintisme dols rore g idmis mechosos. se'ls veintegri aviat a Ilur vida d'honms
honorables i

tia estat Tarragona, un nitre ex-re g idor, t senvor Andreu Roca. une os leobay a al:ser:1 en aparar ele seus
enronanys. El senyor Roca pertannia al partit radiral.
Ifit ingresan, també, al Casto!! de Pilids.
A RIONTIBLA NON
Cena/ p iquen d'aquella vila
que han esd al empresonats l'ix alcalde En Joan Poblet. junta'atad amb els vuit regidors que
votaren la coneguda proposicid del Centre n de Depentlems..

_

/

LA SITUACIÓ A EUROPA
' Are* motlu d'any nou, el Directori Moleta ha publicad un
manifest fent balanç de la labor
feta durant l'any, pel partit.
El canooller alemany, Marx,
vena dIrIglt un s'iré • lee poblasfeme de Ithenänia I Westfäfin, deManant al noble que ite•
amb esperit 'emes I he.
role, ele sacrificio neollesaris;
suport) lee rigoroses Me1UP418
atioessfirlee per oonetirvar la pe
la notita& del Ileich en bé de la
dibertat de la pita&

Fa moho anys que es ve parlant de la erisi del Parlarnenfaraute, de. la crisi del Llibera-

acallar i vociferar d'un alienat
pel pänie. Per això el Manee*,
base, En Hamm dei Maeztu, ha
pupa dopar-se el gustäs
peeular, no ja sobre la crisi de
la Democracia, silla , Inés prea
eisameht, solare la erisi ele l'llui.
manisme. L'Humanisme és aval
el gros peca!, pecat contra natura, contra les aesesaL'home
és per a les coses, no pas le.
coses per a l'home. L'home no
ds rei de cap creació, no 63
centre de res, no és ningú: l'home AS tothoni, la collectivitat
abstracta ho tol: ella ha de
requisar, fins la conciencia de
l'individu. .Per donar ros a
aquesta abstracció . in :Letlin
seria bo; sIl tindrà en el plinjr
la collectivitat—els Sell3
néts i remas fins a la majada
ma generació heredaran aqueas
la gairebé divina representaLa Providencia no ens

heme, de la erial de la Democracia. Ara darrerament, aques-

ta xerrameca s'haa exacerbat.
D'uns guant5. anys eneä En
Maurräs des del seu (Miel ha precisat, tant corn Ii ho ha permisa
la seva formidable diatleetica
sofista, el seu pensament autoritarista. Cesta demberates han
convingut amb els antidemberates que pulses sf que en
certs casos..., que ben mirat
hi ha situacions democràtiques
que es presten al repudia.
que... raja, que no es pot matar tot el que es gres, i que
l'ordre i la disciplina i que la
rnä de ferro, i que patantim

que patantam .
Aquests demòcrates són ¡inc
falsos demócrates o lié eón uns
pobres diables. Sovint aquesta
gent que' es dóna fàcilment dasant de l'activisme di qualsenalga xerraire antidernberata es
tan 'sol; gent acomodatiria,
gent que no vol discutir, que

abandonara.

hut PS vol amoinar. En les lerres
'latines la Democracla i moltes
altres valora politiqueo amamentals es moren ara per culpa taaquest pecat d'ontissió, el

qual es deseomposa en pecats
de tedi, de mandra, de cornodiente, de lleugeresa, de (lisa-antilla-g el. le covardia, d'e-

nuig. d'apoliticisme.

Es el pe-

eat característic dels pobles decadente, el que adorm les ene r gies mentals i espirituals. el
que acaba per atrofiar l'energia
muscular i fins la potitneia reproductora. Ales/lores s'accepten els substituta que acompleiain co que el nacional no esta
ja en situad() d'acomplir.
La gent os cansa de la pcdifin democràtica COln es canoa
des les coses perfectas. Els
grecs es cansaren 'le l'art puníssim dels seas pintora, escultors, arquitectes
pensadara, , i
,
- MieLASi ,.i 'hIltera • que- e.S
de la política denmerallea.
fou deeandiment i degenera:1d
a partir d'aquella desviaeld.
bizantinisme aleshores començà a fer lloc a la tuch i a la
salta. llora con-lene:a per eninplaure's en la iinnerfeeciA conocien!, por motiu de diversid, per
descansar i de
tanta perfecció; i així. per excés de saluLvinguel'anliel d'insimia, la deleetaeló en eo moteetruds. en co patològic, en eo
barroer. en l'o fallaciús: i alesbrees hnm guslit exclusivamera belles horrors. fascinadores morbositals: infantilismes,
barbarismos i institit aislara enp isadora, paralogismes elegante
i enginyosos. La socielat era
aleshores graciosa, Iota d'enIluernament, i subtilesa. una
societat mes que fina. refinada.
El atún es faisonava per a una
fla p ; no lii hada gran art. peto)

lii havia gran artifiri; no era
una societat rica, per?) sí per a
gent rica. llom iuui viurä ami
Inés: dies tan magnifies cona ele
que visquO Bizatiet
Perú aixd tanubd arribh
eansar, i quan el carie:unen' .1o1
bizantisme esdeving,ue i 11.tai
reposar-se en Ilietteni,me. ideshores ja no 1O havia
artistes, ni art, ni tradieiú,

sidta. ni ciar, ni eervell. ni energia per refer alguna :l'aquellos

meeztvelles. 1 hom haga. , de
raonar i codificar i moralitzar
sobre valors ara fit' als, trena.
partit d'aquella psicalogia
acomodar-s'hi per forra i esperar que per 'volee de
Déu, 1 en acates a venir, la Ilum
es tornés a fer en els eaps i on
die cors miserables i elegants.
és el que ara estä passant en los erre. del /Residió.
I d'aixe) tots cii lonim la culpa:
nnealtres. per dinissiói els
Matar/lis i els sulaMaurras, per
un rocéis :Pfteciól
1 és que la forma dentocriitira, essent la malos larma de
fit u VI, rti que ara rom ara, 1 dpA
de fa molts martes, i P er ttiolls
anys-a hornos puguin
idear, la inés perfectible, sols
pot ¿usen aixf en ers peales
avançats.
Cona ri»dividnalisme. el sien
CON)lari. la deznoräria sols
1

rolivit a is pobles contrrientment

collectivistes — ço que no es
pite una alaradoxa—. Per laxa
els comunislos i els partits monftrquics i oli garquies S'HVP0P11
en prineipi: 'llar collectivlerne
du inconscient i instint rom
el collectivisme tribal dels poMes hnrbres: eollectivisine pes_
simista i terrorista, irreflesiti;
El gest d'Eh Misteräs, des de
fa vint-i-eine anys,
alai mataba
aterroritzal, el ges-

•

I qui gosarä a mrsnysprear
aquesta solada antidemocratica,
qua', esta ale i es palpable que
la Democracia ha fraPassat?
Qui negara, per exemple, que
la Democracia ha fra passat. a
Portugal i als Balearas"! No 4s
jusf, dones, que hom combata
la Democracia francesa. la britantea. la neerlandesa, in
zelandesa , 1 ' australiana , la
sueca, la iransvaaliana i tatúes
nitres que no subsisteixen
tilde sind per molestar i contradir la "Aetion Franeaise"?
Totes les armes , dones, sesee
bones per combatre l'esperit
Iliberal i (As principis demOcräties.—El snobisme o la mort'.
Autoritat contra Llibertat !—
Qué hi farern si solament tenim
a tnä armes innobles o rovella-•
des... Abaix la Democracia!, 'et
die — abaiv la Democràcia—,
que ja en lenim prou. ja n'estera embafats de llibertat, ja
n'estem tira de critica i de reaisionistne.,Ara voleas u* boa
marital: eLmorriö _ea portará
serä el més "chic" de la
moda nona. Volem el morrió
la garrotada a cegues.
Alt, pera: no o/ala-leca que sf
he' en el moment d'ornhafament
i cansanatnt de la digni;:it huta:mi l'home va poder triar la
tirania Inés idimia, el dia de
demi:. quito noliträ entintar 313
jiik1 i retrobar la posicia humana, no bausa pas les facilita!: que li pu-torda/al la Demo(Tarja: el morral no sel Itevarä
fins ipie eaigui esmicolat per la,
podridura.

«..

L'home bastanejat als Balarais, en retornar-se es frega,
els ulls i es pregunta:
• Pert) es que ma j n • be angra,
de albea at ? Es que per ventura
la Dernattraela ha tornat per

aquesies ternes d'epopeia? Por(11I,

dones. baladregen els Datt-

deis j Maurrasos d'aquest ree6

de nuiti? Qué voten, perquie brareeen i avaloten alai contra,
aquesta Democracia que
mi tan sols existejx?
Joan Sacs
aMIIn
A IRLANDA

ALLIIIER.NMEN 1 DE LA COMTESSA
París. 1.--/Delegaciú Mane .
n l o cal —La rointessa Markaniez
ha estat alliberada abans de
Nadal.
Es el nove diputa/ republieä
del qual -se'n pot registrar la

Iliberlat mornentänia.
Quatre republicans alliberals
Lt pol,' acaben desser delingute
'lavanda a Derry pel (j ov e
de la Irtainta del Nord.
' Els Governs de Londres, fe
Dublín i de Belfast presenten,
si-Toas !Id Delegaeiti /Manden,
un fenal comú j/PI' combatre la
República irlandesa- i la intie-,
pendencia d'Irlanda.

-•S'HAN DE CREMAR. 'LES LLETRF.S•D'AMOR?
La Liberté ha ret aquesia pregunta
als seas lectors. Motes foren, nataratment, lee respectes, pecó minan, b.,h

recorta: d'una noveRa de Maupassant,
en la qual escriptor respre
./i per als homes i ip per a les dones;
"Penseu que mai ctp Mina enema, estripa, destrueix les litres que li diuen
que és estimada. Penseu en ço qué

és Aries es verija d'una dona.

viva; artes es bat amb Ittome que el
deshonra; adés se suicida... Val nts
satinen per qué. Peró si es troben despres de la mort d'-ella" proves serablants, es cremen, hom fingeix de no.
saber-ne res, hont continua altargant,
la ma a rumie de la murta, i s'esti
saiisfet que aquel'es lletres 30 hala:
calina a mans estranyes 1 de
que estan destraidee. La topeta.
fa prescripció de la mies
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Mercats
iercat d'011a
Corrent bo, a 21304.
Idern superior. a 22173.
Classe fina, a 260116.
Idem extra, a 291'30.
Preus per pessetes els roo quilos.
S'ha iniciar la nora cortita, amb
preus eleradissims.
OLI DE P1NVOLA
De color rerd primera, de 12172
. 17.6».
Groc primera. de 143'47 a 147112.
Idern segona, de 13478 a 139'13.
Preus per pessetes els loo quilos.
Sense envas.
01.1 DE COCO
Mane (amb ma yas), a 175.
Cochin, a 228.
Palma, a Ion.
Preus per pessetes els 100

01.1 DE LL1N0SA

Ce% a 2 00.
Cuit, a 208.

Sense color. a 230.
Preus per pessetes els roo quibs.
En caixes, 8 pessetes Inés els 100
quilos.
'OLA DE CACAUET
Corrent, a 200.
Refinas. a 210.
Preus per pessetes els roo millo.
Arribades de la prescnt setmana
per l'estació del Morros:

Oli andalús. 9 vagons.
Oli del país. ti idens
Queda a l'esme»tada estació, 1 va-

gó.
Per la mar han arribat 15 vagons

andalits.
Mercat de vies
Preus per grau i heetblitre i mercaderia posada al edler del cotillee;
Miormació facilitada per 1 . .I5sociadA de Magatzetnistes i Exportador,
de Vins de Barcelona:
Penedes blanc. a 1'85 pessetes.
'den] negre. a 175.
Camp de Tarragona blanc, a 2.
Idem ídem negre. a 1.9o.
( * mica de Barbará blatte, a 1.65.
Idern ídem negre, a 1'65.
Prioras necee, a 2.
Vilanova i Geltró 'legre, a rIo.
Igualada necee, a 1 50.
Martorell blanc, a 1.90.
Mistela blancas. 2'65.
Mistela negra. a 250.
Moscatel!, a 375.

Monterblellts
Nite
Berlin
Copenhague

Yolcotteluß

Rercat de Borges Blanques
Wat blanc, de 24 a 25.
Idern roig seca, de 26 a 27.
Ordi. de 14 a 15.
Civada, d'II a 12.
Panis, de 18 a 19.

Pares, de 22 a 23.
Fesols, de 50 a 60.
Veces, de 23 a 24.
Preus per pessetes la quartera de
quatre dobles.
Llavor d'alfals, de to a 20.
Pasases, de 225 a 250.
Alfals. de 5 a 6.
Palla, de 3 a 3.50
Pulla d'olivera, de 4 a 450.
Preus per pessetes els 40 quilos.
Galls. de 5 a la pessetes un.
Conills, de 3 a 450 un.
Ous, de 3 a 350 dotzena.

OLIS D'OLIVES
Fruitat extra. de 48 a so rals.
Fi. de 40 a 42.
Corrent. de 38 a 39.
Preus per guara de 3'900 quilos.
OLIS DE PINYOLA
lime. de 125 a 135 duros.
Verd, de 115 a Izo.
Preus per carga de 1/5 quilos.

BLATS
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El rrITl idUr11
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( eren, en pessetes 100 kg. 11411114
dainun g sagd origen.)

FARINES
Porta

local
entren local

k.X,•

Bianca

Castella.

•

Blanca corran Cutett
altas

(i'reris -en . peseites. eac.
clununt carro «BO)

de
de
de
de

Els receptors del cacau de Fernau ,lo l'Aso han venta quasi el total de
la darrera imporrant arribada, donant la sensació de fermesa els preus
del nostre mercat.
Fàbrica de Productes *efes
Bajeles de Valencia 1 ad&
cles de construcció

Casimir Vicens
Despatat Taller., 72
Telefon A. 5850
Fibrica: Carear Benavent
prop de la Travessera de
Sane
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i Imacenes Beten
Carme, 8, 1 Xuolà, 1 I 3
L'ATUR FORÇOS
El governador civil ha ordenat one
cada 15 dies es remetin re.aeiOns
dels hornee dones i nens (tus
esta.l en ante foreAs, especificant les
causes de ratur.

Cal eta ccié ideal

ESTUFA .1 . M. B.
Valencia, Nin TelSfon 747 B. P.
MULTES

ei

de
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es
si
di
de

OS

Per jugar-se j,,es prohibits han estat multats el president del Centre Radical del carrer de Pere VI. antb 5o0
ptssetes: un nitre estab1iment ma teix correr. ami. 250, i 1 cate del
carrer d'Asttürles, amb nto.

T.‘NtIO.-Pereitquevia
41o1 1 : 1'uf P . , 3 5. T. 3692.1.
Segueixen augmentant les publicacions en catala. La caia Salvador Bunavia en; ofereix una !tova (Aleló
t'un Dietari lurte:lea, Mitre de meIttirin' amb santoral catalas der a
1924. Es la primera publicació en
aquest genere qns s'Ira ustainpat en
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Gomila (iotogravat), Provenea, 226;
Productes Florian. Salvadora, 22;
Caies Brasil, Rambla del Centre, 23;
Joan Eiguerola. Passeig d'Isabel 11,
12; Casa Gol, Sant Par'. 24; Lacalle
i Companyia, Borrell, 162 i 166; Sanx0 i Companyia. S. en C., Aribau,
159; Banc Vitalici d'Espanya; Ciments Porlant. Ronda de la Universitat, 31; Auger i Jubany, S. A.,
Casp, 35; Carlo Erba, productes quimies, Urgell, 97; B. Garriga Escarpend er, Rambla Santa Ifänica; Ch.

Almacenes Belén
*eme, 8, 1 'tuca., 1 i 3
AGRESSIA
A ta marinada d'ahir 111. rigilant del
cairer Ample trobi eses a terra un
heme, ferit gravetat: Es diu Benet Rius i Prió i té 3.1 anys. Digne
que estava fcrit a constiqüincia
rel -Ii donat tina ganissitada Gregori

Botana de

verme.

Retalls d'astracans.
Retalls de genere* blanca.

ro
u

A lmacenes Belén

ra

Carme, 8, 1 Xucli, 1 1 3

Pa

f

JOIES VILANOVA UNIO, 6

ei más bon eubstltutiu de
laotiutola materna

Treballant a les obres del NIetropolita. pou del cartee de les Corts Catalanes i Viladomat. Pere Asear es
produi una torta contusió a la reglé
lateral i 'commoció cerebral.

ix

Treballant de mannbra. Conga! N
vella es produi una tenida a respatl
r7reta. de pronòstic reservat.
011
Polvos •le tuh
(uimera d3 0-o da MARYCE

Catires earpirreits.

Carme, 8, I Xutstä, 1 1 3

I,

re
Ia

Retalls de sedes.
Retalls de llenes.

Almacenes Belén

NECROLOGIA
Ha mort Ei Josep "Piscis Vilaplant,
anarquista. Era un dels pncs que quedasen d'aquella época ten bulenta que
culmina en eta icts del carrer dels Canvis Nous.

1
llè

que cregui oportn.

PURE PERMANYE

U-luan, que fugí.

cll

donant al servei central de Quin:
carácter de Negociat.
Et regidor senyor Camps, el qual
designi, com a ponent de l'afer, t.4 rn.
arree de proposar a la Gimissiò.

Lorillcux i Companyia, Corts Catalanes, 654.

Amb una maquina de moldee ametBes, ni). e :Carb44-Iilde cs trenca un

er,

LA N A DE CUBA

JOIERIA. ARGENVICRIA, RELLOTOERIA. Placa %MI. 1 2;
Vides, 3; Tel. A. 4041. Immens
assorti t en joies, qellotges i
objecte' s d'urgen( prepie per a
presenis.
. .PREU FIX

Un gat ulo g sega a Mal ina Carbonen 111S(, tic 70 anys. Li ':produí ero-

sions al hrae dret.

TORNADA DEI. GENERAL
BARRERA
Segons wanifestacions del governadon, general Lossada, el capità general interi NT.mili Barrera, arribara
a Barcelona el dia 3. en l'exprés del

1 Tapionues i

Purés

FIGUERAS

són ele millors del mán
SUBHAS.TA
Sha celebrat la subhasta per a 1,
obres de pavimentació del mereat Cl.
adjudieant-, provisionalment al se
nvor Endahl Obradors, per la quami
tat ele tono° pessetes. Fou preeei
pel regidor senyor Taylor.

mat

APARELLS PARLANTS

.

(i) rw s si 10,1 .

Ett1)71 8

:torta de discos.
AvinyA. 1 (Putre l'orne» i
s
L'AjuNTA .NIEN-r I 1EL
P-D'A N Y
Una comissió de l'AiMutainent,
entupOsta pels regidors: senyors
Camp, :11411, Folit. 1)oin necli, Es-

elasans i Tortrass assistirea a la Eesta Principal que ami t nadie. del Capd'any celebra la Basílica sir Santa
Matia de la 3,Iar.
APIOLES, FRANCES, ALEINANY, ITALIA
Per protwore .. . ... pava
i 41 millar método

ESCOLA MASSE

L'ALCALD E FELICITA

Ni"

N01.1

Alta- al inati l'alcalde, set tyor Alvarez de la Campa, acompznyat del
cap super ior de la guardia tirhana i
cerimonial, senyor vit .ita les
autoritats, amb inotiu de la !esta del
primer d'any.

.„--....-.....-...--...........-, Flassades de llana supi ‚Mor,
tamany gran.

A l macenes tlellen
i

RESTAURANT BOYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a Pamerlcana, de 9 a 18.

Carme, 8, I /tutti% 1 ) 3

Sant Pere, 12; Llibreria Subirana,
Portaferrissa, 14.
CASTELLANS

Ramon Bes i Companyis , Via
Laietana, 4; Casa Segalà, Rambla de
les Flors, 14; "Momotonabo"; correr
de Salmerón; jame Con (pdrfumeha), Laura. 48: "Radiadors Oaromino"; Impremta Elzevirianas Prinent, 64: leicard Soli, Rampa -de
Catalunya, 34, segon; Vídua *de M.

Imacenes

1111 g oilili t: lei :111111 1111a

Balmes, 18, (Cantonada Corte I
Catalanes)

LA JUNTA DEL PORT
En la (Lucra sessi0 celebrada per
la Junta del Port presidida pel seu
vice-president senyor Manees,: S'A.
Bartrina. l'oren nomemas per al earrec de revisors de comptes i inspector d'Obres. Musita el primer semestre del prisxim any, els senyors Gaspar Rosés i Josep Nlorei. respectiva/neta. Fu resinentada sessió es tracia. entre altres asstunptes. dels següents: Reial ordre reicrent al nou
pro/rete (1 .rdifiet per Balneari-Casino
presntat per la S. A. Banys i Esports
maritims; reial oros: concedint una
prórroga de tres tueste a la societat
-Materials per a Ferrucarrils i Construccions", per a l'acabament deis
coberts del moll d'Espanya, •IeIs quals

n'és contractista.

Edil ordre confirman: 311111 carácter general que les grues •le propietat
tle les Juntes de rorl g c1tall glibicett'S
al pagament de la corresponent contribució industrial. Reía l ordre aprs-

vatbria. amb diverses prescripcions,

del prnjecte refortnat de la secciii occidental del Passeig Maritim o urbanització litoral immcdiata al dipòsit
franc pre.sentat per l'Ajuntament.
Comides del mes •roctubre darrer,
que

CAT ALA N S
"La Neoripia". Rambla di! Catalunya. 116; Societat Hispano; Oriental, Fontunella, 2o; "L'Ave gg Grah ic", Barbará, 9; "Societat Anónima
Monegal", Passeig de Pujadet , 9,
i 13; "Productes 'fusell". Ronda de

Llana xeviot, gust anglas..

Nen
Capes per ajouttina
Fittoriea dintpermenbles

foren amorass,

resolucims

verses referents a instäncies relatives
a aplicació de les tarifes per ocupació

dels molls.

JOIES, VERITABLE OCASIO
I °Necios nulo de totes olas-

Sea. Preu fix, Taller., núm. 41

PER UN NEGOCIAT DE
QUINTES
El funcionari municipal senyor Artur Bergös. encarregat del servei de
Quinte,' 'del Negociar Central de l'A-

juntament, ha prese»tat una extensa
Membria sobre reorganització del Negociar en la matiria. acompanyada de
nodrides estadistiques i grifim.ia
demanda es resttmeix en qui es doti
el local independent amb augment de
personal acate minorar categortes, pc.

Ud

MULTES
t'e
L'alcaldia 'na imposat una multa S st
Si) pessetes a d'una vaqueria
la Riera de Sant Miguel i als proas
taris de.ks cases 21 del carrer
vi. 132 del de Sant Miquel i 371
de Sant Andreu. tots per no tuve
obeit unes ordres.

•

CALENDARIS REBUWS

20 dr blat 17 de t'atina: 1 de curada, I rlit taren, I d'oral
['TAC.° OIL Nono
41 de bite 17 de ferina; 1 d'ordl.

-

•

lilats

;la

1.1112

Rambla d'Estudis, EA, i
Canuda, 2; carrer lenta
Anna, 5. Telar. A. 4833

El d'ahir foti torva animal, veient-se roolt -coneorregul de compradors Piraos.
llorase. - El preu d'aqu e st gra segueix ferrn, i cuma 1Ps existneies eón redultle8, sembla tenir 'financia a la puja.
•ongetoe. - L'opinid dels romerciants mallorquins do que a primers d'any nou s'iniciartt una reaccid d'aquel« lleno
gum. Diuen tamhé que és probable que mis prPus no pujaran de 110 pessetes. Els comerriante de, %%lacia. perig,
comparleixen aquest parer, car que d ' assorteinn en el nostre mercal, de les classes Pinol tals Knuts de 100 i 102 pessetes
kobre carro en aquest molí.
Les clama finen aguanten els mateixos preus. La edaese granadeta (segonet i prima) etscassegen

10~11411. bastant.
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VAGONS ARRIBATS
mrramo Al 8 1

Sede. . . . . do
Planes arrumo, altarnatee 44/411 de
blanca arreaste enrames 48/114 de
cuenca arrugara alternases 51/54 do

413

Ahir es declara un imendi a la botica de robes que el senyor Pere Sanliases Pulid té al carne de Salmeron,
42. Al cap ele misia he,ra fou apagat

laS a las
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la nostra 'lengua i que el seo autor
ha sabut vestir corrixtammt. Conté
dades molt interessants i esta unpres
sobre excellent papen Kl'eseriure. Está
relligat amb tela i plbnaa Mamada i
es ven al preu de dues pessetes.
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Blues arruinas animales, 911/50 de
Planes arruga% animales 40/65 de
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CASETA BARCELONINA

desembre Kappassat aquesta Companyia porta un augment en la seva recaptació n le pessetes 786.23803 vista la mateixa reCaptaCil ., C11 les esmentadeb lates de
'Carry 1922.
l't de gen, al lo de desembre
prometssat aquesta Uompanyia porta un p dal ,rangment en la Seta
recaptació de /3.991,46326 pessetes
vista la mateixa recaptació en les
esmentades dates de rally 1922,
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Cotitzations del dia 31 de desembre de 1923
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Ingressos de la Companyia
dels Ferrocarrils de V. S.1.
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MERCAT DE COTONS

Note York Tanta 31 desbre. Noca Orleans
74;.,14 l'anea amolar .
pispo/u/He
«tambre. • •
obertura . .
,11.3
MirÇ. • • •
seto/ telerrama
lo
. . •
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14/11/

Anfós, 146 per roo.
Unces. 14550 per roo.
4 i 2 duros, 145 . 50 per 100
1 duro, 14550 t.er too. •
Isabel, 148'50 per zoo.
Francs, 145'5 0 per roo.
1.Iiures, 3690 pessetes.
Dòlars, 7575 pessetes.
Culta. 7525 pessetes.
Mexica non. 148 50 per loo.
Venesuela. 14450 per toa.
Mares, 180'5o per 100.
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Noruega .
Dinamarca.
Serle .
leba . .
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Veces Socarre .
Veces Andaiusla,
vetes estranterel
Veces verdes .
Escal lo Andaluala
Esralola Merme
Escalone Plata
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Arpt1111114.
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Brasilers, o'6o pessetes.
Bolivians, l'80 pesseses.
Peruans. 28 pessetes.
Paraguais, o'ro pessetes.
Japonesos, 3 pessetes.
Algerins, 39 per roo.
Egipte, 33'50pesseres.
Filipines, 3'40 pessetes.
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tavous entramen .
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3 011111111.
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UN HOME MORT
Ahir, a quarts de set del mati. a
l'Hospital Clinic es senti un tret. TMI
seguit sortiren el portee i un funcio°
..0.81
IT
nari a veme el que hacia passat. i es
Banquera
41151111111 . ttobaren a la voravia tocata a l'Haspitl del carrer de Rosselló, el cadaFrancesos, 39'Coo per loo.
ser d'un honre que portara un resolAnglesos. 33,40 pessetes.
ren.
Italians, 3340 per Ion.
L'home 'tomes portava a sobre una
13elgues, 3350 per 100
Eicincia militar i alguns objectcs manSuissos, 135 per loo.
car, de valor.
Portuguesos, o'28 pessetes.
Uns germans del desgraciat, que mes
Austríacs, 00125 per too.
tard co presentaren, l'identificaren. Es
Holandesos, 28 3 pessetes.
de ja Josep Pujol Escoda, de 47 anys;
Suecia. 1'87 pessetes.
mecànic. Vivia
era vidu.
Noruega. 1,03 pessetes.
carrcr dc Banys Vells. 7, secan pis.
Dinamarca, 1'20 pessetes.
Digueren els seus centran% que ss
Romania, 350 per loo.
mata perque patia una in daltia
Turquia, 350 pessetes.
cor que no el deixava trcballar. Deixa
Estats Units, 770 pessetes
un 01 do 1S any,
Cariada, 7'45 pessetes.
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SUCRES
Continua la mateixa sil sacio de la
setmana passada, no bay eta soiert
cap variació els r reus.
CAPES
Probablement en el próxim mes
‚le gener sera Inés car el canvi de
ror per al pagarnent de drets de
Duanes. la qual cosa. junt amb la
¡en-tiesa de preus als mercats d'origen , fa sostenir la puja al 'lastre

sa a 71
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Belén

Carme, 8, 1 XublA, 1 1 3

Un automòbil atropella a Feliu
catorze anys. al ou:
chez Oliveras,
Ii esquMsä la tibia lcr•iana el peu dr
i erosions al peu esquerra
contusSms a distintes parts del coa, de
pronb›tic reservar.

PA RAM I J E S

OBJr: CTES

Clapés

Casa
FERRAR, núm. 1
AVIS

dol distri
intercssa la presentació,
dies
nou a una, a les olio
res . lel carrer de la Ciutat, núm.
dels individus següents. quals
gneis en el Padró de veins i s'enes
nn valen
Albert Arias San:dila, Psre Anche.regui, Vicens Andehot. tetnai Ar'
gon Molina. Tosen Rellvei4Iiret..1"
seis Carne) Formiguera. 'foan Can,
Simon. Ransm Estere Casasa.
cese Flanemet Sans. Lluis Font
n Francesc Coriza. Pan Gand
Ti,,.
Salinas, Gregori
nandez Peral ta. Era; Larrimy. An,'
ii Marra Expósito, \fique' Mass'
Baldes. Ernest Masana B3Mes. 1,3
Mirats Esteve. Ramm, proe cov
r
na, Salvador Pami e s Mir,s, j„„„
mil:, Miró. Joan Pon Salarien. Fr
ce s e Prieto. jaume Rusinyol Csel
Josep Ribas Ris. Antoni Ribas
Sacho, Pastor. Jestis R,
ha+. I
drtguez Alvarez. Ernili
scld Snler. Rafel Taba t, jaeint
nen Riera. Josep Vives Amen6s.
tiucl Vidd Navarrete.
Seceii, de quintes

p/im,

Pan Brica1li Crsta
Agent de Cene 1 Sor»

Plma de Santa Anal. lb. CAL 1.•
T11085811eyn
*Pare« lee

DE RUSSIA

DE SUMA
,

-
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IYITALUIL`

Mate "'

manifeítìelDIrectori del partit
feixista amb mota
de l'any non

oficié de l'Es- Vn allau destruell VR
at comunista cap setze cases : Conttp an la nevada
al colslectivieme

,

' Moscou. (De l'enviat especial
"Journal des Débats"). —
L'ús d'espeeiea per a la venda i
la compra, la participacir
l'Estat a la regressi ó t dauen eta
marxistas) vers el capitalisme,
són les provee Inés irrefutables
de la fallida del comunisma La
'undaei.)dammenses sooperati_
Yes que exiateixen a Illassit notualment, els trusts i las
en l'administtniió data
al en
uals l'Estat de fet nomas hi te
dret (le control stimi toa acvisagren
ioniata important.
tornada absoluta vagina
ata al collectivisma. el luna
ter e II mateix, recerca una
a proximació i una eallabcaeaa
amb l'oeeident avolueianan t a la
vegada. d'un punt le partida
aposal cap a la con( eilt ració de
forres humanes i materials.
Havent declarat lieMa sise
una nova politica reo:amista
baria (le prendre ii llor d r Ira
doctrines que afamaven nassia,
els membres del Wtsik,
mit exeentin present, s'inclinaren davant la voluntat del
dictador.
Sobre in larasnaia plotxtXalj. la pliva Vermella, vormeIla do la sang dele condelanat
Isi form exeentals pele botas del segle XVIII davant del
rentlin, e, troba un editad Iminens. el (Min. el magatzem
universal .le l'Ealat. rennint en
nena de basar, mas de eral. 11.'ligues (le les Inés variades, que
l'Esta( Leticia a pa rtirulars oriCurant-los lotes les fitePitata
per a la compra de mareadarias
particiaant lambe: en llar bep efiei• Aquest sist ama rs mea
estas a la atúsala soviatira.
L'Estat redeix o aaatoia tal mateix. .1 la placa del gran leaIre. l'Hotel Metranoli. que fou
ato pal an. ha esdevingut
falge dain matar de funaionans.
Un in-imana cartel] anunria que
la -II Casa dal Soviet da Mos ▪u. El lloguer deis funcionaras astil fixat a balata lameeks
or cada mas cada 2'10 metras
iiadrats. aixa As. can franca
er anihra. L'Ilota] Sitvei. l'anie director dal total dirigeix an
s tablimont anidar:. a Granville,
• reservat actualnient als esrangers. El s'ea orobir'ari Se
comissariat del polds d'Ares estramzers. el 'quid Hoga
tila urea rudinientialainent
onfortahlr per seixantn ii selanIzn franr diaria. L'Eatat
rnarxant no solament rxplota
p to sen, br e tes estrangers. alta
anché els setas ciutadans.
Rasnecia als salartats de
l'Estal. el 'p ay an as fiat a (tina mil ruhles 192:1. El: ramis-aria van tirant. però aufnmisils o flor dispnsiebi. .'status
"Mitote : graluit desp2ses (te represa-4111)MA. viatge s. oir . Es
lar ene no tots s'aproften iletralm e nt de Hurs fitn
rol-lo. el anal. segon el dir
d'alga. té enniptAS eorrents a
e s banquas d'Eatotolin. val
malt notlestantrnt. Colln5lra en
I diari -Pravaa". el qual paga
im txerw(matz o dos pri• ()elite. I ca (E p smentar (1 ta. l'al.iIe envint (larreram o nt .les de
islavodsk. on unen aignes.
lii'eXposa trorirs molt sanes
sobre la reoruanitzarid de la
atila d a familia: an rann a Karnelleff. su/latitud de Lento.
ataba ti encarre gar una 'tarros--da a gust seu per la nova
del

I

Airolo (Suïssa), 1. — Un
allau de neu ha causal serioses destroces a setze immobles.
La neu continua calera, en
abitndancia. regnant un fred
mult intens.—Havas.
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O» alibí del 'Can- I bit collTii6 entre Eis: esloras cidra
collar Marx a les musulmans i be- Praga : Les aspins
poblactons s de Rho- disteVa Calcuta culis de llibertat

nänla i Westfälla

Washington, 1.—E1 general
Huerta, cap dels .rebels mexicana, ha protestat davant del
Govern de Washington contra
la venda d'armes, pea dit Govern, al president Obregon, la
(mal venda sembla que els Estata Units voten realitzar.—
Ha. as.
rar els errors de l'oposició, desorganitzada i sense cap torea, i—això és
mis—obligada a dissimular la seva
veritable consciencia per ter-se suportable i poder falsejar l'actuació
del Govern feixista, arribant per atacó
a causar veritables perjudicis a Italia davant l'opinió internacional.
Malgrat tot i de tots, el feixisme
s'enforteix cada dia més, eorn ho
prora el fet que termina l'any 1923
amb la fusió deis nacionalistas amb
els feixistes, establint-se una inteniOnda entre el feixisme i PAssociaCió de combatents de la gran guerra.
Itàlia vol donar tot el seu valor a
la victòria mutilada i traicionada, i
per això vol arribar a una franca intelligencia amb els elements que
contribuiren a la viciada. 1 per abra
necessitens que l'opiata continui al
nostre costar. El Directori nacional
es dirigeix avui a tota ttälia amb
aquestes paraules de pau i unió.
Acaba aquest manifest, breument
resuma, amb una fervent salutació a
l'incomparable cap del feixistne, alai com al Govent nacional, i fent
vots perque el feixisme quedi amo
de l'escena política, les gravissinies
responsabilitats (Id qual no deseoneix. El seu crit de guerra es "gioviIlella", tucru joventut experimentada
i meditativa. "Visca el feixisme invide i invencible".—Havas.
COMUN1S'TES ITALIANS ALLIBERATS
Bolónia, i. — Els quinze comunistes que l'oren detinguts
diumenge a l'intentar d'un café han estat posals en Ribera
tat. —
CREACIO DUNA NOVA 011DRE
A r1'm..1.1
•.
Roma, 1. — El Con:se/1.de Ministres ha deliberat respecte ia
capacita da la novu Ordre de
l'Estrella del litlarit del Treball,
condecorad() que es resetwara
per recompensar la labuiosital,
fielitat i diseipina dels treba'latines ¿bel ~p. El nombre tia
eavallera d'aqueeta nova ordre
serit limita!.
Cada any. els agrieullors que
hagin treballat ', l'He.. Hierrence) en un establiment qualsevol
o en establintents diferanta,
amasa que el eanvi dc /rebata no
bagi estat originat per algara
dastnereixentent personal, .patiran optar a l'estnentada rondecoració, que es ronterira
Igualment. a les dones que es
&digital' a trahalls da l'agricultura o de la indústna.
Aquesta as la primera i
in emita-orada existent a Europa que es (lastima a recompensar exclusivament el traban
manual, la que altraa condecoracions d'aquest género l'oren
en un principi dastinadea a recompensar els mestres que ha-

Núm. ?A n y a tu inataltia d'un Cos humit: queixat per la 'non que era a latir una missió lúgubre i So- it u fenomen misterias i torra- la aura. I els va venir una nova IPninial. anant a cercar els
ble que s'esdava all darrera de por, gairebé mas torta que llar Santa Sagrainent s. que anuo..
cien la mitra i dubtava una miportes taneades i que no pot Por de perdre- la.
'caer con-Malta pela altres bo—Ni) creieu pas que mori ca, cura al 'lindar d'una etapa
rneS sind barroerament, a les abasta de tornar el senyor rae- irremeiable.
—Vaig a ensellar.
palpentes, fiant-se de senyals tora—p peguntit Maria.
Louis Hérnon
tncerl s.
Va gronxar-se d'un pea a
Tit'Saba va fer un gest (Viga
l'altre. N'a llanear un allim es—Si el Boa Dau ho vol, es nurancia.
morara.
—No pur pas dir-im.,. Pera guard a la malalta, i va sorMaria va posar-se a plorar l'anea bé jailar-lo a cercar tir, en fi.
N'insta( el dia, i bona aviat va
dolaament; el vell Chapdelaine aixi que es faca de dia, si el
va quedar-se Mimaba i mut , vostre cavall no está 'amasa alçar-si' el watt. i romenea a
aria
bramular
a l'anlorn de la casa.
aini la baca ',beata, sense en- cansat.
tendre encara, i el remeter, haaqui Pi Nead - eeat que
Les mirarles van girar-se cap
vent pronunciat el sets veredie- a la finestra, que aneara era s'engresca : iii l'aura temporal
te, va abaixar el cap i va mirar una placa negra, i de la finea- —digue Tit'Satie.
;Continuació)
Maria gilt els alas cap a la
Hargament la malalta amb els ira altre cap a la malalta.
setas litio compadits. Les seves Una dona torta i coratjosa, que finestra i suspira:
mans Munas de pagés.
—I juslament fa dos dies
cine dies airara; tenia Iota lit sareposaven sobre els sena
lta i el coneixement... No es que ha nevat: farit polsaguera,
itrils encorba f. una mica in- marina pas tau de pressa t
bias cert! Els camitas ,ja eren
clinat endavant, (lob: i trist, aixa. de segur... Pela, ara que proa dolents: el pare i el se—No P ua fei res._ Es meysblava seguir amb el seu sabien la trista i inevitable sor- aya'. rector pastaran angúnies.
una malaltia als dintres del
dient:
El remeier va Malita' el eap.
lbla , ceda nidada reflectia un
cos. que no ((mire. Si llagues dru un andar; 11110,
--al'havett fet la merca de eativi sublil. al gun non se
--Potser faldean freballs paf
salat un aceident, ossos rool«:
Usaos trancaba i els
curar
vis
-nyalquetd'asun cansí; pera anibaran, toninaputs, curada. Nomas
he euraf ; parir no naliaveu dat allitada. encegada i gemegant, lela. t'u capen que ponla el
nahauria calgut sentir els setas la gracia ale curar nsals com witt 1 . rialurn ben diferent de
Sant Sagrament, Ñu fortl
ossos en les metes mutis ¡ tasa
per aixit eln cal deixar Ilur dona i Ilur mare, que tant
Fls gens doll;os uailc slavien
ras el Bon Déu nflaauria
de
temps
Imitan
conegut,
que
aquesta
pobra
duna
es
emplenat d'una fe soase lioral el que havia de fer, i l'hau mori.
Va pasmar maja hora: el vell mite.
ta guarida.
Per pi illIPUll vagado, els pro- Chapdelaina va alaar-se brus—Es fort un capellä que porPraia aquest as un mal que no funda senyals que lit matabas cament, després d'una atara mita el Sant Sagrament—va rape'anee. Padriem posar-li pegata
havia cavat a la cara de la va- rada a la finestra.
tir.—Heues set que ara fa tres
l'esquena, que pol ser
lla Chapdelaine van semblar al
—Vaig a ensellar—digué.
anys nehavien eridat per cuiaria la sang i Pacansolaria per seu marit i als seas fills quelTWSebe va fer anar el cap.
dar un malalt sota el liti MisIi quant temp. podria ne_
roan mas que senyals transito—Esta be: fareu beis fet tassini; vaig velillo de seguida
ar una begutia feta amb ro
risa de dolor; l'empremta defi- d'ensellar; el dia ja és a la vouns de castor: va bé per ist nitiva de la dissolució que s'a- ra. AM( el' senyor rector aerä que no podia curar-lo, i !laven,
vaig dir que anegaba a cercar
Mantas, ja se aap proa. Pera rostava. Els sospirs profunda aquí migdia.
un capen. Era de nit i no hi
penso que ni la beguda ni com ranera que aortien de la
vaig a ensellar—repell havia cap home a casa, parque
1$ pegata ao la (Imanen.
seva gargamella, ja no crea el ve Ghapdelaine.
era ed pare qui eslava malait,
Parlava amb tanta honrade- una conseient expresaió de soPerP ad moment de sortir va i ele filia eres pettlete. Aleei rae senzilLiment, que fria frimenf, ans la darrera protes- *amblar oorn si .a"adonds tot boros hi vaig anar jo instala.
i
J'ašbnës e1 iue ta instintiva d'un orianiaMe Das d'u ne (PI re prepararle 4 cara. Galia leareaaar el tia. or Los.
La PUCLICITAT

CliapAlaille

O

'D'ALICY1.43411`ä.'

liorna, f. — El Directori del

partit feixista ha publicat, amb
°casita d'Any NOu, un manifest
al poble italliä.
Comença el documeat saludant el Sobirà, que don à la aova
cunfiamm ala feixistes desatenent els consells de mala poli60 11.P. Mercedes que ha de tics, i lea agrupacions reunidas
transportar el president adjunt en toril de la bandera feixista,
del Consell deis Comissaris.
invitant tots els seus afiliats
Els trusts i les ertoperatives a considerar el resultat d'aguan
prenen un lloc. important. Al any que Ita estat de fortlasina
costat de les espeeieries priva- treball, amb l'objecte que les
das, hom veu inmensos i su- aspiracions dala feixistes siguin
perbs establiments de contesta- enrobustides pela resultats
bles, per exanapte: **Cooperativa obtinguts.
k Proaucte.a Alimenticia de
Eni ocasió de la convocatòria
Crimen ", " Cooperativa dala
dala Congressos provincials i
Barbers de Moscou". 1 magat- en conseqüència la renovada
zems. "Trust deis Textils del deis carraca federa/1s, precedida
Governament de 'l'uta, magat- per la rentavatiú de cärrees de
zem cte venda", "Halquisseria totes les agrupacions, amb qua
Cooperativa del Comissanat es tanca l'any, el feixisme ha
d'Afers estrangers". (obert
ofert un bonic espectacle d'or"Itastaurant de la III dre i de discialina, ja que l'alealitt u'rnaeiruuual", ell et rarrer de da deis clements directora ha
Internacional". al carrer Tvrs- estat tela d'acord amb l'expekitia. que perliany a les iifieines nancia i lee exigencias de la
dr la Internaei.mith pera on proporció.
tots els passavolants ponen ferCorrobarit aquesta manifesse servir a preus molt crescuta,
t ació 01 bailarle feixista, puix
pero.
fina
ara , pugen ja els fajaos a
El senyor Krassin, eornissari
dat poble al Narkomarniatxtarg, 7.102, amb 777.703 inscrits.
Donant una ullada a les alel Comisaarial de romera exterior. as inevitablement el primen tres institucions creades pel fea
Xrpmann dr la República. L'Es- xisme, clan tle constatar eta
tal compra di reu' al pro- mateixos motius de satistaccia,
ductor, soviet in forma d' im- ja que la milicia nacional tindrà
postas, les matAries que exporta niolt anal ele SMIS plens efectius i la Confederació de les
ren -im: As ell quo compra a
l'estranger els produdes que Corporaeions sindicada feixistea
collera a Rússia per d'HA de s'ba enlairat 'orlan-wat mi lit
vida nacional, organitzant les
les enoperatives de tos quals As
accionista. El san benefici tns, torees del treball i de la producció.
dones. doble. Aquest nionopoli
ha provoeat riel:andad?) d'un
L'esperit sindical feixista
intens.
Aixi
le.
mercontraba p
que considera la Miestió social
dnieries drsembareades a Pe- partint des d'un punt de vista
tragad es venen un 10 per cent mota, dilarent de, les leones
mes cares que a la capital de marxistes—i que ha trobat
l'ere el Gran: no rs ajes() una seta sulemne consagració en
nova florida del mercantilis- i'aaord signat, sota els auspicia
me? Dad que signin diverses de Mussolini entre la Contadales societats franceses. ameri- ració sindical feixista i la concanes. Pie.. que ex p lotan diver- federaciA general de la indita.sos negocia navilers. petroli- tria—trobit ja un prineipi de
fers. als guata en seguiran dat- reconeixement intaritacianal eit
tres.
la Conferancia tial Treball cal
lebrada a Ganova.
laaquasta manera ha queda!.
reorganitzat ol Sindicat nacional cooperatiu de t rebata i aviat
saran erteats els Consells tacnics nacionals que estudiaran
els nous organismes d'activitat
pritetien capaços de donar una
aplació dals problemas cecinamiecteocials.
La "balilla" i les "vanguardia",
institucions feixistes de inventar, es
troben ja en ple desenrotllament. La
Contra remesa de 25 etiFederad(*) universitaria feixista pot
quetes blanquea de les que
passar cont a rnodel d'organisme de
van enganxades en el pot
propaganda 1 de cultura.
de la Fama Lacteada NesL'expansió feixista és també molt
tla, es regalará, una preconsiderable, puix existeixen en l'esciosa nina i un bón numetranger 480 feixos, amb 6o,ocio insrat per al sorteig d'una
eras.
atina de gran tamany.
Tots aquests detalla donen la clau
Aquest sorteig s'efectuarà
de la torça del feixisme, institucie
entre cada cent participoixant i ardorosa, amb StifiCient
pants.
energia per acabar amb els més
Les etiquetes poden pre•
grans enemics i amb la seva activitat
sentar-se a les oficinas de
exemplar en el govern del país. Per
SOCIETAT NESTLE, Gurtaixò, perque es un poderes factor de
reconstrucció, després d'haver estat
via L ayetana, 41, Barceun dels més valuosos elements en la
lona.
renovació de la vida italiana, el feixisme pot permetre's el luxe digno-

Obsequi de
la Societat

:

p

Dusseldorf. r. — En «asió del Cae
d'Any, el caneerer Marx ha dirigit
una crida a la població de Rhenania
i de Westfilia, transmetent-li els SCII3
vots per a l'any que comença i tiesa
ion que sigui aquesta una nova epa.
ca benefactora que inauguri el de3enrotllament de les seres respectives
petertelalitsts, en un ample sentit de
pau.
El canceler Marx demana al peble
alemany que accepti ami, un esperit
generbs i heroic as sacrificis que si,
guin necessaris i suporti les rigoroses
mesures a qué • hauri de recórrer el
Govern per Iluitar en pro de la pau i
unitat del Reich i en bé de la llibertat
de la patria.—Havas.
FLS ESTATS ALEMANYS DEL
SUD NO VOLEN PAGAR ELS
NOUS 131POSTOS
Berlín, r. — El senyor Luther ha
comunteat al govern del Reich roposició dels estats del Sud d'Alemanya
centra les noves cärregues fiscals
anunciades per estar mancades de degudes compensacions,—Havas.ELS SOCIALISTES CONTRA
L'ESTAT DE SF.TGE
retan, y . — Els socialistes han reprès la campanya en pro de l' aixecament de l'estat de setge.—Havas.
LES NOVES ELECCIONS
Berlín, t. — Els partas politias han
decidit convocar aoves eleccions per
al praóxim mes de març.—Ha;-as.
LA CRISI XILENA 1 LES SEVES CAUSES
Londres, r.—Diuen de Santiago de
Xile al "Times" que la crisi política
que está travessant Xile no té precedent en la història del pais..
S'atribueix la dimissió del Gabinet
al fet de negar-se el Senat a votar
determinades mesures de caracter
urgent, especialment les que fixen el
contingent naval i militar, mentre el
president de la República no hagi
donat garanties absolutes de la saya
neutralitat en el terrena, electoral.—
Hayas.
DIMISSIO DEL DIRECTOR DE
POLICIA PORTUGITES
Lisboa. 1.—Ha presentat la dimissiit del seu arree el director de polida de seguretat.
El cap del Govern ha complementat els caps de la guardia republicana.—Havas.
LA TRAGEDIA DEL
"DINMUDE"
EL CADAVER DEL COMANDANT ES TRANSPORTAT A
NAPOLS
Palermo, t. — Durant la tarda
d'ahir es celebraren amb tota solemnitat les honres fúnebres per a l'enana
del comandant del dirigible "Di:Mil:de", assistint toses les autoritats.
Les despulles foros transportades a
lord d'un contratorpediner itahi. cl
qual sortí en direcció a NäpOls.--/13,vas.

vien dedicat a aquesta gran
obra tota la seva activitat.
El senyor Mussolini, en instituir aquesta ordre. ha proeuat realcar el valor gairebé obli dat de la firtalitat i tenacitat en
el treball dais obrera que miHor han contribuit, cona a alatadana d'un pata, it la prospe ritat nacional. — Hayas.
nau ; el arel havia baixat, tot
just — era a la priniavera—i
gairebé no hi ha y an ni tusa sola einbattariat a l'aigua. aneara.
Vareta trobar una gran m'upa
que havia guadal, a la sorra tot
!Chiven', i quan varen) m'ovar
de posar-la a l'aigua. astava tan
enfonsada que ni quatre lames
lira la podiem fer bellugar. Erial»
Simon Multa, el gran Lalancette de Saint-Mathode. un ultra que ja no ent recordo, i jo,
i tots (matra. sirgant i empenyenl,' trencant-sens el cor en
pensar en aqueli pubre turma
que (e slava a punt de morir colo
min infidel a l'Ora vora de l'ai..
aun. no Itaxiern pogut fer brea_
gas' aquella xalupa ni urna mica.
I be, va venir al senyor rector;
va posar la ma al bordalge...
nomas la ma al bordatge...
"Empenyeu un ante eop", va
dir; i la xalupa quasi va sortir sola i va attar - se'n a l'alivia
colla una criatura vivent.
me que eslava malalt va rebre
Boa Dan ami' cal i va morir
eom un sanyor, just guau el
dia arribava. Sf, da fan( un ea'Maria. va suspirar, encara;
pera el sott ese havia (rubiat en
la certitud i en l'espera de la
mort una , ntena de serenitat
linda. L'obscura nialaltia, l'inquietud del que potlia venir,
eren coses que hom combatia a
les palpentes, serme acabar‘les
de comprendre, coses vagues i
aterradores com fantasmas.
Per?) davant la mort inevitable
i propera, el que ostia ter era
senzill i prevtett das din segles
per ibis intaliblea. Venia die,

'-lendves,
"Times"
Viena, desbMbre (del correatelegrafien do Calcuta que per • poneal particular del "flacote),
bay al-zis LOMO,- un porc, inort, —La llalla entre 'Teca i celo'-di»tre una nesquita slia pro- ases no solament es una reall.
duit aifla baralla entre musul- tal, sanó que els eslovacs, desmans i budistas, resultant tres pres de l'èxit de les eleccions
marta. numbrosos ferits, tres inunicipals, i exasperats per
d'ella mortalment.—Havaa.
haver esperat inútilment un
aeord, han acordat de donar
una forma Inf4 violenta a -Mur
!luda nacional.
LA FEBLESA DE LA FORÇA
E/ darrer disears • del senyor
Illinka, al Parlament txecosloWladek Zbyzco no és
arte fou d'una insòlita
qualsevol. La seva fotografia
"Nosaltres no renunciaren,
circula per bona _pata de la
nuti a la independencia i a la
Premsa europea i fa la seva im- sobirania
de l'Eslovä q uiá, • la
pressia. Alt, forçut, atnb un tórax imponent i uns braços que qual volem amb tots llurs atrisemblen dues cuixes, Kladek buts." Megi després que els esWladek Zbyzeo es no altre que lovaes no (miran mai llar clret
el canipiö mundial de
liuda nacional, encara que la huila
eornporti la dea a' parició de la
greco-romana.
República tkecoslovaea.
I tanmateix si la seva fotoL'arman oficial del moviment,.
grafia té un rnoment popularitat no. As pas deguda a cap eslovac, -al . "Slovak", de Presa
vietaria esclatant, sin() a una buig, declara que el peble, canaat d'espciar, abandonara la Sea
derrota increïble.
va posició passiva i passarà a
Wlatlek Zbyzeo ha presentat l'ofensiva. Ele eslovacä
dernauna demanda de divorci contra naran formalment l'aplicada
la seva dona, allegant que li del tractat de Pittburg, en la
donava mala tractes. La prem- constitució
sa fa grossa gatzata a l'entorn )'autonorniade rEstat (abra da.
política de l'Esto.
d'aquest fet. No n'hi ha per väquii.c , la institució
immediaa
tant. Es vol) en' la història
d'una Mena autonomia es-4
la humanitat el cas de Phorne ta
cuitar, la farmacia d'una CO-,
forearrut doniinat per la dona IlliSSió encanegada d'examinar
feble. Samsa va encelar /a sa- totes les.
violacions del dret co.
ne; el cabal l que li va tallar
Dalila as un shnhol, Iii ha ho- meses a Ealuvaquia. Per l'execu
nres que sense perdre la aabe- ció d'aquestes demandes—sea
Itera o havent natal calbs des de gons el.-Slovak7—sera exposate
l'edat mas tallara, sucumbeixen itiolt aviat al president Masa.
ryk i al Govern, proclamanade-r
davant una dona.
cididament que el poble eslovao
refusarà de tractar amb 01 pela
1111111111110131113111111ENNIIIIHR11111111
ble txec i se situara amb les al -u
tres nacions enemigues de
AQUEST NUMERO HA l'Estat, per formar una unitat
de front en una l'ultra a ultrana
PASSAT PER LA CEN- ea contra Praga. Els set milionsde latee; trobaran davant, re.'
soluts i unas, set milions
SURA MILITAR
versaras, i l'estranger ja no po.
dril fingir d'ignorar la gravetat
IMMIIIINIM 111111111001111113111311111 de la situad() i cii dret deis es.
lovacs a Ilur independencia cola
lectiva. Posat en l'alternativa
1$11111 111 111111 1 111 111a l l tillamma llIt ta l ttlill1 1 11 11 111 1 111IIIII
de viure o morir, aquest poble
no pudra eseollir altre sistema.
La situada) no es presenta
molt bona per a l'actual régim
centralista uni-nacional. A darColleccitS d'antologies dirigida per 1'P ri g3 de novembre es convoa
ricen a Presbura eIs neoclea
gits reptesentants de departaGarcés
ments eslovaes, El senyor
Darrers volar= apareguts:
ha saluda l'Assamblea cona exa
cela Parlament eslovac', anomenant-lo repetitlarnent en el seu
Pl.
Salvà
discurs coni a "primer Parlaa
inent esloyae". En ,l'ordre del
Francesc Pujols
dia que foil antat pels presenta
afirma' en Hur voluntat
Dissabte vinent apareixerà en la batre enèrgivament perde corma
la cau.
conceda.
itt nataanal eslovaca i declaren
de considerar- se a si mateixos,
ELS POETES D'ARA
cona a base del fular Parlament
un volumet contenint les millors poe- de la Hiere Eslovaquia.
sies de
ANGLATERRA I ELS ESTATS
HEREUS D'AUSTRIA
Gassol
Londres, n. — L'Agencia Reuter ab,
segura que Angtaterra es dirigirá als
governs de la Petita Entesa per cierna-'
CADA DISCANTE, UN VOL» nat-los fins a quin punt de vista els
compromisos de Polänia, Txecoeslovä,
Cada volum
075 pesados quia, Iugoeslávia i Romania, corn a
hei cus d'Austria, serien susceptibles
d'isser aiectats pels emprèstits concer-.
Inatatimanitimataataitatiamill11111111111111111111111111i
tats amb Franca.—Havas.

,
"Els Poetes d'Ara "

Ventura

nyOn na tal«, ja fas danil ti au,
dia, venia de Ilutiy, portant el
Sant Satarrinp a nt a labias dele
rius toriencialls de la primaveria -Minnintagl gel traidar, de
rant al vent :del.Xurocal cruel,
venia sense-faltar soni, amb un
seguid de ,niiraeles; feia els
;restos • • eonsag,rals, i després
(Vaixfs ja no hl havia lloc per
la por i pel diabla: la ruma esdevana' una proinoaia augusta. una porta ' alerta a la beatitud inimaginable delta elegits...
talnivia alaat. la tempesta, i
tela tremolar los parets de la
casa, com els vidres d'una fi_
hechasola la ratait. El Norotast
irtribava baanatlant per datuuntles canes cha buse 1/111bl'ill; en
l'espai desbrossat i tau que vollava laa patatas construacions
de fusliz----tla casa, l'estable i la
granja—es deixava anar i a'arte11101illaVil tina, estima, violent,
dn dent, anib rallXiLS sobtades
qua prohaven d'arrabassar la
teulada o Mi colpien els tintes
latinea a copa (l'anea abulta
d'entornar-sea% a la selva abs
una renillada de deepit.
Lun. casa 'ale . (mala, s'estretnia
del trespol . a la xemenea i setobllava oacildar sobre la sera base, tant, que .els seus habitants,
escoltant -els brutas i l'aguda
clamor de l'enemic, sentien
llur entorn la sotragada del seis
xoc, pinten de vevitat gairebé
tot l'horror de la tempesta, sense aquesta imptessid d'asil segur que duen des cases de pedra.
Tit'Skbe va mirar al vottant.
—Tenia una bona casa, tau..
Den roulOsa 1 calcilla...

iuteiL

L'han hast lila el vostre pare 1
els nois? Si... I t'iris vós
Deu-it'lli-do de la terra
que deveu ',a y er jet, a horca
El Ven era tan foil que nO
tan sentir_ els piearols del
NO11, i tot de copla-porta na haa
t ro eientra -la • paret i va entrar

el rector de Stünt-Henri, portanta el Sant Saerament en lea
aoves dues mana alai-alas. Maria'
i 'fit'Sebe van agenollar-se:
lite alf eórrev a tattear la porta,t'osaras va agenollar-ae, lamba.
El eapellit
treure's el seu
s van ;dale de polls, la boneta
empolsada (temen qua li baixa-4
va fina els ulls. i va attaras'era
cap .111 . Ihil. tle la malalta sense
pl • rdro Un segun, etdil u ni misstitger portador d'una gracia,
la certitud, Paeontentaa.
nua nt d'una prometerq.a auguaw
la que esvaeix la boira temible::
de 'lit mOrl! Menlre el t'apela'
faja els senyals consagrats i
sets mulla/al es mesclava als
suspira de la moribunda, Samuel Ghapdclaine i els ,seue.
f ills rasaren sense alear el cap..
t'anal aeonsolats, Ristres de
dubte i d'inquietud, segura que
el que alta s'esdevenia era un
pacta anda la divinitat, que tela
del Paradis blau sembrat d'esa
trelles d'or un be legItim.
Despres d'atiza el rector de
Saint-Henti vii esealfar-se
l'estufa; despres, encara vaa
resar junts una estima, apuna
ldats ma urei del liii, '

rnecres, 2 de gene! de 1924

e Música. Les tres parts de que es

mponia el programa estavey integras per escollides obres d'autora intonals i estrangers, i fiaren dites amanera magistral pel violinista Ea
avier Cugat i el pianista En Fra n

es quals hagueren de-escCail
epetir algunes de les millors camp'
icions i dirne alguna fora de programa
r correspondre els xardorosos aplauiments que els tributa la selecta Callrència que hi assistf.
Per al mes entrara esta anunciat el
artet Zinmer, de Brusselles.
—Divendres al vespre arrinaren pro_
edents de VAirica bon nombre de
curpatriotes nostres que de molt
emps es trobaven en aquelles terres,
ssent moltes les families i arias qua
cudiren. a esperar-los.
Per cerr que la seva arribada coims
'cli amb la more ocorrtegada p0C3
ttents abans. de! pare d'un des retriats. En Floread Olivas, ja de
oIt temps
1/.1ni dia que la impres5:5 de n en
fin. de tant temps atent, ti ha

1

ettr

Id

PIIBLICITAT

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
"El Debate" després d'elogiar la tasca del Directori reconeix
pe ha ene Aun errors
A MELILLA HA ESTAT DETINGUT UN MORO SOSPITOS I SE LI HAN TROBAT CARTES D'ABD-EL--1:1231 - ADREÇADES A ABD-EL-KADER
EL GENERAL PRIMO DE RIVERA HA DIT ALS PERIODISTES QUE ALCARA : LA CENSURA VUIT DIES ABANS D'ABANDONAR EL PODER -: .' REFERINT-SE AL MARROC, HA RECONEGUT QUII EL RAISUNI TE RAO
QUAN DIU QUE SI ESPANYA COMBATES EN NOM DELS COSTUMS I DE
LES LLEIS DELS MOROS 1 NO EN CONTRA, NO TROBARIA RESISTENCIA

-e!

ecipitat el traspäs.
Rebi la familia del conegen temeriant el ristre mis senil: condol.
—Durant la passada setniana varen
egistrar-se sis morts, dos naisetnents
onze matrimonis.
—Han estat nomenats jrrtje ir mief1i suplent En Miguel Ilesas i E:1
osen M. Torres. respcctiernent
—El setmanari La Cenmrra irseeh: en el seu darrer número ...canon] de LA PUBLICITAT "La tanta
Nadal",
—Divendres celebrare n una Assem'ea les diverses sozietats obreres afi'ades al Sindical únic per tractar de
a seva noca actuació.
—Di5sahte al vespre &ea sala coneren e ia 3: Centre Obrer el propagar,: árrara En ?asen Alverola. Hi
,istí molta concurrincia.
—S'han representat amb }seo èxit
Teatre Principal "Els pastorets".
—En el salé, de cenferencies de la
iblioteca Popular diumenge a la tarda
onil„ tira conterincia sobre "Terna
anta" mossin Pere Ginebra. La en:Inri-encía en sorti altament cempla•da.
—Segneix eegnant un ternes sumacnt variable i fred.
MOLLERUSA

Necrològica

tia mant a la nostra vila el
p ayar En Ramon Bosch i Sore/. La treta nova ha causal.
na gran tristesa t totharn.
prqua el final, comiera amb
a simpatia el piale seneor
el - sou bon earacter afable. i
ondadás.
lluvia estat alcalde de la vila
sol pee la Ser3 gros! ti meres13 4 Triprovacid de l'enhiló.
L'enterrament Pul una gran
anifestm . iti de rondo!. en el
Mi., de Mi-Alomen palasat ro p
qu e nrof r aa s.ea. al se--rnae'.A
seen- Ramon Bosch.
El nostre ciando! a :a uva
n9PJ•ial als
fligida
i Josep, parrus filie .\r
iculars arnle

Política
14PTICLE PU- "FRUSI"
rio dc Barcelona" scgueix
• ci; ¡largo editoriai:Ii Pina
-•oi militar. Dcl
.,nir cl iftol de

Nac.

següent partíaeraf
II:sztorio Militar cae: ,eia go.entancin. Sus ocupaciones s mul¡pies; sus Losas oficicsas,
mas. En la última interviu celebraper e! marqués de Estella con un
actor de "-Blanco y Negro - , el geal Presidente del Director:, se ha
vi/estado pleeateente sat:si,scho
su programarcha y desar enan°
, el cual es el nsmo de: primer
;arre os sea el contenido en .1 Maes s et. Muéstrase princ:palmsete sanad :, de des cosas: de la dismi, :jia de los cenfEctos sociales y ce
CZ:11prj-L1,--e- lUe efC( . 110Ce muy dura—
lira el separat'.str.n. No quiere 0:7
auranomias en ningLa grablar
: d,...cestralizaci;:ir de algunsa ser-ios ineacemun glades que marquen
persenai.dad de les regiones: nada
.Sahre esto exclama: "'-)euieu
pensado cr. autoressnías?" "La untad de la Patria—añade el gencralcosa pe Af; m'ea: siquiera rezarse
ea :a menar
PUBLICACIO
ai l;a1Cia Coa: a 1:1:mincnt ile4 no'a aublicacia
Portara cl tito! da -La rondal:a del

'pus".
UN BAVCET ESCAlENT
Abatis

Ceja,' 110C, al sció

1.3 del (,rai Casina de Tcrrassa, un
dadhesii; al Directori
Presidí el govomador militar iu•iri,
ayo,. López: °cha.

A llora deis brindie, el srnyor Sala fea constar que Terressa va ¿roer
d . les printeres eititats que es posaren
a' costal del Dirutori. Recordà que
des anys abono del 13 de acendre
ro descobrir al Senat el que hi
de tal sobre el calalanisme i el tos 7-arfan/e, i j'en vota perquè aquest eny
neisi Iota Espanya rica, feliç i pr34.
pera.

Cloguif lacte el governador militar,
Jorrar 1.61Y-7 Odiad, el qual comba
le falsa conccpciä d'aulanontia que ha
errat a molla per encobrir el seu
relisme. Acaba tirana un telegrama
rigit al sensor Primo de Rivera.

En nitre costat trobarem la dificul- itera' han començat de donar a la intat máxima perquè es governi a Es- • iormaciés gräfica,
par ya.
EL GENERAL NOUVILAS'
En qué s'Iza daiiiikir al nou Go,
"El Ser'" publica loe se.güents
El 'general Nouvilas, de tornada del
lin
ies. signades per • Miguel Pri- verlaì lieu's aquí la incsngnita.
seu viatge a Barceldlta, s'ha tel càrEl Directori s'apoia en l'actuaci¿i
mo de Rivera:
"En finir rall y 1917 vaig tro- l'exercie perb in Govern. Civil es- no-. rec novament de • la secretaria del Dibar a . los colum-nes de "El Sol" barä amb la larga sèrie d'interessos reetorL
TABAC PER ALS PRESOS
acollida per a un article de des- organitzats per a l'assalt del poder,
usados rEmensions, en el qual amb la inhibició i passivitat del restuni , Él' director de ' a presó cellular
vaig exposar restat militar d'Es- dels ciutadans. Aquest es el mal greu rebut dues centes pessetes, que un
panya en aquell moment, i en- de la palitica espanyola. aquest eta scnyor va deixar en morir, per obserara y aig fer ronsideracions 1 de constituir, a indici nos i re, el meter quiar amb tabac als reclusos el dia
cap dany.
judieis que eren llavors ben de- ,obstacle per a la -tornada, al que se.
G9Verll normal, un Govern d'u-en
lieats ¡ rellisens05 .
EL. CARDENAL .BENLLOCH
s
••
ninió."
Invita!, a:I sise aniversari
Cádiz. — A bord del "Manuel As,
UNA
ESTADISTICA
SOBRE
per
{Vaquen
treball.
l'aparició
dis" ha arribat el cardenal Bealloch.
publicar-ne u y altre, considero
ELS ATEMPTATS
L'ASSEMBLEA DE CATEDRAestriete deare, potser preferent
Segons una estadístca
i, que publica
TICS DINST1TUT
a altres que ern toca acomplir, El Dcbate. durant rany 1923 s han let
- Densa passat començarà l'Assemblea
aprofitar l'oreen.; per posar-me 114 atemptats terroristes.
de catedrátins , d'Institut.
e:1 contacte un con - rnes arnb el
Per causa dels di.s atemptats hi hapúblic en moments en que les gué 77.inorts, lúa ferits i-prop dan
Sevilla. — ...1'1. ju Igar el según pm-tit de futbol 'entre els equips Racci de
nieves opinions tant han d'in.- milis:a de pessetes robades.
Viena,
can-lisió d'Austria, i el Sevilla
teressa r-li.
" Un article
del senyor Primo de Rivera

COM ESTA ORGANITZAT EL
He crometre, avui, l'exposició
GABINET DINFORMACIO _ 'I' Ha
C.
veneut
per 2 a o.
.
d'un llarg programa militar que
. . cl. darrer.
, ...
Han resultat lesionats els jugadors
I CENSURA
esta conf MI. als órgans adequat
i respecte al qual hauria
, "El . Sol" publica una informació del Sevilla, León i Ocaúa,
reixer en contratlicció amb les sobre cona esta organitzatel gabinet
L'ensenyament agrícola
meres pròpies idees, en alguna d'informació i censura a la presidenLa "Gaceta" publica un Decret
detalls; que els ensenyaments cia del Directori, i en ella es donen
declarant vacants les càtedres del
els segfients detalls:
sir la gran guerra i les medita,
P er a la
."En el despatx habitualment des- P ian d'enSenYaMentS Nigent
rictus - estudis de sis anys
I ransenrregut s no perras! en tinat al secretari particular del cap carrera d'enginyers agrnnoms i els
mantenir ohstinatiament, i per dei Govern, al palau de la Presida- cauces facultatius anexes a l'Escoseclit sola red d'haver-los penSat i cia, té ara la sera taula de treball la Especial mi les seves ducs
exposat, els mateixos punts de el tinent coronel senyor Pece Rico, cions.
Anuncia l'obertura d'un concurs
premsa i ceniura.
cap del gabinet
a isla de ¡lavare.
entre el S enginyers agrOnoins del
Enfront d'ell i davant un ample
Però hi ha quelcom en el moportin mes
ment histbrie actual que te re- bureau asseu el comandant Lau- servei actual del cos que
lució amb el que earacterdzava glesia. Ambdos pertanya al cos de Isis anys en serveis de provincies
allb que en aquella ocasió vaig d'Estat Major rainb ells compartei- Per a la provi , i.'s de les catedres que
exarninar: l'artuacid militar ken el fort treball, en peça immedia- correspon g uin a les matéries que a
exercida de rnanera diferent, La, altres dos cape, que tambe porten contizmaci6' s'expreSen:
Química general "i agrícola compaperra de les matoixes 15 Se171- faixi, eis senyor Quintero , i Olivar,
rada, • Mineralogia Geolngia, Amcfo;s indo ermiginyeiss; sitivor.s.
blants causes nascuda i pels
Patria;
tres7d'infanteria,r
mateixos propòsits inspira-da g're .,.M ar iä n
nl i a clé, dc inatetpátiquea, Genmetria
que ara &han concretat, esta •i sen r, rS 'Pisco Rodrigttez, i descriptiVa, les' seces aplicacions;
Análisi quimié ' general i aptieat i amafirmat. en comunió amberl Sánchez Lémn.z. i una crintendència,
pliada de botánica, Clinuttnlogia i
pais. amb la robuslesa que Id - senyor ' Reus, teds*Comandants,. i
na el temps a les idees i lar- ta ells; dos oficia/s croficineS mili- Agrolngia, Càlcul integral i mecattica racional: 'Mecánica aplicada, Quíceptaciö que aquestes tenen tara, senyors Sánchez i Collado.
El senyor Rico, en encairegar-se
mica a. gricola i anàlisi agricola, Zooquan es defineixen amb clarede la censura, reclama el personal logia aplicada E Zootecnia, Nocions
te!.
rsecessari establi ' torda, que en. el de Patologia animal, Topografia i
Penh si aleshores era Unid el
s'censors Geodesia. lierbicultura i Horticultunoinbre
lenta hasie i frmamental de l'o- concernent
tina eit propbsit. ara ha d'esser s'atoran.. .den á les desigualtats'tarda, ra, Arbo "ricultura i Sericultura, Jarla més exagerada Unid el de tensitat ' cle la tasca. Així, a la (tat difteria, Construccions i arquitectura
que és gubia' als
agrícola, Motors agricoles i maquil'obra en el seu desenrotlia- de, quatre a 5;i3,
nes operadores de cultius i les reris de la nit Mrgeix el pronipte :tra
mant.
/luan:
metiment
de
galerades,
i
a
la
colleccions.
No „fallaran . sembratiors de
Antelograiia, Viticultura, Etnologia.
suspicacies •i &set-4,1 ents. ni nada, de dues a cinc, próxim el tancament
de
les
publicacions
matinals,
Indltstries agríenles.. Electro t ecnia g ealenladars de bernEes. que. a
falta de millor mitja intenten e ss' reforcen ; els torns, que normal- neral i industrial a g ricn'a, Hidráulica
generai i agrícola. Econninia agríenla,
suir rever- ment sin de tres censors. •
Tant patriöt ir de den
A mes, en el rnateix edifici hiIta
Organitzacidg i administracis5 de les em..
en, quala na el mds criminal de
divonciar-la del poillo de! anal sis funcicsnaris telegrais que cen- preses agríenles (projectes general
d'axPlolaci6). Patología vegetal, EstaPs fill i rd qual %al servir, per ataren eta despatxos de prernsa.
distica cadastre, Legfslacies, més tres
El senyor Ríen' rep els periodiates
satisfer passions greuges; perb Tosta-140a( rateen es- tres vegades al dia.
var'ants de professo r auxiliar.
frac ii s davant ELS EXTRAORDINA RIS DE
Els concursants detallaren les cata ronderrinat
drl front Unir de mil!' i CAP-D'AN Y' DE LA PREMSA teches a que aspirin, que no podran ésser mis de dues. acompanyant Ilurs
fe que des del rués al', al mes
MADRILENVA
halo han forma t contra atlas
sollicituds de tots Cl) documents nue
El; diaria donen carácter d'extralals quo adlitic ni amb t'afalaga
consiskrin necessaris per tal de justiEavei,
i
segons
n
al
número
lar fonament Crl:. eslit pee ordinari.
ficar els' respectius mérito.
anys, publiquen
realilzar gran pan!. d e l'obra. ea- el costum d'abres
Els proiessors que actualment caerjudicis 1- resuals deis cm:leve/Muelas
penda, trobaran antro; ceSxin les càtedres de l'esmentada EsInés
importatits
que
han
tingut
lloc
reEs l'espanyal, pable
acaba tola,. a més a mes de poder prendre
Íleon). al qual di goilment sa- en el transcurs de l'any que
eart en el concurs. podran preSentar
finir
de
y:ilota setter rei. ren
els Merits feto en la seca actuació
"Imparcial".
el
senyor
Gasset
A
l'
seves
matexers
revoim•icte.;
les
l'Escola, sempre, és clan que els indiu, entre altres coaes, el segiient:
o predomina el 'ti o---e ! !7 I . e
¡saltes de la Comissió inspectora no
"Deinanava "El Imparcial" als
rit roote i 11.14 1''
els siguin desfavorables.
govéraiiiits, des del començament de
ie
frarassen. que no és e Hl
La Direcció de EEscola especial
minar-lo i presentar- li la animera rolan a real ifal : i es, a 1-rn í•e.
noble parient, tan rico .dunutt. a

l'infortuni ea la so y a direcele
que difícilment ningn no li
acr:
Iris fron errette o il
tual que s'ararla el lermini
l o s sosia esperanaaa.
Delire esteiet e dels qui lee bi
infonguer e n ris sa tiefeclos fan
passtacial ¡ tan bol coro
hin: qu e un desengaity ntt%s
ria gravíssim por a l'annea nacional.

"El Debate" no esta conforme 2.mb la política del
Directori a Catalunya
E( TfrOatr, de,p7,s d'-. n ia-r la tasca del Directori en general. reconeie
que ha comes alguns errcrs, i a aquest
respecte dia:
"El Debate no ha deixat idadvertii-lo • lleialment d'aiguns cerero que
ha cregut observar en la política del
Directori. Recordia-se les nostres e
set-cache s sobre el prob'ema ,ferrovia-.
ti i la qiiestid Tingen • i en prova
d'imparcialita: hem• de declarar tambe
que no estem conformes. reconeixent
la recta intenció i mòbil patriMic, anal)

la politica que se scgueix a . Catahtirla.
AQUEST NUMERO HA
Referent en el que en l'esdeveniaor
alai, després,
ASSAT PER LA CEN- pridrú córner. s'expressa
dlaver repetit tot ei que ja porta dit
-SIJaA MILITAIZ
.,-.sobre . la durada' del Goveru •itálitak
----------

l'any que ha finit, gratis encerts ¡ser
parlar les despenes . pindiques i per
iniciar leo . obres que . angmentessin
les fonts de riquesa nacional; i
nostre consell tieSillb, i:e1 n 5
eiuilte perqué ce considerava inoportü: .perO„ben evident resulta que en
tat l'anv han pajel les xiires del deaguditzat la crisi econidnica, que co la més greu crisi que ha
de sofrir un poble.
_Den-sanaren' ordre i Ibbertat. com
a garantia de pre,grés, i 'Ungís pot
recordar en EactuaciO dels governantsanes que anarc¡uia en sin te/4s
i en altres disainiulada violencia;
Den:alias-el/1 atencia Principal per
als assumptes interiors per als nostres ntés particulars problernes, i ens

sorprenc-ir les darrerea llores detlany
1921z:11d) eis ulLa fotos en l'Estatut
de' TAnger.
Demanavent justicia correcta; com
tase ile tota la, nostra cnbligada reorganitzaci6; * i la justicia, que ha de
;crin- ales per arribar a- Einfinit i
cesen a emblema de tapidesa. no ha
singar tennini sdicient en un any

per' . realitzar-se." . ,
Don . Torquat Luca , de Tena diu
en "A 13 C" que . el periodistne es
una. Mandria eminentment nacional,
que, ao pot existir sense independencia econönlica, i aquesta iiiderieliclètiei2.- de criteri ha .estat la nota dels
gratis periòdics en l'any que acaba..
fina " altra, nota, registrada .. és la

importancia que els periPdice

d'eneinyers agrianoras sera única bacon-1n dues 5015 -direcci ons encrespomilis a cada una de les seccions den.
senvament i explotaciti.
' La de la Secció d'Ensenyament re-en' un dels professor s de- EEscela, i la de la Seccids d'ExplotaciA
proidi enginyer del Cas, tots das a
rIsSl Director de l'Escala.
perla del
La Direcei é, ile l'Escot a procedirá a
estudiar el Pla de reorganitzaci si . procurant que la part docent sigui complementada cnm cal anulo les prac s ives labt ' de camp crin de !abaratad.
Leo classes es reprendran el dia

vi,v11t.
L'At.h t.etic de Bilbao bat l'Europa per 3 a 1

Ac i nesia tarda sisa jugat el regala
enes-mire entre l'AtIlletic i l'Europa.
F.I ramp di Sant Mames estava
pie a vessar. El nombr6s públic salta
sortit molt cotnplagut, car ha pogut
presenciar una interessant partida.
El camp estaca en condiciono pele
favorables; la luja persistent que
(sus a l'hora de comengar el partit ha
caigut, ha malifiCs el terreny.
Durant el primer temps l'Europa
ha oposat a la freqüent escomesa
dels athletics tina aferrussada reciaSenda, ' que li ha valgut sorollosos
aplatalimants, especialment a Pelad iJautnandresti, els quals clan comportat amb . serenitat, ciencia i energía.
Artisus ha hagut- d'ésa« substititit

per Cella 11 quan encara no feia deu
minuto d'haver començat l'encontre,
per haver resultat Maternal.
Poca entona després de reprendre's el joc. Olivella ha aconseguit
l'empat d'una excellent rematada.
L'Athletic ha pogut sostreure's a
la resistencia europeista i s'ha apuntat el segon gol.
El score ha romas en aquesta si;tuació fins a les acaballes del partir,
quan ja semblava que no hi havia
res a fer, els bilbains han aconseguit
el tercer gol.
En abandonar el terreny de joc
els jugadors de l'Europa, la nombrosa " concurrencia els ha acomiadat
afeetnosament amb grans aplaudímento, prenliant la seva excellent
tasca durant el partit d'avui.
' •L'equip de l'Europa estava inte-

grat per: Jaumandrcu, Serra, Garrobé, Javier, Pelan, Artisus, Pellicer,

juliä, Cros, Olivella i Alcäzar.

•Cartes d'Abd-EI-Krim
a Abd-El-Kadz
— Ha estat 'tingut

lin indigena que semblava sOSpilós.
Se li han trohat Iletregel'Abd
el Krim adre,;ades a Abd Kader.

Interessants manifestacions
del general Primo de Rivera
Aquesta tarda el presideut del Directori ha convidat els periodistes
que acuden a la Presidencia a una
copa de xampany per tal de celebrar
la ¡esta de cap d'any.
Amb eis periodistes s'han reunit
tambe els generals del Directori senyors Mayendia i Nouvilas, així com
el petsonal de la censura, amb el
SSO cap, el tinent coronel senyor
Rico.
El marqués d'Estella, tot csanversant ami) els periodistes afablement,
els ha rejera incidents i anécdotes de
la seca actual vida de treball.
Després sita referit a la censura.
S'Ila reconegut per tots la simpatia personal dels que l'exerceixen i
especialment del seu cap, el senyor
Rico, pern s'Iza abominat de la fanci6 de la censura, que és enemiga de
la Preinsa.
—Jo he de fer una confessió—ha
dit el general Primo de Rivera—i
que totes les vegades que ni'lle diri-

git als periodistes demanant-los que
tractessin doctrinalment temes perilloros lii lic trobat un patriotisme
un desinterés dignes d'elogi.
Ara, en la qüestie, de Tänger, ha
ocorregut Ni un sol e:M.153 el
comentari, pera") des d'un pla d'idea
litat i rEelevació necessària en una
qüestió tan delicada sense tocar interés d'altres nacions.
—Potser slauria donat la inversa
en altres paisos—ha observat un periodista.
—Dones je afirmo que no—ha replicat el president.— No ja en aquesta darrera negociació, sitié, en totes
les que la precediren, Franea ha demostrat tal correa..t. i>, talo desigs
concòrdia, ha cedit ami, tal cortesia
a les indicacioas deis nostreS' representants, que per imperadas de justicia ha de dir-ho i proclamar-ho.

De vegades eta nostres plenipotermiaris van esser durs
imposant condieio»s rom la
d'endarrerir l'obertura de la
Conferencia i en atleS ocasions
va ésser a Madrid Lord RobenSon.

Després va afegir el general:
soldit és una realitat i a
l'entorn d'aquesta realitat gira
tot. Els francesos allegaven que
a Rabat eseoltarfeteu les mateiyes peticione que elle eriS feien.
No • ho cree; perb, en fi, no
havein d'aVattear judicis, perque la qiiestiö no esta
da per la nostra part.
No li semhla ennvenient asernyal:sr. perh essent el .nostre
país tan propici a la virdenria.
tan inclinat; a tirar pel carrer
del mig. As natura/ que així ha
assenyalem,
En all res paises lar trobat
»tés reflexiö mes calma. en enfocar qüestions que per Ilurs
incidents poden e, sser d'imporlancia.
lit-. de opetir, no obslant. e!
ineti agralment a la precisa ter
ple -acaba de prestar a t
(laven,. Ha patessat ettoqüentroen!, que sap Osser
Un rels que l'escOltaven va
interontpre'l.:
—... 1 pertinè no aixeca la
censura'?
A 1;t qiial va eontestar Mi-mica:no/1f e! President del Directori:
--L'itixec are... perb la setmann abans de maroar.
Cal tenir present—afeei serinsament
--que hi ha esperits desitjosos del-mal,

cine no vacillen en llançar noticies mancides de fonament per tal de quebrantar la unitat de lexercit. Aixes no ho
vodem tolerar.
Diäriatnent interceptern telegrames
plens de mala intencié, que pretenea
srd:vianta7 els atizas. Només amb la
previa censura pedem evitar el pronäsil: perú la censura és benigna.
5 0 no cree que a Espanva hi haei
mol cantos de lid-Yertas. Precisament
tos el que hem fet i ial el qU e Penen)
Irr va encaminat a restablir la libertas, eerqui, el que ahans hi
no era llibertat sit/A la lehre d'aquesta
mateixa llibertat que toca y a als llindars
de l'anarquía.
Els perindistes després de parlar

fl
ua
q,nwstbranzuemstpottem :al adule, melaiparreesi,itie<uluctin:
per als companys dc La Voz dea
Navarra, detinguts per reproduir
telegrama de Le TemPs, sobre assumptes del Cansen Suprem.
—Encara que• la me ya jurisdicció

ci

abasta—digué—els tribunals
jo m'informaré-1 procuraré afeblir
i'acmació.
De tota prOblem‘es que
tenim prudente, aquest Os un
delicadissim assumpte de govera, de nil manera, que arribat el moment, precie, jo m'atrevire a dernanar una gran
discreció a la premsa, segur de
que m'alondra com ha Mi/ amb
la qüestió
Tanger.
El que cal evitar de, totes pasar-Idee—va seguir dient—és el
efdrieniari injuat.

Teilim una evident propensaf
a empetitir lee coses.
Jo que dedico sil problema del
Marroc mollee rardarions, record/1 la campanya del 93 ron]
una brillant pagina
Després del primer combat.
sernpre advers per a l'enernic
del more perque aquest amh la
seva fantasia i aenmetivitat.
primer aconsegn e ix a feblir la
moral dels exerrils reguiars,
aedirti, eglli e/ general Martínez
Campos tot el que es va primosar: la construeeid des' Sidinunriaoh. la conformitat
solita del :g arrote. el passeig
triomfal a Marrakesch, la pres,1 de Maimon, puix passal el
temps he sentit ¡t'Ijar equells
successos cono a una gran verganya per a Espanya.
Es que ens eduquem en resy ola calderoniana, i una mica
()Monte volem aplicar al mus5I11117a el malrix concepto que
tenim de l'honor i de la dignital. El camí ls l'oposat. La sohirió esta en le conveniencia.
El moro combat, i al dia seseu enernic
gilent dina la ma
i ti diu que estigue a punt
importancia
matar-lo. ici dóna
ni a una rosa ni a l'altra. Es
possilde quo aixb repugni, perb
és una realital.

L'árah no s'oposa a la penetraci ó.
perit sí a la jerga violenta, perquè
simba' de la sobirania.
Abans de rally 13 els espanyols podien anar sense temor de Tetuan al
Fondak i eren rebuts acab shnpatia als
aduars. Dgspria' de Eavene de les
tra p es el viatge va ésser impossible.
El Raisuni, la intelligencia del qua!
es portentosa. ho ha dit moho cotas:
"Cometen un error en cambiare per
vosaltres rnateixos: Si lv, fessiu en
noto dels nostres costuras 1 de les nostres Ibi s , nn trobarieu cap obstacle
el (-arar. A alai'. cal anar, i segurament en la delegar.i6 que acecina el
Cherii trnharem solucions rapides.
Parlant de la situació internacional
digné:
—Res del que passa pel mém té la
impOttancia del triond laborista a Anglaterra. La seca repeecuss ié, ha desser enorme. Es tan radical el programa, arriba fins tan endintre de
!entranya de la humanita t que cal
considerar-lo com una veritable revo-

luciP; t-de e r l'atenul el Poder. ¡inri-, ele toles maneres afectará
profunda s-ni-s ial als pasisas que
esteta a rérlaila flo la Gran Purotanva i arribarb ~rara malt
feblement a les olimos nacitans.
Nosaltres. en la nostra
Segliir e lll I reballani, poi
• d'Esnanya. que ha d'Asser
t'ideal de la nnstra sobirania.
DesoNt ° do brindar el marluu d'Estella per Espanya i
per la premsa. anuneiii als rs a
e s que el' Govert: havia-rindsl
renrrsentanl
nomenal
• ro it n de París destinat a actuar
• sotneitacid do gilt' e5 derogui
la jipi seca que tants perbidiels
on'tm1011a

El recurs de cassació del

procés Malhell i Nicolau.
Causes en qué es fonamenten els advocats defensors

Denla es y esal davant del Tribunal Suprem el remiro de cassació internosat pels defensors de Malheu
i Nicolati:
El defensor de ?datilera sanen,.
Cid, que encara es troha asad
ha visitas a la pres' els processats.
El defensor de Nicolan. senyor
Serrano Batanero, fonamenta el sets
recites de ruptura de forma en el
jet d'hacer denegat la Sala de l'Audiencia. en les seasinns de judici eral,
la pràctica instruccii, complementacía que la defensa de Nicolau
citava.
17,n denegar-la—din l'escrit—la Sala inlringeix el número 6 de Varticle 746, car aquest precepte estableix
que quan unes revelaeions inesperaaes produeixen alteracions substancials en el judici, que facin neeessaris
tinas elements ele prora o alguna sumaria instrucció complementària, se
suspenclrá el judici oral.
L'esetin diu, entre abres coses, el
segiient:
"Infringeix també la Sala sentenciadora l'article 418, que aplica el fet
indegudament, per tal que en el cas
d'antes no es tracta d'una persona
a qui Ilevosa i traidora, 1-anida i inopinadament s'agredí, sitas; que es
tracta del president del Consell de
Ministres, persona que pel
del sea càrrec porta 5 etllant continua:twist per la seva seguretat a autoritats vigilants i acompanyada
per un sengen le l'exercit, conduc-r de l'automóbil que ocapava; i
per si aixii en ios prora hi hacia un
telegrama de Earnbaixada de París,
xifrat, en el qual s'anunciava el perill que la seca ‚vida corria.
Tot això significa un estat de prevenció i de seguretat que fa impossible la conCurrencia de les circutustálleles d'alevosia, besase que pugui
desvirtuar aquesta aiirmació el let

que, hi ha en el (loe que ocuparen

els folis del 6 al t6 de? Ituttelit
Ire els quals l5d havia el tekg"
de referencia i apareix el suseitat,p
una nota que ningú signa i queitill
iht
aixi:
Lloc i foli que ocupava una Maigo.:
pa de Santa Rita amb una oracié
al dors, cinc targes de visita ami>
la inscripció "Eduardo Dato, Alta.
la, 93", una cédula perscnal d'asaseat
exceHentissim senyor de l'any reao,,•
i la traducció d'un telegrama xifrat
dirigit a l'esmentat senyor per l'ans. .
baixador d'Espanya a París."
Aquests docunients sito desgloa-

sars, i d'aquest desglossament

pro.

Insta la defensa.
Tracia, a cnntinuaci& de la influencia de Eopinin sindicalista a

Barcelona, que la Sala sentenciadora aprecia i la defensa considera
que pagué arribar a influir excessivament cona a eximent i roto a atenuant en la voluntat de Unís Nicolau.

Per últim, el Iletrat defensor de
Pere Maltea fonamenta el recurs.
per ruptura de forma en que per
causes no imputables a les parts no.
ha pogut practicar-se part de la prova proposada en ternps i forma i de-

clarada pertinent. •
El sepan fonament és per confu-i
sió en el primer resultat de la sen-1
tencia referent a la influencia aparada per l'opinió sindical d'En Per.Ilatheu.

DESGRACIA
Oviedo. — Anant de caça, Josep Me-1
néndez mata sease vorguer a RAMA(
Sánchez.
MORT D'EN CATEDRATIC •
Granada. — A conaeqüencia crtma
engina de pit ha mort repentinament el,
catedràtic de U Facultat de Lletre,;
semor Azigel Garrido.
COMUNISTES EMPRESONATS.
Oviedo. — Han estat detinguts i
empresonats els comunistes Läzaro
Garcia, Carles Vega i Cristòfor Gar-

cia.
Seis acusa d'haver pres part en
el suppsat complot comunista que
es preparava aquests dies.
IRREGULARITATS SUPOSADES
Tetuan. — S'ha notnenat una
comissiö perquè estudii si són
veritat les denúncies presentades per la població que es noten irregularitats en les obres

que l'afeetuen.
D ESG RAC1
Oviedo. — Anant de caça. Josep
Menéndez mata, sense rolen, a Ra-.
fel Sánchez

Del robatori de l'ambul à ncia
de Correus

1,- ad 155 in i alza d o r ejod Correu
central continua les diligencies
en l'expedient. governat in que s'netrurix antb motin d'haver
cleeaparegut el cap d'una copeclieiti postal distúries a Madrid.
Es van reunint dades que
s'examinen amb oteneid por tal
de veure el nombre ile Naiors
la quantitat que esentaven,
que maneaven en iresantarliriti.
Han deelarat Pis dompanyi
que amb Al desaparegut anavon en l'ambulancia de corretis.
Rumana na cis possible saber
exartantent la quantitat clasfalcada.
El jutjat activa !os Mligencies.

D a rr e ra
DE

hora.

BARCFLONA

UNA DONA ES LLENÇA
' TABAIX D'UN BALCO
A un quart d'una d'aquesita'.
Maria Soler. (le s anys,
(fila. habitanl al earrer de l'Arn
del Tea lre. 13, quart. segona,
es Ilancn daltabaix siol balrii.
Fati reenllitia por uns tran
seunts i portada a la casa de
socorsos del carrer de Ilarbarä.
on se ti han apreciad tantn-..
si or s a lot ea: 1 eoruntocid
cerebral i visceral, do prortbl
tic graviesitn.
So la fraellada a l'Hospital
mor¡ en arde la Santa Creu.
La Soler, d'un temps enea.
patia la manta de valer-se
ilanear daltahavx del baleó, per
la qual -sosa era vigilada eontinuarnent per la SPVit familia.
tpe
AMI, en un mornent
realitzis la seaqueela
va Malaia.

11011ATORI IMPORTANT
Anit passada entraren (ladres a la torre mimen-) 31 del
carmen ,le Brusi. a Sant Gervasi, habitada por Joan
n'emportaren 1111 anell arnb
tres brillante. un penjoll de se-'
nuera anda diamante, un nitre
amb hirqueses. una pulsera de
de1T avoh diamants;
relloture ele sciayiir d'or amb les
inicial? J. 7.— un portamonedes
d'argent, dues cadenes du so,
nyora oapados d'or. pulsera
croe amb malles, tres parells
d'arracades auth diarnants 1 une .sAnvor d'ar4
gent. El valor els ohjerles rMe.
es pot precisarha
no
hals. si
lo mornent. s55 ore-sent
Els ¡ladres entraren per Utdi
reixa tino lui ha darrera tul PO.
Dexprés de eonlbl 44
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ELS ESPORTS
• FUTISOL
EL SLAVIA BAT EL BARCELONA PER 3 A 2,..DESPRES
D'UNA PARTIDA MOLT ACCIDENTADA. — L'EQUIP LOCAL,
ULTRA NO JUGAR COMPLET,

HAGUE DE SOSTENIR-SE AMB
DEU JUGADORS
Aquest segon partir 110 permet pas
gaires comentaris: tot fou desagradable en ell: la duresa emprada pels
equipiers txecs: la intolerancia d'una
gran part del públic, que feu desmoralitzar totalment l'arbitre, que. dit
sigui de pas, demostra un excessiu
recel; l'haver de inantenir-se el nostre equip gairehe sempre ;tutti (lett
jugadors; tot plegat, repetim, va fer
un encontre desagradable.
Preferini no comentarme res, a no
ésser la brillant actuació (le l'equip
blau-grana. que va desplegar, sobretot a la segona part. un entusiasme
i una fogositat que el feien dignes
de guanyar.
Piera, Sancho i Torralba, per precisar mes, actuaren d'una bisel magnífica i es feren creditors ala mes
gratis i més justos elogis.
L'expulsie, de Cella. per ?m'Ir sen•ible que fos per a requip, era juscada, i es de doldre que el m'Odie,
amb el seu apassionament, debilites
en aquell instant l'antoritat de l a rl i tre. El furbo l pot jugar-se dur i
f 1 11 5 brut: però born no ha de consentir mal que el joc de g eneri en
barbarie.
EL PARTIT
6 oa:, arrengler à els equips de
la manera següent:
Slavia.—Staplik. Seiíert. N'11/1, He-

mak, Pleticha, Peodr, Kusel, Statu,
Vanik, Capek i Krotochovil.
E. C. Barcelona.—Brugtzera, Planas. Surroca, Torralba, Sancho, Carulla, Cella, Martí, Samitier, Piera i
Sagi.

Surt el Barcelona dibuixant tot
seguit el t'edil contra el Slavia.
No feia encara vint minuta quant
els txecs s'apuntaren cl primer gol.
a conseqiiéncia d'una desgraciada
sortida de Bruguera. que en intentar
treure la bala de l'interior (treta, se
n'aprotita res:tren' de la mateixa ala
per marcar-lo.
Samitier, en una violenta topada
amb el porter volent rematar un
magnific centre de Saga can lesionar. havent-se (le retirar a pes (le
braços , substituint-lo en el seu lloc
Martí i en el buit Blanco.
Un persistent atac barcelonista,
amb exceHents intervencions (le Sancho, Blanco i Sagi es coronas amb
&rada 'aplaudiments.
El joc rs esdevenint dur, exageradament dur. Sancho és carregat
violentment en intentar rematar un
comer.
Una passada dc Martí la remata
amb el cap Piera. salvant el porten
M. Boas expulsa Cella del camp
per hacer atropellar el mig esquerra txec quan aquest eslava estiras a
terra, el qual ha de retirar-se.
I amb una bona parada (le Bruguera acaba el primer temps.
Despres del descans i reprès el
joc, s'observa en M. Boas certa desorientació. i en el pablic una cierrescència extraordinaria. Els dalias es
baten bellament, heroicament, i

vegades durament i brnialment.
Un fault de Surroca, tanntateix
idèntic als que emprava el seu collega contrari, éa causa del segon gol,
que és iet amb habilitat extraordinaria, puix quan tothom creia que seria marcat directament, passa la pilota a l'interior dret i aquest anta.
Martí, valent i volutitariós, avança
acorralant-lo els defenses i carregant-le, amb males imencions, que
l'arbitre castiga amb penalty, el qual
Sagi converteix en gol. malgrat
bonica estirada del porten txec.
Els nostres ataquen i es defensen
aferrissadament. Continuament, malgrat el huir de la davantera. arriben
els nnatres fins a vora la porta tseca. i Piera i Martí l'amenacen conatantment.
El porter txec salva un xut de
Martí després dama Imita passada
de Blanco recollint-la (le l'iera.
Castigar el Slavia ami, un cop
franc, és destrament marcar per P irra; la pilota justa, matetnáticament
entra fregant cl pal per langte i
val el segon gol. El públic premia
amb una forra ovació el xut nitatre
de Piera.
I tot seguint el Slavia arrenca
Ii és concedit un cop frute prop (le
Tarea fatídica que val el tercer gol
per als txecs; un gol. pería discutible si més no; en partir,: (le campionat no batirla estar califa i centrada
la pilota M. Boas detna per acabas el
Partit en mig de grana protestes.
L'encontre no deixä satisfet a
EL CENTRE ESPORTS DE SABADELL BAT LA U. T. E., DE
BUDAPEST. PER 2 A o
A la reina ciutat van jugar aquests
dos equips, causant sensació el joc deis
hongaresos. pera el Centre va tenir
'una ce les tardes mes colossals i va
fer la sera millor partida. En
ció de demà ressenyarem mis exten-

sament aquest encontre.

EL GRACIA BAT EL MART1NENC, PER 4 A o
Al camp de Gricia tingué
-ia qtest encontre. que va ésser presenciat per bon nombre de públic,
Sota les ordre, d'en Fané Elias,
a'arrenglergren els equips de la seJüent minera:
9f41:4--Palau. Sama, Vidal,

zas, Raich, Cortès, Lapena, Calatayud,

feidró. Dalmau i Orriuls.
Martinenc.—Paleja, Trailer°, Mariné, Cumarera, Beses, Sala, Vitae,
Barratxina, Garriga, Geriut i Rodríguez.
En la primera part el domini va ésa
sur altera:a-a marcant en Geriot el Pol
per al Martinenc. aconwguint en Peidrel l'empat, aPeofiraut una centrada

d'Orriols.

En la segona, domina més el Gracia, i va ésser el ina:eix PeicirO que
marca dos go's i un en Dahnint, aprofilian una passada d'Orrials.
Els jugadors que més es distingirea
foro] Patata Saura. Vital. Cortas t
laadra. del Gracia, i Pareja i
(lel Martinenc. L'arbitre, deseacuma
EL VALENCL‘ . 11.1 BATUT EL
SPARTA PER 2 A s.
VldenCia, 1. (Per telegrafa—Slia
jugat el segon partir entre el Sitiara.
de Praga. i el Valencia en ni:g d'una
exix;etació com roques vegades s'Ita
vist en aquesta bicalitat.
El Valencia presentat reforcat
amb jugadors barcelonins; En Gracia
ha ocupar el Une (le davanter centre.
i En S:in:Muja el de mi g centre. Per
la seca para el Sparta ha presentar

equip complet.
El partit ha estat erarissim. essent
cl millor En Ntarian. del Valencia,
segnint-lo després En Pinto!. del lilahex cercha
lia actuar d'arbitre En 'lobera, fent
usa brillant exhibiciia—P.
TERRASSA, 4. — G1RON.1,
Després del resultar obtingut pel
Terrassa
l'Europa. (ecu me ve uel Set l

re que Veuricill 1111 ¡o,: ion:a
Ainb tot. Cl joe va esser força
emapit, a l'extrem que a 1 iuiltltl el

pnblic se'l va prendre a bruma.
El Terrassa Va presentar un (quia
diferent (el que acosturna, defraudant
les esperances del púbite.
Tirar cl kik-oii, el Terrassa domina llarga estulta. 1- 1115 que Rediu
marea el primer gol.
El Girona fa ahumes excursions
la porta terra•seilea. rematant dues
vegades Etu Mtrgitrit. pera En 'Marcet para molt be. Torna a (luminar
el Terrassa. En Canxia fa unes parades estupendes; En Santos pass./ la
bala a l'Argemi i aqueas fa el segun
gol.
La segona part va ésser més interessant. Els de Girona jugaren nues
segurs, pera fallaren Sítvant la puna.
Cinc minuts després de retires el jan
En Vinyaa fen el primer i ante gol
pel Girona. El joc continua acuse interes. En Marcet entra en juc divers es vegades.
Per fi. l'Argerni arrenca i fa el
tercer; latea estona després, En Canals fa el quart d'un cap.
1...artUaCiA ele l' à rbitre, senyur Torrida. mili deficient i sense seguretat.

Els equips els formaven:
Girona: Ganxia, Ros. Bisela Poda
Barharä. Fàbregas. Escude, `alargarla
CoOina. Vinyas i Carreras.
Terrassa: Marcet. 'longueras. Rovira. Segarra, Papen, (libera Parera,
Rediu. Argend. Canal, i Santoläria.
Acabat el partim En DOMéneC Armengol. donador (l'una magnifica copa, va fer (-drena (lel (lit troten al capità del Terrassa, en mig de forts
aplaudiments.
El. SZOMBATHELY BAT NOVAMENT El. njovENTur", DE
1.1.EYDA, PER 3 A o
(Per teléfon)
Ahir es jugà el segon partir entre
eiN dos esmentats equips, havent estat
molt competir, posant-se de maniíest
la gran volumat dels joves jugadms
lleydatans. com ho demostra
tirar un penalty a la primera pan.,
que va ésser nialag mina al per tocar el

pal.

La primera part ja va ésser favorable als hongaresos, els quals marcaren un giti per cap els Ileydatans.
A la scgona. el Szontletthely acnnsegui dos nous gols. que(ant. per tant,
amb el resultat de 3 a u favorable

als hongaresos.
El pnbl:c ha sortit malt satisfet (le
jcscontre. del qual se'n surcará Inna
memOria mili re
Ileydatana.

El fútbol a Lleyda
A continuacia donem el fall (lel
(omite Federatiu a les nombrnses
divergències que 11i ha plantejades en
el furbo' Ileydatä: c(an que e, tracia
(l'un document nudt estella, lieni liaeut (le suprimirme alguna paragrais.
que no alteren per res el SeU con-

tingua

ací:

"Reunir el Comité. "Regional - per
fallar les reclaniacions presentades
pels clubs que es consideren perjudicats per certs acords del Comité
Provincial de Lleyda i escoltada
la informació de la ponencia ~licuada per estudiar Iss qüestions plantejades, ha acordat:
1,—Considerant el fet que el F.
C. Tàrrega retirat del ( amMortal de 1.1eyda per acord de la se-

i segons sembla, també,
per imposicia deis pares tela jugadors, que es lleguen a donar-los perlita per desplaçar-se, no és un cas
dels previstos en Pacen(' de l'Assemblea general de Lleyda de 22 de setembre darrer; però tenint en comp.
te que el E. C. Tàrrega ha celebrat
alguns partits deis quals beneficia
se n'ha gaudit, i que el Comité Provincial de 1.1eyda resulta Peeindicat
en els seus interesaos per la retirada
del E. C. Tàrrega del Campionat,
va _Junta

falla:
a) Imposar una penyom de so

pessetes al E. C. Tàrrega, a cobrar
pel Comité "Provincial" de Lleyda,
per resarcir-se (le les pérdues deis
partits a no celebrar pel club lamentar.

b) Obligar el F. C. Tàrrega a
tornar la visita del seu primer equip
integre als t'lubs que liagin atiat a
celebrar els partits del Campionat actual al camp del E. C. Tárrega.
les dates que assenyali el ('omite
Provincial de Lleyta.
cl Queda sense efecte la destinalificaciei (le l'equip i cann, (lel F. C.
Tarrega decretada pel Comité Provincial tIc Lleyda.
2.—Est udiat amb ter encin raspeete que planteja i retiraela 111:1 Campin tnat del E. C. Tárrega atnl, retacíe, als punts que cll posseeix i els
que liagués pognt obtenir; tot lamentant la impossibilitat de fixar
un fall que no Ocasioni perjudici
cap altre club.
a) Queda atril, zero punta el F.
C. Tàrrega, per haver-se retirat del
Camitionat, (medrad rixi antmnaticament, a la cua de la puntuaciú de
la seca categoria.
AnullactO absoluta de tots els
partitaselehrats i a celebrar del present t pel E. C. Tarr(•ga,
(medran sense cisne els punt s gualayar. pela clubs que Ivin emitendit amb l'esmerara club des del itioment ulule. per als efectes de l'actual
Campionat. es considera Coni a no
existent el E. C. färrega.
I I 1.—Analit -,aula la protseta presentada pels Clubs F. C. Puigv( • rtenc. I , , C. TOrregroS yta i F. E. Javentut Nova i :dentad cine no és
Motín de desqualifieaCie ' . el fet de parir un jugador cert tejed e lisie, falla :
Que no proceileix la elesqualificacid del porter del E. C. Juneda.
que no es te coneixement que hagi
ciani-s cap falta.
1 \S—Examinada la protesta presentalla pel joventut Republicana (le
1.1eyda contra l'acord del Comitii
Provincial respeciin. per la penyora
que li ui estat imposada per no hacer acnilit al partir (le Campinnat
E.
Lleydas),,ventut Republicana;
Tentar en compre que si be es
cert que fora (le casos excepcionals
no poden celebrar-se partits (le Camnionat en dies de lenta que no siguin
diumenges, i que, a mes a Inés, Eartiele 35 del Iteglament de la FederaciO Catalana de Clubs de Futbol faculta per avisar ami. 48 llores de
temps la, no presentaciö d'un equip
al eallt n, 110 es menys cert que els
clubs t le Lleyda, en el pacte sig»at
dasant ile matari a at cintra de 'Ihrrega el dia 27 d'octubre darrer ran
aCurdar rulo' per cap motili 1)01112 deixar de presentar-se al comp, i que en
l'esmentat pacte per glianyar Una
ta de Cantpionat perduda a c011-

seqüenCia de Certs inCidents eSdevinquts entre els clubs comarcals,
acordar-se que el partit F. t . . Llev-

ilii-loventut Republicana se celebre.,
el dia 8 (le l'actual desembre ami,
tnt i no ésser clit11/1ellge. tul (amenta ut la informalitat que ,ignifica l'equivocada actitud del Joventut Republicana. falla:
a) Confirmar el fall del Comité
PrOVinCial de 1,1cy n la de castigar
el JOVCIIt ot Republicana amb Una
pena, ira de soo ',casetes a pagar (finare el termini ile cinc clics a comp'sur des (le la (lata en que reltin el

comunicat preaent

fall,

obligant

a l'esmentat club a celebrar el parta obje ta e datquesta apellaciú i amb
carácter d'ainistüs. ja que els seus
punts es consideren guanyats pel

Lleyda.
I ime des d'ara endavant. i
10111 1 carácter general, acorda que

LA PIJBLICITAT

no será ailtneSa Cap apellacia basa-

da en la imposicia d'una penyora,
sense que previatuent Paitellant no
hagi fet el (M 'Osa del set/ import a
la Tresoreria del Comité Provincial
respectiu.
5.—Demaniir informes i provea al
Comité Pravincial Lleyda i Jetcentra Republicana sobre la den(mcia presentada susdit Comité 50bre suposada ialsificaci6 de taquillatge. (medran en suspens tot cästig
i lant que resti aclarit aquest assuinple.
FI t'omite Regional prega al Comité Provincial de Lleyda que en el
sucessitt, i per a totes les qüestions
que se suseitin entre el l i els clubs
de les seres comarques. 110 in faci
intervenir altres autoritats que les

federa tices.
1.'ASSE3IBLEA L'EUROPA

leiumenge passat t iuugius lloc al Teatro Prineipal ele (Inicia l'Assemblea
general extritardinária per procedir 11
la reforma d'Estatuts i elecció de nova Juma.
Els wats elegits fmen: presideet.
Joan Matas; vocals, Pasqual Bonveha
Avelí Mas. J(sep Pena Salvador Abril,
Jean Pelad i Joan Puig..
Desitgem a aquests notis directins
molla smt en la direcció del Cercle
Campió de Catalunya. per tal que el
sapiguen (hm pels camins de progresivital com fins ara ho han sangra fent.

TENNIS
ELS CAMPIONATS I EL ( 'ONCURS INTERCLUB DEL
TURO
Amb un interés ben remarcable
han tingut Ilne eta darrers partir s
jugats a les pistes (lel club Turó, els
resultara tècnics dels (mala anotem
mes aval!.
Es de doldre el forfait forçós d'En
Tarruella, per malaltia, ço que ha
donat lloe a la seva elitninació amb

COMPANYIA
TRASATLÁNTICA
SERV
E:I S

LINIA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA I PACIFIC
El vapor MANUEL ARNUS sortirà de Barcelona el dia lo de gener, de Valencia l'II. de
Málaga el 13 i de Cádiz el 15, cap a Les Palmes,
Santa Creu de Tenerife, Santa Creu (le la Patina, Puerto Rico, Havana, La Guaira, Puerto
Caten°, Curaçao, Sabanilla, Colornbra i pel Canal
de Paimmä cap a Guaiaquil, Callao, Molletudo,
Arica, lquique, Antofagasta i Valparaiso.
LINIA A FILIPINES I PORTS DE LA XiNA
I DEL JAPO
El vapor LEGAZPI sortirà cle Corunya el 24
de gener, de Vigo el 25, de Lisboa el 26 (facultativa), de Cädiz el 28, de Cartagena el 29, (le Valencia el 3u i (le Barcelona el 3 de febrer, cap a
Port-Said, Suez, Colombo, Si»gapore, 'Manila,
Hong-Kong, Xang-Ilai, Nagasaki, Kok i Yoku-

.CAMPIONATS
Individual homes:
En partit de semifinal, Flaquee
glianya a Sindreu, per 3-6, 5-7, e-2,
e-2, 5-2. Abandonat.
I.a
és disputada per Flaquer
i Morales, guanyant el primer, per
3-6. 6-o, 6-2, o-3.

Parelles homes:
J inutico-Saprissa guanyen, sense
jugar. a Elaquer-l'arruella, per mal:dila d'aqueat darrer, i a Garrigú-Dicenia Vera, per 6-1, 6-3 , 6-2.
Morales-Sindreu guanyen a Obradurs-Andreu. per 6-3, 6-2, 3-6, (1-2.
La final a disputar entre les pa:elles Juanico-Saprisea i alorales-Sindren, el qual partir será jugar avui,
a les onze (lel mati.

II

Cali

.
i ports d e la Mar Báltica i 'Ma r del Nord: — Zanzíbar, Moçambique i
La l verpool
1'orts de l'Asia Menor, Golf Persic, India, Suma tra, Java i Coxinxina, Australia i NovaCapetown. —
Zelandia -llo llo, Cebú. Port-Arthur i Wladivostock. •— Nova Omteails, Savannala Charleston, Georgetown,
Ballit/lote, Filadelfia, Boston, Quebec 1 Montreal. — Ports d'América Central i Nord América al
Pacific,
de Panamá, San Francisco de Califennia. — Punta Arenas, Coronel i Vallparadis
per l'Estret de
Magallanes.
•
SERVEIS COMERCIALS.—La Secció que per aquests serveis té establerta la , Companyia sencarrega (lel trensport i exhibiciO a ultramar del 5 Mostruaris que li siguin tramesos al dit objecte i
de la collocació dels articles la venda dels quals, com aasaig. desitgin fer els expertadors.
SERVEI ESPECIAL. — El vapor REINA MARIA CRISTINA sortitä de Barcelona el
dia
äe desmebre, de Valencia el 24, de Málaga el 26, i de Chile el 28, cap a Puerto Rico i Noca York,
admetent ea/ cena i passatgersa
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1. —Josep Busqué.
12.—Modest

ti

I 271, Yaiiaxes en nilits d'exportaci(i. — La Companyia fa rebaixes de 30 per lob en
els nülits de
determinara anides. d'acord amb les vigents disposicions del Servei de Comunicacions maritimes.
SERVEIS COMBINATS.—Aquesta Conipanyia te estatut la una xarxa de serveis combinats
per als principals porta, serena per ¡Mies reEulars, que /i permeten d'admetre
carrega i passatgers

Tarres-Sindren g uanyen a Flaquer-Tarruella itpartit final (le par( Iles, per N. O„ degut a ntalaltia
(Id dama-.
•
Handicaps:
Tarres-Sindreu guanyen a Saneedo-Ravente,s, i la final la guanyen
els tuateixos contra Dicenta VeraSuma'. per 6-2, 3-6, 6-4.
La senyoreta Torras i Sindren
guanyen senyoreta Doran-Al:dreno
La aen n oreta C. Luda guanya
final contra la senyoreta Vcittura,
per 6-4, 6-1.
La final entre la senyoreta Montadas i Alonso contra sanyoreta Torras i ti:Mitren, es jugará ulziltá, dijous, dia 3.

5.—Artur Casas,
6—Manuel Vidal,
7.—Francese
Badosa.
(a—Josep Castelltort.
ita—Eduard Ratcsa.

. LINIA'A L'ARGENTINA
• EI vapor REINA VICTORIA EUGENIA. sortirá de Barcelona el dia 4 de gener, de Málaga el
i dr Cädiz el 7, cap a Santa Creu de Tenerile„.
Montevideu i Buenos Aires
Coincidint aml) la se mita de resmentat vapor
arriba a Cádiz el S. Ci;RLOS, que surt de Bilbao
i Santander el darrer Ma de cada mes, de La Co-:
munta el día I, de Villagarcia el 2 i de Vigo el 3„
ami) passatge i carrega cap a l'Argentina.
LIMA A NOVA YORK. C UBA I MEXIC
El vapor ANTONIO LOPEZ sortirà de Barcelona el dia 25 de gener, dc Valencia el 26, de
!g alana el 28 i de Cádiz el 30, cal, a Nova York.
Havana i Veracruz
LINIA A FERNANDO POO
El vapor CIUDAD DE CADIZ surtirá de
Barcelona el dia 15 de gener, cap a Valencia, Alacant i Cadiz, d'on sortirà cl dia 29 cap a Les
Palmes, Santa Crea de Tenerife, Santa Crea de
la Palma, les altres escales intermedies ¡ Fernando Póo.
L'estnentat vapor enllaçarà a Cädiz amb un
altre de la Companyia que admeträ carrega i passatge de/s ports del Nord i Nordest d'Espanya
cap a tots els d'escala d'aquesta linia.

C°m t

ras. per 6-2, 6-3.

i.—Josep Sagalés. 3 categoria.
2. — J ntan Mímela, a un minut.
3.—Calixte Tresserras, primer deis
neídits, a (fina 1111nUIS.

.,

AVISOS IMPORTANTS.—Rebaixes a famílie s i en passatges (Tallada i tornada. —
Preus convencional; per cambrots especials. — Els vapors te nen installada la telegrafia sense fils i aparells
per
a zenyals submarins, estan dotats dels nté_ moderns avenços, tant per a la seguretat dels passatgers
com per al m _u confort i gust. — Tots els vapors roten //terne i capellä.
Les comoditats i tracte que gaudeix el passatge de tercera es manté a l'altura tradicional de la

CONCURS DEL TURO
Campionats:
Sindreu guanya a Morales, per
6-3, u s 6, o'6, 6-3, lo-8.
( hieden per a la final Flaquee i
Suturen, que lluitaran avui a la tarda. a les 2.3o.
La senymeta Marnet guanya el
campionat dintra ha senyoreta Tor-

LA CURSA DE SANTA COLOMA
La manca d'estira ells obliga deixar
(le publicar ell d'Esports del
dilluns el; s petahls d'amiesta cursa, lela el tia:muge a Santa Culoma, per
a corredors de le-reo f a categoria i
neöits, donant lisie a t.aa lantica huila entre eis 2i) que prengUeren la surtida CleIS 27 que eStaVell inscrits.
Es donit la surtida a les 9'57, i el
primer classificat arribä a la meta a
les 1 1'52. havent (marra en fer els
bo quilametros una hora, cinquanta
titir 111filL/lS, O sigui un promedi de 25
quilinnetres, 166 p itares, per hura.
Dels 26 sortits, se'n classificaren 15,
andi el següent ordre:

DIRECTES

«UNZA A CC/BA-MEXIC .
El vapor ALFONSO XIII sortirà de Bilbao el
tia 16 de gener, de Santander el 19, de Gijon el
20, de Corunya el 21 Cap a l'Havana 1 Veracruz.
-

doldre.

Granvia, 643, entresol-Barcelona
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13.--Jaume Sola,

F. C.

luf

Dimeeree, 2 de gener te

En Flaquer de les dues proves
t'arenes en qué estavert classificats.
Ha estat justament elogiada raetuaciö d'En Siudreu en els seus partits, singularment Iluitant contra En
Morales, al qual veteé en cinc disputals sets. En canvi, va perdre contra En Flaquee en un partit que, segons el nostre paree, tal cotn es tilanifestaven tots dos jugadora, havia
d ' ésser guanyat en tres sets, per mes
atrevida que scinbli aquesta afirmad() nostra. Per?, va semblar, després
del segon set, que li era impropi
guanyar campiú estala, i va
canviar (le táctica i va perdre. Es de

1;alccran.

15.—Flarenci Sal/nidal.
El repartiment (le prends está anunciar per al dia 6, a les cicu del matí,
a l'estatge
CURSES PER A NEOEITS
1.a Comissies organitzadora de la
tosta del Pedal celebra ;d'ir una cursa
it,r a ne(ifirs. qual obtingue un
tu un drum. tant d'organitzacid com C.'inscripcid, ja que dels 44 inscrits. prengueren la surtida 37 routiers, demostrant-se una regada més que el ci-

clistlIC 114, está 1710 t, «un a/guns
crenen. potent-se constatar filie ha manca de curses és el que el le ensopit.

A les 837 es dona la surtida cap
a /dataría a bon tren. El poc espai
ens priva de seguir pas a pas la cur-

aa, pub tirent que lii haguercn fortes lluites abans (l'arribar a la meta,
sittlaSia a Can Kiein. A les 1037 arriba el primer, havent emprat, en fer
els 50 quiliam•tres, dues horca, vuit
segralS, classífiCant-Se per aquest ordre:
t.—losen Segales. amateur.
2.—Josep Felix, primer neòfit.
Tresserras.
4.—Joan Mnrcia.
5.—Josep Bosch.
6—Angel Ortega.
7.—Albert Bulló.
8.—Manuel Vida:. .
9.—Ramon Ferrando.
to.—Eelicia Barbé.
fr.—Andreu Hevitson.
12.—Angel Nansa.

no —Joan Domenech.

Mateu,

22—Gaspar Calvo,
23.—Manuel Martínez.

CASA MATRIU
Passatge del Rellotge
Teldon: A. 1912 i 1913

APARTAT DE
CORREUS
Número sZ25

Successora d'Evarist Arnús
FUNDADA EN 1840

CASA CENTRAL
Placa Catalunya
A. 631, «20 1 4621

Teléfons:

Sucursals a Balaguer, Berga, Cervera, tigueres; Igualada,
Lleyda, Manresa, Puizcerdit, Solsona, Tàrrega i Vich

Negociem tots els cnpons venciment 1 de gener pròxim
EL LIQUID IMPORT DELE Q UALS ENS SIGUI CONEGUT

CAMBRA CUIRASSADA
TARIFA

DELS COMPARTIMENTS DE LLOGUER
(COMPRES E •IMPOST DE L'ESTAT)

Dimeneione en centlmetree
Modele
A

*leerla
12

CAPACITAT
ciaelmetres TERMINIS
y uaarYt4

Un

ITITL.111S
Dos
Tres
Pesseles

trimestre
semestre
un>,
triznestre
semestre
any
trimestre
semestre
any
trimestre
semestre
any
trimestre.
semestre
any
trimestre
semestre
atly

10
14
22
15
'22
36
20
32
5O
30
50
75
38
56
90
50
70
120

17
24
2s
43
51
.61
25
36
13
65
79 23
1
42
64
76
120
138
2213
67
104
124
198
223
371
84
132
152
248
282
174
119
189
209
348
398
677

Amplärie

Fondria

20

56

21,800

14,76-2
1

13.—Joaquitn
r4.—Ramon Gin&
r5.—Josep López.
16.—Josep %llanera.
17.—Josep Mar t
8.—alarceli Rodríguez.
10.—Rafel Montanyès.
21. — Francesc

BANCA ARNU

B

18

20

56

C

18

-*I. •

56

44,173

D

31

41 "

56

74'051

E

40

41

56 -

' 96,183

F

59

41

j

U

1

139,272

.

UnrganitzaciA, bona, com ens té
acoatutnats la U. V. E.. a la qual telic itcm per
assolit.

Direcció telegráfica i telefònica: BANCARNUS

LA

erres. 2 de gente de 1924

ESPECTACLES
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TE ATR
ran

Teatre

del

Liceu

i aleoIvni. 21 de propietat
Quarta renent • a les non.
j'osa
esentaeigi tic la
s 1- 11 Koera en cine neto

,
ntzina. - pelan, Marlanela,
Is celarais artiste,
seity.ws
mpiita.
Torres de 1.olet, Pandatti i
• Pirigirn l'erquestra
Pli3X11110,
Parsifal.

Teatre Català Romea
Telmon 31 00 A

1Vni. dimeeres,
11 • . l':.e.rratna

iii

landa. a
1;1:
r111 lt 1

I pintor de miracles, Sis aurs cereuen un personatge
optes a 1 1
n cop d'Estat.
Joventut
p,,,,,,tes
-a COlii/.41in
t'aluna: La t

1),w, i

oet.

ilustre

agi•s.

EN JOAN SONNOME

,•ClzIele., in • :' a

tand 1.

Ilfanls. Els pastorets, ami) l'a.1'1)• ibada lid ;1111s. Reis
1.411. dllí. nn b- . 1111lanall i'l0. la Will el- se,ord Ilmra t u p lironero per al
,1141S
.s del ella
a ti,
peular. Nit. T..1•11.11:A l . --a: El vidu trist i
IS autora cerquen un porSOa

CINEMES-

TEATRE NOU

EÇ-

.•••••••414444441•11.~•••••
Oran companyla de saneela. opereta 1 revistes da

PEP

Salé Catalunya

VIAAS
GRAN CINEMA DE 310 1)1

Empresa Francesc Delgado
Gran companyla cómicolírica

A9111. 11ELLER

fue ha assallt 1 • 14 x11 mes ',huid en
aquenla monumental pellleula.

naufrago, per Panel

Divendre, 0 .41rena de la s.eguna

)%

Gorg6

aarrera jornada.

treadaereedredee4.4.4.48144mrrd

1144/444+114444.09.11,44+04sr

Tertúlia Catalanista

Deina. nit. El vidu trist. ConfeKme;:i ii setty.ir Montero.
Sis autors cerquen un personatge. Els seriyors posseidors
de loe:dilate podran renovarles n lutant .els intermedie a
radministrarin del teatre.
despaIxen vals. Capellleria
Hospital. 10. i ltell n dgeita
1): 1 \; 1 11, 1 ,ja ib, a Pri c i i, 8.

AVIII. ‚litt leV tarda 1 mi. p e og rama d'exa: L'oliese* d'un hereu;
Le boca do In Piornfl'a; IV 1:e•I lada
1101 valre“al Illin Le dates da Atensor-au; rl tIll,, e • ob rao1,1,11,n oh, hl
•ultura fiiinc!, ner B . ••har b tra,
faawee: el ernedrania Le 11 1 4 de
nin n ü; El bell de numeetoltes.
ilijon s . Els berma de/ correr. Ilne n tlre., V Juntada de La .
dama de leonsoreau Imple, lo do
Cenit la coln, s al - ello Ele misteri. do Parle.

reledellePleillelledneriPPIPPG.044er

•44.44->>41444+1144444+66e1-"

44.0.6•444.11,1*04.44.0.*****

TEATRE POLIORAMA
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tiJa

ODC COVEsTRE
d rnn eomna n sts arreenerJorre
Plum. roile•trw. romeo 1 musl-

11-121 llI,tlblr'.

ro:

P i are,?.

COMMIM

Par. '

Darrera setreana de la temporada
de Cien EgUestre
111/ a a.- nema,
44::::
iii liu..:010- , al I q• nn 2-1,1111.1.
Exn graildiós a nudismo domador
Franchi, amb el, sic:,
Vuit Ileon, salvatgee, rudo:

lintel al nffin,
8 Méndez, 8

Prrndraii art /: atlilostii fan.1
iiflt&tiill1lii_lill_T'
•
Ku-ka-dl; Leers Arrollo; Innornted;
Rin MoraThe Rebla's;
anernts ennvie. Navas,
decn,
Gerome, Silva t N,schi,i 14,14.

laral t

Ilunwro- lb .

la
>9 1.1.-Aporst ti-aire
Se

rOlnPale.13.
Ccii uurai

ca'nfaroni criaral.
e. lauta. lii,-,
drii. wrari

,
I

muelas. lo = d.. gener.
IIitNÍ)l' 1-6 ALTLI.nA 111.
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^tre.1
Il4+04444.1144+44+414411444114,
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1 - • NOVES I VELLES
TEMPTACInNS nE .ANTPERE
. LES BONES PESTES
--In •in 1. 1,n,1
,4. larda:
LES DOSES DE TOTHOM
•.\:;..
:-•. NOVES I VELLES
Y TEMPTACIONS DE SANTPEEE
LE:', ODES PESTES

ItIAD1ZLEINE ROCH
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T LAT1ZE rOMIC
C "P an via dramätica
R OJAS - CAPAR°
, • c .,q . i d,
d i . ,Ina. 1.1.ivrapia ., ,,,,o girar!,
o;i s trn. Drama,
4 seraUele, reviele. I.re1:nidal/in
( d 'a. ' ' Ti tre ' l. '"' ll " 1 • re,
tr ' H/Nas.
LA 1NALA LEY
• 11. A Mitre 111114, .„.,,,,,,,,„, .,,,
ri.reop , - , . 11 mi ,r!o•
reo 8841 CAP A BARCELONA
di-eses, cup l ets, ,,„,,,,,,,,quis.
III. 'e.14 eln,. ". ' ' ,m ' u . 1.. 1,, rno,
la .” ' ', '"' ' "'". '''IiiiIroS,
P ASTILY -FILIII8
%, Ill. (III

f
..

Ovacio na a la gran rumba.
- -Dia 6, gran matinal de bo,,,.

antsvocrurnc
iL - SILO -

Ku

4 tutest res funeions.

EIDORA DO
VILO

benefici
.\NVIII.
Ii l'elilinent liarít..11

de l'Opressin de pit, deis

i

Cinema

in,gra hut li•
i•Xits, La torre de Nesle,
:-.eggilla
letiiivelalll-Se
.\

;11, S II4,11 ir ;141110,411 1111,1111 I n
per-sera . : Lladre per caramboellle-dnalna; El
la,
cavaller enigmatio,

.11 _ 1 ilt inleries, interpretar per LI 1:/ s an toel ritt
Jennings; El testament xlnas,
assumple e;onie: El món 45a. un
Carnaval, gran i p m,I,1:1: Revista
mundial. --- Dijotis. grao esdo
N eniment, El signe do! "Zorro",
por rhontlas Fairletneks. Teri • ent jornada de La
torre de Nesle, Penediment,

LA REINA
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r"+"...."4+.4"."°*

a totes les
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.

lo
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11

LA ii!I
/4 .
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DIUMenee, mareri a de la comedia desmatan sentimental NI Neleet 41 1 Peil• wit
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a la fabrica mateix les mostres

« i calçals amb tares que
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Ni PREUS

amb el norn VALDA
tapa 1 ti1d d ' altre forme. .

ati HIN

pomada per a ús extern. DipOsito: Farmacia Morató, Passcig•
de Sant Juan. le; Segalä. Vldua
till'us. Dr. Indrcu.
PREPARA? EN ELS
LABORATORIS °RATO
PALAUTORDERA
1.1n11

GRANS
Magatzems i
Fäbr ca
llogar al Clot (Sant Marti),
sumos de comunicacion,,
es llaguen jums o per separat.-Raó: carrer del Rec comptal. 6.
per a

EI saló mes hlelinlo de

Manetes de pedres por a elabo-

Barcelona

rar Xocolata a 120 Mea. dotzena

Oonoert nit

tirandiós èxit del
Jazz-band VILA
4101144+M1S1ree444444%.
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ULMARIOL

1n Loni Puate
Travessia de Sactimorr. to. 3.'
Millillhfil GimortA 11111111111tIl i J
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1
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LLULL,
el F'arc)

(darrera

L
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TOS

OUE PATi:IX111

p o r torta !ere/Pea que sigul, gua erenguin les rencrien: des
PASTILLES 091 Dr. ANDREU. Seil tan rapis 1 segurs els
pastilles, que a les primeres prcses se
I efect e r. d'aquestes
.9.ent ¡a un alleujament que serpren ! anima I gairehe .scinpre
desiparelx ;a los per complet en acabar !a primera capsa.

Els que tinguln AS PA A o sufw.cle, gue usin
els PAPERS AZOTATS o 61'3 CIGARRETZ. ANEAS:MA/7n
da seguida els atacs i de
1 tiol mate!): Doctor. qua calmen
- Beitanu pro,spectss
imrn12'2
fit permeten
-‘_
.._._
z f.ffl.
_.,...

ei

i alires, es calma a l'acte ami)
una inició de

SALDO

ti

CAIXES

DE REUMA
RONYONS
NEURALGIA
LUXACIO

oe ,
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[atrio ce Leal:
El
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Farmacies
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accessos d'Asma, etc.
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YEMTABLES PASTILLES VALIJA
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FUNDA sowr i

IMPORTANTISSMA
DEMANEU, EXIGIU,

d'anees.

Concert pel beneficial, emuson re
lan' el tnill n o*

e
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ES EL REME! MES INDICAT

Nou

plbllo

DE

TIMPL

TELEPON 3303

Oficir.es, de 8 mati
nit

CALCATS SIMON

il

pera combatro tota mena do mala;ties de1 Pit.

1%iii, de La dama de Munsoreau, La filia de ningú, Oh la
cultura física!, Odissea d'un hereu, Senyor 1 criat.

'relatan 1371 A.

ti eS de Paso i Ita It, mnsiea del niest re
EL ASOMBRO DE
DAMASCO
1.'oId‘r , eta en lIli aete 1 dos

capea.

PELAYO, an. 58

allus•xr

ES EL CALMANT INSTANTANI

E xcelsior

Ji

Nil. a les deu:
1.a famosa sarstiela en IIIIS

L

nari3 d'hotels
Traduccions

,

31ENJAItS A LA CATALINA-7
ESPAIITE111A, &-VlDillli.IIIA, 1i,
'Teli4on 138 A. , .

PRESERVATIU
del Mal do Coll, de las Ronqueras, deis Romadisos,
dels Refredats, di) los Bronquitis, etc.

Diana-Argentina

Miss Mary Merino.

LOG CADETES DE
LA REINA

a

,

ADVERTENCIA

Cinema Princesa

lteposieiO de 1:1 l',,rniosa
nn pereta en Un arte i dos
,pjadro:, de 1111 ti! 3logron
i mestr e Pao tono,

l

teixa familia i per fundo-

..„ ..„ .......,

A LA BOCA

all res estrenes.
Aquesi ¡eral in 1 . 1 . 51 . 111 , i Va d.,
irena do raorrillIal Programa

.\\ III , El irán es un Carnaval,
La pell de simi, Joventut do
príncep, La pell del malofici, La
dama de Monsoreau, 1.

Gran corno/mala de .areuela

so

su

Teatres Triomf 1 Marina

grane programes.

R

o mes persones de la ma-

..„

PASTILLA VALDA

versal, inull
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Ajarla.

Dandel. per Ila,leleine (tel!
dedil Votinel. E, d e spalxit a
radtitinistraeii i del N ' Are , Per

LOS CADETES

Noves ciasses crangies
francés i alcmany
Principianta i ade/antats
Preus especials per a dues

,

e!

i•slt de El breesel
bnit. Pi•nlocina .1inic • I. pertrt oir.
Itt Einei clayion, I delinqüent,
t ime Frang Mayie, Els heroi• de
l'aire. Koniea. i Actuolnol.e Uni-
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Phodre,
Divendres.
Racine. per Madeleiinestra
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REIS

Dia 20 inaugurad() del tiple i artistie Pessebre
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;tener: Els Mehres sorielajens
de la Comédie Francaiso
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QUE SEMPRE REBEM DE LA NOSTRA SUCURSAL DE PARIS
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'a I billar, l N ‘ 1 . -- • la. •
( ne Jame el Conqueridor: El
. er--; del s presidario o Denla ho
i duran els diaris; Conterenua pel
dOrtor Tormo; Pna ,,oras 1 id seo
Bo. ,,,; nehe equivoCet de PS 1
Les bones restes
, e • -• n le':

Pedró

%t'u, ddneere-: La torre de Nes- 1.?
le. III Jornada, Tes• al pals do
41 lea ternneete., I JI.,11.1 n lb. ir n1.0
Plekfura, No es tan Sésil; Ele una
de la trolemio; La puita per l'exist è ncia. 1 , 01111. 111)0110. n • n 11,114,: La
. torre de Alean, IV jornada: Teso
al pala de les tempestes, 11 1 llarrera; Llei d'herencia, i
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