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és la
Una de les iliusions mes grane que tenen les criatures
que
es
pinta
granada.
Hi
ha
nen
els
actes
de
la
gent
'imitar
mb suro cremat aquell volt tendre dels llavis per afectar un
igoti i fer por a les mainaderes.
(Chal moliere ' enviáis "rpeolain
La passió que commou més certes criatures es la pasead
tistica; el nen veu un quadro pintat per una persona gran, per
com
és
que
pintar
alié
pintor, se suposa. I al nen li sembla
luntari (les manipulaciods par-, enojes- Havensten volia dir:
far i fer ampolles, i que É3 joc de poques taules. Aleshores BERLIN, desembre.
tieulars). I qui s'ha enearregat' asiento hi ha mere, tal ha esnen fa una rebequeria perque Ii comprin uns pinzells i una
de
forma a l'ecenomla perarle* que pugi o al menys
A Alemaristueselhee la influid quedonar
usa de colon i una tela. En les famílies ben organitzades, i
ha eorgit del corrent bai- eme pari de balear.
aquests
donar
monetària
ne
lil
ha
solament
el
pare
de
familia
sap
el
que
es
fa,
procuren
no
u-e
s'ha, abandonat una mitete aquells estudie serbios i nieta han estat Helferieh, t i ge -nifecrdlneitam caAvui
ansentiments als nene petits.
el entere de Havenstein, no
documental.
que
,
agraden
tan
barrets,
i
que
la
capa
tanta
tants
pas fine al punt, perd, de creuAra, en les famílies de
ale pensionats espanyols que aleniany, i el difunt Havelein,
i
re que si einflacionisme es bo
iare tira per un cantó i el pare per un altre, i les minyones fan arriben a la seva roca o sigan el director penúltim del icha alguna osa, hagi d'ésser
que volen i els cabals es malversen i desapareixen, en &jum- Berlin, sinó que hl ha teta una Urde el director dele teeippe de per
abandonat. De tole manera, et
l'enfonsada.
es familias s'acostuma a què els menuts facin el que vulguin filesefia. Aquesta filosofia no
Aquel* es 'la que reltdresen senyor Sehacht, comissari de
se'ls deixa passar tot ele capricis, i aleshores, si voten una
alisa de colore, els la donen i comencen les desgràcies.
No hi ha dubte que en trobar-se amb tots aquells estris a
mans al nen li agafa una alegria que li fa rodar el cap; el poder
spremer els tubs da colore, i veure que surt aquell yermen tan
ermell i aqüell blau tan blau, oleína un cert embriagament.
Aleshores la criatura comença d'empastifar la tela, allí
hi ha de posar groc hi posa verd; allí on hi ha d'haver un
bre surt una cosa que s'assembla a un conill; el nen que es
et: artista acaba per confondre-ho tot per deixar la tela feta una
stima, per embrutar-se el davantalet, etc., etc.
Aleshores ve el pare i li pega, i la criatura plora que és
gust o una llàstima.
Corlee, dones, que en les famílies no es posi mai el pinzell
le dits de les criatures, i qui diu El pinzell qualsevol cosa impreia de la seva edat. Les criatures han de fer de criatures i els
rans han de fer de grane.
Com que s'acosta el die dels Reis, convé que si hi ha algun
an ateassionat en afers impropis, corregeixi el seu error, perue això podrà ocasionar-li motea desgràcies i eis Reis mines
portaran carbó.
Des d'aquestes planes no tenim costum de donar consells
s petits. LA PUBLICITAT no es un diari per a criatures,
ro ho poden haver vist els nostres Ilegidors, pena com que de
gades les circumstàncies ens obliguen a abstenir-nos de digir la nostra paraula als grans, convé no oblidar als petits,
ara que tenim ocasió de fer-ho, ho fem. Repetim qua estem en
gília dele Reis, i digan petit llegidor, si es que el tenir, ens ho
airä.

es detencions amb motiu
el plebiscit del C. A. de' D.
A ESTAT CONDUIT A LA PRESO L'EX-TINENT
D'ALCALDE SENYOR BARBEY
-•n•nn••nnn

DE LEX -TINENT D'ALCALDE EN JASEP BABBEY
Alar rna lf es presentaren uns
ente de l'autoritat al do:Me:del nostra estimat anlic t'exent d'alcalde de Barcelona En
sep Barbey, amb la TritäSiá da
enir-I o.
Com que el senyor Barbey no
.a en aquella hora a casa seva,
tenir noticia de la visit..t es
-e3enlä a la "Jefatura" de pula, on quedà detingut. essent
sprés portat a /a ores& en la
;al continua incomunicat.
LS DEFENSORS DELS EMPRESONATS
Els advocats defensors dels
:versos procesmats per l'acord
res rany 1922, amb molla del
hiscit organitzat pel Centre
Dependents d Comerç, s'han
es.at en relació a fi de millar
"ganitzar els mitjans de densa deis seus patrocinats.
Nombrosos advocats se'ls han
ert a l'objecte de cooperar a
'la tasca i pot assegurar-se
ue ninzd quedarà sense els
guts mitjans de defensa.
CENTRE DE DEPENDENTS
DE LLEYDA
La necia practiea. un reglee al - "Centre de Dependents"
Lleyda, detenint, en acabar,

el presieut Josep Soler i el sed
senyor Ein!!! Bosch.
A BORGES BLANQUES
Dimarts, a lee quatre de la
tarda, taren detinguts, se suposa amb motiu d'haver votat
la proposició del Centre de Depenents, els ex-regidors següents:
N'Armand Viles, ex-alcalde;
Eut Nemesi Naves, primer finen!: En Manuel Torrerons, segou tinent; On Josep Maria Torrerons, N'Ernili Cambrodi, En
Jaume Sane, En Remen Semente.
Ha estranyat rnollissim la
circumstància d'haver mete detinguts aiximateix els ex-regtdore En Joan Vallès, que amb
tot i haver assistit a la sessió
on va votar-se la indicada pro/Insirió s'abstingue de votar. t
En Josep Rubib i En Gabriel
Aixalä. amb tot i no haver assi g la a la dita cessió.
Els detinguts han estat semitate a la presó del partit, per
la totalitat de la població.
DETENCIONS
Hora d'u que els ex-alcaldes
i ex-regidors deis pobles
Barbarä, Blancafort, Vilavert,
Santa Coloma la Queralt, Rocafort de Queralt. han rebut Ja

l'ordre de detenció.
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Roma , 2. — "El Corriere Haano . , rep noticies de Selecta,
ere que damunt d'un arbre,
le chela dos quilinnetres
ntja, sha trobat un truc de
da impermeabilitzada que mi
posa procadeix de le coberta

pulles del cocandant viel u btxmude".
El cadäver ha estat dleouritat
en un dele temples d'aqueete
oribe en espera de l'arribada
del "Strasburg", que ele portarä a Franca, — guise,
FALLIDA D'UNA IMPORTANT
COMPANYIA NAVILERA
París, 3. — Al "Petit Part.

sien" U comuniquen de Londres

l'explicare pas, perque essent

eorn es un somni conjectural,
com toles les filosofies, a im-

antes na ens diu res. El que
si dia Es que qui he imposat
l'inflacionisme «un a meterle
polilla 1 social han estat les
dretes, els rice, els nacionalistes alemanys. Si en aquest aten
hi ha una cosa provada, es
aquesta. L'alta indústria, la figura entino de la qual eón els
partits de dreta, principalment
el Partit Populista, els agraris,
que són allä on eren abans de
la guerra perque la revolució
en aquest ramp no ha tocat res,
representats per l'extrema dota o partit Nacional Alemany,
s'han servit dele sexis respeetius partits per posar recetenmia pública a les ordres de les
seves idees politiquee.
Es un fet que da de la mort
ile Ratheneu, dala que coinctdeix amb el primer gran enfonsament del merc. els proveen!'
que s'han mucceit han donat al
problema de l'estabilització de
la moneda una importäncia se-.
cundäria. Han deixat fer Illurement, han dimitit el sea control. En realitat, entre els envero que s'iban succeit i els
elements producto:le Id ha hag ut un pacte explieit: a canvi
l'adhesió d'aquests elements

a una determinada política internacional, el.leyere balee
vl'econemiti-rni renr peculaci4 desenfrenada. Les
conseqeencies d'aquest pacte
,fel clare e. ja que !ella eolidaritzat reconornia amb la notifica. havent fracasen seremosment un extrem sita enfonsat
Filtre. Per comptes de colmeIre la política a les necesitals
de restabilització de la moneda,
5111 posat reconomla a les ordr@s d'una politice absurda.
Quan s'esbrinen les causes
de In batea del mere ?, s'observen duce coses: Primera, que
aquesta baixa ha mane« sempre parallelament amb ele fracasar). de la pelitica ieternachnal, rosa lbgles, tota vegada qua
45 absolutament previ a la re-.
construci6 d'Alemanca ratera
amb ele aliats. S o peen, que
aquesta balo ha ereat, en certs

~mente, aguditteda per mantPUladell3 particulare tmeni p utecleo de Stinnes denunciades
p er la "Gaceta de Francfort,.
De manera que en la resultant
de la balita hi han entrat dos
factor!: un factor fatal (el desastre polftic) 1 un factor ro-

Full de dietari
• CHACUN SON TOUR"
Les lamines entren din, el remoli
de l'Epifani.t, Vulguets no vulgues,

l'home sent l'imperi de:, infante. Les
seves lentes preocupacions, els seus
grane mal-de-caps, no tenen altre remei sind cedir devane l'empenta quotidiana de les petites
No resistiu, andes metas. Cal fer
"reis", Es a dir, cal anar bonament
als empato:tu cle jovenes i comprarne a mesura de les possibilitats del
dia. Fóra injust que en nein de qualsevol cabbria paseatgera, arreeseisslm
ks celles amb impaciincia i vo/guisdesentendre'ns d'aquesta celigaci6
paternal.

Els infanta de la neutra generació—.
ni els de la pasada, han de creure—
el teatre d'Ibsen. Pe1.6 si el cemeguessin palien dir amb
una enteaseet bollabas:
—Pap.;, viure la mera vida, jo.
La me ya edat ne ti Otra illuaid de
liare abast que la iba:6 dele Reir.
Tu matein. durant tat has estat denutt-li ales. Es Lis i Hure b-

coneixen gairebi

obee han esse, timuiriniaaseat, el

nu dels globus estabilitza- que la Companyis Ward Lino ~suda premio a les mea bailete
rs del dirigible "DiZzaude"---.. ha presentat un belting ab un
l'emesses que har agitat celan las
ayas,
pandit de 02,000 lliures estera ames andifeet. Pira jugar me ser

linee.

S DESPULLES DEL CO-.
ANDANT DU PLESSIS A N.1POLS
whliol z, 2. — Ha arribat a
%test poni el eontratorpsdiner
U4nri", eonduint Ii. dee.•'.

Un agent

liquidador, nome-

nat per les auteritals nordamericanos'', aitsegurarli provisionalment en nora de la Com.
panyia el servei de Nova York
a Mudo, Cuba i Antilleer-«a-

yes,
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que me, szab "almea premie, et
feudo entera. Papi: ehe terne a dir:,

vtdl viere la meva MI, no la ten:
La primera immersió Ire rebrku
te. per un mirarle. el vosee hilad un
Ida aquesta tenida—que no la test,

estigma tramen—fan ims mala beVals/4 Pire al rdleideekee lee el
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anomenar subetäncia inflacionista del pais. Itelferich, que ja
fou ministre del kaisere que
avui es la gran esperanee de
les dretes, es un ventee, virtuós del malabarismo fintrecier.
Borne d'una audäcia i d'Ira fanatisme indescriptibles,, organitzat la balee del matel'amb
una fredor glacial. El !aladarrer cop, la ere:soló del Rentenbank i del rententnark, que ja
tenim explicada, es una filigrana que ha impressionatele eco- .
nomistes de tot el mere; feelferich es el rentable centre de
les manipulacions moneteriee
alemanyee. Relferich tinekome
que ha promès a Alentase/a la
fórmula per A no pagan:rae reparacions. Per ara, Heifirieh, a
can y t certament de traelialsos
infinits, .sembla que guaya la
juguesra que ti lela amb leanza. Ja veurem ult dia o4teat la
•
fi del match.
El difunt Havensteire sie: a
sinó un instrument de . aredices
ee d el
repente El pobre
no fa pas ga ,que
na
va morir. Fou en real
altea víctima de la b ttn
xoc nerviós. en el mom 11, es
apassionat de la curca W1• 4 ro
en el precipici dantesc' , 4ue
ha caigut, se l'ernportt:
venstein la aceleren
dari'una rase.

visquO, qua "un mard 41 igual
a un mere". Foil la treballa de
la propaganda inflacionista.
Quan un maro vatia im mitte
de mares. itavensteireeleite: •
--Un maro es igual a un
mare.

Quasi un maro valia un millar. Havensteln no es canseva de repetir:
—Un mero fa igual a un
merc.
Quan un maro valla un hie
lid, deia sempre el difunt Rae
venstein:
—Un marc vis igual a un
maro.
1 niel successivament, fins que
mor!. Noteu. perb, que un borne com Havenstein no té preu.
La seva frase "un mere Es Igual
a un marc", 4s da /a fusta d'aquelles frases com es aire "mente% hi ha vida hl ha esperarme",
que responen al desig cele l'optimisme dalle que viu dins la
maese sigui alimentateels una.
d'atruenes frases que mantenen
la trrnoräncia 1 fan poss i bles la
medicina 1 en general tetes les
ea, aeabarku somrient amb plena confianza.
Els infante que es desenrotllen normalment tenen les illusions própies c'e
llar edat. SI ara estimen amb passió
el cavall de careó i l'automòbil de
!fauna, dend, no be dubteu, estimaran
amb la mateixa passió altres joguines
mis importants i complexes.
Caries Soldevila

LA SITUACIÓ A EUROPA
Creix cada die la ImPardänele entre ele republicana orees.
Un grup de 1 44 republicana IIIseparadament-dele de la
resta del pelan, ha celebrat una
reunió per encanar Penderme°misal de la dimati& lehayla
dit que el peinan Pau de Sara
bis havia presenta' la soya candidatura al tron de Orada, pea
rh Bolsead ho ha deementlt.
S'ha (*lebrel a les diversos
capital* lee reeepolone de prime.' diana. En tetes Mes sie
aspe d'ES« han parlat de pau
I de fraternitat, I pee_un me.
ment s'han oblidat lee ealgim..

eles eeendellguee.
II meollo, Marx I Penad.
piador di Peana a Ilertin han
• lebrel vea entredi ga per
trocla, de lee q0letleile politiquee Interilaolonalo.
El "S "Mar^ oree mear
que ele ~4~ eeneervedere
«lema la dhlesla
a
da
anCLIllela.

l'Estat per la Tendió monetäria, representa el contrari del
que representara Havenstein.
Encara que no es pugui dir que
el creen que domina sigui l'enti-inflacionista, ja que si s'ha
aciden amb la disbauxa de la
fabricació no s'ha fet mée, que
eomencar l'aleló d'una eltra
moneda, el rentenmark, es comenea de dibuixar un corrent
antl-inflacionista, almenys en
teoría.
L'anti-inflacionleme no es
paS certament, la bandera de
cap partit politic. Sobre la necessitat de subordinar l'economia pública a l'atzar d'una po7
litio internacional, @miela que
tothom hi estä conforme. Almenys, no hl ha ningú que protesti. Perd es un fet que aproximadament ranti-inflacionisme
coincideix ami) lee idees de Pesguerra ido la brenca esquerre
del centre. Podriem dir, en un
mot, que ranti-inflacionisme es
un postulat implica dels republicams,
t, si pedem dir el que diem,
es degut precisament a la significació del senyoiSchacht. El
senyor Schaeht, no solament de
, el comissari vl l'Estat per a la
• qüestió monetària, sine que es
el sueceesor de Havenstein en la
direceiti . del Reichsbank. El airhsbank
, el
eo
e, Che;
. '
.
reo exeltutivament politice sinó
ocie es tècnic 1 mento alhora.
Ee torneas cobre une doble
proposta: ere primer !loe, el Dirertori del Reichsbank es propon, a si metete el nom del director. Si sobre aquest nom hl
ha aeord, es passa rrecord en
forma de proposta al Consell de
l'Impere que es qui en definitira fa el nomenament.
Deinrée de la mort de Havenstein, Hederich Iland la seva candidatura per a la dIrecefe del Rano d'emissió. Aprovada la proposta pel Directori,
porte rebutjada pel Consell de
. l'Imperi . En el mi lino fou nom'eral el senyor Schacht, que
representa. pel sol fet almenys
d'asee coetrincant de Helferloh. la tendencia conträria. Bel' ferich es einflneinnista desencadenat. Schacht ¿e, en cesta
manera. 1'mill-inflacionista.
Si Schacht ti. les idees que
' se li Remesen. no seria pas estrany que ticabes tenint la ra6.

Jeque Pia

Converses hl o-

1 ?: giq ues

Ens decidine, dones, a publicar la
Ilista de formes verbals detectuoses de
la qual parlàvem en la nostra conversa
anterior. De totes les formes que hi
figuren harem pogut constatar, en pueleacions reeents, un bon nombre dexemples, cosa que no és d'estranyar si
es ti en eenspte que la majoria d'elles
36n desgraciatiament treqüentissimes.
Les donem per ordre alfabitic, entre
cometes, acompanyant-les de les formes
correctes corresponents, impreses de
cursiva:
Verb ubsefdre
"Abso/guent" absolent
•absolvem* obteleoe
l absolveu" abole%
"absolvía" abulia
"áseles", "absolés e ebtalgeh
Verb apariiver
'apareguent" oparelsent
"apareixo" aparee
'apare:YA", e apareveté" atoregui

"apareini" aperepei
"'pesebres" "aparesques" @termas
."aperesent" "ruge
Verb berra

mbeireeet" Nene

Verb cobre I

e eapiguer" cobre
•»esPiirtietl
eab" reir

cebra
.)
(Silueta

El e
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Ponto %ue el nom.de 111r. Cona),
no es gehe oonegue a 'cesa mole
Ira, ädkins, dina reetement rkee
d'use qual poden Interesar
lee ovo teories i les e ave* ex-'
perienetes. Tot el (pie iteM'eist
a Barcelona relatiu als intera
des de- la Nova Escolit 'de Nalicy
de un recent minúscul faeciele
d'un joyo doctor barceloni amb
el miel,. temps enrera, väreM
tenir tina conversa sobre aquee
tes qüestions que han atretne'
vint
nostra atinti6;
França el mètode Cnel.
foeça conegut. Als Estaba finito,
on, l'hivern darrer, 5Jr. Coue
va donar una infinitat de conferencio (sovint cino diàries)
el seu Seit ha estat enorme. A
Suissa, on estigue l'any passat
1 on ha tornat ara, els seus procediments timplicissime de guarició sen practicats par alguns
seo deixebtles, ep t r e ells
Mr. Baudoin, de l'Institut Jean
Jacques Rousseen. Aquest cenyor, que ha abandonat el conreu de tes 'Reirá per dedicarse al psicanälise ha exposat i
desenrotHat cientificament les
doctrines del seu nuestra en un
Ilibre precies, titulat "Suggestion et. auto,suggestion".
Darrerament venus tenir Pagradable avinentesa d'assistir
a una conferencoa que Mr. Coué
va donar a Lausana.
Es un borne petit i Nevar, de
cabello Mano i tubos, de rostre freía i de mirada blava,
rient. Si havem de jutjar per
ell de la qualitat del seu método, haurem do convenir que
deu ésser excellent, amb els
seus seixanta set anys, desborda de vida, de salut i d'alegria:
una alegria un punt maliciosa.
Parta simplement, sense cap
aire doctoral ni emfätio. D'une
veu dolça 1 familiar, va descabdelilant els setter punta de
vista; • respetint, en- el fons,
conceptes continguts en el seu
fascicle de vulgarització "La
frise de sol-mema par l'autosuggestion consciente".
Educadors i reeducadors etts
haviett parlat molt dels miraeles de la voluntat. Aplicant-la
a estats patolegice, una voluntat terma i ben orientada podia
contribuir, segons ells, en gran
manera a la guarició. Molts esteta neuropätics no tenien per
origen sine una re/anejó de la
voluntat. Si aquesta facultat
era reeducada el mal odia.
Mr. Coué, per contra, proclama la prioritat de la imaginació sobre la voluntat. Es
procedirà endebades a una educació de la voluntat: allò que
cal educar es la imaginació.
"Aquesta voluntat que reivindiquem tan orgublosament —
diu — cedeix sempre el pas a
la imaginad& Es una regla absoluta, que no Befreie cap excepció". Si imaginem que no
podern ter una cosa, serä en
va que voldrem fer-la. L'antagonieme entre la imaginacib i
la ioluntat es resol sempre pel
triomf de la imaginació.
Mr. Cou6 addueix multitud
d'exemples que preven aquesla preponderància de ta imaginació sobre la voluntat. El vertigen no es, per a ell, altra coca que la imatge que ens fern
que anem a caure; aquesta
imatge es transforma 1mmediatament en acte, malgrat tata ele
nostres esforeos de roduntat, 1
mes de preso cene més violente eón aquests esforsos. Si
la persona que pateix d'insomni, no s'entoseudeis a adormirse restarti tranquilla en el ecu
Ilit; si, al centrare vol dormir,
com mes esforços tara per
aconseguir-ho mds serh naftada. Ele qui comencen d'anar en
bicicleta saben ben bd que com
nnis y olen evitar un (distarle
que hl !mg) en llur samt, més
inevitablement bi van. Vid no
ha sofert del riure foh, aquest
rture que flechita d'uns • mejor
y iotênCla com mée s hom es proposa de retentr-le .
La voluntat de no caure, de
dormir, d'esitar rebelarte, de
contente la rialla, ha estat vencuda, en ele caros precedente,
per la Idea de la impossibilltate
d'atènyer aquesta mediste.
"Veldria, per 150 pue", era Vestal d'esperit de madama en les
"mentados eirennuaknoies.
La Imaginael6, dono, mar.
ceix una enorme infiel:lela
nosaltres, en el unstre organisme 1 ale nostres meter. Ena @al,
per tant, arribar a poder con-.
duir 1 dirigir acinesia gran be:
$14, 11115- fi 1A 4340440144 a 11

et

cabra

"espigué" cabl
"capigués" rab.'s
" estrige"

EICII

que, per autosuggestió, idee"
nocivas no s'implantin ea el
nostre eervell. "Ens autosuaie
gestronem contInuamezit d'una
manera inconscient — din mistar Emprem emiat
aquesta force contra el entre
interès. Ene persuadim que sona
malees, i aquesta idea esdeel
realitat".
Que cal, dono, fer per deel
tensar-ce de "la folie du logia",
de la imaginacid? Simplement:
educar-la, fer-ne una arma fea
vorable a la nostra salut i a le
nostra joia. Com ? Mitjançairt
la präctica de l'autosuggeetid.
Mr. Couvi fa pujar a l'estas4
da les persones que desitge4
experimentar els erutes deis
seus procediments. Amb unes
guantes experiències • fäcila
comprensibles els dóna la preve absoluta de la foro de rana
tosuggestió. Tot seguit ela
submergeix en un estat de vaga.
somnolenoia, de reptes, de diera
tensió del sistema nerviós.
aquest estat, que hora pot atényer personalment. ele sugge-P
reir les idees de guarició, de
fortitud, d'optimisme.
Les paraules "Ça pasee i
"Tous les jours a tous points
de rus, je vais de mieux ea
mine eón el talisman del ?ab.
tode Colee Cada venada que una
dolor el sobta, el malalt
la i repeteix d'una veu mona .; • bona i balee: "Aixb pasea, siete
passa..." molt de presea, di
manera que la idea contrària
no pugui sobreposar-se. Sembla que hi ha individua que.
aconsegueixen fer desapareixee
la dolor, al cap d'alguns irise
tants. Quant a la segona fraseeha d'ésser repetida, a/ asaHi al:.
vespre, vuit regado, teme.:
els ulls, d'una veu monbeistlkW
sense cap estere a fi que lee
yeluntat no intervingui ,.
res. Les ideii enana
aquests mote sagramentals, Pde
netrant en el subconsciente
obren la guarició.
Obren realment la guariete?
Guareix Mr. Gime? Es indiseue
tibie: el seu exit es degut a tea
guaricions. algunes d'elles veritahlernent miraculoses 1 de
persones prou conegudes ea els
indrets per on passa pesque to-'
la sopita de farsa desaparegut.
Gorrea sempre? Aixb ja es
una altra qüesti6. Mr. Coste
afirma que el tant per cent de
persones qui escapen als clactes benefactora del seu mètode
41, molt reduit. Hi ha. segons
ell, duo elasses de persones en
les quals és dificil provocar
l'autosuggestió conecient: als
endarrerits, incapaços de comprendre allò que ele expliquen.
i entinte qui no consenten 1
comprendre. Perb encara suposant que el tant Per cent de
guaricions hiedes sigui molt
més crecen?, el nombre i la
qualitat de les guaricions aconse g uides, i Ita simplicitat del
mètode, obliguen a prestar-hl
atenció i a assajar-ne la preestica en molts casos, entre ella
l'educaci6 dels 'infante 1 ta reeducació de certs delinqüente.
Lluis alees

Un exèrcit de film-mea
Els capitans, els vaixells
dele guate fan escala en els
ports ialifornians, tenen ob a
servat que sistemhticament boa
punt el vaixell toca aquella terna misteriosa els transatläntics
queden deserte de passatge. 1
no 55 pas precisament el casi
de les sirenes que atrau la joventut vers aquelles pérfides
terres. Els Angeles i Hollywoodr
atrauen les joventuts atoro%
amb mes voracitat que una sers
pent atrau un chndid ocell-mos.
ca . Ele operadors einematogree
tics reben amb joia aquestes
remeses d'aventurers, trobant
en matute, bornes robustos, de
mirada maese, de tipa§ emita
molt més interessants que ele
vagamons ineipids que 'sda
c!utate per fer de compareces
a les cantonades dele carrete.
La cinetnania ha fe? estrella
sobre tot en al camp. Milete da N
joves d'ambdós "Wat Mecate
d'aquista aislante han dome.
tat de la llar panel greta par telp
Ilota dele •welndle• deja elhe

tat de les !maigo,

Ha Wat per alza gua
Celebre de Comerç ha invite" pi
Yary Plektord oer &mor BO'
conferäne'a parlant al. moka -a
Madero (que toreen au eset,

moras de fle de *LOS
neo) perial
'
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Anuncis Oficials
SOCIETAT TRAMVIA DE BARCELONA, EIXAMPLA I GRACIA
En el sorteig d'O'n,igncions

d'aquesla Seeiels t . velebrat 01
dia 31 de desembre de 32 3.
liar, resullat amortifredus lee
dels números següen1O:
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813
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Els s'ay-m*3 tenednrs d'aques.
lee Obligacions podran presentar-se al eebrament a les efi-

de le Societat Anbnlma
* ELS TRAMVIES DE BARCELONA* (Les Tramways de Barcetrina, Soei•St6 Anonyrne), RenCines

da de Sant Pau, 43, qualsevol
dia feiner, de 10 a 12. Del va.
lo; nominal de elida una e.

descomptaran Pessetes 340
pote importo» legalc.
Barcelona, 2 de gener, de
1924. - P. A. de la J. D.-El
illeeteleri, P. Rau.
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"Nestlé"

Centra remesa de 25 eti.
quetes blanquee de les que
van enganiades en el pot
de la Ferina Ladeada NeoDé, es regalark una preciosa nina i un be° numeral per al sorteig d'una
nina de gran tamany.
Aquel/ t sorteig • 'efectuar&
entre cada cent participante.
Les etiquetes peden pro.
sentar-se a les oficiase de
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SOn empresonaies lambalnader de En obrirmse
recepcid a
en : El discurs del milers de persones Frant4 i el Canse- suba Nacional
resident de la Re, centrarles a la nora Iler Mari celebren grega, el coronel
politice econòmica una important en- Condes anuncia la
püblica
Paris, 2.—Al palau dc . raiseu el
pre,ide nt de /a República va rebre
cap del Govern, senyor Poineare,
qual, acompanyat dels altres ministres, expressà els scus vots per
any nou al senyorA continuació se celebrâ un bancaer al qua/ va seguir una recepj,5 del cos diplontatic parisenc.
El senyor Millerand prcaunciä
• diseurs, exposant la situació de
izrança en la política internacional,
fent un resum deis fets de mes rePea per a la política exterior de
erallça, que salan desenrotllat dusant rany 1923.
Referint-se a les catästrofes proluides pel meya durant rany passat, originades per les tomes de la
mateixa naturalesa, digne el senyor
Millerand que són un advertitnent
per a l'home. Cal que es convenci
aquest de la necessitat dels recursos de la solidaritat i de ringent
hala per defensar-nos els uns als
altres. La naturalesa és un adveran i ja de si bastant temible per a
la fragibilitat de l'home, per saber
prescindir de les nostres ambicions,
que contribuirien a l'esiefre destructor de la naturalesa".
A continuació han estat rebuts
pel senyor Millerand els mariscals
tle Franca. els cossos constimits,
les comissions i delegacions de la
Marina i les de les diverses adinieistracions.
Acaba la recepció amb la visita a
fEliseu ders altres caps i oficials.
—hayas.

t

fas
as

f

MISSATGE DE M. POINCARE
AL POBLE NORDAMERICÁ
París, 2 — El "Ncw York Tribune" publica un missatge de
simpatia dirigit pel President
Poincare al poble americà, amb
motiu de l'any nou.
El primer ministre francés,
eespres de justificar l'arde
empresa per França, expressa la
cera satisfacció en consta lar
que els americans reconeixen

que Frenen es va veure obligada e actuar per imperiosa neMesitat, i afeada que en anuest
amment en que França te en
oder seu les garantice atecesg-hrige per assegurar el paganeparaniman
esta-de
tes. no desitja altra cosa que
contribuir per la seva part
la restaurad deconbmica da- topa per mitjans preaties i mesures de eonciliacia.
L'opinió americana — araba
.eenl l'esmentat missal a n —
ens srrä eeirernadament !met iese i compre que els termes
del Tractat de Versalles siguin
iespectafs. estigueu segurs que
ens trobarä disposais a mimeIV' Iota indicació raenable. —
alaeas.
DE RUGBY
FRANCA GUANYA A ESCOCIA
'París. 2.—Ert el match de rugby
telebrat ahlr resultis enanyador l'equip
trances contra Fescoces, per 12 a 10.

—Hayas.
tn1111n11n•n11

L'OPOSICIO DEL GOVERN
NORD-AMERICA DEMANARA
UNA ENQUESTA SOBRE LA
VENDA DE MATERIAL DE
l.iljEftRA AL GENERAL OBREGON
Washington, 3. — Els adversaris de la pelitiee del Govern

demanaran a la Cambra de Representants que el Congres realitzi una enquesta sobre la venda de material de guerra al g eneral Obregon per part del Goven nord-ameicä. —

1tiga,e 2.—Sembla que a Magma hi
ha gran pànic per la noticia d'haver
estat ettingnees milers de persones
afiliades al partit oposat a tot canvi
d'actitud en la qüetió econemica.—Havas.
TROTZKY NO DIMITEIX
Moscou, 2.—Es desment la noticia
que Trotzky hagi presentat la sera
dimissib de membre del Comitè caceeutiu del partit comunista.—Havas.
DISCURS DEL REI ALBERT
OCNTESTANT EL DEL PRESIDENT DE LA CAMBRA
Brusselles, 2. Contestant el ret
A l bert al discurs del president de la
Cambra transmetent-li els vots del poble belga per any non, el monarca
pronuncia un brea discurs dient que el
restabliment del canvi i la consolidació
financiera depenen de la confiança 1
del crèdit nacional, aixi com del tres
ball asidu de resistencia del poble belga
a les noticies tendencioses que es fan
córner. Pero, per damunt de tot això,
cal que Alemanya pagui.
Digne que en quant a la qüestió militar s'han pres importants mesures per
comptar amb un exercit suficient i ben
organitzat. Parla de la necessitat
dustria l itzar els ferrocarrils i digné
que ja que les barrenes duaneres
lasquen els mercats continentals. els
industrials belgues han de tenir present que resdevenidor de l'exportació
nacional es a les colemies.—Ilavas1 n••••••••-nn•

De qui són els disset
Bous de pessetes?
Fa ja alguns mesos que moria al Brasil un ric propietari,
Furt-an Josep da Costa, deixant
impresa en el testament la seva voluntat de fer hereu de ea
seva fortuna de disset milions
de pessetes a aquel l dels seas
nets que tingues la sort d'entrar primer, en aquesta van de
Lagrimes.
La filia del propician i eslava
a punt d'infantar. El sortees
nou-nat trobaria en néixer una
fortuna al bressol. •
Pene, dos mesos després de
la mort de Josep da Costa, els
pares del futur berma fingueren raons i decidiren d'apellar a/ divorci. Abans de separar-se convinguaren en que
si. l'infant esperat era noi tindria ruta de la cesa edueació
el pare, i si resultava esser noia
se'n euidaria la seva mare. La
naturalesa generosa va Ver neixer ensems qj n nen i una nena.
L'atar hauria estat !non senzill si els disset milions de
Ferran da Costa no satIlessin,
coro una ombra metalice per
resdevenidor dels dos infante.
Cada un deis dos esposos s'hauMa quedat amb un deis non nascuts. Però, i els disset miPons? Qui era e/ veritable he-

reu? Seria repartida en parta
iguale la fortuna de l'avi?
E/ testament de Ferran da
Costa era ben explica i deia
que era al primer net que tingues que sliavia de fer bereu
de la seva fortuna. Un dels dos
infante balee d'haver nascut
primer que l'Ore. Els aos metges que assistiren a l'infantament no estan d'acord, coaceionate. naturalment, pees pares. L'un afirma que e t ei noi
el primer que vejé la llum del
dia, l'altre jura i conjura que
Ion la nena. I heu's aqui que
els jutges del Brasil retan a
punt de deixar el cereelle en
aquest afer.

Antología de contes estrangers
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per O. Tann-Bergler (Austria)
La parellela callava, per be
que aquesta reserva no batirla
estat necessäria, ja que els altr es es trobaven força
nyats. Aquell silenci era sospites.
La noia tarallejava. Aixf, ja
és cosa coneguda. El jove mita y a al voltant sen com si hagués de témer que el perseguis-

sin, i sovint s'aturava per encendre el cigala Que als joves
'que tenen el cor oprès per una
etedaracie reta i pastada, no
•
acudi res més. ni una
Pe
.. la variant orieinall
4 Develen de tals fenomene, taa
Iovint observables. l'afirmada
P ie l'amor fa tornar inventiva,
d'ésser considerada com un
thefigurament tendenciós de la
L'avantsruarsia, a la -Miel 10/E

dos concediera evidentment de
molt bon grat que ande un bou
D'os endavant, desaparegué en
un tombant del corriol, i el jove
ó, quant
es digné que la situaci
a seguretat, a penes deixava
mis a desitjar. Era el momea
'jasa d'esser temerari.
De primer pega una mirada
al cel, colll d'un arbrissell que
PS decantava sobre el camf un
branquilló verd amb tots els
poms de flore, aspirä fort, com
si volgués escurar d'un sol glop
el perfum que s'exhalava deis
prats, en fi, actuava com
deis més entuelastes enamorats
de la natura. Per aquesta seis.
lud envers la bona natura, de
!oler maneres tenia red, perquè
la noia del seu costat era sorprenentment bordea, Mor mas
borrica que de ~tuca, parque

trevista

Berlín, a—El canceller senyor
Marx celebri al& una entrevista
amb l'ambaixador de França a Berlín, senyor De Margerie. Es traed sobre les gestiona politiquee
d'actualitat, fent- allusló d'una manera especial el senyor Marx als
consells de guerra celebrats darrerament a Dusseldorf i que han cansat fonda enlode a tota Alemanya.
—Hayas.
EL PRESIDENT DEL REICHSBANK A LONDRES

Paris, 3.—Al "Matin" li comuniquen de Londres que el nou president del Reichsbank es troba a Londres en comunicació amb alguns fi,
nanciers.—Hava&
EL PRESIDENT EBERT REP EL

COS DIPLOMATIC I EL NUNCI
DE SA SANTETAT. — DESIGS I
PROPOSITS
Berlín, 2. — El president de la República. senyor Ebert, va rebre ahir el
Cos diplomàtic i el Nunci de Sa SanUtat. Davant d'ells, expressà els Mis
vots per tal que les naden; gaudeixin
el nou any d'un benestar basat en la
justicia, el treball pactfir i la f rateenitat entre eh sables. El senyor Ebert
declarä a mis a mis que el poble alemany desitjava que existís tranquillitat entre ell i els altres pobles, i afegi
que el Govern consagrarà totes les seves forces al ressorgiment de la patria alemanya.—Havas.

GUERRA AL SOROLL
A París san molla els Roes
on ha calgut fer-hi finestres
dobles. Aquesta mesura ha fel
que les fresses augmentessin
i inquietessin més al pobre que
treballa o descansa. Are, tot
eón fresses de tramvies grinyolant damunt les vies; fresses
d'automòbils amb l'aixeta d'escape oberta; fresses de botziates; fresees d'autemnibus amb
uns neumätics pitjors que si
fossin de Muna; frasees de
pesante camions que esberben
el sol; fresses de les veus dels
carretees; frasees dele jocs de
la mainada...
Cal estar-se una estona en
un baleé d'un dinque pis per
fer-se Arree de la remor que
puja del carrera cena si fos la
seva respirara!, una respirada
anleixosa i inharmieniea.
El professor Speoner, de
Londres, ha estudiat refeele
de les freees en el sistema nervide. i n'ha tret unes cense-,
qüencies terribles.
El treball en lloc sonantes
dona una tercera part menys
rendiment que el treball que es
fa en un taller o desnata silencias.
En algunes factories sudamericanes, diu el professor
Spooner, dues orquestres toquen durant les hores de Ire.
ball. Aixi aquests sons harmaeles influeixen ignalmenl damunt els nervis dels treballadors que els sons inharmenies
deis carrers, i l'esperit de l'oleer assoleix un equilibri perfet. Cal esmentar que aquesta
música ha d'ésser alegre i miAloe una momfcypcmfunmforp

llor encara moderna i frivola.
La criminalitat, que en les
eiutats populoses cada dia augmenta, te com una de les seves
principals raons la fressa que
mente el sistema nerviós en un
continu estat gasiu que provoca els actes irreflexius, violents
i picas de folla.
un somriure astut,
li
embellia la fresca cara.
Ell assenyatä amb la mä
voltant seu, cona si la magnificencia de la primavera los la
seva propietat personal.
—.Quan un contempla abre,
senyoreta Maria, hom voldria
asee poeta.
Ella (ligue:
—Voste, poeta?
Amb la seva cepada sanitat,
no fein pan cara d'afavorit de
les Muses. Pere hom no es dri xa negar aixf com aixf un do
que avui dia es tan nerrent.
—Voldria saber perque no!
Celan alguna enea em colpeix,
alguna cosa m'insnira...
—Fugi. home, fugi. Imagini,
senyor Tender, quin afecte feria dalt d'un monument, 1 digui vostè mateix...
Ella havia restat una mica
enrera d'ell, el mirava de cap
a peus 1 tornh a esolatir la halla.

Ell es tonsiderh també amb
una gran seriositat 1 tampoc no
es trobi gatee monumental.
—Com deia, quan alguna cosa m'Inspira, 1 sobre tot a la
primavera, que eta poetas timen
•
más feeilitat...

dimissid del Caven
Augmenten les lmpacténolea
dels republicana

Paris, 2 (Urgent).—Contuniquen &Atesten que en obrir-se l'Assemblea Nacional, el senyor Gonatas anuncie la
dimissió en ple del Govern.—Havas.
Atente, z.—Independentment del seu
partit, han celebrat una reunió rae rePublican lliberals, acordsnt presentar
demi, davant l'Assemblea, un a meció
demanant que sigui enderrocada la dinastia regnant
• ••
Els lliberals ortoeoxes han decidit
esperar la tornada de Venizelos abans
d'adoptar cap actitud.—}lavas.
DESMENTIMENT
Belgrad, 2. — Es desment
oficialment la noticia que el
princep Pan Karageorgevic pensi en presentar la seva candidatura al tren de Grecia. —
Hayas.
CRISI TURCA :: EL MINISTRE
DE FINANCES' DIMITEIX
Constantinoble, 2e— El ministre de Finances ha presenat la dimissió.—Havas.
BULGARIA DESITJA EL SERVEI OBLIGATORI
París, 3. — Ll n despatx de
Sofia, de procedencia hritänica
diu que els aliats s'han negat
a uno petició del Gavera búlgar
tendint a constituir un exèrcit
regular sobre la base del servei
naihiiar obligatori. — navas.
DEL JAPO. — LA CRISI POLITICA. — EL CASAMENT DEL
PRIMCEP REGENT HA ESTAT
AJORNAT
Toquio. 3 . — El Vesiomte
Kvura, president del Consell
privat, ha rebut l'encärrec an
formar gabinet.
Segons els pariiedics d'aquesta capital, el matrimoni del
p rincep Regent Hirohito ha estat ajornat a conseqüencia de
Factual crisi política, quedant
definitivament (lacada la data de
la cerimònia per al dia 20 del
correal.— Bayas.
AUD L'APATIF.LL

MULTI COPIADOR

"DADO"

de labrleació francesa. S'Opte
Den, perfecles, de
CENT A DUES CENTES

COPIES

d'un matelz original, el dual
pot sser ter a rntt o aMD q uidsesoi maquina treserture, ja alg as de elida o lampó, repto-

Es crea ole eh a- Ida .recegidi ti
tollo" conserva- mer Iraq a la Pm,
dors domaran la Macla del Cenad si de
dbnissi6 de mIster Dlscarsdellassollnl es

Baldwin

Ladres, 3. — El diari *Star'' tren
saber que els conservadors celebraran
aviat una reunid co la qual s'acordarà
obligar a Mr. Baldwin a què presenti
la dimissib.—Havas.
L'ASSOCIACIO DE CONSERVADORS DEMANA LA COOPERACIO AMB ELS LLIBERALS
Londres, z—L'Associació de couservadors de la City ha dirigit al presidan Baldwin una Iletra en la qual
demana la cooperació dels conservadors amb eh Iliberals.
Als cercles politice es creu que el
Govern estudiará aguaste miel a fdtims de setmana.—Havas.

UNA OPINN AMERICANA

SOBRE LA MISMA DELS
SOVIETS
El "N'ese York Times" publican
ahir tota una página amb un article
del senador Borah, en el qual diu que
els Estala Units havien eihaver tingut tota la considerada, per la qüestió del reconeixement de la Rússia
dels Soviets, car, segons resmentat
scaldor, la pau del neón estä en joc.
Afegeix que els aliats han tractat la
Rússia després de la guerra d'una faisé, cruel i injusta sense precents en
la Història.
Acaba dient que Rússia, a Europa,
després de la Gran Bretanya, es el

mes important deutor dels Estats
Units.

UNA BARONESSA QUE
VOL DINAR A GUST
La baronesa de Cartier de M -Irchienne, esposa sie l'ambaixador de Bilgira a Washington, va enviar, no fa
gaires dies una curiosa carta a la Casa
Blanca. manifestant que en el gran dinar diplornitic que havia de celebrarse, ella no volia asseure's al costal de
l'ambaixador d'Alemanya, M. von
Wiedfeld!.
I vet aquí que la lletra de la ha..
rendes va produje el seu efecte, desccosolador tanniateix, per a l'ambaixador germänic. M. von Wielfeldt fou
pregat d'oferir el seu bree a madame
Hanihara. esposa de l'ambaixador del
D'aquesta teta, segons el Neto York
lirrald, les relacions entre els ambaixadors de Bélgica i d'Alemanya no
san gaire amistoses.

VIES URINARIES
Pell-alelle-Presteta-Impetenela
Coas merodea eleManVe de trvtas
Irg o% tense me-Momea% Id estor.
Pa g ue ECO:SW.11U
g raneen &Mg Nal- ga L . . lo pu.
Sovarean tos Oft . . . lb
. 55
Allai l at de sang . .
Inictanietits a orees Mallete
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Cosas de la Unlvereltet. 5
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e Roma, 2.—En T'obre el presidan,
Mussolini ets ministres i sots-secretata que aendien a felicitar-lo per
rany non, ha pres la patuda el ministre de Justicia en nom deis seua
conegues. En el seu discurs el senyor Oviglio recordi la marxa
triomfal del feixisme, que ha anal
prosperant räpidament, i va posar
de relleu la portentosa energia ene-

prada pel senyor Mussolini en pro
de ralliberament d'Itälia.
El senyor Mussolini contestä
egraint la salutació i exposà els dificil. moments en que vingué el feixisme, i la delicada tasca que iba
vist obligat a escometre quan, enderrocades les constorxes que diiicultaven la vida nacional, arribà
l'hora de construir. Meleras abre,
pot afirmar - se que el paper feixista estä de puja, ja que a l'entorn
del Govern hi ha el consentiment de
les masses.
El President acabà el seu discurs
donant gràcies al noble italiä, pel
qual sent fonda admiració i reconeixtment, i manifestä el seu optimisme per a l'any nou en quant a la
marxa ascendent de la vida nacio-

nal.
Acto seguit, el senyor Mussolini va rebre el comandant
general de la milicia feixista
senyor De Bone, el general Gacco, i anuncié que que el general Ferrara cap d'Estat Mejor
de PF-xercit, Ii havia lliurat un
vast projecte per a la reorganització de la milicia nacional.
Va rebre després ele l'eamises negres" i el Directori del
Partit feixista, aixi com l'alcalde i el prefecte de Roma, nombroses felicitats feixistes, alts
funcionaria, caps de Gabinet,
sots-secretaris i director de
l'Administració civil. Gentestant a la felicitació dels funcMnaris que ei va Aransmetre
aquest darrer, el senyor Mussolini dedica un complet elogi
del funcionari, element indispensable per a la grandesa i la
prosperitat de la pàtria.—Havas.
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Ella, mofeta:
—Voste canta la primavera i
l'amor! Pera per a Mea es un
senyor mansa reposat, i els pactes lides han d'esser uns Don
Joans. Deu mea, d'ala?) viuen.
Cadaseun es porta un embull
amb tota una dotzena de noies,
perque no se li acabi la maténa. I voste, realment fa gràcia,
segurament encara no s'ha declare( mai a cap dona.
• Eh ii estrenyé solemnement
la mit.
—Justa. No gosava, perquè
em fa por la ejote. Es una cosa
tan compromesa! •,
—Senyor Toodor, de primer
no tolero que iniurei la gent de
la riostra colla. 1 després, realment, no ho ha provat
només per broma? Es tan Usen,
tan senzill!'
S'haviereaturat vora un heme
versemblantment a causa de
rimportänela del tema. La nota
s'airaegue 1 ell seguí el san
~melle
—Creu vote, senyoreta Malene preguntä cii, despees
d'una pausa que res no juslificeva. — Ven, Jo m'imagino
(pea perdoni st jo ja faig com
ei vostè tos "ella") que es deu
«impar alai!

Al mateix temps es deixä
de genolls i PS posts la
mà dreta sobre el pit.
Ella ¡du un energie gest da
refús.
—No cal! Alee ja fa temps
que no és moda; aixequi's irnmediatament, si no, m'hauria
de portar un ram de floretes del
'Ase i del pret. Assegui's al
banc amb mi.
Com que ell trigava una mica
a obeir, ella es toreé les mans.
— Déu inett, que enze pot arribar a ésser un borne tabú! Mes
a la vora mey a, ben a la vera!
—Si vostè ho permet.
—De euant, mica un enamorat que tingui cap hule del quo
s'ha de fer, demana permfs?
Ella se li adreets com un mestre sever que espera räpids
progressos del seu deixebla,
preguntant-li la llieb:
—1 ara quh ve. qué sembla?
EH la min, fit i tendre:
—Senyoreta Mafia. benvolguda Maria. ja fa temps que vull
~Negar-ligue m'agrada enor-,
memenll
—Per eseer una broma, no va
malament. Ara, naturalment, jo
he d'estrater una mica la
dama.
Fa posi confusa, maro& el
catire

rubor d'ua manera notable, i es
mig giré cap a l'altra banda.
—Senyor Teoclor, no esté be
que vulgui riure's aixi d'una
pobre noia confiada, porque ha
endevinat que vostä tampoc
era indiferent I
—Pelee no es pas per riurelexclamb ell, amb vehemencia.
—No, no, no el crec pas! Els
bornes sen tots uns falsos!
—Senyoreta Maria, estimada,
petita, bona Maria mente.
Ella brandà el cap i es defensä quan ell Ii pas sh. el bree
en torn do la cintura. Contra
aquesta iossuda, punible isidrodulit at. calla adduir algun argument d'una extraordinària torea de condecid. Amb la mit que
lt restava !Hure l'acetä pel
manid, girä la cara d'ella cap
hdhue en
a la say a, dieue
aquest moment (Tino no oblidts
les regles de la bona Manga —
un cortés: "Permeti'm si
i lt fdu un pet6 que entre gent de no tantas pretenlone unan( valer per
tres . Ella &he ter, en apartaneta sanee voluntat I paelent. Pe.
rb oran que en no persiana en la
ra y a argumentaeld. ella llana
na erlt d'Indigne& un . ora di-

Parte, 2.— ( Delegada idead
president De Madira, elegit diputa' per la di'.
eumacripcid de' Ciare par tina
majoria eselatant dote* dies
després, del seu arrest, el 13
d'agost, per les torees armades
de l'Estat Lliure, continua ds.
tingut en la 112Sle de %limeisham, on es troba eotmee a un
rtegim de recluiste, rigoroes en
una patita Celia on regna
curitat f el ellenci, 1 privat de
totes les noticies de l'exterior. Es ¡axil de comprendre ele monos que Inspiren al governador
del rei d'Anglaterra en la seva
decisid de prolongar la captivis
tat d'homes tan estimata 1 reepectate per tots els bon patrio.
tes . El Govern britànic ho fa
desa). -- El

tot per minvar 1a Mgnifisaeld

de De Velera ale ulls del poble
irlandas.
F..LS MALS IRLANDESOS
Parts, 2. — Per als patriotel
d'Irlanda, un dels sofriments
morals rudo dolorosos as l'existència del mal irlandés, de l'ir-,
lanas delator, de l'home servil
que s'ajup a les ordres del rei
d'Anglaterra o dels seus delegats a Irlanda per perseguir,
empresonar 1 àdhuc matar, si el
cas es presenta, el patriota 11Iurat a la Hulla per la indepen.s
dencia nacional del seu pata.
Els patriotes irlandesos, pe.
rb, una vegada obtinguda la independencia nacional del seu
pais, sabran castigar _aquel!.
compatriotes que eir els me:
ments mds dolorosos de la histeria irlandesa els traten covardament, denunciant-los o punint -los per delegació del rei
enemic.
$.
EL PARLAMENT DE L'ESTAT
LLIURE
Parts, 2. —L'onze de desem.
bre es voth un acord governa,
mental per 46 vote contra 24.
El nombre total dels diputats
elegits fa tres meses, és de 153.
Els 44 membres republicans no
tenen el dret d'asseure's en el
Parlament. 111 ha una inestabilitat de l'Estat Mime, segons
la Delegació irlandesa. que no
representa el veritable sPnti,
ment del pato. La seva existencia precària depèn del Genere
de Londres. Amb tot, dia vindrä
que les presons britàniques a
Irlanda obriran llurs portes. La
República Irlandesa no imitare
mai els mètodes anglesos d'o.
pressió i supressió.

LES RELACIONS
AUSTRO-HONGARESES
La convenció de carrvi de
mercaderies entre l'Austria i
l'Hongria, ha estat estudiada t
revisada de emú acord per tat
d'afavorir el desenrotilamentdk
les relacione comercials entre'
ambdbs paises. L'entesa esta-.
blerta realitzada una tasca lloas
ble vetllant pel Compliment lee
gords de es formalitats duanes
res, firant el valor de les mercadentes intercanviades entre
tots dos paises en un milió de
corones or per mes.
Durant aquest mes de gene?.
l'Austria reprendrk les negeolso
done amb Tlecoslovisqula, per
Ini de convenir-hl un tractat de
comerç, establint-ne desprds,
amb la mateiza finalitat, amb
Serbia, Croäcia 1 Slovénia.
minutissim, gentil, i
d'un salt.
—Senyor Teodor, com s'ha.
pogut oblidar fins a aquest
puta? Alee, per una broma, be
una miqueta massa!
—Broma? Que no se li acutt
Tinc les intemnone mes serio.
32S.

—A qui ho tontita, això?
—A qui? A la teva mare, a la
neutra colla, de la qual ja ens
hem pogut escapar i que senas
atzb lambe es pensara et qui
ha passatt A tothomt
Ella se 11 ~astil ben a la yor
ra, 1 deis sena ulls castanye dei
trinserairet sortia una respiras.
dor.
—Aquesta si que Re banal
Es fa donar una tlied 1 en sabia
més que ningú.
—Ja et tornerd l a paga. le
em ve d'aqui.
I II aplieb un bes tan m64
deneide, que de la verdor mi
(usen se'n *lob un pbalte
d' aaaaaa
Eatrets l'un contra
»Aireo d'allí. I Mana

~venal« que *MI.
declame, taziOdef
.

el c a
essesws•

PEdEXACíci DE TEcrlids DE

DIADA DE REIS A L'ORFEO
'CATALA •
Diada de Reis, diada d'infanta;
rInatitut Catete de Ritmica i Pidatica, que dirigeix el mestre Juan
Llonguerat, anuncia per a diumenge
a la tarda, al Palau de la Música
Catalana, un concert integrat per

EOHO iriwity DE tIC

bER

DI.

a geno", de

arnrAcze A11110111P11111CA' 01131311tA1.
A y DEL IKATL (Obeemetela ~PA
Nord d'Atrio% j l'Atas*. roben Por beben& unse Oh):
T.

libi4

▪ IIIITAT DI!.. ~Pe A CAMAMA

IZA VUIT VIL MATE. (011oomaiter do
Zarzo Motoorolelee Catalme. ommodeades por asaba):
Cel gairebé n6vol a tot Catalunya, obeervant-set al-

?ter= DE CULTURA 1
BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA

afflellr

'
GisTAtUfrIA
Dittaienge, 16 de desernbre, al matl
Domina el tirita anticieldnie a les codee occidental.
RIUR
811 quedat oonntituIda en
N'Anead RiVelleS, de t'Academia Cagunes pitee al Pallan la la Cerdanya.
d'Europa. — Les balees presiden s6n a ItLia 1 al
amada eietat, la Federado!' de
La Societat recreativa nok
grasos a lad:mi', desenrede la seva anunciada
La
temperatura
tnixima
ha
estat
de
t6
Plan
a
te
Franca
i
comes
esNord
d'Anglaterra.
—
'Pandee de Catalunya, formada
Fila 1 la adema de 3 gratis sota atto a Sant Julii eonferinees sobre `El sufragi lax- rae' ha celebrat reunió general
panyoles del Cantibrie. — Una gran zona de nevades
pele tècnica de genere de punt,
diniria amb assisttnetia tron
ar
de Vilatorta, Use Estangento i Tremp.
Salsas,
Alemanya,
Polenta
i
Txecoslevia
compren
tot
la Unid Induatrial, el Sindicat
legal de policia governativa,
Es
retenl
primerament
a
imporla
jaca
d'infanta,
interprecel
Es
nuvolós
a
la
regid
del
quia.
—
Espanya
A
el
panera! de. Técnica de Catalu- cançons i
täncia que ti la funda del sufragi en qual ordené que es parles el!
de
Mastica
animada
i
divera
Andalusia
i
Valencia.
serè
Nordcst
i
i la Cambra de Directors, tacions
tellä. Alguna assembleistea ren
tot regim representatiu; dl is la haa
Majordoms 1 Contramestres de ses escenificacions de textos de
ciaren a parlar.
se de sota la vida nacional, la qual
l'Art Textil. domicili social mossen Jacint Verdaguer. Les
— La policia governativa taraveis integrada per homes i dones aleste installat al carrer de la obres que ?interpretaran sen de
been; chaqui les reivindicacions fe- bi ha indicat al Reus Deportin la
Prineesa, 50, principal.
Llongueras, Jaques-Dalcroze, Nieta
ministes en exigir el dret a nomenar conveniencia de redactar la piearra
W. Gade i Schumann.
OBERTURA DE SINDICATS
d'anuncia de partit en castelLe.
qui represenei el set:pensar a les cam
del notable artista
Es
a
cärrec
A
OBRERS
legislatives.
-bres
Jaume ',longueras el decorat i venSABADELL
la P
Els partidaris d'aquesta tendencia
Confirman/ el que dèiem dies
de les escenificacions que s'atas
lItO
es pregunten al la hei que concede& Topada de trena
Els Andes de
passats, a Manresa, complint nuncien.
via
el vot a l'analfabet pot negar a la dona
ordres de Dautoritat militar, la
la Poesía
CENTRE
EXCURSIONISTA
pert
el sen dret a votar, arnb el pretext
inspecció de vigilància d'aquedel ¿irisares al dimecres
nit
La
Ib
no posseeix una cultura suficient per
DE CATALUNYA
lla cintat ha aixecat la clausuel
tren
elèctric
que
mart
propassats
rect•
comprendre la transcendencia d'un acte
ra que pesava damunt del CenUna de les notes musicals mes
de
Catalunya
a
tres
de la plaça
gote
tre Obrer afecte a la Confede- sobresortints de la paseada setsemblant.
quXrts de dues de la matinada, en.
Aleshores cal accedir a Ilurs demanrada Regional del Treball.
mana ha estat l'audició de cançons
terrenys
vorers
de
"Les
en
Ist
des, si no es vol establir una desigual- ésser
Tambe ha aixecat la clauen- nadalenques celebrada diumenge
Planes" tope amb una grua. resultori
tat immotivada.
ra de la impremta del setma- passat a l'estat g e del Centre Exferits
tant
d'aquest
accident
alguna
nari "El Trabajo", el qual fer- cursionista de Catalunya.
Es remarcable, com cada dia sent
els
naturals
espanta
de
ultra
les 'tachan§ que cormedeixen a la lleus,
rete e a reprendre la seva publiLa part de cant corregut a arfacie la present setmana.
dona el dret al sufragi i també. en la gent i la general trencadissa de
ree de la senyoreta Na Montserrat
Cla
ahornes d'elles, són portades al Par- vidres.
INDICAT LLTURE DE PRO- Gallart, la aual executä el seu coSertosament, el conductor del
lament grricies a l'elecció popular. Cal
pra
mes
amb
singular
galania,
sabent
DECTES
QUIMICS
,
veure, sima. rerndevingut a Anglaterra, comboi s'adonà de la imminent toAquest Sindicat de Productes donar a les cançons un suau sentit
frene
räpidadele
pada,
féu
di
Estats Units. Noruega, Dinamarca.
tan
d'ingènua simplicitat, compreestalviant
urmies convoca tots els cene
la seva merement,
amb
Itälia
etc., en Si bi al principi seis
3. VENTE SUPERIORS A BARCELONA. (Sondatges de ratenerefera Ubre a las la del niatl):
atseociats a l'assemblea exera- escaient en les fresques i florides
l'au
500,
1000,
2000,
3000.
atorgä
el dret a votar per als cite- nitat mis desgracies.
eso,
Altitud, metres:
eordineria que se celebrara el produccions del poble humil.
ciar
Immediatament de succeit el fet
mes comtmals o administradas, desWNW. N. NNW. NW. NW.
Direcci6:
L'acompanyament a piano, aixi
tue
tea 6, a les deu del metí, per
els viatgers descendiren dels cotxes
6.
pret
r/0 sels fa ohieete de cap res2,
4,
s,
2,
Velocitat
lustres
per
segun:
'tal de tractar elprocediren
següent ordre com també raarinonització de les
a advertir amb senyals
i
n101in del sexe.
triceió
per
tonades, corregué a arree del cotren
del dia:
Creu el conferenciant qué. ates l'a- el tren de la matinada en direcció
aBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
negut mestre pianista N'Ezequiel
1 DiSC115916 i aprevacie
a
Terrassa.
trassament
cultural
d'avui.
caldela
can7,
i
x13
llores
Mores
d'observac16:
bon
ten
X• eglament que ha de regir el Martin, el qual Sabe treure un
entre els viatgers de
Havent-hi
ceda el dret a votar i a esse- elegides
Baròmetre a ZCTO i al nivell de la mar: 762, 762'7,763'5. — Termemetre sec: to, 13, 11'5. — Ternibmetre
me:
$ocors mutu 1 l'atur forçós.
partit de les breus i senzilles conSabadell alguns metges, fou de
Direcció del vent: ESE., ESE.,
tornes
a
aquellas
&mes
que
per
la
89.
—
Humitat
(centessimes
de
saturació):
74,
79,
11'2,
10'6.
—
humit:
8,
inde
tres
2 Nomenament
posicions populars, demostrant haque
gran utilitat rassistencia que un
mlasi sere. — Classe de
seva erapacitat intellectual, etatreineW.—
Velocitat
del
vent
era
metres
per
segon:
3,
1,
z—Estat
del
cel:
nuvolós
tapat,
de
Junta
i
del
ple
de
la
del
ver jet un acurat estudi de rart de
dividus
titole acadernics, etc., se alta- d'ells, el doctor Argemi, s'apremia a
marts.
núvols:
strats-cúmuls,
cirrus;
strats-cúmuls.
Ab;
rharmonització, en el qual ve a
Directiva de la Mutualitat.
atorgar desinteressadament als fegiressin fet dignes..
acreditar-se com. a ben entes.
ras,
pel
(cual
acte
aquests
li
restaconferencia
bou
estenografiala
La
Teenperatures extremes a Tomara
en
El programa era format per 18
"LUCRA OBRERA"
ren pmfundament agraits.
r,er les deixehles de l'Institut.
múmes
tarda
de
l'acci• En Dartiele en el qual aquest cançons, extretes de l'arxiu de
i
de
Relinió
Dues
hores
Seccid
Permarent
Mínima:
—
Mínima
erran
de
terra:
413.
—
Oscillació
termomètrica:
ya.
—
Mäxima: 13'9. —
pal
31ari ro:nunicava que deixava sica popular del folkloristaels
de Sabadell i Terdent
Clate.—Diumenge que ve. a les vea
Temperatura maja: to. — Precipitacióviatgers
aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia de
de publicar-se, e'escrivia que Joan Anuales, totes elles molt ben
1,8
rassa
eren
cambias
a
les
seves
poael
mata
missa
cantada
de
Coutunia.
So
quilòmetres.
del
vent
en
igual
ternos:
la data: o'o milimclres. — Reces-re-7M
era en vista del resultat de escaldes, i aceites completan:ut
Després es rifara entre les assistents blacions respectives.
sal
l'assemblea de Granollers, que inediles i desconegudcs, mereixent
— Els "Amics de la Poesie
tina imata,e del Jesuset.
havia nfirmat el predomini especial esment, per la seva bailecédulas deis rectors darrerament
Seerih Penr.ournt d'Esports i Er- d'aquesta ciutat eelebraran divenreials
l'armilla
le
va
treure
d'una
butxaca
anarquista, en la Confederad() sa literaria i melódica, així com del Miguel una cartera i traquesta una
nomenats. sobre amplicats de
eursiens. — Excursió al bofe de can ¿res vinent una sessiä íntima, en la
'clel Trebal i per ne pertorbar també per l'atinada harrnonització quantitat en ballets. que no es pot 111183 Mgl1gi1C;MIS
Feu (Sabadell. Preu cte l'excursió:
libres parroquials. HL—Encíclica de
el poeta Tomas Garcés Ilegiqual
E al
la manta de horganitzacia amh que foren vcsaides les cançons
"L'ombra del
Sa Santedat amb nsatiu del tercer t'aa Teca. Haca i lloc de rermió: a !a ra el seu llibre
prt
precisar, essent-li ocupados 275 posetiutlades "Bressa, Jascp", "Nit de
obrera»
per
oir
missa
de
Sant
Josafat,
centenari de la mort le
capella de l'Institut,
Iladoner". rute
L088113
g
També en el Maleta número, vetlla" i "A Betlem me'n vaig". La tes.
Polònia.
IV.—
marta, arquebisbe de
vuit.
pe]
el significa!. sindicalista Antro- fasta bou, en cenjent, per dernes in- INTERROGATORI DEL PROFr. :vaca: coneedint aispensa del dejoCol
CESSAT
ni Amador publienva un Rel- teressant, posant-se una vegada
Anit passada, en rebre ole ni eucaristic als maialts durant les
LLEYDA
ee separant-se de Forganitza- mis de maniiest la riquesa inacaFrancese Alemany Garcia va negar periodistes que fan informació santes missions que es practiqucn
de 'tienten 1
Capitel
de
la
Foment
Una Comissió del
er
cid. .
bable de la m' otra caneonlstica po- la seva participació en el fet, dient al Govern civil, el general Losamiesta claacesi. V.—Relació deis orSardana visita. l'alcalde, En Reman
pel
delicias
que a les quatre de la matinada del
sacia va fer Ces següents mani- denats en les passadcs térnpores. VI.
pular, alai cona també l'alta valua
Grau, per demanar-li el permfs corlea
festacions, que transcrivim gai- —Conclusions del Ganaras de la faDETENCIONS
les cançrms com a document dia de autes va dirigir-se a casa seva,
de
per
poder
bailar
sardaCtl
responent
on va trobar mort el Mi ittel i que va
rebé textualment:
Le ardicia ha detin g ut a Jo - ètnic i psicolagic.
milia. VIL—Edicte del Tribunal ecleel dit senyor alcalMc
nes,
negant-los
La policia ha detingut a Pare AnRebin els elements organitzadors donar compte del fet al sereno del
"Tinc entes que després de sastic. diacesana. IX.
ep Alcodorri Villalba (a) "Capoel
permis,
per
creare
que
es
Ca
de
la
per
delictes
contra
reclamat
carrer.
la
/lastra
més
cordial
enhorabona
i
l'Assemblea
que
ditnnenge
va
beza gorda", orneant-li dues
—Collectes per al diner del Sart Paper:orbar l'ordre, i dient -los que
celebrar-se a Granollers, al- re, per al foment de vocaciona ecle- propietat, pels jutjats del Nord 1 dia
pistoles. dos punyals. distints els nallors desitjos de bon èxit per
SUSPENSIO DE LA VISTA
uns qunats dies,
d'aquí
a
Da
tornessin
docurnents i alguna quantitat de a la tercera audició, que tindré 'loe
Després de la prova pericial, a car- guns grups van reunir-se par- siastiques i la propagada: de la Fe. Mese
els
presentat una dentin- porqué ho consultarla.
—Rita
Mas
ha
a
dos
quarts
de
sis
de
la
tarda,
forticularment,
acordant
emprendiners.
X.—Bibliogralia. XL—Index.
rae del metge forense de Vilanova,
¡ti'
— Han estat apronts pel gocontra un sublecte al qual T2 deieia
anoamb
violenta
eoapita que prengna part mant el programa una nodrida
una
Decid
dre
doctor Gatearan, cha suspes la vista
vernador ele comptes municipal&
ca
zar 4.500 peseetes fent-li signar 1.1111
tiu de la detenció d'ex-regidors.
"en la fracament de la bbbila de eje de canco/as amorosos cavalle- per ¿asen represa ave:.
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!letra de seno.
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P.EISENYALAMENTS PER A
El denunciat. aprofitant un descuit,
NERI (GRACIA)
compte, pesque si se'ns volen
prop de la Travessera, COMe5 no
1921-22,
1922-23.
egaq-att, 1920-2t,
AVUI
rs va prendes la lletra.
posar al davant, poden tenir
fa naire.
A
la
carretera
en
construcin
—
—A instancia de Marisa Aguilar, ha
El dia de Cap d'Any, a les deu eel
AUDIENCIA• TERRITORIAL
per segur que ens trobaran."
.Crrú ha cregut que tenia imde
tingueren lloc en aquesta esgle- estat detingut el sea depenaent Casi- ció d'Espluga a Mollerusa es desportancia la semblanea que té La decoració de l'esSala primera. — l'aperes. Comiat
El general Lossada es refe- mata
bocó
la
cavalleria
d'un
carro
en
el
solemnes cultes commemo- mir Rosal. el qual s'apropiä de 1.675
arob e! tramviari Martinez. solCaries Casades Codol, contra Casimir
ria a l'Assemblea sindicalista sia-oratori
diversos
¡oyes,
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qual
rant l'entrada a rany 1924. El roble pessetes d'unes
mbs a Consell de Guerra i ab- glèsia de Sant Just Gensoul.
de Granollers, en la qual els
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i caient del vehicle Francesc Altarla Masa "Cum jubilo", rintroit brar.
cantà
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salutació
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reunits votaren una
eta
—Al carnee d'Argel-der. re. magat- criba Fabregat, passant-li una roda
la seqüència de Nadal
"Puer
naties",
la Caixa d'Estalvis d. Terrassa.
mente i el fiscal.
als seus presos 1 a fa germana i el Te Deum. Celebri les bodes d'ar- real de generes de pont de Ceferi Ar- per damunt i matant-lo a l'acte.
1,4
Aixh ha fet nAixer la sosp¡ta
RaSala
segona.—Arenys.
Ineident.
RaPer tal de donar Inés faciliBerton.
— A la plaça que hi ha davant
de Missa nova el que fan eseo- nau, hi han entrat llaares. emeortantque pogués haver pres part
A preguntes d'atgun periodis, gent
als artistes que tenen in- mon M. Catä contra Joaquima TorCate
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en el susdit assalt, motivan! tenció de concórrer al manead rent
La i després de preguntar - ho a Pons. Predica alurant Pacte, el doctor setes.
veins d'aquesta ciutat Ramon Tual
Sud.—Major quantia. Josep Danon
civil
que algú el confongw, s amb el per a la decoracid de l'esglesea
governador
"Jefatura", el
—Al carrer de Valencia han estat fet, de 47 anys, i Joan B., de 4
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Carran, prevere. A les quatre de la
tramviaire que tingto s la sori de de Sant Just, ha estat prolonCompanyia contra Emili M. Gaisert.
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Tarnha va aeser defin g ut f rofloreixent estat de les arts judici
gl que creia que s'havia donat
Beredt, li estafaren its pes- al dispensari municipal.
$at a disposició del "utat
Secció tercera. — Hospital i Sud.
MOVINENT MARITIM carece de
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massa importennia a la detenen
la
nostra
epoca.
Hom doné compte del fet al jutsetes.
Cinc orals per falsedat, usurpació de
Nord. que el tenia reelamat
foren esta- jat d'instrucció.
0n1
governador, general Lossada, funciona usurpació de patent, lesions cid deis ex-regidors de BarcePel mateix procedimen t
ri'ença de 1909. Aleix Mas ViComedlona.
fades ten pe55ete5 a Maria
dal, acusat d e le delictes d'in- s'havia preoeupat de la dero- i robatori.
SANT FELIU DE GuncoLS
VaIxells entrate nen. al carrer del Manso.
Secció quarta. — C,oncepció. Dos
eendi i aruptei g romesos durant racid d'aquest temple, ordenant
es
dues
estafades
la desaparició de certs motius orals per lesions i injúries.
Se snposa que l
la set mana tràgica.
Vapor
espanyol
"Rey
Jaime
II",
malfactors.
que formaven part
start abra dele mateixos
Dissabte passat ingressaren a la
El detingut, declarat en re- ornamentals
de Malló, amb eärrega general i 82
—Al trameia de Sant aaarti han ro- presó de Girona els ex-regidors sebeldia des de Havors, eslava d'un tanta de darrera l'altar.
de
MuraAmarrat
moll
passatgers.
bat la cartera a Pere Solé Rivera, nyors Gruart, Bonet, Catarinem,
Di senyer rector de Sant Just
tarahe reclamat per un jutge
comenint documents i 75 pe5setes.
lla. Consignatari, Amengual.
contesta amatent, que 110Mé3
Payet, Blanch, Surra, Teil i Fermilitar.
Vapor
espar.yol
"Escalarlo",
de
Al mateix tramvia feo detingut l'auesperava les indicacions comROMEA
rer. Aquests dos ¿arrees foren alliCádiz,
amb
carrega
general
i
4
pasLópez.
minalbries del prelat per coroberats el mate& dia, tornant a Sant
Divendres vinent come:marà en satgers. Amarra nioll d'Espanya tor, Caries Garcíaselm
fegirena
Pos comnanys
alimentar les ordres de la nosaquest teatre la companyia d e . la
Companyia
-ajase()
Cruels
Guilló
hahltant
al
NE.
Consignatari,
tra primera autoritate
eminent actriu francesa Madeleine
Ha deixat de publicar-se la

le ra!

PALAU DE LA
GENERALITAT

S. ifd. is re [l'hui..
g

m

a Barcina

Aquest any adquirire excepcional esplendor l'arribada dels
Reis d'Orient en aquesta ciutat,
puix a desgrat de les múltiples
atenciona que en aquesta època
pesen damunt SES MAJESTATS
desitjant complaure al veinat
kle Barcelona, han disposat la
eeva primera visita a
La Camera Sevillana - Hin In

en el qual establiment s'ha decorat luxc..ament un saló especial on se celebrara una sulemnfesima RECEP010, a la
qual s'invita a tots els barrelonens des del die 25 da l'actual
fine al 5 del mes entrant. Durant aquests dies retiran les
augustes mans dele Reis les
cartas que els dirigeixi la Mainada, demanant guantes jogui_
nes desitgin. A
La UPA Sedan - &traes. 11
retan ateces tetes lös cartas,
car els Reis disposen d'un iminane assortit de joguines 1 olajactes pr a prseats des dels Mds
*lucraos als mes humils.
La recepció dels Reis d'Orímel, auf rom tot el seu retal
soOmponyament, Undrts !loe des
del di* 25 d'enguany fina el 5
del me, entrant de dotze a &lee
Os a yeti de la tarda, a

•

Isba - bets,11
•

Ahir la Matute na va ce-

CRONICA JUD.ICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE 11AllSES
VISTA D'UNA CAUSA PER RO-

BATORI I 1103IICIDI
Ahir va comenear a la secció segona la vista d'una causa instruida pel
jutjat de Vilanova, contra Francesc
Alemany Garcia, acusat ee la trtort de
Miguel Ruiz Martínez.
El fiscal qualifica c15 feas de robatori a homicida amb les agravants
d'alevosia i abús de confienea, i detr.ana per al processat la pena de mort
deu mil penates d'indemnització als
hereus de la víct:ma.

ELS FETS
Segens el fiscal , la victina i l'avui
processat vicien junts ala baixos de
la casa illurrro 5 de la plaça eals Carros, a Vilangova i Geltrú, ocupant
mateix departament
A la matinada del 3 de desembre

de 1922 va entrar al pis el processat
trobant dorrnit el Miquel Ruiz, i trobant-se mancat de recursos, per culpa
del joc, Francesc Alemany va cancelare la idea de robar al Miguel i ea
matar - lo perqui no el descobels, i

aprofitant que la victima dormia, amb
un bast6 li va donar diferente cope al
cap, que van produir - li eomsnoei6 cerebral, i emb im pineal diverses feredes, una d'elles al cor, que va produir-11 la mort jastial:tenia.
El peoceasat, per consumar l'obra,

lebrar sentó
Per ahir, a les quatre de la tarda, el
govemador, general Lossada, baria
ccevocat la primera sessió del segon
periode de la Diputació de Barcelona.
A quarts cine, per teléfora el retara] pregunta quants diputats hi baria
presents. Cera que no lata havia sima
disset, nombre insuficient per celebrar
enrié, el senyor Lossada va s'aspendre-la, fins que assenyali dia per fer-la
de mona aonvocardria.
PROPOSITS DEL GOVERNA-

DOR
El vespre, en retire els periodistas, el general Lossada es va
referir a la suspensid de la reunid de la Diputaeba

Va dir que havia disposat que

ele senyors diputats que no hi
assistiren fossin apercebuts,
com a primera sanea. Si insteteixen en no acudir a les sessions, va manifestar quo feria
que !aria. cumplir la Hei en tots
els seus extreme.
D'aquí a vuit dies es proposa
de convocar sessió novamenje
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NUMERO HA

PASSAT

PER LA CEN-

SURA MILITAR

Eis eatres

Roch, de la qual forma part el gran

actor Jean Yonnel; a jutjar per les
noticies que tenim, aquestes vetllades es comptaran per plens, donades les comandes que va rebent
l'empresa. El programa de les dites
funcions sera per l'ordre segiier.t:
Diverldres, dia 4, "Phoedre". Dissubte, dia 5, "La coursc de Flambeau". Diumenge, dia 6, "Sphao";
a mes, dissabte, a les cinc, es representad l'obra "Le Cid" com a
única u:alinee. No és aventurar,
dones, assegurar, amb tals cartells i amb els dits interprets, un
exit brillantissim a les quatre t'uncions anunciades.

Tren sin editerra n ia.
Vapor capanyol "Cabo Satt Martín", de Marsella, amb cárrega general i 5 passatgers. Amarrat moll
del Rebaba Consignatari, Ibarra i
Companyia.
Vapor espanyol "Ramón R.", de
Malaga, amb carrega general i 37
passatgers. Amarrar rholl d' Eapanya W. Consignaran, Ramos.
Pailebot espanyol -Joven Paquito", de Palamós, amb cärrega general. •

Valgella aorta,*

carrer de Mallorca, sea, ha denunciat
que durant la matinada entraren S,
ge(bes, emportant-se • 50 pessetes i
neres evaluats en 2,000 pessetes.

inionvinimcgoommor
"Els Poetes d'Ara"
Collecci6 d'antologies dirigida per

Tornits Garcés

Vapor espanyol "Romeu", amb
càrrega general, cap a Les Palmes i Darrers volums apareguts:
escales.
aVapor espanyol "Sagunto", amb
Salv ä
PI.
carrega general, cap a Cartagena.
Vapor espanyol "Marques del
RELIGIOSE3 Urja", amb càrrega general, cap. • Francesc Pujols
a Bilbao L escales.
en la
Vapor espanyol "Vicente La Ro- Disaabte vinent apareixera
la
Cateda", amb carrega general, cap a Vacollecci6
Quarar.ta botes: Avui, a
dral. Horca d'exposició de dos quarts leuda.
ELS POETES D'ARA
Vapor noruec "Orm lar!", amb
de vuit del mata a dos quarts de set
Córcega general i transa, cap a ml volumet contenint les minen poede la tarda.
— Cort de Maria: Avui es fa la Marsella i Génova.
sies de
Vapor espanyol "Mallorca", amb
visita a Nostra Dona de la Font de
cärrega general, cap a Palma.
la Salut, a Sala Aguad.
Vapor alemany "Portofino", amb
— Comunie Reparadora: Avni, a
Mont - Sió.
resglesia de Religioses
càrrega general, cap a Tarragona.
Vetlles ea suiragi de les Mimes
Vapor espanyol "Guillermo
del Purgatori: Torn del Sagrat Cor
Schulz", en hast, cap a Avilés.
de Jesús.
Vapor espanyol "Michael Ging", CADA DIMMINTE, UN VOLUM
amb el seu equip, cap a la mar.
BISBAT DE BARCELONA
Cada volara ...... 0'75 pesases
Vapor espanyol "Trina", amb
El "Brillad Oficial Eclesiaatie•
d'aquest Bisbat publica en el seu dar- cárrega general, cap a Cartagena.
Vapor espanyol "Euzkera", amb
rer doncel el solead stunari:
¡—Circular de la Secretaria de carrega general, cap a Cartagena i
alela notificant haver-se relea lea escales.

ti.

NOVES

Ventura Gassol

revista mensual "Gissalis".
— Diumen ge contradicen aqul
el Cassä F. C. i el reserva de l'Ateneu Deportiu, guanyant els loada,
per 3 gols a 1.
Dimarts, diada de Cap-d'any,
una selecció de l'Arenen Deportiu
ama a La Biaba! a jugar contra la
U. S. Bisbalenca, essent vençuda
per 3 gols a o.
— Resultat d'una inspecció girada darrerament per la Junta local
de Sanitat a rEscorxador municipal, aquella ha dictaminat en el sentir d'aconsellar que es facin notables minores en una de les sales i
pati exterior, alai cona també proposa la creació del cos de "matarifes" municipals.
— Durant l'any t 923 OCOTTegueTen 194 defuncions, es registraren
r28 naixements i van celebrar-se 67
matrimonis.
— Durant ' l'any que acaba de
finar ancoraren al nostre pan 98
vaeoss i 107 vetees espanyols, i
vapots i 19 velers estrangera.
Aquestes 315 embarcacions desplaçaven en junt 263,341 tonta, l
eren tripulades per 5,057 marinera.
— E/ delegat governatiu,
ti inspector d'aquest Ajantament,
En Salvador Sänchez Duart, sis
dirigit a la 'corporació parqué
aquesta estudii i faci la declaració
de solvencia o insolvencia dele dastors dels repartiments extraordina.
ris des de 1916, quantitat que ar
cendeix a mes de la mil peasetek
que no foren cobrades al ama
per l'agent executes.

AurailerteuViMatO

lindada

s'han cesurat centres nacionalistes s'han
empresomments

A quarts de sis ha arribat a
Presidencia el general Primo de Rivera, dient que no hacia de donar cap noticia als
peried ist es.
Despees de la reunió del Dirertori ha despaterat amb el
este-secretar: d'IIisenda.
LI coronel Riquelme ha visite alguns generals del Direeeare
L'ACTUACIO MILITAR A BASCOMA

Clausura de centres de
propaganda nacionalista
'DETENCIONS
— Per disposició de
l'auforitat militar han e3tat
clausurats els Batzoquis d'Ortuella i Gallart.
Resten oberts molt poses centres de propaganda hlscaiterra.
La policia ha praeficat la de_
tenció de l'arno d'un estehlirnent de be g udes de Begonya,
que es din N'Agtreti Larazola. i
del parroquiä de la tenda Juli
Abaeolo.
Obeeixen les detencions a que
en el bar. funcionava, clantleslinar-sena el Bateoqui de Gonyaparre.

La vista del recurs de rassació en la causa per la
mort d'En Dato
A les tres de la tarda, a la
sala se g ona del Tribunal Supsem, s'ha entebrat ea eesta del
remare, de cassació interposat
pele defensors de Maten i Nicolau contra la sentencia.
Presideix el tribunal el senyor Tormo. i està constitnit
pele segiiente senyors: Gonzälez Ruiz, Gotarrodona. Marroruin Sponent). Enjuto, Ortega
S'orejeen i el fiscal senyor Pere
Castany.
Ele, defeneors. senyors Cid i
Darrioberce Ilegeixen escrita en
els qualls reprodueixen llurs
judicis que en la vista de la
. causa s'han comès infrnecions
'ee la hiel i quebrantament de
forma.
El flscal llegeix un brillant
informe, impugnad, eis motius
de C3F,:iaCió.
Diu que al sen judici no n'hi
ha cap. que tampoc ha trobat
atenuants i que Púnica cosa
que pot demanar és que es comreeixi la sentencia.
Per últim, el defensor senyor
Serrano Batanero demana que
als raus se'ls aptiqui, almenys,
la ;Aoja d'indult. tenint
tomate que un d'ells es extradieionat.
La causa ha quedat pendent
de sentencia.

El robatori de l'arnbuläncia de Correus
L'administració del Correu
central ha entiestit rexped.erit

governatiu instruit amb motiu
de la desaparició de Parnbulant
sentear Soto. i avui Iba trames
al jutjat d'instrueció de guardia. que As el del districte de la
Incl u ea.

lean declare, els oficials
correus que acompanyaven al
Soto, lían estat declarats suspesos de arree i sou.
No s'esrnenta en l'expedient

IPRESENT
PERA REIS
Capees de labor, Costures,
Labors, Estoigs d'agull-s,
Paneres de labor i BOLSC3 de
nina

LI ORQUIDEK
iMerceria, Labors 1 Navetatu

Ferial de 1%90 5 i 11
Teléf. A 4oz6

Cines

PATHE BA-

BY i accessoris
üiles£hiT, Iti, lc.,
Necessers.fotogräfics completa, des de 20 pessetes.
Jogolnes Instructives eco. nbralques

obrir les tavernes en diumeage i pcl
nombre d'hores qua creguin oportú,
quan ai gi ho aconselli l'itedole de l'establiment i les circumstancies de la lo-

Penal del le. del. 11 I 13

Un tinent coronel agredeix
a treta una senyora

'nos** *oí,
ter de primara etteenginca
Pece Odia.
Ele nono regidora
rerrol.
de l'Ajuntament de Puentedenme han prea posiaaald dala
neue chrrecs.
Bilbao. — La comtessa d'Her e dia Spinola ha Illurnt pesBeles 212.000 a la Casa de MIserleärdia 1 a l'Hospital.
Mälaga.'— Anit, al teatre
Cervantes se celebrä una •funcid extraordinària, en la qual
la guarnició canta un himne
al Sembrador.
DIVERSES NOTICIES 1-

DELitIARROC
En acte del servei ha resultat

greument ferit el soldas de/llantera

Manuel García Lera.
—Un grup d'indígenes ha hostilitzat la possició de Sidi Mesant.
Un altre ha fet foc sobre Becherif.

SUSPENSIO DE DIVERSOS
DIPUTATS PROVINCIALS
Mälaga.—Segons nota facilitada
al Govern civil com a resultat de la
inspecció rcalitzada per ordre del

ministeri de la Governació, s'ha dicte una reial ordre disposant la suspensió de N'Eduard León Serrallo
del arree de president de la Dime.
tació provincial i del diputat N'Agustí Pérez de Guzman.
EMPRESONAMENTS
Múrcia.—A conseqüència de les inspeccione que es practiquen en els Ajuntaments, han estat detinguts l'ex-akalde scnyor Josep Gómez Manresa, el
regidor Antoni Carrillo i el secretari

senyor Joaquiin Gómez, tole tres de
l'Ajuntament de Sant Pere de Pinatar.
INSPECTOR DE LA GUARDIA
MUNICIPAL, EMPRESONAT
Las Palmas.—Alrir fou empresonat l'inspector de la guardia municipal senyor Dídac Mesa, germà del cacic romanonisla i ex-alcalde senyor Jnsep.
LA COLONIA GRANADINA
RET HOMENATGE A ISABEL
EA CATOLICA
Avui la colónia granadina de Madrid sala reunit en un àpat fraternal i animadissim, per tal de celebrar l'aniversari de la reconquista
de Granada.
L'acte resultà forca escaient. Es
menjä i es begué abundosament.
Hi hastié un devassal de dites i
de bon humor.
En acabar, dividits en diversos
grups, es van dirigir a la Castellana i, solemnialment, deixaren una
tarja en el monument d'Isabel la
Católica.

reces interResoltició
posat pel notad de Girona,
senyor Saguer
La "Gaseta" publica una nota de
la Direcció general dels Registres
resolent el recurs governatiu interposat pel notad de Girona senyor
Emili Seguer contra l'ante procedent de l'Audiència.
La Direcció general ha acordat
confirmar laute apellat i tot alló
que fou acordat.
SESSIO DE LA DIPUTACIO
SIto inaugurat el nou periode de
sessions de la Diputació provincial, presidint Pacte el governador,
general eine de Tetuan.
El diputat senyor Barrio ha oreguntat si es dissoldran les Diputacions, perqué aquesta noticia resta
estimulo als diputats per dur a cap
llur tasca.

Darrera hora
DE BARCELONA
ES DIU QUE EN CAMBO ESTA
CITAT AVUI PER DECLARAR
Es deia a darrera hora de la nit,
tense que ens hagi estat possible d'assegurer-nos-en, que el senyor Cambä
està citai per anar a declarar avui dacant del jutjat.
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calitat.

Quarta-De les dotze hoces conapresea entre les crobrir i de tascar
caldrä dedicar-ne alees al diner de la
depenctèmeirk i les Juntes locals
Reformes Socials, o l'alcalde, guata no
hi fossin, determinaran si han d2 clausurar-se o no les tavernes i expcneduries de begudes akohäliques qurant
aquestes duce hores.
Cingaé.—E1 règim d'obrir i tancar
les tavernes i expeneduries de begudes
akohraliques és independent que els dits
establiments estiguin servits per ¡loes
amos, famiiies d'aguas/o o áTendencia, i les llores fixades per la Junta
local o els alcaldes en son Cas, s'observaran amb escrupolcaltat i ceracter
uniforme per a tosa aquesta 212ra d'excepcions.
Sisa—Les cases de menjar i cafés
econämles no estan compresos en els

precepte de la Reial ordre del 9 dagast de 1923, sinó que gaudeixen de
l'excepció 4,2w:11i:taña a l'article tercer, insigne tercer, de la Bel del
de juliol de ;918.
Setè.—Els bar3 es consideraran cosa
a cafès econòmics, cas que no es dediquin al comerç idèntic de les tavernes.
Vuité.— La classificació d'estable,
mente per distingir lea tavernes, cases
de menjar, catea econòmics i bars, es

fati pele alcaldes, oint les Juntes to-

Clieräti

. senyor Acero 1 el passatger
Martin Luque, resultant ¡Ilesos.

Al Passeig de la Castelitana
s'ha desenrotllat un sagnant
suecas que es n'Ion comentat,
per la qualitat dels protagonistes del fet.
Prop de les dues de la matiJ>
der, el qual resoldrà oint la Junta nada, d'un dels tramvies que
la quantitat desfalcada, que alfan el recorregut per l'esmenguns suposen que puja a Provincial de Reformes Socials.
Nieves. — Els patrons i de- tat passeig, ha baixat un matri30,000 pessetes.
Gijan. — Amb tot 1 guardar- pendents de les tavernes i ex- moni mollt conegut en la sociese la més gran reserva respecte peneduries de begudes alcohò - tat madrilenya ,i que viu en un
do les diligencies practicades li ques podran pactar el lance- hotel pròxim.
En el moment de baixar del
amb motiu de la deeaparició de ment per al dinar amb un temps
l'ambulant de correas, hom mejor que el de les dures boros colme la senyora, un senyor que
din que la quantitat que va recitades per la Junta local de estava a pocs passos s'ha tret
tirar d'aquesta adminislracid Reformes Socials, però aixt, no una pistola i, apuntant a la daascendeix a 500,000 pessetes.
podrä desvirtuar el tancament ma, ha fet un dispar.
Al soroll de la detonad() dos
Una conferència de l'Una- de les dotze heres consecutives previstes per establi- guàrdies civils que estaven a la
muno
ments no exceptuats a l'artide plataforma del tramvla han
Bilbao—Al ¡catre Arring,a prim e r de la llei del 4 de juliol baixat amb tota rapidesa, subjectant l'agressor i prenent-li
ha donat una confeeencia el se- de 1918.
l'arma, amb la qual pretenia
nyor Unas/auno, sobre el tema
1 0. — Les cases de menjar,
"La Universitat".
cates econemics, bars simi- seguir disparant.
Entre tant, la senyora, auxiEl senyor Unamurto, en ha- lars, no podran vendre al cover saludat el públic, ha co- peig vi ni begudes alcohbliques liada pel seu espós 1 alguna
meneat d'intentar una xardoro- de les mepesas per des tavernes viatgers, ha estat concluida en
sa defensa de la Universitat es- a les hores que aquestes esti- un cotxe a la casa de socors der
districte de Bonavista, estapanyola.
guin tancades.
Din que hom ha caigut en un
11. — Els inspectors de tre- blerta al carrer d'Olúzaga, on
separatisme de regid, per?) en- ball 1 Junta Local de Reformes els facultatius de guàrdia
era es pitjor un altre repara- Saeials, en els limite i en les han apreciat una ferida protiene: el de la nació que se se- eandieions que estiguin esco- duida per arma de ton a la vapara del moviment internacio- manades a la inspecció per les ra anterior de l'espatlla esquernal. (Molt be.)
lleis i reglamente., reials del ra, de pronòstic reservat.
La Universitat cal que sigui erets i reial e ordres vigente,
Quasi al mateix temps arribasca, espanyola. civil i seglar; vetearan d'una manera especial ba y a a l'esmentada casa de eotot plegat. Per tal d'evitar que per •a l'exacte compliment de cors, acornpanyat pels dos guercaigui en qualsevol dels sepa- les disposicione. anteriors.
dies civils, l'agressor, amb un
eatismes, cal quo la Universi12. — Les sancinns per cor- fort atoe d'excitació nerviosa,
Intat estigui basada en la dende r e gir - o _castigar aquestes
Allí ha donat a conèixer la
pura de la Filosofia, que hora
seva condició des militar, demae
fraccions es faran públiques.
es
regles
ha traclal amh menyspreu.
Aquestes
nant que se'l llitiree a les auto13.
Afirma que quan els coneipublicaran a la "Gaceta" de ritats /Vaquee fur.
xements no es fonamenten en Madrid amb caràcter general,
Resulta esser un tinent ene
la ciencia pura, s'estanquen i
havent ets governadors civils reine] de sanitat militar, el nom
moren. La filosofia, per això, de publicar-les al "Boletín 00- del miel correspon a les iniIra estat la causa de l'anorrea- rial" de la respectiva provfn-, cials de F. G. B., molt conegut
ment de la política espanyola; da per a enneixement de totes tarnhe i que exercf un eärrec
mai els pealitics espanyols no les Junten de Reformes Socials. al Marren prop del] Solda.
van preocupar-se la causa de
Publica la "Gaceta" una Reial
A la casa de socors han acne
les coses..
ordre que diu així:
dit dPs dele primers moments
Va continuar dissertant filoPm. Sr.:
algunes persones de la familia
sòficament i extensa sobre la
Es notori i cal danyer-sen, que da la dama ferida i molts coneciencia pura i els Ilurs avantat- en poblacions, camps i camine no gufs, ess e nt conduida la víctisiguin completament obeides les
ges.
ma al seu domiciei en un auTot. seguit parl?t de la sig- lleis ordinations, ni degudament tomòbil.
mot
"Universitas".
rautoritat
nificació del
resnectats ets agents de
L'agressor. des da la casa de
Parlant de l'autonomie uni- cridats a exercir-ne cl compliment, socors i en un altre cotxe, ha es
versItama digue que ell mal no en tot el que es refereix a t aca i tat conduit a presons militare,
s'havia deixal seduir per agites- pesca, policia de tränsit, de carrete- compareixent acte se g uit dares, respecte de monts, sembrats i
tes faldnies.
vant del jutge de gsiärdia, que
Digue, seriosament, que la limite, etc., etc., reconeixent com a ho era el capit d'infanteria En
garantia de la llibertat rau origen de tan greu mal practiques Llufs López Barbero,
sempre en l'Estat.
vicioses o lenitats injustificades, LA REUN/O DEL DIRECTOR!
Tot seguit va declamar unes que minven el prestigi de l'autoriLa reunió del Directori ha
belles i poètiques figures reth- tat i la integritat : del dret públic;
Teques sobre les alzines de Cas- i essent alesolutament necessari res- dental dues hores.
Acabada la reunid e/ general
tella, i el vent, i 013 rabadans, i tablir en tota Ilur puresa en la
les gualles, i el cor i les gaites. practica els dite conceptes, S. M. Vallespinosa ha dit que s'haFinalitza la seva original i el Rei servit disposar que la vien aprovat expedients de Fiinteressantasslrna conferencia, llei i reglar:lene de caca 1 pesca flu- nances i s'havia continuat l'estetricame,nt, parlant-los del sen vial sigui habilitada amb tot el seu tudi dol projecte del decret d'u-.
esquelet i del seu esperit que vigor, no sols en el sentit de pro- nificació de pensions civils 1
militars.
deixarà en les seves obres.
tacció a aquest:rs importanto fonts
HAN ESTAT LLICENCIATS
Va esser molt aplaudit.
de riquesa nacional, que requema
UNA REIAL ORDRE SOBRE EL xea orderamems i mètodes per a MES SOLDATS DEL BATALLO
REGIM DE LES TAVERNES
no ésser deetruides, sinó fies en el
DE LUCHANA
la
Aval publica !a "Gaceta" una Reja] de disciplina sed:A i empar de
Larraix. — Amb el vaixell
propietat.
ordre, la part dispositiva de la qual
"Tela de Menorca" han entharEs aixi mateix la voluntat de S.
eat 33 llicenciats del batalló
diu aixi:
Primer.—Les tavernes i expeneduries lt. que per totes les autoritats ju- de Luchana.
estan
sotmedisiale,
govereatives
i
administratiq
ues
begudes alecheli
NOTICES INTERESSANTS
ses al tancament cantina de dosze llo- ves s'imposia arnle tota (litigada i
Sevilla, — Aquest metí es
res per cada un deis dies del dilluns rigor les sancions legals als que
reunil la Diputació provincial
al dissabte, podent diferir-se mitja ho- c g ntravinguin aquelles Ileis i reglaen
assemblea, presidida pe l gora el tancement els dissabtes, cense ments i als que desacatin i desobeeivernador, el qual proeuncia un
perjudici eiel dret a la jornada da viét sin Ilers delegats, tant en la vida
brillant parstament de salutació
hores que té reconeguda la dependen- urbana corn als camps.
i elogi.
Els senyors presidents de les Aucia mercansii.
Renunciaren els càrrecs Ole
Segar—Les hores d'obr ir i tancar diències i els governadors civils,
diputats senyors Doler i Garcia
les fixaran les Juntes locals de refor- dintre de llurs atribucions, vigilaran
Junco.
mes sedals, i ca aquestes na existei- per si i inspeccionaran que llurs
— A casa seva ha mort
subordinats procedeixin amb rapixin, l'alcalde.
repentinarnent un senyor anoTercer.--A les poblacions de menys dese i estricta aplicació legal en els
menat Demétri del Campo. S'igde den tnil animes, els akalcies, da- casos d'aquesta índole en quó hagin
cor al arnb !a Junta de Reformes So- d'intervenir, exigint compte de la noren les causes de la mart.
Bilbao. — En la sessió de la
cicle, on hi siguius, podran autortzar resoluciä d'aquells que coneguin.

QUEDAT PENDENT DE SENTENCIA LA VISTA DEL RECURS DE CASSACIO DE LA CAUSA PLR LA MORT D'EN DATO
A /a Presidència

El eornandant ne 1 ,gutnets
civil del poble de hbatquinto
participa que prop del poble
aterrh, per ararles, el Bristol
»dinero 94, tripulat capit à

cata de Reformes Socia/5 i contra la
providència de la dita autoritat es

podrä apenar davaat del governa.
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EL Y. 1'. K, DE BUDAPEST, A
BARCELONA
• El M. T. K. ve a Sanciona desoré. d'haver guanyat per de sena
vegada el Campionat d'Hongria. La
seva actuació a Sant Sebastià ha
estat, tal com era d'esperar, brillantissima, ja que si be' perderen el
primer partit per 3 a 2, saberen
triomfar al segon per 45 o.
Prenen part en rexcuisió de resmentat cercle els següents senyors:

Alfred Bru/l, president del Club;
doctor Enric Poder, director de la
Secció de Futbol; Carles Frischer,
cap de secció; Juli Biró, entrenador
amateur.
Jugadors. — Porters: Francesc
Tropaesek i Juli Fabian; defenses:
Juli Mancll, Emeric Senkey i Esteve Kovacs; mujas: Kertesz II, Jorde Orth, Enric Madler i Francesc

Nyul; davanters: Josep Braun, Jordi Molnar, Francesc Winkler, Zoltan °parta, Rudolf Jenny, Senkey
II i Winkler II.
Entre aquests jugadora hi ha
els scgiients internacionals: Kropacsek, tres vegades; Mandl, 15 ve)
gades; Senkey, una cegada-, Xertesz II, do vegades; Orth, 14; Tayul,
to; Braun, zo; Molnar, 18; Wink
ler, 1; °parta, 4; JentlY, 6U. T. E., DE BUDAPEST-

C. D. EUROPA
Com ja rccorden els nostres aficionats, la U. T. E. ha estas una
altra virada a Barcelona, havent
jugat també contra l'Europa el febrer de l'any passat, guanyant el
primer i el segon partit, per 7 a
i 3 a 5, i perdent el tercer per 2
a o.
•
En l'equip qua aquest cercle °posara. al de l'Europa diuraenge vinent hi figuren set internacionals,
dels quals sobresurt el davanter
centré, Fszmas, Lt vegades internacional, i l'interior esquerra, Csontos, que ho ha estat e vegades. La
constitució de le'quip de diumenge
ser& la següent:
Verga (internacional), Fegt II
(internacional), Fogl III (internacional), Kelecszuyi, Baubach (internacional), Schwarz, Szenley,
Szemre, Feszmäs (internacional),
Csontos (internacional) i Szidon
•
(internacional).
Per la seca part l'Europa, després del fort entrenament que , representen els partits jugats contra
l'Atlótic de Bilbao, així com el gran
interós de treure's el regust de les
derrotes que VII T. E. li proporcionä rally passat, està disposat a emprar tot el seu entusiasme per tal
de sortir vencede,r.
DE[t SEGON PARTIT ATLE-

TIC DE BILBAO-NUROPA
El telegrama del nostre corresponsal a Bilbao sobre aquest partit ens arribà amb retard extraerdinari. Ami no creiem necessari reproduir-lo, perquó són coneguts en
ti seva major part ets detallo d'aquest encontre, que per als catalans
fou molt més falaguer que el de diutransige.
Creimn d'interés reproduir unes
impressions inserides en l'esmentat
telegrama, les quals deixen veure el
que fou el partit, i sobretot ractuació del C. D. Europa.
"Des d'un bon començament del
partit l'Europa se'ns presenta sota
un nou aspecte, puix ataca bé i en/2)
una dosi extraordinaria de voluntat
En Jaurnandreu, Antra el ' que
s'opinava deeprds del partit anterice, ha estat jugant admirablement, i durant tota la partida no ha
decaigut un sol moment. Junt amb
Garrobé, que Ita actuat espléndidament, han talla tots els avengo% de
l'Ad/136c, entenent-se a la pederLa davantera no ha estat gens
afortunada, dones se li ha notat
manca de decisió, la qual cosa ha
fet Inés d'una vegada que no marquessin. Julia i Cros han estat els
principals afectats per la indecisEl partit, en conjunt, ha estat
Inés dur que el de diumenge, i el
defecte de l'Europa eis retardar l'aclarirnent de les situacions compromeses ha dut que li marquessin els
dos darrcrs gols, els quals, al nostre entendre, podien molt bé evitar.
Arnb tot, el públic ha quedat molt
satisfet de l'Europa, per la seva actitud sempre correcte, i la bona vo-

luntat posadda en la Iluita."
BOXA
LA VETLLADA DE
DIVENDRES

Mi ha molt ¿'‚enteres per assissir a la vetllada que divendres que
ve titula lloe al Circ Barceloni a
base del; encontres Gironès-Annanet i Gro Morgan-Marco.

Figuren a mes a mes en el programa de l'esmentada reunió els
combats Puig contra Mompó i
Blasco contra Rey, que constituei-

Granvi4, 643, entresol-Barcelofta • jgg.11).

icen un atractiu de primer ordre,
Inda que tant Blasco com Momp6
en amblar-se amb els contrincante
que els han eatat designats podran
'demostrar a bastament si eón juntes les esperances que hom ha fundas fiant-se de lea fray« precedente
&cauciona .
•

EL CAMMONAT
Va acabar ahir amado
prova, essent-ne gianyadOte 118..
sella Juanico-Saprii" que &kit&
contra la integrada per ällaider,
Sindren; aquests darren aohamet!
van poder guanyar un set, perdis*
en canvi el darrer cense apuntares
al seu favor ni un Sol joc.
EI resultat ticnit va ¿asee de
6-2, 6-2, 2-6, 6-o.
EL CAMPIONAT DEL 7HRO
Ha estat ajornat fins diuminge
vinent el partit final a disputar entre els distingits tennistes E. FI,..
quer i F. Sindreu.
Aquest partit és esperat amb
interés, per constituir una revenja
del jugat darrerament.

xxoungoinsaut
La Secc16 de 'Muntanya del Centre Excursionista Barceloni efectuarà diumenge vinent una interessant excursió muntanyenca, sota el
següent itinerari: Breda, Riells, canal del Sot dels Borre, cim del Moran, Santa Fe i Gualba. Sortida, a
les sis del mati per l'estació del

Nora.
La Secció de fotografia portan a
cap una excursió de mig dia, amb
el següent itinerari: Sardanyola,
Urbanització Montflorit, can Oliver, font de la Pau, monestir de
Sant Cugat del Valles. Sortida, a

les 6'2o per ]'estació del Nord.
Avui es projectarä al local d'ad
quest centre, carrer de la Princesa,
número 14, primer, una interessan t.
collecció de roo positives especials
d'art de triats recales de la nostra
terra del conegut fot6graf En Frederic juandó.
La dita projecció començarà puntualment a les deu de la vena, essent l'entrada per invitaciég a excepció de les representacions
titats excursionistes, les quals queden invitades a tan selecta vetllada.

DE FORA
LLEYDA
L'expectació que havfa causat el
primer encontre arnb el Szombathely
va demostrar - se amb el nombre» pü-,
blic que emplenà el camp d'espolia.
A les ordres del senyor Busgyer,
s'arrengleraren els equips corn segueix:
Szombathely: Veinhardt, Nagy,
Prem, Schutz, Simoka, Vamos, Kyrutzler, Maszarós, Holzbauer, Farlcas

i Nerneth.
Joventut: Prenafeta, Martí, Ponsoda,
Guasch I, Castillo, García, Moragues,
Costa, Pardinyes, Guasch II i Fané.
Després de les cerimònies de cortesia i canviar-se els tradicionals banderins, surten els de Joventut, però a
Fuete s'apoderen de la pilota els hongaresos avançant cap a la porta local amb dea combinació tan matemática i
precisa, que desconcerta.
Feia is minuts quan els hongaresos
estaven atacant la nostra porta, que la
defensa, per aclarir, tira la pilota a
raut i tirat aquest, el recull ]'extrem
estranger, que centra, aprofitant-to Ea
laarlgis per marear el primer gol.
En aquesta primera part, encara que
e/ Joventut ha estat més dominar, hem
notat que l'equip visitant no feia (calces esforço/ per aconseguir més gols,
pezó Cii començar la segorta, el Joventut, en Ilec d'ésser dominat passa
a dominaCor.
En una arrencada, els hongaresos
maneen el segon gol per maja d'En
afeszaros en recollir un bon centre
d'En Nemeth.
Aquest fou el gol més bonic de la,

tarda.
La linla davantera local jugà molt
be, sobretot, Cesta, Bardinyes i Guasch,
que arribaren entusiasmar el palie.
Els estrangers tornen a fer-se sen-,
tir la seca superioritat, doe.ant molta
feina a les :filies defensives; en una
ocasió, portant la pilota En aleszaros,
és carregat per En Martí dins de l'Iría
greu, per tal com /arbitre cast:ga els
locals amb un penalty que, tirat pel
mateix Mesures, val el tercer gol i
últ:m als hongaresos.
Aquest got en lloc eaclaparar els.
Ileydatans, encara ha servit perquó .
lluitessin :amb nido breó, arribant mcal
ments ben compromesos per a la porta;
hongaresa, acabant-se abrí el partit.
Quant a l'actuació dels equips, dirert
dels hongaresos que en conjunt juguete
molt he, sobretot els defenses i Mes,
zares, i dels locals, incansables, sobresortint la tasca de Prenafeta, Marti
Cesta.
L'arb:tre, regular.
LLORET DE MAR
El dia de Sant Esteve el nostre cama

va ésser visual pel C. D. Blanca ven.
celo els forasters per 5 gols a 2.
A les ordres del senyor Abad sah.
niaren els equipe ce la següent ma.
nera:
}Bailes: Barreras, Esgleas 1. Pujo!,
Muelas, Rinde, Gibernau I, Illas. £.1••
gleas II, Rendón, Gibernau II i Marqués.
Lloret: Carne, Macid, Bancells, Mataró, Vida!, Reca, Colomer, Sobarles,

Faeragee Coll, Pares.
Tots dos equips jugaren ands
sitat i es veia que tenien gase
marcar.
EI primer gol Ion cansa luna fe
liada d'En Bauteile.
Els millors dele vint-i-des toma lb*
don i Vidal. Després Pinds ~al
Soliesen Els elan offlobirm
Él! gola (oren enasta psi
madre per Ronden 1 pa pip
Els t'eh lada per Sarria
L'arbitratge, tlefiehmt.
I

A mida pie 1 a biwir
ia tocad. Mema for

*1.ea
Alek* ramito 4 ;
a eeisibt
te; 'Maten; "El goartar.Noit e- nidpe1 1
rmita s Otto;

eiJIMORES
:Al ama d'Esparta el primer equip
del F. C Borges molí una esclatant
!dictada sobre el primer del F. C. justa& per 3 a a
Ea jogi e partit davant d'un gran
sombre ec pablie, degut al moltiasim
ameres que baria despertat, i els multe
de comentarla que es taren a l'otrora
d'aquest partir.
El dornini correspongué en absolut
als locals, els quals donaren provea
d'Isaac superios, puix que durant tot el
partit estigué materialment dominat Faquir) visieuit. Mercas a la providencia
que els asudi en forma meravellosa i
a la gran actuació del san porter, ¡creo que la davallada fos menys soroll osa. Per palesar l'intens domini, hom
diu que només arribaren dues vegades
en tot el partit a inquietar la nostra
porta. Mida
Formava l'once vencedor:
Cortada, Martí, Pàmies, Clivillk,
Llaguna, Baffle, Bardia, Sech„ Vila-

majó, Cornudella i
Arbitrà En Josep Bardia.

Subscripció oberta par la Federada
General dele Venedors de Pela de
Barcelona a benefici de les familia
de les riadas« dels recen« temporals:
Mercat del Pervertir (Mino:). - Llista de donadas:
P. S., a peseta; Manuel Cale, t:
Dionis Senba, Joaquima uiié, o'50:
Amen Santcliment, 5; Ramon Sama
tias; Floread Salvado. o'so; Ramon
Albareda, o'66; J olund ara San"
Ensaca Codina, oso; Teresa Julanet.
e; • Dolors Fumes. o'so; S. B.. 0.20:
A. F.. 0' 20 ; Constantina Estere, 0.5o;
Jeaquima Mana. a; Elvira Mirabel,
'55: Carlea Culaí, 2; Chimeli, r : Farigoleta, Manean, s ; Matilde Terrena, oso; J. Mestres, o'25; A. G.
o'to; Doten Pujol. t: Jaume Espinal. 1; E. Maxens, 3; Joan Ares&
Ramon L'orens, 1: J. Unas, o'50;
Piquinyol, D'o; Maria, 0'20 ; L. Meatres. eso; Joaquima Blasen. s ; J. B.,
2; puesto núm. 218. 5; Etnia Solé. 4:
Rosa 'alas, 2; M. Aliare, 1; G. Urres, 1; Joan Pons, u; Manuel Bardé,
5; Chana, 5; Abdon Guasch, 3; Juana Codina. 4; Lluís Aparici, 4; Ricard Portell, 2'5o: Agutí Portell.
2'5o; Serafina Narväez. s; Antoni
Mire. r ; Esmeralda Fané, 3: Manuel Prats, 3; Elvira Ferré, 4; Frau.
rices Abat, so; >une Vinyamata, 55;
Jaume Inglés. 2'50; Jale Giré,. r ; Encarnaó Martí, i ; Dolors Elario, i;

la tarda.

Ets vis;tants s'han esioraat en mar-

car gola, paró el portar local, en el
poe que ha actuat, ha estat molt oportú; només li ha paasat una pilota que
era impossible de parar, malgrat la
magnífica estirada q ue ha fas.

M.

I., de llepes1
Canilre d'llongrli
contra

F. C. BiOCELONi
516

de geenr _

a les

2.45

DIES 6, I 7 OF, GENER

U. T. E.
de Budapest, guanyador de la
Copa dliongria
eaníra
O. D. EUROPA

carnpi6 de Cula!unyr,
Gamp 110(1 del C. D. Europa - - - - A les 2'5 de la larda

ENTRADA 2 PESSETES

_Testquima Perramon. 0.20: Carme Caraltó. 0.20: Rosa trarreras. t Imana
Sandra. Des: Pass Bru. t; M. M.. s;
Emití Parelló, 4; A. M., o.3o; Fulis
lis Parara. 0.25; R. B., oro: Manuel
Atentan. o 5o; Valentina Huguet. oto:
Bernarr Aparici. 0.20: J. P.. oro;
Antoni l'o; Franci s ca Fort,
0. 50; Teresa Pocht. 0'50; Vidua ¡sidra. 1; Resa Claree 2: Jaume Grau.
; Nico'asa o'so: Miqucla Des-encía o'ao; Teresa Olivé. d3o: Rosa
Caca,..ona. tito; Cu'orne, 0.40; Josepa
Revira. 0.50; Esteve Roma. oso;
Sasgurieta, st Angela Pérez. o.so
Anna Sanmarti. : Rallan«. i : Teresa
Alsina, 1; Joan Vidal. ; C. N., 20;
T. López. oto; Josep Bo y é. ; Coloma Bordas. I; Josepa Montserrat. i;
Itzamel Garcia. I; Joan Solé. ; Janme Subirana. : Teresa Puigarnau.
0.50; Teresa Mora, 0.50: F.ngticia,
0.3n; 133 sil; Salvó. 1; Cantil C'arannint . 25; P. P., oso; hfargarirla Gatas, 0.5o; X., 1; Júlia Galas, ; Doten' Rey, 0.1 0 ; Joan Graells, 020; Teresa Baixeres, 0.30; Francesc Garcia,
2; Ignaci Ande 2; Emília Borrull, s;
G. G.. 0.50; Albert !Vis, I; Marta
Bardelhi. a :re s e pa Fabregat . 0-30,
Rafael Armengol. 1; Pare Castellvi.
o so: Ventura Con, a ; Carme Marti,
7 • Pämias. 1: Martí. 0.20: losara Garfia . o as: Ventura Bagaria. 0.23; Hicbird Rovira, 2; Emília Mas, ; Emilia Malahati. ; Maria Cabré. a; Amadau Fontanilles, 0.50; Ramon. o.5o;
Maria Cralins. o 5o; Jaume Savanell,
0.50; Espiridió Martí. 5; Vicens Pera. 1: Antima hfunné. oso: Descoteg a. 2: Lluisa Pons. o so; Carme PiFnearnació López.
terna!.
Rita
Olius, i; Angela Codina. 1;
Elvira Claram:mt. a: E. 11.. 1: Stop,
0.30 ; instas. Sica:t. 1; Haría Savader,
n ao; Teresa Ferrerias. 10; Vicens Cama. 2; Manto Pi. 1; Josep Duran, t;
Gor d ito. 0-25: Rosa Sacanell, t; S i -

I eoffin5 I
Pasee, de Gracia,
"T

GRAN

PURE PERMANTER
el ms ben subefitoBu de ta

~nota materna

Alea
1 quatre de la marinada d'abir
un mime anomenat Aureli Canova
pega a Francesc Carreras Garcia, ge
30 anys, produint-li una greu contusi6 a la regió orbilaria del colze dret
i diverses erosions.

0

SANT 8ADURNI DE NOIA
Es jugà un partit entre el Catalónia
i el Rimid, vencent els primera per b
a O.
Tingiié aquest encontre una jornada
excellent, m.arcant un significant conjunt tots els contenCents, jugant amb
tot el fervor i ola l'enmanta necessä-. Vaknti Giró. 5; Maria Sarbera.
zia per endur-se:n la vicgr.-:a.
Francesc Pallisi, 2; Francesc CarCal convenir que eta tocata han es- ranca. 5: Francisca Pardas, 5; Amada
tas mis afortunats en rematar les ju- Pallisé, 2; María Tulos, 2; Anna Vigadas, essent producte craquestes eis 'almea, 2: Teresa Nogués. 5; Josep
quatre gola apuntats.
Miró. 2: Francisca Erdebus, 2; AnNo-ha de fallís ni un sol instant l'cn- senda Estrada, 1: Maria Cargras. 2:
tusiasme dds contraris, posant tota Josepa Viola, 5; Haraci Ruiz, 2; Enl'Anima en la palestra per minorar el rica Narbaes, 2; Rosa Salvado, 2;
score, paró ha estas debacles tota temo- Rafael Mas. 0.50 ; Concepció Sampesativa. per haver topas amb una defen- re. lo; Joan Gene, 15; Anita Grau,
sa segura que tingué cura d'esquivar o'so; Roslri Apar, o'5o; Joan Mohos,
amb gran mestria sota escomesa.
o '55; Tomasa Cases, o'5o; Josep Oliva. 5; Ventura Valla, Joan Cirera,
REUS
n'30; Josep Vidal. t ; Alfons CapdeEl Reus Deportiu ha jugat un par- vila. 3: ("arme Llena, o'50; Leand-a
tit amistós amb el C. E. Vilanova, de Alabas, o'30: Antònia Llana, o'3o;
Vilanova i Geltria arrenglerant-se eis Ftancesc Planas. u: Teresa Bosch. Oso
Lidia, eso; Eusebi Santcliment, r;
equips de la següent faisó:
Ruiz, LoesaCh, Giran, Roca, Franc, Esperanca Padró. eso; Concepcie,
Salves, Bargés, Garceball, Andulla II, 0.20; Josep Pujol, o'50; Vicenta Es.
carnela, o'2o; Egarque °So: Do:ors
Busquets Anduila 1, pel Vilanova
Matas, eso; Josepa Herrero, 02o,
Oriol, Garreta, Cisteré, Blai,
Estalelia. T'auto, Domingo, Pallejä, Mata. o'2o: Sofia Rull, ciso; Aguada
Pardo, oso: Ramona Revira. 025:
Margalef i Magrinyä.
El partit ha estas dolent i avorrit, Debes Astor, 0.25; Rosend Sala. T.
decepcionant ractuació de requip mixte presentas pel Reas, els jugadars del
qual han estas apätics i desgraciats en
les rematadas. Només han aconseguit
dos gos, un d'ella Cuna magnífica
giravolta de Magrinaä, rúnic bonic de

Santa d'aval: Floread bisbe !mentir; Mamut Pene de Valona i
puya mietu 1 Sarda Gestaren,
mis*. •

e

2 -

I dafo r-% -

LAEXPOSICIÓ
PINACOTECA
PORCAR
Entrada llave

MULTES
Per la policia n'han estat imposades una de 50 i una altra de 23 pessetas, per jugar als prohibits, i una
de roo pessetes per escindo] a la
via pública.

CAMISERIA
SANS

Boqueria, 32
Can mea ea cubitos

Al carrer de Muntaner, cantonada a Coparnic, un automòbil va atrapar Antoni Martin
Cabrera, casat, de 30 anys, pro-

cart, 0.50; Marina Nin, oso; Ramon
Estere, caso; Rosa Maman, 0.30; Jaume Moliné, 1; Dolors Felip, faso; Carme Blanes, oso; Magdalena Pineda,
25; Rosalia Zamora, 0.25 ; Emilia
Queraltó, 2; Isidre Prats, 2; T. L.,
0.25; A,ntonti Fernändez, 5; Liberta
Pons, t ; Joan Fortuny, 0.30; T. T.,
0.30; Juli Arroyo, oso; Josep Segui,
0.20; Dolors Artell, o.2o; Pare Llar,
0.25; Erbolari, 0.25; E. C., oso; Pro•
vidéncia, 0.25 ; Alexandrina, o.35; Emili Jandran, 0.5o; Salvadora Ramala,
o.5o; Manuel Català, o.4o; Sebastià
Cabidas, 1; Francisca López, 0.25;
Marte PortakIla, 0.25; Anima Balee'!" 0.25; Francisca Callejas, oso;
Rosalia Babel, 0.25; Anguera. o.sn ;
Mareé Gasat, 0.15; Carne Conesa. (120
Rosa Bolsa, e 20 Pere Colomé, 5;
ser Mantins, 2; Rita Pasas, a ; MarFrancesa Barrós. 1: Josep Gil. 2: Jetina Estradera, t ; Bartomeu Ribot, i;
Eduard Deménech. o.5o; Joan Flaneras, 2; Ignäsia 'Serra. o.25; Teresa
Bartolome, t ; Joaquima Marco, o'so;
Castellvi, a ; Teresa Bru, i ; Josepa
Grau. 0.35; Vilanova, oso; Dolors
Brenys, r; Dolors Amer, t ; Josepa
Urser, 1: Come Giral, oso; Angela
Nie, t; Rimen Dalles, 0.50; Junio,
o.25; !banyes, 04o: M. P., ; Carolina Huche, a ; Paperaira, a; Carme
Pons. o.5o; líele:ora Canua, r; Pe legrí, 2; Francesa Olivé, 0.30; Pallasé 0.35; Angel Tena, 0.50; TOITIf
Benito, o.5o; Marga, 0.25; Duran. 1;
Maristany, 0.30; Maria Chotis, 0.25;
E. B., 0.20; M. Raimunda. nao; Carme Navarro, n.3o: Manuela Argilaga,
0.50; Anna Garcia, 2; S. Josep, 4;
Antoni Fosas, ; A. J.. ; Llorenç Amara, 2: Dolors tusquesta. a ; Encarnarió ¡Usé/. 0.25; Josep Baptista. 0.25,
Josepa Garcia. 0.15; Teresa Sabadell.
o 45; Antònia Bosch, 0.25; LIttisa
0.30; Francesa Malas. 020; Isabel Lobo, 0.25; Pare Gibert. o.3:1;
Gertruclis Rigal. Ramon Garrida,
nao; Vicenta Pradas, o. g s: Isidre
PM. ; Josep Peina& a; Enlätia Carbailé, 2: Joan Valls, ro.
Total de les dues lijases: to,i85'4o

l'asaetea.
Continua oberta la anbscripció.
Per a reclamaciens cal dirigir-se a les
oficinas de la Federació, curar Flassaders, 23, pral.

e:

EN en.

Ronda da Sant Pare,

I

1

4592 A.

EXPOSICIO DE JOGUINES
Immens

assortit

dulnt-11 tligt falda al genoll «guerra i contusiona general..
Va ingreasar a l'Hospital

Sao Re loa
. 114.

stiwis

'QUIMERA DE ORO". - Süd
de moda "HARYCEL•
ELS DESCUIDATS
Relació dels objectes trobats en els

autos i motos de la Federaci6 de Llogatera i els quals estan a disposició
de's seus amos a l'oficina del cartee
d'Aribau, 21, memo!.
Un parell de guants; un Imaguet
de roba; dos bastons; diverses data;
mitja dotzena de colla per a senyor;
una capsa de mocadors; un estoig de
dibuix, i un paraigües.

Capes pera

salmo, 1 8. (cantonada corta

JOIES, VERITABLE 004810
Monee usate de toles Atares. PM fix, Tallero, nom. 41

Vanos

REIS
J. Cardas

COLIE

PARAIGUES
VANOS

CENS D'ASSOCIACIONS
Finit el termini de deu dies dintre
del qual, segons circular del Govern

civil publicas en el B. O. del

20 de de-

setnbre passat, hagueren els presidents

o secrearis de totes les associacions

establertes en aspes« ciutat, excepte

/es comunitats religioses, d'enviar a la
«celó provincial d'Estadística (canren del Consell de Cent, 331, primer)
comunicat expressiu del domicili social
de les mateixes, es fa avinent a les associacions que no ho hagin fet encara l'immediat compliment de l'ordre
del governador civil, per tal de no incórrer en les consegüents responsabilitats.

REIS

El present més pràctic
es un ABRIGUET. Centenars de models per oscoKir a Casa Rexaohs, Central: Portaterrissa, 16. Sucursal: C. de Cent, 339
(R. Catalunya i P. Gracia).
PREES MOLT REDUITS
Tipus es p ecial de la rt9 5
casa, a pesaste*
LES CEDULES PERSONALS
Acordat per aquest Ajuntament
obrir un concurs per a l'adquisició de
364.000 adules ):ersonal, s'assabenta
que durant el termini de 20 dies MIbits, des del següent a la publicació
d'aquest aunad, s'admetran a l'olleht
central del Negocias Municipal d'Ingressos les proposicions que es presa-

14

Demaneu als Reis un PARACOPS CONTABELLA per al vostre auto; pot salvar-vos la vida.
VISITES A L'ALCALDE
Ahir visitaren el senyor alcalde el
president inserí de rAudikncia; el degä
de la Catedral; el senyor Mili i
Camps; el president de l'Acadèmia de
Rones LIctres, i el senyor Conste

•UPERIOR8

1

»COLA MA1181
Rambla d'Estudie, 14, 1
Canuda, 2; °arree llanta
Anna, 5. Teléf. A. 4439

LES BARRAQUES
La Direcció general de Serveis Ticnics ha dirigit un olici a la Comissiä
de Fornent parqué s'interessi de la
Comandancia de Marina la desaparició
de diverses barraques anti - higièniques
installades a la platja de la Baratoneta entre els banys de Sant Bebastía i els Orientals.
sat 5 sol-rafa.ap suotartueraaa e 43,1
assortit en jeREIS Gran
guines. -_ Darreres

creacions en elegants gäbies i
peus de metall.Coberts, ganivets
culleretes, efe., en riquissims
estoigs. Llorens Gns. Rambla
de les Flors, 30.
INSTITUT DE CULTURA I
BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA
Classes de mina popular (dies tel..
nene, de vuit a nota del matí).
Llista. - dijous, 3. Verduras a la
"gelée"; divendres, 4. Galantina de
peix; dissabte. 5. Pudding Carolina.
Dilluns, puré bretona; dimarts, tonyina a la "chartreuse"; si:metes,
perdiu amb cols; dijous, ansiara brasat; divendres, tartaleta a la princesa;
dissabte, Pomas Delfina.

ESTUFA J . U. B.
Valencia, 848. Telèfon 747 8. P.

Pastillas Laxants Prats

ta

ce

F EISDE- REIS

t
JOGUINES
TOTA MENA,
A PREUS EXCEPCIONALS
CRISTALLERIA N. ESTEVA

Rambla de Catalunya, 85

UN MORT PER LES BARALLES
DE DISSABTE

Tía tuerta a l'Hospital Clínie,
Ttenet 'tisis Prior, que resultà
ferit on la baralla que lii hagué
diasatbte a la Hit al carrer de
Portadores.
Ila estat decretal el processament i presó tense Banca contra l'autor d'aquesta agressió,
Livori Monzón.
Dernaneu a tots els colmados
Caleta mòlta.

PERMANYER

en paquets; puresa garantida.
Dipbsit: Passeig de Colomb, 2.
Tetaron 2826 A.

, (MONTSERRAT)

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a dos
quanta de S. 1 dinar a l'americana, de 9 a 11.
LA VENDA DE COCAINA
UN DETINGUT
Ha estat detingut Martí Sosiero,
propietari d'un bar del carrer del
',Media, per la venda de cocaína.
Fet un registre al san domicili, se
Ii trobaren 45 grama de cocaína i
unes balances de precisió.

ELS REIS DELS NENS POBRES

Lissociació Germanor Barcelonina
celebran el proper dia 6 de tener uaa
benéfica testa de Reis comiste« ea un
extras repartieran de joguines i peces de vestir als asas neassitats. A

de

n
I

re

Te,

SS.

MM , EIS REIS D'ORIENT 1:n.!
VISITEN AQUEST ANY ELS

MAGATZEMS LAYRET
oeupant el tron per repartir joguines

nens bons -

Gran- 4

5:
diosa exposició de joguines i articles per a presents 91
5

VENDA A_VENGROS I AL DETALL

IiI

Í

:11 " gr
acl aitá Ldt ser A

MES CLICIFICITS

DEMANDESDETREBALL
PEONS

fceattrernerpelrilaandotrabsinl deef;tostr.

duros guanyars minyona per
a tos que estigia aervIr tosa
matrimont sol. Indispensable excellents
leferaneles. Presentar-se rutina, d'ir
a 1. N arma, 5, tercer. seres.
T casal, d'una trenta dos anye.
cRIA I hab:taeld franca I cinc duros
si mes. es neress1U. Lscrlure a LA PU.
Ii1.1C1TAT. h. T.
praede per a la
DEPENDENT ben
senda de mereeria.•
ea ateeessita. hurtare e LA PUBLICI.
TAT. B. T.
de mereerta. ea neceaAPRENENT atta. Ese:Cure a LA
PUBLICITAT, 13. T.

DOTZE

REcAD
g n'emiten. Sientan a
LA PUBLICITAT. B. T.

CANBRERA,
TAT. 11. T.

„Virturt

per a set do 18 a tt
MINYONA ansa, ea nednatilla. Pre.
falda catalana. Burlan a 1.5 PUBLICITAT. M. v.

CU1NERA,
`L."1
_ .712-ATIC.17.,.8
_
APItENENT Per a
a LA PUBLWATAT. la. T.

My &M ira destiell d'adleelt •
»
JOVE promete& per «friere a Pa
voateusainwe preldeall». Apertura
LA PUSLICITAT. atoen in,

E

de

BARCE LONA
a 0'50 pessetes n es deu pri•

PETITS

ql

1:5
n•

ANIS
AN-GERONINI

PELATO. 7

EL CAP D'ANY A L'OREES) DE
SANS
L'Orfeó de Sans, amb la collaboració de la cabía l'Arbuciana, clonä al
seu estatge un festival, sota el rapartiment que segueix: cancosis amb
gestos pchs nens i nenes de l'Orle&
que amb tanta justesa dirigeix la professora senyora Munné; ballets populars per rEsbart Dansaire de rentitat,
aplegats sota l'afinada direcció del sena' « Baídevey ; sardanas de concert
per la cobla, i finalment l'Oda& sota
l'acreditada batuta de,1 seu mestre En

ti

P

TiplItePia, 33

Caletaccié ideal

LI

ta

PI

Ronda de Sant Peto, 7
Plana de Sta. Anna,

BARCELONA

2I

de

No toasiu mds. L R
Preneu pastillasa
TRES RALO CANDI

JAUME SAURET

CASA ROSICH
Hules e Impermeables
Rosich, S. A.

No n'h1 ha de milla: ada LA GAAZA.

e

ITALIA

1 III alfiler ~tedie

LAVABOS -BANYERES
ESCA LFADORS
BIDETS-DUTXES. etc.

IMPERMEIILES

Lavern.

Baltassar Manyea Torrijos, de
19 anys, va caure d'una bastida,
al correr d'Almeria, produintse contusiona al cap, bravos i
cames, i commocid cerebral, essent traslladat després de curat al seu domicili.

NOU EN NINES 1

aun

per prefemee0 menspaie

15
Ir

meres paraules i a 010 per
:: 2 cada una d'excés

OFERTES DE TREBALL
!celie,sa,drroarmiehr,1

YIATJANT anrilffi

t'alzad« ellentels tot 1:sonnya, s'oferelX.
Escrture LA Pl. BLICITAT, núm. t76._

PERIT
ttepileotril,
t e m. .n.irlea Ire.se.oc
AUXILIAR
k6criure a LA PUMCITAT, B. T.
• ine e än te . !mil) bonete retarenx0F ED
1+1% ales. lteguretat absoluta co

el volant, aereilltada en diversos «mu-

ebla. deelUI colineactO. Escriure a LA
PUBLICITAT, número 157.

s'orareis a familia re
dulda. Immillorabies referencias. Escriure a Lt PUBLICITAT.
numero 185.

CUINERA

re:e.:firJetrit:.°: CANBRER,I,Z7ati,ei!.ur.
818111E1111 Cnstaats 3"Stati APRENENT
«bferelx. Escrito. a
tb. t. Pero, la EL LOUVRE LA PUBLICITAT. B. T.
ERe de 14 a 15 Inri. es CONFITER • Pl i BLICITAT. II. T.

en

ANGLER, FIRMA" ALA'

CAPES

casa ames
FERRAR, núm.

ese de
feidneia.
Ei leed Adeude
fina el ap del ates tjag

Catalanes)

Paralgies

SALTS D'ALTURA
Telegrafien de Roma que als Alps
de IValzano un obrer caigué d'una roca
de, a50 n'eh-es d'altura ; migué, paró,
10 • Portafierrissa,
sobre una capa de neu d'un gruix de
cinc metres i no es fati cap mal.
A Roma, un altre obrer, treballava
en la reparació d'una entena de te- ."
legrafia sense fils alta de Izo tnetres.
Ombrelles
El pobre home caigué d'aquesta altura. paró queda penjat en uns fils de
Basteas
teligraf. Tot seguit s'organitzà el salvament. El trobaren sense sentits,
peal, també st salvä.
A LES PLANES TOPEN UN
TREN I UN COTXE CAMIO
EL PAPER DE PUB«
DOS FERITS GREUS
A les quatre de la matinada d'ahir foren auxiliats al dispensan del
carrer de Sepúlveda Josep Sans
Sancho, de 33 anys, i Miguel Garcia; de 20.
El primer presentava la fractura
de l'húmer i contusions al cap, de
premiada greu. El segon té contues el que haveu d'usar per la sions a tot el cos i fractura de totes
seva excelient qualitat.
dues camas, també gran.
Els dos
empleats a la ComOPTIOA ECO/408110A - Aros, 8 panyia del eren
Ferrocarril de Sarriä. A
Les Planes, fent reparacions a la
SUBHASTA
via, toparen un tren ascendent de
Se celebrà la subhasta des roes va- Sabadell amb un
cotxe-camió en el
cants als mercats, essent autoritzat
qual Iti havia els dos fuits.
racte pel notad senyor Canal.
Foren fraslladats a Barcelona.
Alguns s'adjudicaren per quaneass
superiors a les anunciadas. Un del Després d'auxiliats passaren a la
mercas de Sarrià tenia el tipus de 12o clínica del doctor Bretona.
pessetes i s'adjudicà al scnyor Ratnon
Franch per la quantitat de 6.000 pessetes.
1
GIALS! 1

JOIES V1LANOVA UNJO, 6

Bicicletes, Autos, Mecanos, Cine.
mes, Joguines mecàniques, etc.
EL MES

'El petit betirAleaPelma eielanistara tasa petita mal- -debion; "Oh, Jarseristr,Biehj "El
eada precedida me la banda del Mil cant de la amera", Millet, tenia biNaval. la qual sorda a les den dar cada& maltee d'elles a prees de la nommati de la placa del Rei, fent la se- brasa amurriada assistent a l'acta,
gibas plisada : carrer de la Llibre- la anal total fortament complaguda,
teria, placa de Sant Jame, carreta desitjant que aquesta mena de testes
de Jaume 1, Princesa,_Tantarintana i pueda fruir-les sovint
Carden, donant- se per finida al local
social. D'onza a una es fan el reparNens
timent de joguines.
Obsequiem amb una »guilla
De l'aumentada •entitat beta rebut
Fabrica
d'Inipermeables
deu vals per a joguines.

electricistas

AJUDANTS amante'
votareizen. Barrare
LA PUBLICITAT. B. T.

WATJANT
CITAT, D. T.

-eorredor. remeta. Be.

enano a La PUBLI-

. DNA molara a
CITAT. H. T.

COMPTABLE,

LA PUM:.

profesa« brear,

s'otear:. Emanare LA neräTZ; B. e
de ferro I metida. reFUNDIDOR tada. Pealare a LA
PUILtCITAT. B. T.

Luan

Arenes. lieeetere a Le
PUIILMITAT. A. lt.

VENDES
veritable ganga. vtPIANO crease
iiarrom, 68, pral.. Mala.

tnntors c. e., 700 e., de s
a tares camero:e. T'OMS.
c. Buenos Aires, 20.

TRE c

s o,g .

0
CAIXES sett:s.
"tab"!`"
ve ne `1"
t diversas
55 Mmesures a qualsevol Pral:. Mallorca, 125.
juli non,

REIS •

espetes Impermeable. /creas Daratisstro. Fabricad° pretpla.

torterican styi Salmerdn. 50.

Construceld tota
NAGNETOS
cure. mal.. „meso mesa de peces. Ros.

aun Chambeo/be Frares. eretiat.
p er a vendre. Correr univeraltas. DO, entrase

DIVERSES
DEmANclur
rerrenn (10 o W ti
LA11 'mis

matees quadats•,
eren de la carretera de Madrid, tocaos
a entre E•nitigues I Sana. Adrice: A.
Camps. casa, Si, pral.,

prior. De 14 • tb.
•
Percatare«. 14. setDENTISTA. oren. Di 8 a 7. Tren
ecoodublea.

CASA REtiE
• adenia& arman. Be*
COPIES aseados de, tramad 1 1111”
dlea biloni-S16. 18. Telar» 4151

PM.
las
uttraws. slItle»b•
1a. Ireposiebees. AMAN Pe
pee. Seels Oelemilele

▪
EilliklEEingiditearrillairnirdelE6410"".ses.104,

eirelerr

,n,r1r

e-edirdIADV-Wlein

e0Ciwei,AterInn.8

ELS ESPECTACLES
asió
la
;cid
raes

loas-

Exposició del Pessebre

CASA DE CARITAT
Grao Teatre del Liceu
Paneramee I quadrete Malee sobre et ReLternent da l'Inrant JeAvui.!..›.1 de propietaj i abn_
ene. pele ertletes Rayere Radia,
ament. a lee nou. L'òpera esJunyent, MeilaC I Bel 1 :Raen.
amenla en tres artes. del mea_
▪ TIO DE NADAL
preMarlanela,
Pahiesa.
Concierta 5 ballets popular,
re
de testa i els
visible tata era
ent-hi ;Art ele celebrats artisaliene, de Cine a Mala do la tardo.
eenynres Campiña i Veas.
taadelen.
des
de
Nadal
a
la
,uez, senyors
Entrada pal terror do Ealldoneolla
Torres de Luna. Dirigir ä l'erourstra l'autor mestre Pahis- tre44444444611414•41.41414+4144ere
ea. - Dissabte, comiat de la
compan y ia rueca. Ultima de La -64•644~~~444~6
Kovantchina. - Präxima setGran Teatre Espanyol
dies

0es

u3
la

mana.

Parairal.

adineTPERit REME.
Aria, dijstia tarde. e les eine.
Ehtrada„ 1 butaca UNA peeseta.
LES DONES DE TOTHOM
Kit. 5 lee den. rien

Teatre Català Romea
Telèfon 3500 A

Ja

es,
ad;

I VELLES
TEMPTACIONS DE 8ANTPERE
teefesea en des setas)
I la revleta en MI arta I A eneros
1.1.8 88888 FESTES
Denté. dtrendres. tarde, e lee elan
MARIONETTES
NOVES

Aval. dijous. tarda. a les cinc.
Espantarles per a infacts.

ELS PASTORETS

de

L'advonlment de Manid, Jesús
amb l'arribada dele Sants Reis

D'Or i rnt Gaspar. Meleier Baltasar. eme obsequiaran els Tiente espertaders. Damas, cele
Iliurarh am número del serteig
joguines del din dele .is.
Pm] popular. Nit. Tertúlia Ca.
talanieta. El programa d'Innorente:
EL. VIDU TRIST
CA-inferencia snbre el Teatre del
Nerd. el del Migdia i • I dc des.
quarts de deu, pel popular Meoeres.
SIS AUTOR/4 CERQUEN

et Jean Vonnel, iioeietaires
la Comedia Francesa, eu l'obra
mestra de Ilecinc:

Avi.

.--itimonotred+0.44+4144eN4+0,

Nit, a un quart d'eme. Reposioló de la bonita tome.
dia dele germano Quintero,

44+444•4444444••••n5••••

EL RAMO DE LOCURA

TEATRE NOIJ

Dernä, divendres, larda,
El verdugo de Sevilla
Nit, El ramo da locura

merara

Avui, dijeus, estupend vermut popular:

Franceea. Madeleine Reet
Sean Yonne!. amb l'obra maestra

LA COMEDIANTA

Empar Romo i Paust
X Gorga. - Dissabte, hl. reestrena seneanienal

--CINEMES-.14+114.344+1444+11.1144440

.4444444444444+04444•1006e

Tertúlia Catalanista

AMADEU VIVES
As us.

di.i(iti••• farda

i nit:

DOÑA FRANCISQU1TA

,

p 5 f (,." prinripale parle de
la rompanyia. Ee deepatia ›i:
a comptaduria eenea augment de preu

i

Kr41+9444
.44.414444444444444

Avui. ni!. El vidu trist. Cenferancla pel en y or Montern.
Sis autora cerquen un pernonatge. Ele menynre peeeeideire
de loealifate M'etnia renevarles duran!, els intermedie, a
l'administraeiú del tentre. Es
deepritaen vale, Capelleria
Heepitel. 16. i Rellotaeria Mu.
Mor. privellnda de la Pees6,

C44~444444+444444444-1

1 TFATRE NOVETATS
CINC t'escasez

Oran eme:reaviva naternaeleard mere
Minen encestas. verle, 1 railcol TI
eetne: re. Verle Del amenes

Companyla da Comedios

ivul. dilei: s . tarde i ni!. peene
r. g f..,.
retas eernelle A les telmtaree; les
re ig ienl •• eerin Inn e a Fiarla conque-.
pela el cates I El torero? •I arendide Illat Ets Merina del caree?, riel
Nel el e lee Menee: IV jornada .1.1
echan:al niel La dama de Monee.
3oan, I Verree lenat,t rineirame El
moldee d• l'odi. e de n,. dir.nny.,..,
V lernale de La dama do Manen.
enea. ell:eue in de roe,. ! o en•
loe sal Ferie Ele misterio de Parle.

Pelare Cine

4.1 cerní, I

ettellt.

44•34444:Oe-)4e4+OO.44+Seee

4

641444444.44weeeeoeseeeee
44444444444444es
4.44444.3

/ Monumental - Pedró
Walkvria
ELDORADO
Oran oom p an y la de *amuela

de JOAN VILA
Avui. Ei;dus. tarda. a les
cine. Nit. a les den. L'entre-

GitAN1)F09t VETLIAD1. DE PUYA
be tteepaLla a complarPirta.

n:di;

No somos nalde
El divertit sainet dels germane Quintero, música del

4•••••464,444-444,444-444444.
Companyia drarnktlea

EL PATINILLO

ROJAS - °APARO
La feerroosa opereta en un
flete dos quadros, de Juli
:alegren i mestre Pan Luna,

Al uf,
alt. a dos mime
Sr den. p-orrama de e nloses/ tal/.
1. El granclIns drama rn tres anee,
el'ErtleraraN,
EN Cl. CENO DE LA MUERTE
Lf. L'apropelt en un %ele, elunleerelen-hellehle.
NO 8911 CAP A BARCELONA
III. La divertida re viste CO cine
anadees.

LOS CADETES DE
LA REINA
Denla, divendres, tarda. no
somos nalde, La revoltosa
i El patinillo, Nit, Ro somos nalde i El miembro de
Damas». Dissablo, beneflel ele la primera tiple manan Irdlea Iferrero.-Diu-

PIAITILV-PlUAR
•III,n••••n•,•n•••

itwate. oivendree. datares de
mala ley, No s i al .55 • Ilaroolonal

Peetlly-Filmd.
Diemate prever, reprodueeld 4.1
tranne detentad* en ‚tu mese Los
deo Oleico (Lee dama pasmo)

moler, eomlat de la companyis.

Mameluco. lela. maitu Al Bou !

/

• Posseir una bin-ara un significa dis- :
• posar sempre i en tot lloc d'intensa dlurn :
▪ eltctrica que res pot apagar-la.

SUPREMA, Pel ele.»

V/OLINS
VIOLONCELLOS
PIANOS
ARPAS
PIRRAMOS -- Carate, S, primer

lud 111111

PERA
EVITAR AIX6...

GRANS

No s'havia pensar, (ins ara, co
presentar un producte capil-lar donant-11 la forma de comprime, que

Magatzems i

evita el cost d'un flascó, avui car,
1 que da de practica preparachL
El comprimía ianibel al "bar
Aura", disoIt co un xic d'aigua calenta,

Fahr:ca

produeix una loció concentradissima,
precia instantäniament i no está carposal a que s'esbravi. El comprirnit Sanibel al "bay-rhum"
te la propietat de dilatar suaument els porus i de penetrar
Co el culto cabell ut, que l'absorveix àvidament. Si '1 bulb
eapil-lar csrk ia atro fi at 1 produeix no mes cabells grises
1 pel-licoles, el nodreix atob excdcat saya nata:tal i determina la metida de cabe& vigorosos i flexibles. Fa desepareaxer lea pel-licolcs que son les destructores deis cabilla, sial com les pleon tan desagradables i que obliguen
a gcsts poc urbans. Denles, higienitza i canela '1s cabells
massa grasosos o oliosos.. El Sonibet empicat a temps,
evita la sortida de cabells grises.

Llorigueree.

Ile

I'L.AsTICA ANIMAR%
Votslits i 'termal hEil Janme
Llfangtiera e . Programee i Inca Patri: magelzem de m'imita tia
la Unió Musical 'Espanyola.
3. Portal de t'Angel. Cnn,tj.
Pinos Pereda! s per nIs senyors
l't -trfeó Catatä.
Serie

TEATRE ELDORADO

Le mime $ e compriman MEMA., Ver • minuta 55 baleas, 08.550
Olpasit general:
EatablImente OALMAIJ OLIVERE3. B. A. - Barcelona

Orquestra Simfònica da Barcelona. Any XIV. 15 Serle do Ina-

irtiontiNu (tintura progresal ve per el% cebas 51,55,1 6.DEPILATOM (nena I Inotrosna: 6. - POLVOS (mole adherente): 230.

tines Liriques Popular,

e 5en25Cerh 12 3. ea MOL MONTEA' (sale mineras per ol, nansa de per):
3-30. S•Niehl. (uinsprImIls al bay• g run per a regenerar el saben). 3 -50.

per a llagar al Clot (Sant Mar
ti), ben situats de comunicatiern
es tinquen junta o per separat.-Raí:: carrer del Rec compra!, a

(ends les arnegues):

Diumeagee. 13 i 2i de gener;
10 i 21 de febrer i O de mate
de 191'1, a leo icIjuc d e l mati
Abonament I programes
Magatzem de vendes de Citas_

!SALA
,

averl, dlJeus. pe trenen: La torre
.1 de trae, W Jeneadlu L'el d'he? rei101•Z Tase el ‚ale d• lee teme
S peste% II 1 remete. ISP 7 Me,
ford; 111 vender de Predi; Colla
cegador de rama. rilumenae, 1.11
de Nulo, V Jornada; La
1 La
duquesas Miewri, per He'perla I
Cautinstn.

t4444444444,414444•44444014
Diana-Argentina

.Zea

AUTOMOBILS
- - CAMIONS - -

0[1111111H

VA. AIGUA DEN I iFRICA (en comprada

Glp6sit general • Emens:
EstatlIrments DALMAU OLIVERES, 13. A.
PAGUE -. In l'INDUSTRIA. 14 • DARCELONA

AGENTS:

"hit] Mettid f411111, L
tIamb`a Santa Mbnica, 7
6arat4e .Bruc. 166.

EOLIAN1

35. PASSEIG DE GRACIA. as

-I de gener, a
de s reete de els.
tate en:Relee,
, iren Ihrteert ele
lIcMCA 3tODERNA
Ob-e. 114 gebulay. Pavo!, Ido:zape:u,
i Mesan:My I Wagner; d'aN/D•rt
darret autor e'interpretaran a Vnrtan, ese/51111s trerlentS de

grane

1

1N
M
III

.

Exeelsior

40.10+044+04+11+044444.11444,

r-,rg•TAIlmArtrr

COMENTE

saTmes

Avittí, Pi La dama de Moneoreas, Ele herola del carrer, La
reina do la moda, El torrar, A
les trinxeres.

Blau

r

El saló mis hlglento de
Barcelona

4

Inat bo 1 barat.

FONDA SIMON

MENJArtS A LA CATALANA
ESPARTERIA, 6-VIDRIEN-1, 12
Telefon 1373 A.

ernimorroaaßena

...
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01101•EiTRIVA .1148 t -, RALO De ARDRIo OR PAMILIER DletTIVAINE4
Ana, ilusos. mirarle I encare
gugr
proama amb oree preel estrenes: Caen- i
10.515511515 m'asedie per la pensil ¡Meta %lela nene: Mama- ••
1,1 ened (szelnelea). 10.515511515
nu a. agement: lal torero, de melase vienes, 1 'mil eorelles de la Superiola :
1
nove lbli
M de ha t'oteares; auno. do forro tezeluelvel. edapineM de lo tameme
del célebre Sute, anserleli Jeelc Lenden auhlIm internreterio pela grano I. r,
Neto, Negad! Inenny I Nobel Jullene.
i:i:.: Almenar% entreno de 13 ternedla dratalltiel senttreental II ~PM del Put. 1,.o..•111
pre).eell_
erra_ de le Illeretura Sestee l
se
slnalll (eicluelve d'aimeina Emen
•.•
moderna. infinita ere in del leen 51aTtel.
l iti
IM NOTA.-be,
net cremad, de sle a volt, el derpatearan butequee numerad,'
.,
2.
per a ts sean* «dedal do 145 ele da la tarde de Mullen/e.
gi u ~pu ad Posmodl ore l'addraeld a INDIO& MIME Malla de usuree
i

O.

l
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Gravare da tetes Mames en melada 1 fustes. RallId esa en ele euarrees Corts Catalanes. 643 testire bruer: l LIMIal. Tel. 71i B. P_

atl Ur. (bolisa Rambla Pla bocinar 1.
o
dala 0, lar {entr
tioapital I Sollt
PM». atoen tu:potencia. atta:.
Mpeclals Iracteibeu
ts per et 1D4r4
ment Mpld da les tualealee Secretes
g alos pell [(ario paellera. U:nomina Oe a • le o de s s o. •40144
nata ver a rawleeta 5 ubrera
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ISEGELLS DE GOMA

Conoert nit

Grandiós èxit del
Jazz-band VILACateraool6

OINARS DE CASA

-.Nem:.:=:-:r--mw:-:-::-:.::-:ffl:•:i'r.==:-:ffl:•:se
:.,:_mn_.ic, u le s
a ii. TEMPLE TM L.111.1

s

U nica casa per a

*44.4114feeeeteel

Can CULLERETES

l•

g a, de Francoli. Constados i Drogn.rias

ästios RARANYI

TallIon 230

•

•• GRAN
XAMPANY
•
re ist en les
coses naturals c E plu. •

!Semi. ese/Oree.

rerilialFAL
restum

42

Pa.

FILL DE PAUL IZABAL 4

dadatano. E

.11

.1nMIfflMo>

PRODUCTES HORL1NE:

rem de
leireeel arttetiea:

MI. amevocaavic
- Sato , -

Ynoal DE IDT11.05 DEDCUTÄTI a PINO

O
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11er:tarden?

meetre Oimienex,

TEATRE COMIC

SONOffler 1 IDXREPULDSA FABRKAGIO

saigne Friatem, Chrie, 13

l'extraordinaria Con.
temió tardene. Dime:te estreua d. t

Los tren allanen'. ner Pina atmil-

!I

ELS Manda I AUTO-PIANOS
NI • EN • DORF
SON FAMOSOS PER LA SENA DELICADA

•
•

dels Reir,. a lee riim de la

'filerpretarions

GRAN SALO DE MODA
•RoGRAME8 SELECTES
dljn,, , . tarde 1 ni , . rr:atre .
•
estrene!. In terIner rernedla
jelo Ir/menees; lee IIMPfrra. n
iminne• arria erd n eal a el eele•
1 El torero: et • Ined gerde El sondee

mimeelia en doo

AL NATURAL

N

CARIARA I JOCS D'INFANTS

nreeiaree•. C n 19^ onnrener

actee, de Jatint Benavente,

h e me, riZ, e dee dharts de eleu.
rrandlom funeui. Intregete t dinerre. 1,011 1 nit, extraordinaria
prlurrerms. berre e s dies de la
lern22/111a rt • cfre Effileslr".
Illmaree. Ola e Oe gener.

4.

PON

f;enn Inirtomn RnhAmIl

Dissabte, 5 do gener: Rapo Bici" de' la

V•zs,

e

Plästica

Gran Teatre Comtal 11

/

e

•

te tala

4+84........44444444444444*.
TEATRE POLIORAMA

nuncio ter tertilattrital lii
~Mete sue Post Ateas

mota fa dit'ecait hl meetrie

,.t4etcv
• ro.

•
•

CA POR-

Institut Cata!" do Ritmloa I

44111•11111,

I

e ynl. dtjnn•, tarda, a aloe ep lartn .
ce (u y, mel.nee lidnellil.
!III, a
doM quarte ele den. ‚reo mada. Cobees:11s progratree.
Ex.; rearli A S e Ilutreold domador
Franchi. arrh ele seue
Vuit Ileon* &atrapes, vuit!
J.:menee!s mes etnnelonaut que
sha vial a eareelona:
Lis d/verlits 1 orletnals elonms
ennrioof f. TDed e n &ene
La farnoea traure de •eltedors,
tinira al nidn,
8 Méndez, 8
re 'Orar per t P11 enfiestes nin.
,,, els nolsholtes 1 m• leZlelinn
K v - Sr -dl: Leers Arrollo; Innovated;
The Relaa's; laurel:irle KM Horadorri t eia divernts emane Navas,
Gere-me Silva t Nimia, 1 late els
apiaudItS números de la •eMpanyle.
. 11 J I .-1.--40,eet
ent re nata dula'
te caletacem t'entra_

i

nemi, glIvendree, meela, estrene de
la « Peona I Art e ra Jornada de
Violetee imperlaIN 'er Raquel
!leer.

EI

•

E8 LA MARCA PREFERIDA
PELS REIS EN LLUM ELECTRI

a

CIATZZ-HAARA. Contractos
Reynis.-Tacineria, 35, primer.

Diaria

044.4.111444444444444444444-1

I

1

1.0T

Palau Música Catalana

4.041444,114.1.114444~0.04.114.
Teatro Català Romea

6

ORQUESTRINA

p releetant-ee 15
h • imera: /a n ee erteud n o• e 1 «oblea ereseld de le reine del euplet
P1M3 1'21. MELIER
4Iz e A4 teen:11 l' 4 Eit mes ~sal en
Ilqueeta monumental pellteuta.

D
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CONCERTS

munan
en Mies !senados,

sell creador

e

E ARCELOttitiAji
F.
VIVES
PONS
MA DRID: PRIM,
.•unianueememazinnimanmiamerenossormazwannirrwarinvarencem4-

TATIL

artistes

Ii

:

asemeinte. Douglas Fairbanks
Mary Pil:ford,

IVId, dl.111111M, derer die de Pi primero j ornada de Pfitt serollds, el
Me aran mueres de l'ary.
IMPERIALS

*44-14444444444444-Pere4.644

lirios

AUTOFRIGOR

Cinema Princesa

1 - - ---------GRAN CINEVi PIE MODA
%teta« cartel I Vio

PAUET (3011L;I:

I TEATRE TIVOLI
Empresa Francesc Delgado
Gran companyla cepmicto-

MINIMUM DE COMUNA litE Poni

11-

NOTELS - RESTAURANTS - ItlUnt .
•
TOCIMERIIII - SI E•• casenousas
TEMES - FABRIQUES DIE noCoLATI
A MAQUINA IC•IILAI- FeEF4
A LA PIETITA INDUSTRIA
•

ratcorwice

Saló Catalunya

DEL NAUFRAGO
pe4

1 CAMBRES FRIGORIFIQUE5
MAXIMUM OR PRODUCCIO

ZURICH

GEL

--- PER A FABRIQUES DE

S

UUTIS, prn3ran)ft eleiS

-644.44+6444444+~~

per

LA CANOION

La filia de ningú, Els
ulls de la nemla, Al pala da les
tempestes, La dama de Alonsoreau. 1.

ESCHER WYSS Y C.":

Mili.

Int
eetrenee: La torra de Ntale,
projeetent.se la terrera jornada d'aquesta nInnumental super-marie: EI signe del "Zorro",
insuperabl e film Je gran preeenteció, interpretat ' admirablement prr l'intrepit Douglae
Fairbanke; Penedlmont, interessant film dramätie. de gran
eeneatió, interpretat per rerninent Bert Litell; Donya Terremoto, dues parte de brema; Revista mundial. - Diumenge,
n
nit, eetren't de la quan ta jora_
da de La torre da Nudo. - Di-

ALBA - SONARE

LA 8ENYORA VOL UN NEN

VIÑAS

Teatres Triomt t Marina
1 Cinema Non

MAQUINÄRIA FRIGORIFICA

u
•

Totefian 1370
Avui, dijous, grane exile;

I Gran eme:arel:1 de eomedla

EL PREMIO NOBEL

PEP

044•444+04~144444444.44

Temporada de Tardos

tia. estrena

Oran eompanyla de zaraude
la. opereta 5 revistes de

&Pira.

••••044444•11144.
Teatre Barcelona

erlt, a les deu
3-•-: AOVES I Velan :-:

almagrar

la desase, Programa Rtalto, per
Liare Mandsee, cedente.
Atinen lema 14 Ve:milis:re d'es4
trena de l'aererg tet PrOgrama

PHEDRE

Dieeable. tarda, única matinde
pele eminente erlietem Mide.
leine Roch et Jean Yonnel: "Le
Cid" (de Corneille). Nil, La
°curse du Flambeau. - Ditamenge, nit. 8apho, de Daudet,
per Madeleine Roch et Jean
Yonnel. Es despatxa a eomptadnria.

TIMPTACION8 DE 8ANTPENE
I LIS RONES PESTES

Denla. nil. primera deis eminente emietairee de la Cennedie

;le flaeine: Phedre. - Diumertai . da. a dras uarts de guatee. La ventafocs. A dos girarte
de sie. Els pastoreta a Ladeeniment do l'infant Jesús, am're
l'arribada dele Sant e Rele. ell:e
repartiran joguinas ale patita
eepertadoes. Damas, linea Ilet
el snrleig de joguines. Es deis-,
paila a nmptaduria.

Avui. Memo, tarda, besad ( aranAorolltant ole manead de 11u'SI La mondada NI ovirillar
El biss-ball • Nedeo del dIs.
ralea. Menee: AMAINA, Ud.
vino, nom. EN El dado) Me, ;
Programe ‚Milch. per Ethel 0/53 ten, 1 dares.
niverorr9. estrene de El pel do

Ttlenn 35e0 A.-faerrt N, diren_
dres. a lee Ini Itladelelno Roch

dijoue. larda, a un
quart de el... La comadia
tres arts, de Carlee Arniches i Jeaquim Abati,

PERSONATGE

ge.

Meto edotooira AM d
Wat« MI 4

Teatre Català Romea

TEATI:ZES.-!

•Cr.

COLISEUM
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I
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Fado de

Producto CeränfeS

e

Casimir limas
Sana)

BAR.0 itLONA

higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, talt anglés, dob12 planti!la d cairo

's o

P erlas de Velducla I odio'« de construccló

I Despidan Tallero, 72
Toleren A. 6000
FebrIon Carro% Ihmavent
prop de la ' Travesura de

CALÇA

▪

14

'50
Eles. parell
i15

II

u

u

Tifus de luxe 1 presa barril/alma. Eipardenyea smb se«
la do goma, lee

45 rso pesaste. Parlen.

re

« VENDES AL DETALL e'
▪ Carrer ANSELM t;LAVA 9 (Fissl de t.ì118.übe)

•

tAbans eaerer DormIteel Sant fleanoefth

usweemiewe a e i 1111 1r1:,
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BARCELONA

PARIS

FERRAN, 21
RAURICH, 10

68, Boulevard
SEBASTOPOL

in

ig
al

ar

al

er
•
E

MARCA REGISTRADA
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Nido de tinto i curtits de PELLETERIA: Travesura de les Corto, núm. 1 - BARCELONA

nil

de

co

Demostració d'alguns deis nostres preus en la secció de detall (planta baixa)
=
-2 2
--g
E.. e.,
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des de 20 peinetas
des de 50 pessetes
des de 300 pessetes
des de 300 pessetes
55 pessetes
300 pessetes
175 pessetes
800 pessetes

Renards Tokio imitació
Renards Alaska, legitima
Renards Blanco, legitima
Renanls Plata i Fununé
Echarpe imitad() Kolinsky, 200 per 25
Echarpe talp natural, 240 per 30
Echarpe Oppossum Skungs, 225 per 25
Echarpe Skungs natural, 240 per 30

Jaquetes imitació Kolinsky
Jaquetes Castor, Colòmbia, negre epilée
Jaquetes talp natural
Jaquetes Castor natural
Abric imitació HolInsky, 130 llarg
Abric Castor, Colòmbia, negre epilée, 130 llarg
Abric talp natural, 130 llarg
Catifes cabra del THIBET

200 pessetes
250 pessetes
550 pessetes
750 pessetes
450 pessetes
500 pessetes
1.450 pessetes
30 pessetes

st
qt
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es

di

et
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Secció d'últims modelo al primer pis

11

I

Secció especial per a modistos i fabricants de pelleteria al segon pis
„
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ENZIChOPEDIll MODERRil
LEXIC CATALA

p„

Divulgació de termes tècnics, cientiffcs, d'arts i oficis, antecedents de l'ordre històric i geográfic, observacions tecnológiques relacionades amb els
coneixements artistics, cientifics i literaris, biografies amb l'apendix
de l'institut d'Estudis Catalans, comprenent les normes ortogràfiques

Honren Catalunya i la parla catalana tenint a casa vostra

EMIR' ENCICLOPEOIC
DEMANEU GRATIS el fascicle que conté autografiades les opinions que
rEnciclopédia Moderna Catalana" ha merescut d'un aplec de literats i
poetes catalans, entre ahres, En Francesc Mateu, Lluis M. Valis, Conrat
Roure, Ramon Picó i Campamar, Jacint Torres i Reyató, A p eles Mestres, Josep Roca i Roca, J. Puig i Cadafalch, Francesc Cantó, etc., etc.
L'ENCLOPED1A MODERNA CATALANA
(EDICIO GAL—LACH)

FEU US AVUI MATEIX D'AQUEST BUTLLETI, ,ENVIANT-LO PER
CORREU, SOBRE OBERT I SEGELL DE CINC CENTIMS, A LA

Cornpanyia Anònima Calpe

TAL COM LA PRESENTEM
31113 Will IL

P113EI7 ro tu uniul ittin-Li

APARTA? DI CORRERME — BARCELONA
Per II tiblall eerete de la utiliret Pareelezerna MODIMA CATLIJS4A (EdleI6 dallach). Memo el ten« reten te fuere» d'oplalene.
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prelero que ala ‚ golpes males. @amilano,. rana.s bona estallido, de I'de 1 colme de la oo•tra parla. SU is0111111111611
1 (su subaerldre al DIeei,saai CalaiS. Elnam dlopcmaia a errenst-to. un eitimul per sque9t favor.
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