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Els detinguts del C. 4. de D.
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Ahir, co,,, els dies antériors, foren
nuat zaSaats CIS SOCÍS que COlUillUell escora reclosos a la Model, del Centre
Antonomi s ta de Dependen s s del Comerç i de la Indeistria.
Entre filtres, eis visitaren els seas ex
eampanys de ca/eitert senyors Rarbey.
Marei Esteve i Duran Reynals i els
companys del Centre alliberats dijaus.
Oltra les visites. veteen reben t , crs diverses formes, innombrables mostres de
sineratia.

Ens cal comencar per explicar quina cosa és la Ilei seca?
intelligéncia
GairEb é diríem que no. Tenim un alt concepte de la
a creure
de curiositat dels nostres lectors i no ens resignem
infinit dar per
ignorar
el
nombre
prou
badoc
cap
n'hi
hagi
que
circulat per la premlides, d'anècdotes i de caricatures que han
de
sa d'Europa i d'Amèrica a propòsit del règim de prohibició
begudes alcohòliques implantat als Estats Units.
Coneixent quina cosa és la llei seca, ens fern la illusió que
ar els nostres lectors pels
no ha d'ésser-nos impossible d'arrosse g
viaran ys de rapologia. Sabem que la tasca no és completament
fácil. Catalunya, al capdavall, té comarques com el Penedès.
UN.ALT EXEMPLE
del suc que
el Priorat, l'Alt Llobregat, que viuen de les vinyes i
les paraules del senyor CaseGlossant
de
deconveniència
de
la
Directori
sin treu. Si convenciera el
b,.5, La Veu de Catalunya escriu les secretar la Hei seca, les condemnavern a la ruina.
t s lisies:
güen
durant
pes
seu
el
de
fer
Aquesta consideració no ha deixat
"Exemple fornida i reconfortados de
ei debat interior que ens ha calgut sostenir abans de proclamar dignitat i seresitat han donat tela els
som
la nostra fe anti-alcohòlica. Pero st som =les de Plató,
que han enea empresonats duront
niá amics de la veritat "(amicus Plato, sed magia amica veri- aqueSi temps. i la maior part
dels quals frueixer: ja de llibertat. Igual
tas", per dir-ho més clar).
També ha exercit la seva coacció poderosa el fet que el exemple lean tionat els parents i els
inobli- afines dels empresonats. Eles en feli •
acetre amic Josep Maria de Segarra hagi escrit versos
dables en lloança del vi i de les seres virtuts meravelloses; el
"Vis Mo r ts els casos que han en:arreseu darrer llibre de "Cançons de rem i de vela" en conté alguna gla varitablement emocionants i que
que passaran a l'antologia dels francs bevedors.
demos t ren que el Sen t iment eme movía
Al capdavall, però, sospesat el pro i el contra, fet el ba- aquella hules i que els fria obrar tic
lanç dels beneficis i les pèrdues, no hem tingut altre reme' que tal manera era molt superior a late's
les consideracirms d'ordre ntaf ¿Tia/ i
alear la nostra veu per cantar les excel.lències de la llei seca.
Els Estralls de l'alcohol ens han esfereït. No ens ha pas cal- fins i tot a l'afecte Dia Vatpubbcs tots
gut arar a retreure l'exemple bíblic de Noé fent tentines davant dra que es fodran fer
aquests déralls i es poded testimoniar
les dalles mo fetes de la seva familia, després d'un esdevenimanera elogiient a aquests Untes la
ment tan seriós Cope el diluvi. Tampoc ens ha calgut, acudir a dr
consideraeió i l'apreei de qué s'han jet
atzagaiades
fan
on
els
emperadors
embriacs
romana,
història
la
mereixedors."
que arriben a canviar el curs deis segles. Per tot trobem testiclar,
perquè
som
es
monis aclaparadors. No els esmentarem,
LA GENT DE "EL PROGREgent essencialment discreta i coneixem la dita dels clàssics:
SO" DEMANA IMITADORS.
"Digueu els vicie, callen Els viciosos".
El Progreso publica en el sen naUn cap de casa que beu és una calamitat, no sols perquè
tarro da/sir un llana articlé a prepasit
arriba a esbatussar la dona i els petits, sinó perquè pasea de la del recree empresonament d'atajes
llalla a plor i de la violència a la moixaina amb una volubilitat gitiors, el qual antide es escrit (ata, !a
que desconcerta. Un mal geni és empipador, qui ho dubta? Pe- greria i (a notacsa caracteristiques en
ró si no és mixtificat per l'alcohol, té l'avantatge d'ésser con- l'esmén t at diari.
L'afirmació mis importara dc fasgruent, d'ésser lògic, de seguir una Unta coneguda, Amb un mal
ticedista la aquesta: que els empregeni la convivència pot ésser possible, amb un embriac, no.
Hi ha qui sosté que el vi dona al cervell una claror sin- ~mis bario, d'hazle practica: la raga
gularment viva i Ilampeguejant. Potser sí, però cuitem a de- de la fant.
Te tina la rail'. Mis que mes. re .
clarar que aquesta mena de claror només convé als poetes, que, eardant, roen den recordar, les tragiques
éslucidesa
pot
de
Ilampec
iJe fE.t, són uns irresponsables. Un
Penalita l s sofertes amb tanta exeenplaser suficient per fer un vera imrnortal, no per pujar una
sisal en ?sufres temps al aCu cap sentar
ni per regir uu negoci, ni per organitzar una fabrica.
Letrous i per l'actual propietari N'EHorn din que els magnats perses tenien el costura de cele- milià Iglesias.
brar consell cap al tard en estat d'embriaguesa, i de repassar
"Lt SANTA ESPINA"
renderna, en plena serenitat, els acords que hi havien pres. Es
un sistema absurd, perquè evidentment els acords que prevalien
Tots els diaris publicaren alar la noeren els del mati seré i aleshores es podien estalviar els de la ticia d'harter catat executada. entre alvetlla turbulenta. Per?) és un sistema que al capdavall reco- t res sardanes, "La Santa Espina", al
neix que el vi no pot ésser l'únic inspirador de les decisions pali deis cristalls de la casa de la vilo
humanes.

I essent aixi, per qué no hem de tenir el coratge de les nostres conviccions? Per que no hem de demanar al Directori, baldament sigui en perjudici d'estimades comarques de Catalunya, la implantació de la Lid seca?

Full de dietari
ELS REIS D'EX LLOC
'ertultà. gran apologista del cris:anisme, va preocupar-se profundament per esbrinar d'on van ven:r els

ires Reis a ice acatament a l'Iniant
Jesús. Va fer les seres hipòtesis, les
raonar, però no va arribar a reaquest problema. Ni crec que
l'isagi resolt encara.
hesulta, dones, que la història qua
Lau les persones graos i s'a y :es no és
.zaire mis avançada co aquest punt
i,oe la imaginada ingenua dels intome. Per això els pintors i els escuitors contemporanis, gent expeditiva, han acceptat sense discussió uns
Re % que po vénen de l'India, ni de
-a, ni de Persia, sisó simple,' • les invencions dels graos arRenaixement. Per a ells el
- t ro existeix. Cerquen un model 7,16', en cerquen un altre Se bru i

un are de negro . ; els vesteixen amb
les ittateixes robes que duien els gratis
s estrors quatrecentistes i cinccentistes;
uls enfilen alt d'uns cavan, grassos i
decoratius com eis de la guardia municipal o be sobre d'uns dromedaris
esrelts com els que empres els tuafegst els voltea d'un seguici oriental,
lnig egipci, mig jueu; els fan fixar
els stIls en un estel d'or... i l'estos!
Ja timen la santa caravana, camí de
Betlem, eamí del moment tan dolç i
tan eornmovedor tsr l'Epiian;a.
Fet i fet és millor que la ciencia

no hagi pogut clavar les seres eines

este rilitzades en aquest episodi i que
les imaginacions divaguin Iliuremcnt a
rent era dr les tres figures del Tres
Reis d'Orient.
D'Orient! Vaguetat deliciosa! Vag uetat gairebé. celeste! Gràcies a ella,
la iinmortalitat d'aquests Reis en la
memoria 6b1s bornes és assegurada.
Uns Reis que ningú sap d'on venien,
que tothom ignora on van anar... Un
estant només els veiem dins el resplendor de la divina aurora, humilment p rosternats per oferir la mirra,
tor i rencens. Un instant només. La

Uurs vides, Ilurs fetes, Ilusa
Paraules, reman en el
Ah, quin misteri méa oportú! Grieles a eft, senas cap ensille, podem sois.
seise l grams ¿emanar ceda cap d'any
iler litt adeesiment.
CesIse'lloblesna
resta de

Yalenell.
--ieue ola Si ovo ase Pradera,
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Converses filo lógiou es
Verb mirendre
"encenguesIJ
Verb entendre
"erstenguent" cu teuent
Verb eseriare
"escriguent" escrivint
"escrigué" escrivi
escrigués" escriris
Verb ésser
"siguent" esscnt
"sigue" j ets
"sigues" fas
Verb estar
"estés" estiguis
"estenguent" estenent
Verb fondee
"fonguent" f °neta
Verb jeure
"jaguent" jaient

EL SENVOR FOURNIER

Verb moure
"moguent" mareta.
Verb ofendre
"ofenguent" ofenent
Verb plome
"plaguent" p/ovent
Verb poder
"poguer" poder
"poguent" podent
"podé" pogio
"poguern" rugtion
"pogueu" pugnen
"podes" pegues
Verb prendre
"prengueut" Prenent
Verb pretendre
"pretenir" pretendre
"pretenint" "pretinguent"
gueto" pretencnt
"pretinc" pretenc
preté" pretin
"pretenim" freteneln
"preteniu" preterteit

TORNANT A, DEll ANAR
EN MA CIA.
El Boletín Oficial publica l'edicte

'preten
'

"pretindre pretended
"pretingui" peetengni
- pretingués" pretengitte
"pretüngut,” pretle-

segiient:
"Moda Llusd, don Francisco; ex - diputada a Cortes, hijo de Juan y de
María, natural de Villanueva y Geltrú,
pm-lucia de Barcelona, de estado casado, proferido( teniente coronel retirado, de 64 altos de edad, domiciliado últimamente en Lórida. procesado por los
delitos de rebelión, ultrajes a la nación

"pretin gur pretenguf

eral".

«11•n

En aquest frien hi ha dues
coses adorables, la» adorables
que fins no semblen d'aquest
món: la primera és ~re en
la vinguda positiva i nnuail dels
Reis d'Orient: la segona es fer
el paper misteriós i clandesli
de Rei d'Orient.
Quan un petisa que hi ha hagut una época de la seva vida.
en qub ha esperat 1 ha vist realazada la màgica dels
Reis d'Orient. i que hi ha eregut astil) una dé pura i absoluta,

triomfant no fos el seu, sind el
conservador.
En els trtibolls quo s'estan
tont ara per evitar cine el pnrlit
laborista pugi al Poder. dues
forres in g smn MI papes . extraordinori, La primera rt s la City,
la se g ona AS el Trust de neri6rlirs ni. lord llotenneret nrhetieansent .:4 "01 Toles n IneS 110 5 an,
parlen (l'Una annfaixa eon‘te. 1,1
no y, se g ons stirobla fa gran,
esforros per eonve, noor nukter
A so nith de pendre el Poder. do1,, seeuret al absoluta
d'oldenir una malaria al Ha y lamenl formada arnb elements

EL VIATGE D'EN PRIMO
DE RIVERA.

Alg ir al mati va arribar el tinent coronel d'Esta , Ma jar ma yor Marbete 40
RU era, ajudant de camp da( marqués
d'Estelia. el viatge ulci qual iba relacional temb el que s'anuncia del caP del
Directori per a deneti passat amb motin
de la sura renferéneia "Les doces a la
guerra."
L'OBEI?TURA DEL CURS 'DE
L'ACADEMIA DE JURISPRU-

DENCIA 1 LEGISLACIO,
Per les impreasions que teetint recollides. promet hace un ver éxit
de l'obertura del enes de 14923-24 de
l'Aeaditnia de furisprudincia i LenisJale d'aqueeta ciwtat,la ved tindrá [Me
denta, Ohms, dia-7, al Sold de sessimas de l'Alencu Harceloni, a dos porta

Jo confesso que no hi ha al
mún jora comparable eom
del mati den fleis, i aquel' fred,
aquella itlusi6, aquella aparició misteriosa d'uns bbiectes
malerials, deixats per una mà
sobrenatural„.
Si algii recorda lea Aves
pressions infantils cm donarà
fofa la raó. Porque en da diada
dele Reis, l'infant es troba en
presencia d'uue misteri que "no

Ii sembla que això hagi passat

en un alltre país, on van habl-

tar-hi la riostra ànima i el nostre dos d'infants, un país de
rondalla i de fäbula meras ellosa. Sembla que un vegi en
aquests fets realitzada en cerda
part la famosa teoria platònica
de la reminiscencia.
jo em miro ara tal com soc,
arta> ele melle pensaments i les
meves miséries actuals, i penan que quan era infant lambe
patia da pensaments i misèries
i nfantils. Això que diuen que
tes chalares se la passen tan
i tan be, i que no tenen pre-

fa por".
• Generalrnents els misteris que
es creuen les criatures, els fets
solarenalurias, sempre eón coses de basarda, coses de solodar, que fan venir pell de gallina. Pecó el sobrenatural del
día dc Reis, és cosa de metí,
cosa que va de cara la ilum, ea
una realització palpable de toles les rondalles, on hi interné

ncupacions de cap mena. jo . que

fine una rnemória perfecta i
elaríssima dels meus anys intantils, cm recordo cosa si tos
ara del; neguits i les angúnies

la barreta de les set vertuts, on
hi vas la metamorfosi espióndida. La granola tornada princesa, i l'alberginia convertida

en una barqueta de cristal'. Tot
el nrecavellós de les rondalles
que ens han fet adormir i ens

han fel sonadas, es ben nostre
el dia deIs Reis.
Ara penseu si Id ha res a la
vida, a la nostra vida d.e.ssers
madure, racionals, desenearitats

d'aquesla época, dels plors i les
preocupacions, i de les humiliacions, i les enveges que torturen l'ànima d'un nen. No és
ara ern cregui t'ene ni cosa
q ue s'hi assembli, nerä oer res

mün voldria tornar a N i lI FC
.tot alió que ja he viscut i que
ja he liquidat.
Pesó entre els meus reeords
de criatura n'hi isa un. que.
aquest si que era sembla com
una pedra preciosa en rnig d'u-

na boira de rseguits..Unn pedra
preciosa no pes serena del tot,
no maneada d'exeessives vi-bracions nervioses. Aquest record es el que fa referencia a
tot a% que estä Iligat amb la
vinguda anual dels Reis d'Orient, aquella visita misteriosa
de lit nii de l'Epifania.
Jo, .quan era un /len, no creia

5

En ima de les Casetes de Madrid arribades aquest dies hi figura el roen.no men) de l'ex-diputa t o corts su-luto,
Inh Fournier per a »enojara: de l'Andi?nria provincial de Lleyda.
Eres es dificil de dir els graus de satisfaceiti que la untieia Jiaqi produït a
les terres Ileydatanes sil les enristres que
se n'exterioritzaran en el que les cireuntsiäncies pernmin. encara que do.
nata el, antecedents del murena! no
interessa sala a Lleyda el namenaménl,
sisó , co,' és natural, a tots els ealalattr.
per ;ese. el senyor Fournier catala de
naixement.

Verb meréixer
"ineresquent" mereirent
Verb moldre
"molgurnt" molent
malt
"molgut"

(DEL POSTRE REDACTOR-CORRESPONSAL)

LONDRES. 2 gener, 1924 •
conservadora que s'afegirien
Aparentment, aquest da un
motnent de pausa en la politisa als elements lliberals.
Quant al trust de prenisa, la
eligiese. Tots tres parlas han
fixal. 'bits posicions. El partit seva activitat es molt curiosa.
El lo d'aquesta premsa el dóna
conservador, per boca de mister
italdwin. ha declara t que vol "Daily Mail" . Aques/ perihdle,
esperar que el Parlament el poes thes ahans de les elecfaci marxar del Poder . Mistes ,cions, feu tina torta propaganRamsay Mac Dormid. en nom da n favor dels lliberals. La rad
dels laboristes, ha acceptat ja el era que l'amistat anglo-francesa
(ja le sabut que el "Daily Mail"
Poder que el rei Ii ha d'oferte
com a representant de l'oposició ha cantal sempre l'aria de la
oficial miau el partit conserva- francofilia) eslava més assegudor ahandoni el Govern. Mister rada amb mister Asquith i lord
Grey que amb Bahlwin i lord
Asquith ha de-clavel, en nom
Curzon.
dele llituerats, que estä disposat
Ara fernbe dóna una batallaa votar els laborisles per enserrar el 'Govern a la primera da a la amistat anglo-francesa.
Un
Govern laborista, segons el
oportanitnt. Aquest a opotunitat
Daily Mail ", la perjudicarla.
es presentarä qualsevol deis
primers dies despres de la re- Per aixh commina a mfster Asmeunió del - Parlament. Es a dir quilh a prende(' el Poder.
que. febricament. per tot el ge- naeant-lo amb a mort del parta liberal si no ho fa aixf.
ner limitad» un Govern laborisPer?) el que ddna mes la meta a Anglaterra.
sura del temor que les classes
El cura dele esdevenitnents,
ron:serradores
traen a un ("' odones, sembla fatal. Per?) de
vorn laborista, es la presea una
sota volt es fan treballs enormies ehntica amb qué una part
mes per alterar-lo. Durant uns de diputats conservadora estatt
quants dies després de les elec- disposats hdhue a pasear-te al
ricos, semblä que tothom es
partit lliberal per tal d'evitar
resignara a tenle un Govern laque pugin al Govern els laboborista. Peris aria' ringst., la mistes.
reaseid. Un diputat conservador
Les apellarions dele diputals
proteslä de la "infamo" afir- conservadors a mfster Asquith
mació que en l'estar actual cte que ami) tant ele menyspreu ha
coses parlamentari no hl havia
traelat el partit, sovinteges: mes
altre rernei (111P editar el partit cada dia. Aquesta pérdtia de la
laborista al Poder. 1 de m'anida "lernte" no pol ésser
nitres Ii feren cor. Calla cercar
el mitjä de fer una coalicia 011Per al partit conservador
Ire lliberals i conservadors.
s'acosten mosnents prora.
Mieter Asdititlr. per& t'erre/lit
VI pänie s'he npoderat talseent
acial les esperances dels optid e le sena menlre's, que no Mea
mistes. deelarant en la reunid
que. la minorin mSts
del Club liberal que ell no eslrany
gran del Parlment Perdés
ol
dit
per
mantenir
mouria u
aquesta nualittst, te/ideen una
ei Parta, serViitor' en el PO.sèrie (IP deserelons.
der.
Alguns conservadors, coro
preven
que
Asquilh
Mister
mister Garvin. el director de
pujaran els laboristes i que ton
"The Observes", un dels perit troba(pian( s 111e5Os deSprés
dies mes intelligents del mda,
Can amb dificultats per govercrimen Que /a pujada al Govern
antli l'aetual Parlament.
del partit laborista i el menteAleshores. segons MiSl e r Asnir-se un quant temps a ropoquillt. no tindran dret a denla- sició. Inés nviat a farorirú el
nar la disselneió. rae lotes les partit c:onservador que altea
de Madrid. per la cobla La Principal,
possibilitats del Parlatoent
de (asid de la Selva.
cosa. Aixf serä. segurament.
tual no seran exaurides. Aquest
Co,,: es recordara, "La Santa Espot passar la crisi del plinto one
que
el
rei
eril
moment
serie tu
sembla que ha caigut al seu dapina" és prohibida a Mataró i a aldarít
els
Iliberals.
Cata:saya.
guna altra poblat- ió uit
muta.
Asde
‚nistet'
E/ raonarnenl
EII3 trobetn Ñu nn moment
"JA CONSAGRACION
in tel essant issint Pn reVOIllei6
quith tu, nerü. un pula febte.
de la polítiea anglesa. I.a disAs que si mistes Mai' Dormid
AC.40EMICA".
demana la (Insolad.", d'un Par- dissiet que s'U obert toril
.4er0i aquest tito!. N'Angel Guerra
dels mote de mistes tsqni Ui
lament no fet per en no iii ha
publica a El Diluvio un artiele explicap dret it negar - la - hi. quan al sobre ele deures constitticionan
con_
artudintent
cata eta ítols rels antas
parla eonservador su' 1,1 ha
del lid. fa que tot hom afini ia
s'ilTressa a la "Real Academia Esredil la dissolució d'un Parla- seva dialéctica per interpretar
pañola".
meta elegit per ell mateix. i la sittiació parlamentaria (reDin
quan tul mateix mistes . Asquith,
cord a ntb els propis desigs. Sor en 1910. SI, li vetan/dé dissoldre peixen arguments tren- d'una
"Ahora se, elige a éste por otra razón
elemes o menys arbiträria interdiles
vogatles
un
Parlament
potentisima. Para el ingresa en la Real
gil durant ein elo y ern lliheral.
pretaebS de Itt Constitueid. arAcademia Española se lleva Mi turno
gurnents trefe de la histörta
E, a dir. <V i o els laboristes tecasi riguroso para la panderaeija de
nen dret al decret de dissolit- psi rtamentäria s'el país si stet dp s
fuerzas políticas. caen° si se tratare de
eió. No probable qne lin- de tal o tal nitre puta de vista,
censtituir un Parlamento. Allli hes
arguntents ""ad hOnlinenl " ÍOS
fillessisi majoria. per?' inister
eonst-vadorer han de mantener siempre
Asrtnit Ii IS por que el parta o rnenvs
Una abrumulara mayoria Petó a los
libe,ales se les concede de limosna una
representación exigua."
Essent airi reos e.rpliquem perfectamesa la indignació que ha despensas en
certs eles:mas la conduc ta oposada que
se sequeix a l'Instilut d'Estudis Catalana.

Verb estendre

POR iiiiii(MIORISTA

EL MISTEN DELS REIS NEO

Tut ,això snn birantinismes
dira
de la vella
foixista de mal humor. Es possibles Penis ros nertnetrd for ob-

servar que armi. amb tunanta

procediments bizantins, ami) el
loc i les baraltes dels partas,
an , 1 1 les disetissi o ns sobre la
Constiturit's i el respecte per
tots els matisos del parlarnentarisme, s'ha fot 1 es Mall tA 1/9

Smperi. menhir' ami en alt,as
!loes, amh neoeedirnents potser

n-iFs expodititis. no s'II:1 (el altra
cosa que anar-se ensorrant len-

tament, per.) megura.
Joan Arexells

LA SITUACIÓ A EUROPA
Continua el canvl de punta
de vista entre els Ooverns de
Iles, per tal
París 1 de 3
de redactar la nota a Alemanya.
Ale cardes diplomätics es d'u
que no hl ha cap fonament per

afirmar que la nota és negativo.

Han estat ooneedlts al Govern 'baveris poder* extraordinaria per resoldre lee qües-

tiene financieros I administrativos.
Regna peeeintlente sobeo la
»el del rentonmark • consoci a/mole d'haver-te dlt que ha-

e injurias' al ejlreilo, comparecerá en
ola estit'egiviada a l'esträhitr
el termino de quince dios ante el tenien.part de l'•nemia en methille 1
te icifind de caballerfa, juez pertnaque ele n'Inmolen anglesee es
nente de la Copitania general de lo
mostrasen bocine • la «Moló
inunda región. dos José LdPet Garf(o, de set de la valla, disecrtant el sen
juristonyill doctor d'Un Rano d'emlimid de Maree
residente est la Rambla de Sabia Md- president,
Sojo, sobre el "Ftss -oh
, nico , 32; bajo el ape4ieelbitaitela pie, 4 'Oriol Anguera
• Lainflgeld fliettelärla•
110111ent raeionaladel . Drif ~Id" .
lareelto rebd.dik.•
RO efectuado, ten)

rut

f atol asmos ni e st bruixes, ni

em deixava engallinar aixi com
;sial. Record.) que era força desconfiat. i m'agradava espiar i
esbrinar les converses de les
persones grane. Tenia una té
de criatura. enluce gaires use-

fielisi oeupacions, pero alli
va en , absolul el Pian tarannh,
litt

xie materialista, era en ele

Reis d'Orient. Aquella visita i
aquells presents que era deiauto ets els sants personatgrs,
eren per a mi una eosa tan positiva corn un enrollen de g arito') o con) les fablilles de la
nieva mare. Sobre la visita dels
Beis, procurara saber toles les

dados imaginables, m'eseoltava
les agradables inentides ami)
un baticor que no es pot descriure. Sabia perferlament de
qur e COrnanSaVa'teila la cavaluada eeleslial, podia dir i
p recisar el color dels vest it s,
la cara dels 'niats, que fatalruda havien r'ésser m u gres. els
pels de la barba del Rol Mano.
ele., efe, Alguna vegada en el
mal) insomni norturn, hacia
pereetint d'una manera inequfvoca el oroll de les peljanes
dels camelia en el terral de
casa TneVa. PI brogil i la mtisis
ea e/u /ostia/. Sabia, pern. eslava
ennveneut que si lirren/s tengut l'ardirlesa d'esniar eis Reis,
me n'hauria periedit Iota la vida. De vegatles. pensant
agna g t ter misloKós, tenia ele
me " , duht e, por n aquests clubrara ei
tOS avorria desorés,
peca( nuls abominable.

LA LUCI SECA
EL GONERN BItITANIC SOLLICITA DELS ESTATS UNITS
LA LLIBERTAT DE LA TRI-

O

PULACIO DEL "DOMAKO" •
Nova York, 5—El Govern brilärtic ha sollieitat dels Eslats

Unas que stgui posada en llibertat la triputiniiö del vaixell
britärtir "Domako", del qual
s'apoderaren els Estats Unas
durant el mes de novembre
passat, amb tot i que eslava
fora d'aigües territorials nordamericanes.-11avas..
sollt el RO del passat desem.
• bre te Medres suma de sino
tiente quIntIlione do meros pa¿ PSI. I el 4001.11 va 11341SUMIP 100,
oomplet la quentItat de 1.114
mItIono de mares or fi» el Rete
tonbank Imels-piseat • la sosa
dlepos1•14

i desabusats que es pugui comparar ni molt dii lluny ami)
aquest rnisteri de perles i diamanis i violins de la Oda que
nitren: viure un tica quan drena
uns patufets i que vàrem
fruir atub la possessió d'unes
guantes joguines plogudes del

cel.
I ara ve la segona part ado,
rabie, no tan simple, no tan pura e tau di:anta:W:11a evm la primera. Es el fer de Reis, és el
que aregui en la
tenir
vinguda deis attar - li enlorkint. i matisant aquesta le
tan 'dolç a . Escila . compra clandestina, ramagatell insospitat,
les anades i vingudes sota las
estrelles de gestor. Es alió d'anar endevinant els gustos i les
alegries.
Si un pare es un pare tal com
ha d'ésser, es veurä obligat
atolles segades a amagar la seva tendresa davant del fill.
volher aquesta lendrosa, amb

vegades
fredor del respeete,
amb les punxes.äe fa severltal,
perque si no fos aixi; el fill pujarla colo ela arbres dele Rambla, i de regados, sent aixf i tot,
el fin puja, no con: els arbres
de la Rambla, sind com hesitandel d'una garriga abandonada.
El pare ha de fingir davant
del fill, S . 113 d'amagar els sera-

husos, ita tic conteuir les abraçades. peri) el dia deis neiS...1
El dia dels Deis és tota una nitres cosa. 'rota la Lendrosa, tot
l'interès es posen al servei 'de
la illusió, de la fe preciosa de
l'iniant.
L'heme Inés egoista i raes
embrutit, el pare mes incomprensitt i mds poca - solta, $8171 bla que en les nit de Reis, es
regenera, damunt del gec vulgar i de la corbata de color de
lloro, la miserichrria divina. li
posa una dalmatica florida cena
la dele prineeps de les rondaIles, dele Sen g dits que rango-

len cigarretes pudents, s'afinen com els das d'una rada. el
con eSp2. s i aixelat s'omple d'una Ming' rrial. O et pare que fa
yti‘ p. Heu vist una cosa m/s
tendra i mti s eonortadoraf
Aquosts bons Senyors que rassen atrafegats per /a Rambla
amin grana paquets etnhol:eats
amin un papes de color de manterra, o de color de terna d'eseudelles, aquestes borles dames

eshufeg.an ts , carregades do nines i de haldufes, tot atar, AS
fan' i tant lelicat, surt tant
de la harroera misèria de lote
els ii/es

el qpe NnIgnen, fina
treure la grossa de Nadal. fan
ti eso?' amos do tots els vaixels
.de la Trasatläntiea, no hi res,
res tan doL: i lan delicat osan
eroure amb els Beis d'Orient I
fer de Reis d'Orient.
Jo la primera pral, preu
recordo, i prosaico pensar-hl de
tara en tant per aconhortar_ress
La segona part només me la
imagino, parque-no faig lic Rei
ni fine cap fill, ni per ara he
fet ene pes legal Ter tenir-ne
tvull dir que soc soltero , pferh
no pm fer-Iti m/s, (luan valg
aquests senyors 1 aquestes
nynre3 rarreandes de paquete
clandestina. sota II nit estrellada del cine e gener, ein va •
una mena d'enveja. una 'MI,
tabla Mena d'enveja.
Meg Nasa
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•

•
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Imformrie de la Casa
J. Espinas

Cap interes ah ofert la settnan
aluesta en quant a ferrocarrils a terca:. Tanquen Nord ' i Alacant; a 6264
i 61'60. respectivamact, aquest vespr,7,
amb nomès deu ciu:ims de diferencia
2 ota dissabte passat. Les accions del
Riu de la Plata encara cauen més:
: última operaci6 a 2025,
.
En els rotlles al continuo comença a
•
l'efece del corrent de diner
propi de l'epoca. Si res de nou
• passa dintre el que esta passant,
con iiem en les pru\ximes cròniques poder registrar tm lo de minora genera/
de valors.
Ifi ha bastants valors que en les poque; sessions ex -cupó que portem recuperen ja bona part del cupó.
Es dolorós constatar que ailo5
passa amb altres que C/15 snn cars.
sine, al contrari. Les Exposicions dcl
O per 100 es velen avui ofertes a 97.
Les MancomunHts, que a primera hora
dc ylorsa es tractaven a 611 . 50, acabasen
a 65.75.
Un dels valor; que s'ha abonat
ir avene durant la setmana ha estat
el Nord 6 per too. A aquest valor cl
pas d'un any a nutre no li marca cap
rup6, perquè el té de semestre el 13
de maig.
Dissabte passat tela loo'25 ahir,
to4'25, i avui, 101.
Les Valencianes Nord
5i
per cent consolidant el tipos de 94,
De le, obligacions industrials re,
surt la millnra notable de le; de 11
Catalana de fras i Electricitat. Els
Boa que Celen Se¡so avui es tuneasen
a 91'5o. i sisan vist molt sollicitades
les Ultimes obligacions del 6 per ton
de la Sèrie G, fin; a 9250.
No fa gares dies que eren ofertes
• 91.

En els valor; hi isa mosiments coz,tradictoris fins i tant que es pugui
nur un to general dc puja que, poc
mel;. els abraci tots.
En moneda estrangera elurant la set/nana es fa vistent la fluixetat - dels
frailes f la puja de lliures esterlines i
d6lars. particularment aquests darrers.
R. Surinyach

Senties

Dissalite. 5 de gene'. de 1924.

Adobs:
Superfosfat d'os 18/2o acid
ric i 1/2 nitrögen. a 14.
Superfosfat de cale 18/20 per loo
acid fosfOric soluble, a 72.
Ident 16 1 18 per 100 Lucid fosfbric
soluble, a 1 1.
Ideo: 13/15 per 100 iteid fosfäric
soluble, a 9.
Suliat d'amoniac 20/29 per loo
nitrúgen, a 52.
Nitrat de sosa 1 51,6 per loo nitr9gen, a 47.
Sobar de potassa 90/92 per roo,
equivalent a 49/50 potassa lora,

MaIg

Jalad

Setembre

OBLIGACIONS ¡ERRO- AIGUA, GAS 1 ELECTRI-

CARRILS

a 28.50.

Materia orgànica ei(rttea natural
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EN JOSEP ROMEU 1 CALE

1

CARROSSER

CARROSSERIES
DE LUXE,
TURISME
I ESPORT
-)0(
REPARACIONS
SoblicIteu pressupostos

Ha

mort a Peütt de 41 anys

CONFORTAT AMB ELS AUXILIS ESPIRITUALS
.! (A.

C, S.)

política Antònia
Es seus afli gits fills Mercè, Carme i Josep, germa»s, mare
Ferrer, gama i germanes polítiquEs i familia tota i les raons socials Josep Romeu, Rodó i Romeu, preguen als seus amics i coneguts que encomanin a Déu
l'Anima del finat i assisteixin a l'enterrament, que • tindrà lloc avui, dia 6, a les
onze dEl mati.

S. en C13.
i ames 1
' BARCA, CARVI, VALORS

Cotxes completament
equipats de les millors
marques

Lluïa Atmetlla

Vidu de Na

•

Rambla del Centre, núm. O

Piera, 6 de gener de 1924

Telef,,ris 923U-1231 A.
i....••••••,,

NO ES

CONVIDA PARTICULARMENT

Surt un tren de la Riera de Magbria a dos quarts de vuit

/1n91/1D939.

CAMISERIA

Tallers: Vipu tzeki, 35 al 39
Tel, 2 O 0 H.- BARCELONA

F. VEHILS VIDAL
2, Portal de l'Angel, 2

Dr. Noguer More
Especia 5 iota rus inalaltles ele la neul I ea.

be/1. Imeelor, uer OP 05145d.
serve,
a
OresperlallIals de Ulioepltal (10
.3,51 :enee.ta , 3 •
- •
PASSEIG DE GRACIA, 113, primer.

1,1iga_('arnes de Soda. I pta.
310 jons de seda, pessetes.
Miiges de soda. :"51) pies.
7 pte.s.
Bufaudes

N

a

I RANC DE CATALUNYA
..
a

E

GRANS REBAIXES
sal151211M55111:19.631111111111255121D1r n111111

o
o
BARCELONA
a
: ralla dels Estudie, 10 :: Teled A. 161 i 162 :: Orle! de Cer/91 563 !
o
•o Direcció telegtàfica i telefònica: CATALONIABANK
59
al
e
n
R

de carn

lAidse-

ment poderós per a persones
(lelo:acres. E. MartignolO, Estodellers, lo.

12 MESOS TERMINI

JOSEP PUJOL 1"Tel.
PUJOLA
5155

Vergara, 5

3
CA

EL

LLIT DE METALL
A

L ' ASAS-1'

avinent a llar distingida clientela
i amistats en general que a partir d'avui
quedara instanat el despatx i magatzem per d les ndes a l'engròs al detall
al nou local.

UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA
VIS1TEU-LA
- 1111 11 1 -

12 MESOS TERMINI
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Nitrogina "Sutil Jordi" 8/to per
200 nitrbgen, a 33.
Producte iosiatat "Sant Jordi",

a zoo.
Preces per pessetes els ¡no quilos.
Sofres:
Sofre "Sant' Jordi" 98/ ira) per ton,
eh sac de 40 quilos, a 13.
Soire sublimat ( flor ), el ont:
50 quilos, a 19.
Sofre terrOs, els loo quilos, a 28.
SOlee can/,, els loo quilos, a 42.
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LES TERRES DE SECA SON UNA RUINA.
LA VOSTRA RIQUESA SERA CONVERTIRLES EN REGADIU PER MITJA D'UNÁ
BOMBA

RAMON
PUIGJANER
Menéndez Pelaye, 70
.

. ;.4

G1111

MUR DE ROCES

Indicador general d'autämnibus i altres
vehicles de transport públic de passat-

gers a tot Catalunya

LA MES CLARA I PRACTICA
De venda als quioseostestactoas, etc.

•

LA PUBLICITAT

Dtemenge, 6 de gener de toas

CASETA. BARCELONINA

captados al Port, per ordre de la
Comissió Central, demostren un
nombre excessiu de bacilua, del grup
Coli, i enteritis espringens, indicadora
d'una forta polució de matèria ex-

abandonat, i avisa el seu propictari Salvador Horma, de 34 anys, McduliC.
que res ava denuncias. Aquest va dester-se en improperis i amenaces contra el guardia, movent un gran escanda!, essent detingut.

crementicia. En vista d'aquest resultat la Comissió Central creu oportú
d'intervenir-hi controlant les ostres de
diferents procedències que es venen
a la ciutat, havent de fer constar que
si el nombre de germens indicadors
de contaminaciú es excessiu, seran

ele taquigrafía, el dia 8 del corrent
mes de gener s'inaugurarà un nou
curs daquest art tan Mil, les classes
del qual es donaran els dimatis, dijous i dissabtes, de vnit a nou de la
vetlla.
Les inscripcions poden fer-se a la
secretaria de l'esmentada entitat.
Palau, 4, entresol. cada dia leier,
de set a nou de la nit.

Sann L'Adoració dels Sants
Reis, Melcior, Gaspar i Baltasar; MeIzad. bisbe i confessur, i Mama, seres:
n:artir.
Per a comerç 1 Idiomas, Tagel-mece, etc., estudieu, senyor
senyoreta a l'ACADEMIA
COTS, carrer deis Arts, 10. Teläf. E(131 A. La mes important
d'Espanya.

fO1111

doneu- lo als vostres fills 1 els
guardareu de Pescrofulisme.

CAPES

PF.R A LES VICTINIES DELS
TEMPORALS
rebut unes Ilistes dels donatius
reeaps.n. ,.s per la Federació General deis
Vena .es de Peix de Barcelona a henciic i de les families de les vic_imes
del darrers temporals.
cabals recaptats ascendeixen ja
a t o.475'6o pessetes. Els que desitgin
entr:lrair a aquesta obra humanitaria
poden adreçar-se a les oficines de la
Federo-j is (Flassaders, 32, pral).

IRME
SUPERIORS

CASA ROSICH
Ronda de Sant Pere, 7
Plaga de Sta. Anna, 9
Tapineria, 33

AIGUA 3.4PERIAt.

Hules e Impermeables
Rosich, S. A.

Polvos de rooda MARYCEL

BARCELONA

SESSIO DE BILLAR
Anit pastada va fe:- la sera preseatarj ó al Reial Cercle Artistic cl celebre
carpió de billar senyor Domènec Murta.
Inwi:ada concurrencia de billaristes
¿miraba les celebres exhibicions, que
(:e,pertaven vivissim interés entre els
que comentaven les jugades.
La vetllada, que resulta agradable
per les molt variades combinacions del
susdit campió, obligaren a felicitar-lo calorosament. sortint gratament
impressionats de dita fas-ea interessant

31113 IIÐD: lea, 71

Avui I demà
GATEU DES R015
autentic

1Ct, L'Ll; OIAL Si

PURE PERMANYER

ro

1Cühlls! it)rvtIAZI!. étrisei

TROBALLA D'OSSOS HUMANS
Excavant en un jardi del carrer de
Saragossa. Ferran Escudero va trobar
uns ossos humans que semblen de persona gran.

forran, 14. Casa

PAPPNES
BIOMBOS CLAPES

Havent estat degudament aprovais els sean estatuts, ha quedas
constituida l'Associació d'Empreses
de Transpon de Passatgers en Aunomenant-se la següent
Junta Directiva:
Presidesn, Pere Portabella. representa:1s de la Pirenenca Pallaresa,
S. A.: vice-president, Josep Queralt, de la Hispano-Igualadina, Socirial Anónima: tresorer, Magi Roca, de La Catalana (Artesa de Segre); vocals: J. Balaguer, de Ribot. Font i Artigas, S. A. (Pala'rugen), i C. Calvet (a) "Canuto".
de La 'Montañesa (Cables de Montbuy), i secretad, Frederic
La dita Junta, cu rta seca primera
reunía. tractit de diversos projectes, que anirà posant en práctica
en benefici dels associats. Va no.
fichar una ponencia per a l'estudi
de la Mutualitat , preceptuada en
els estatuts, i resolgué que es consideressin socio fundadors tots cls
que actualment ho són i que ingressin abans del dio 15 (le febrer vi'tesis, des (le la qual data será augmentada la quena d'entrada.
Per a la inscripcia de socis i detalls dirigir-se al secretad, carrer
de Girona, 52, primer, primera.

Item rebut de la imprenta Rovira uns botijos calo/ti:tris de l'any
1:1111I 5 'M'AJASES. 1314
non, que acrediten l'esmentat esta.
JOIES, TAPISSOS
bliment de serietat i bon gust.
LANIKIRES decoració, proAgraïm al senyor Rovira la seca
jectes per eminants enlates
atenció.

Galanes leianas
I raost-Es,

lcttiò-

PARAIGÜES CARDUS
PortaferrIssa, 10

,

Sa g grá

Talii e275114.

Banyeras
DEL

Sortlra es dies 10, 20 1 30 de cida mes

Cada fascicle contindrà la caricatura de l'autor

i anirä. il . lustrat pels nostres millors dibuixants
Collaboradors:
Caries Soldevila, Prudenci Bertrana, Josep Maria Lis
pez Picó, Josep Carner, Josep Maria de Sagarra, Caries
Riba, Alfons Maseras, Joaquim Ruyra, Caries Capdevila, R. Surinyach Senties, Angel Ferran, etc., etc.

RECERCA D'AIGUA
A l'Alcaldia sita rebttt un ofici del
governador civil concedit Eexempciú
de subhasta sol-licitada referent al receta acord consistorial sobre treballs
d'investigaciO de les capes aqiiiieres
del subsol (Eaquesta ciutat, per assabentar-se. ansb fonament cientific, de
la possibilitat de Ilur utilització.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a l'americana, de 9 a 11.,

1

Preu fix,.Taliers, núm. 41

MOLT

1.112GUETS EL LOUVRE
L'Acrupacia Fotograf ira de Catalu..- assenyalada per denla, dilluns,
- a les vuit de la vctIla, al sets
social (carece d'Aribau, 21, enusquerra) l'obertura de la priExposici6 de fotografies, i per
• a bé invitar tots vis scus as- i amants de la fotografia.
•:ita F.xposicia pot visitar-se ton
feiners, de set a nou i de deu
.e de la vetlla. Dies festius: de
.. a una del mati i de quatre a nou
n.‚e la vetlla.

CARLES SOLDEV1LA

DENUNCIES I DETENCIONS
que eslava reclamat pel Jutjat de la
Universitat per un delicte d'estafa.
—Joan Soler ha denutt,iat (los vadees (me es presentaren a casa seva a
pagar-li una factura (le 45 pessetes.
aprcfitant un moment de distracció des
Soler s'apoderaren (le la seca americana. que contenia 550 pessetes.
—Joan Martha ha denunciat que entraren lladres a casa seva, Granvia
Lzietana, forcejant la porta i emportant-se'n una partida de teixits.

Aar!CMIL•241B~

ROBATORI
A una botiga de bates i fils del cueree de Mallorca hí van corear !ladres,
cmportant-seh generes per valor d'unes tres /11i: 1,es5cte.

A un pis del carrer de Sant Jenaei Jwep tpilla Balsego agredí a Josep Rosselló Palias i Ii causa una ferida punxant a la regid occipital.

Antige casa

INTOXICADO
unes pastilles per la tos que vi.
..ir a una farmacia va intoxicar.ncesc Dorda Sarmejant, de 13
Va fuer auxiliat al dispensad
-.;untament

Colmado Viladrosa
DE

itE:1[NY

:
1

PM MONINA
Pa3selg de Gràcia, 68
1 Clarls. 48
El millor present per a la
inuinada es una bona entitada. Exquisit gateau
des ROia, propi de la

F: creedor de peix Marian Róclena,
de 29 anys, solter, va insolentar-se and,
II' guardia municipal al carrer de
l'Are del Teatro, esscra de:ingut.

CASEANFUNDADA

ESTUFA J. al. B.
Valencia, 346. Telefon 747 5. P,
Josep Juvets. d'otize anys, va catire
d una escala en un magatzem del cueree de Sepúlveda. fracturnit-se l'extrtmitat inferior de l'húmer dret.

Telefon 2:326 A

VISITES
Han complimentat el senyor ‚Alvarez de la Campa el marques de A'ilanova i Geltrú, el doctor Fabregas i
cl tinent coronel Carrillo.

A l'Academia de Taquigrafie de

e Ált
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TeP 2905A. •,

ito

n

CA
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•
•
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• n•n ••

Maria Glòria Guerrero de Molina,
tendra infant de 19 anys, aspirant a
"estrella", ha de , mnciat que ¡en reme
sa de deu pcssetes a un cert "Valeriana" per tal que li danés un gram de
cocaba, i com que no la In dugui, la
noia esta malalta de no poder donar-se
hija:dosis.

CAMISERIA
S /AS
Bouerial 32
eran assortil ea corbata;

Ex-apoderats dels Colmados
Sima', S. en C.
PASSEIG DE GRACIA, 75

3.

Estufes a pettali, les Inés perfeccionade s i de menys con- tl
— "Luz Brillante" (pe- e
troli per a estufes). — Vins (le
tarda del Penedés, en garrafes,
a 0. 45 litre: embotellas, a o'5o.
— garantits, de
Tortosa i Alcainz, en gcrres de
4 litres (meciutades). —
(le l'Alt Rin ((asnal) al pes.

SERVEI DE REPARTI.
MENT A DOMICILI
A la placa del Teatre un guardia

urba observa que hi ha via un sidecar

UN PARE DEGENERAT
Ingressa a la presó a disposició del
Mtjat de les Drassants un individu
acusas (n'a y er corrotnput una seca
13 anys, a la qual es propo filla
saca d'explotar inicuament, havent-la
portada de Grandlers per a aqucst objtc te criminal.

OPTICA ECONOMICA — Ares, 3
LA VENDA DE MARISCOS
La Caunissió Central (le l'Ajuntament interessa la publicació de la
següent nota:
"Els mariscos que es consurncisen
et115 Ci qnasi crus. VDDI les volees i
cE rausclos, poden toser causa, de
gut a !hm containinació amb germesto patógens, de diferents malalties, sobretot tic p ros, intestinal. La
contamina ci o dels mariscos depen de
l'aigu a n in viuvn. Diferents mostres

LAVABOS-BANYERES
ESCAL F ADORS
B1DETS-DUTXES. etc.

JAUME SAURET
PELAYO,

7 —

AGENTS:
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S'ESTÁ
LOE TCO
ENLILU UMSEA UL FARINGOL

" g üln ratttill ello. L
Rambla Santa MI-Mea, 7.

EXHAURINT

Garatde -Lente; 165.

LA PRIMERA EDICIO DE LA

umewwwwwwiMeNemaill

•ANTOLOGIA DE NADAL
Conté les mes BeIles cançons populars nadalenques i els versos

Obsequi de
la Societat

amb une els nostres poetes han glossat la gran festa cristiana

Jacint Verdaguer, Maragall, Angel Gulmerä, J. Cerner, J. NI López-Pisé, Guerau de Llost, III. Anton Navarro, Jinete Pijoan,
SalvatFrancesc Pujols, Tornäs Gamón, Joaqulm Folguera,
Papasselt, etc., etc., figuren en aquesta "Antzlogia"

JOSEP

OBIOLS

L'Antologia de Nadal" es ven als quioscos i llibreries al preu de

PREU: DUES PESSETES

ENRIC CARDONA

versara

•Els Ilibrers

ne

Comte A.) mit u-59 3

LA MANTA DE LES DROGUES

101ES VILANOVA UNIO, 6
Barcelona, corporació professional

or ,CIUTAT NI •

N doIERIA I"ÁRGENTERIA

de

fora Barcelona han de dirigir llurs comandes a la

Llibrerla Italiana: Rambla Catalunya, 125

BARCELON
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Contra remesa de 25 etiquetes blan q ues de les que
van enganxades en el pot
de la Farina Lacteada Neslid, es regalarà una preciosa nina i un böa numerat per al sorteig d'una
¡tina de gran temar.
Aquest sorteig i'efectuarä
entre cada cent partieipants.
Les etiquetes poden presentar-se a les oticines de
SOCIETAT NESTLE, Granvia L ayetana, if, Barce-

J.A.Wennberg De la casa de alise-
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FerIna nino.s. . . . . . .
(Pretil per 100 kg. ¡010 ale
160111 carro Epa.)

es

de
de

as

da-

7 7 ,, a a
7 •• 7 //4
e • 5 1/9
4 • 4 1/9

311 a 1111
Va » fe
36 • 07
31•• ea

VAGONS ARRIBATS
26

1111111C10 U. 8. I.
(le blat; 8 do farlue; 1 de eivida.

eaTauln nF.i 53110
r
in de Mal; 3'ti' terma.

trnpressió general:
Marcat. — Sease animació.

CalelacciO ideal

e

la5k8v.

Passeig de Colomb,

PI, S. 2ll C.

elefons: 12:C

AUTOMOBILS

cAmioNs

PER MAN YER

CARME. 105 A 111

fILOME3 DEL MONT5ERRIIT

1
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especialitat de la casa

comanen el seu licor

DIADA DE BEIS

cèntims

Preu: 35

1-la estas deMsgut Ramon Revoltós,

Torró Crema

VIS7OS

Els monjos de Montserrat 1
la casa J. Fcnolleda Serra re.

GRANJA ROYAL

a qui en demani a la SOCIETAT
A. E. P. A., Granvia
Layetana, 41, — Barcelona.

NESTLE

Magnífica portada de

11231S 1 CellS

PRhUS

dornèstic i en l'alimentació
dels infants. Fascieles de trama

Sortirh el primer faseiöle de ELS CONTIS.
CATALANS, amb dos seleetes emites del
AVIAT.
• TES CATA

subtil escriptor

Pastisseria: Bruc, 74
-Del Sindic de l'Ajuntament de Barcch.na licm rcbut so bono triplicats da
la Beneficencia Municipal. Jis agraim.

GRAN SETMANA
DE GANGUES

Rda. Sud Pere, 18

jeche
rúnica que substitueix avan-,
tatjosament la llet fresca en

Els dolços per als Reis deis
tetts fdls, els trobaräs bons,
assortits i de confiança, al Forn
de Santa Rosa.

DENLA, MIAU
PRINIER DIR DE

i objectes usats de totes olas-

El mdlor gateau des Rols,
que tant d'èxit i acceptaciú
Vatingué l'any passat.
Lxquisit assortit de dolços i centres de nata, eapeeialitat de ! la casa.

Publicació desenal en fascicles enquadernables

PEDRÓ CATA LA!

JOIES, VERITABLE OCASIO

miGuE

"ELS MISTES CANAS"

decomissades o prohibida la venda.
Tosa ostra que hagi viscut en un
mitja contaminat pot sofrir una autopurificació vivint temporalment en
aigites no contatninades. Ja és hora
que els productors es preocupin (le
produir ostres sanes. dedicant-hi un
petit tant per cent irrisori, tractantse d'un producte que es ven a tan
alt preu."

Davant del Teatre Goya un gos va
mca.segar a Joan Verdaguer Llopis, da
25 anys, causant-li erosions a la canta
Meta.

MAGATZEMS

CENSURA PER A LES CONFERENCIES TELEGRAFIQUES I
TELEFONIQUES PARTICULARS
Sha disposat per Capitania general
que . Es conferencies telefóniques i tetegràfiques se sotme:in a la previa celiara militar.

111111/111111MINIONMEI

les vendes, sostenint els preus anolats amb tota remesa. Els fabricants
Wat. — Jersisteixenvan
aceeplant les ofertes escasissimes que venen a preus moderats.

preus pretesos i nomes

locals no s'avenen als

Moroso. — De l'embarcam en t genes', o sigui dels vapors "Guitiliano", correu, i "Catalina", venia oferint-se a 26'50,
per?, darrerament ha reaccionat i avui volea 30/34 i fins 31 possoles•
moresc nou per embareament abril i Anaig a 26'50. Avu 'l'oferta directa era ja de
Whan venut unes 2.000 tolles de
27 pessetes.
Favee-Favone. — Van infl i jan en procedencia.
variat mes que en baixa. No obstant, passaren diem 1 no
Olvides. — Es l'Un j a genere que de ha colilla clo;ä no ha
barat en cereals.
gra
cm dubtem, s'afermarà per étiser
centre importador trAnVeces. — E'han reflejat en Out' preu i horn creu que /10 faran mes encora per esser
dalusia.
— Han augmentat Ilur preu en 6 i 7 pessetes per cae.
d'origen en 1 7 3 peivelea p1i, •
Ordle. — T sobe davant Pacotilla que cada dia va tcnint aquest gra, ha oseillat el preu
cent quilos.

Diumenge, de gener 'de 402-1

14A
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DE FRANCA

D'ORIENT.

El miedo del poblo LA CRESCUDA DEL SENA SECilEII OCAgroc por h molloriptio o
lior 13 r g ftiilliCi I. 11
,ii;11J3
,,,n•n•n•

Atenes, 5.—EI peribdic "Elef!lieronvina" afirma que el seis r Venizelos es mostra incli-:!! a considerar el Rei com ab• d'una manera trausitbria,
se reconèixer per ara la ea.lucitat de la Monarquia.
referendum mitjançant el
! el poble manifesta la seva
es pronunciara en fa. en contra de la dinastia,
, per la Monarquia o per la
lieptiblica.

Si el poble es pronuncia en
faver de la dinastia, el Dei tor-•';: si es pronuncia en con-'elegir un nou rei.
últim. si el poble adopta
..1 tagint republicit, VAs.semblea
,lictaiih les regles precises per
• !a instauració del nou siete-• le Govern.
•-• creu que ei ei senyor Vets rebutja la Uresidencia
aeceptara atmenys
ritaera d'Afers esttangers.—
L'ASSEMBLEA NACIONAL
'• etNA L'ELECCIO DEL SEU
YENISELOS
!•! -q t/ENT
VOL CONSULTAR L'OPINIO
SOBRE EL REGIM FUTUR
Venas, 5.—L'Assemblea mili ha ajernat per vuit dies
! eit) del seo President.
hl senyor Veniselos ha dedarat que jutjava indispensable ans que tot consultar l'opis-bre el règim futur, con! .. r això un plelaseit.—
NISELOS CONFERENCIA
V3Ill EL REGENT I ELS CAPS
BANQUET EN
DE PARTIT

HONOR DE YENISELOS
Atenes, 5. — El senyor Veniself n S ha visitat el regent.

tairail Cunduriotis, • confereaciat amb els caps de partit.
El preeident del Govern diinissionari, coronel Gonatas, ha

!aciona davant la casa del se-

re.,r Veniselos, ovacionant-lo

-'11ntmenf.--Pavas.
DE TURQUIA
7.'ASSEMBLEA NACIONAL RE-

itUTJA L'US OBLIGATORI DE
:2IDI0MA TURC PER LES SO-

CIETATS ESTRANGERES
Londres, 5.—Comuniquen d'AngoEAssemblea Nacional Lo reFús obligaron de l'idioma turc
art de les societats estrangeres
i.rtes. a Turquía.—Havas.
GOVERN BULGAR ACCEDEIX A LA TORNADA DE
LEX-ZAR FERRAN COM A
SIMPLE CTUTADA
Ginebra, 5.—''La Tribuna" de Gi-

DE MEXIC

Els partidaris del REGNA GRAN fESSIMISME SOBRE l'ES-

DEVENIDOR DEL RENTENMARK

L'ESTACIO DELS INVALIDS INUNDADA -:- CONTRADICIONS SOBRE LES SUPOSADES DESFERRES DEL "DIXMUDE" -:- UN ACORD ENTRE L'AMBAIXADA DE FRANÇA I EL VATICA

diuen haver-se apoderat de iots els
camps de petroli

CONTINUA LA INFLACIO -:- EL 20 DE DESEMBRE PUJAVA A CINC CENTS QUINTILIONS DE
MARCS PAPER -:- LES REPARACIONS -:- .L4 PRE-

Paris, 5. — A dos quarts de cine
d'aquesta matinada el mur de suport
que hi ha a l'entrada de la foradada
de l'esació deis Invalide va cedir davant de la presid de les aigües, les
quals penetraren ininaT:diatament.
El personal ha fugit a temps.—Ha-

LES EXEQUIES DEL COMAN•
DANT DEL "DINNIUDE" A TOLO
Tetó. 5. — Sha verificar amb gran

soknmitat la cerimònia de les oreque3 del comandant del dirigible "Dixmude".
Ei ministre de Marina pronuncia un
commavedor discurs davant cl fèretre
del malaurat comandant.— llaeas.
NOVES DESPULLES DEL

'Dr.:MUDE"
Sciacca, 5. — Després de practicar
nambroses dragades, els mariners franceses han trcbat prop del port, gairebé al feas de mar. una Desairas metres de cable telefònic. cnredat entre
ancores i troços de cable.
Al lloc de la troballa ha quedat ancerat un veixell.—Havas.

NO S'HA CONFIRMAT LA TRODALLA DELS FILS TELEFONICS
París, 5. — No s'ha rcbut cap confirmació a la troballa de fila telefónica partanyents al dirigible "Dixrnude".—Haras.

ENCARA NO SE SAP OFICIALMENT QUE IlaGIN ESTAT
TI:GRADES LES RESTES DEL
"DIX.MUDE"
París, 5, — Ahir al migdia,
no s'havia rebut cap comunicarla al ministeri de Marina donant compte oficial de la trohalla de restes del dirigible
"Dixrnude" j dels dos cadàvers
al llarg d'Amperlaxo.—Havas.
EL DIPOSIT D'ESENCIA TROBAT NO PERTANYIA AL
"DEIMUDE" SE Nil TROBAT VN ALTRE
París. 5 ((aha j ar:. — Les inrubra diu que el Covern hülgar ha
accedit a la demanda formulada per
l' ex-Zar Ferran de tornar a 13A-1garia caro a simple cietada.—Ilavas.
A L'INDIA ANGLESA
UNA COMiSSIO DE DIPU-

TATS SOL.LICITA LA LLIBERTAT DE CHANDI
Delhi (India anglesa), 5. — Una
comissió de diputats ha visitat
virrei de les Lidies, lord Reading,
sollicitant la immediata Ilibertat
l'agitador Gliandi.—Havas.
M. POINCARE D.EMANARA
AL PARLAMENT QUE RATI-

TIQUI IMMEDIATAMENT EL
TRACTAT DE. LAUSANA
— "Le Matin" anuncia
Paris,
que cl senyor Poincanè demanara
aviva al Parlament que ratifiqui rapidament cl tractat de Lausana.—
Hayas.

formado:te relatives al dipbsil
d'eesencia trobat prop del cap
Saat Marcos, demostren que
l'esmentat dipòsit pertanyia
“Dixnaide". sitió a Fantic cappelin "L. 113".
Es confirma que el dipòsit
d • essencia del -Dixmude" es-

lava col-local al paseaste central, melt aprop del centre del
dirigible.
La Comandancia de Marina
de Bizerta anuncia que s'ha trobat un altre nou dipòsit d'eesencia semblant al primer. -llevas.
AconD ENTRE L'AMBAIXADA
DE FRANÇA AL VATICA I LX
su:RE-1-1011A D'ESTAT
París, 5. — Telegrafien de
Roma all "Petit Parisien" que
les negociacions entaulades entre l'Ambaixada de Frena al
Vaticà i la secretaria d'Estat,
propòsit de l'eetabliment d'un
estatut legal de reeglesia
Frente., han arabat amb
acord.
A principis de la setmana entrant es publicara un document
oficial donant-ne compte. —
llaves.
EL MINISTRE DE FINANCES
EXAMINA LA SITUACIO DEIS
.CANVIS I LES MESURES DE
REPRESSIO CONTRA L'ESPECULACIO SOBRE LA BAIXA
DEL FRANC
París, 5. — El mlnislre de
Finances, en companyia del di_
rector del llano de Franea,
sindie del Collegi d'Agents
Barca i el president de la Cars
hra de Comere, ha examinat
situació del mercal de eanvis.i
les mesures de prepressió que
hagin de prendrels per eviiar
'les especulacions sobre la baixa del franc.—Ilavas.
LA RENOVACIO DEL SENAT
París, 5.—La renovacie de la tercera part dels actuals membres e1,1
Senat compren 116 hoce, que sl5n
ocupats actualment per 19 conservadora lliberals, 24 republicans esqueerieres, 8 radicals independents. 47 nadie-ale socialistes i 3 republicans socialistes.
Entre els candidats figuren els senyors Fincaré i I3ourgeois, i el sotssecretari de Marina, senyor Rio.—
Pavas.
OBITUARI
París, 5, —l-la mort el diputar socialista dissident senyor Rozier. —
Hayas.
L'EQUIP ESPANYOI. VENÇ EL
FRANCES I'ER 4 A
París, 5—En el match d'ohckey
els espanyols han vençut als inane-esos per 4 a 2.
Eis espanyols dominaren d'una
manera molt clara en cl segon mig

Calveslon, 5. — El quarler
generd rebel de Veracruz anuncia que lote els jacintents
petroli han caigut en poder
dels partidaria del general
Ifuerta.—Havas.
El l'aso (Texas), 5. — Un
vaixell que Arans. portava forres rebele de Progreso, que es
dirigien a Veracruz amb queviures i municione, ha fletaragat contra les roques, estant
en una situació
vas.

ELS ESTATS UNITS LLIUREN
AL GENERAL ORREGON LA
PRIMERA DEMANDA DE MATERIAL DE GUERRA
Washington, 5. — ISIs Estafe
Units han Ritual al president
de Mèxic, general Obregon, !Id
primera demanda d'armes, ro . usislent en cinc mil fusells, cine
ntilions de cartutxos i vuit
atione.-s-Havas.
REMESA DE CANONS DELS
ESTATS UNITS A MEXIC
Londres, 5. — El “Daily
Mail" diu que segons despatxos de Sant Diego als diaris
nordarnericans, el Govern dels
Estats L'ad; ha fet a alexic
una remesa de einquanta eanono de campanya de tres polsa.des de callibre.—Havas.
duanmmwaramegow
temps, en el qual marcaren tres
punts.
Feb contrari, recluir, francés imposa el 5(. 11 joc durant el primer semitemps, en cl qual Espanya sa aconseguir igualar Franca per un xut en
el qual Junqueres i learnat cooperaren amb valentia.
La derrota de França Ira retal deguda, especialment, a la feblesa dels
Setas defenees.—Havas.
MATCH D'HOCKEY
FRANÇA-ESPANYA
Paris, 5 —L'Alt Comissari, senyor
late, presidirá avui el match d'hocLey Francc-Espanya.—Havas.

l'ER DEFENSAR EL PAISATGE
CONTRA LA P12.111,ICITAT

Londres, 5. — L'Associaci6
contra l'enlletgiment del paisatge, presidit pel vesconate
LaSeelles, ha inicial una vigorosa campanya contra l'abús
de la pu!tlicitat pele carrers.
Entre les majors societats industrials han respost a la trida renunciant anunciar fins
ara en les'reaions mes pintoresques com la tila de Wight,
it Cornovalla i el districte dels
Disco. La premsa aplaudeix
aquesta deeisió, la qua/ serä
rima preada pele turistes del
paf; i estrangers.

dia 16 de gener,sie Santander el 19, de Gijon el
20, de Corunya el 21 cap a I'llavana i Veracruz.

LINIA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA I PACIFIC
1

El sopor MANUEL ARNUS sortirà de Barcelona el ¿a jo de gener, de \liada l'o, de
Málaga el 13 i de Clara el 15, cap a Les Palmes,
tfi
Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la Palina,
Puerto Rico, Macana, La Guaira, Puerto
I'l
Cal.ello,,Curaçao, Sabanilla, Colombo, i pel Canal
ii
,-de Panamá cap a Guaiaquil, Callao, Moneado,
Anca, Iquique, Antofagasta i Valparaiso.

1

LINIA A FILIPINES I PORTS DE LA XiNA
I DEL JAPO
El vapor LEGAZPI sortirà de Corunya el 24
de gencr, da Vigo el 25, de Lisboa el 26 (facultativa), de Cádiz cl 28, de Cartagena el 29, de VaInda el 30 i de Barcelona el 3 de febrer, cap a
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila,
Hong-Kong, Xang-Hai, Nagasakj, Kobé i Yokohama.

par;ii

Berlín, 5. — A conseqüència deli
rumors que han eirculat relatius a (;uè
el Banc de l'Imperi hacia enviat a
l'estranger com a garantia una impar-sant part del scsi encala i que la finança británica es mostrara hostil a
la creació d'un Banc d'emissió de marca
er, es mira a la Borsa d'aquesta capital
amb pessimisme Fcsdevenidor de:s rentenrnarcks.—Ilavas.
LA FANTASTICA INFLACIO
FIDUCIARIA ALEMANYA
Berlín, 5. — El "Corren de la Berrea', afirma que la inflació fiduciaria
hada assolit el zo de desembre passat
la suma de cine cents quintilions de
mares papen
Per altra banda, el Govern va consumir per cnniplet de 1.220 Mili005 de
mates or que el Rentenbank posa a la
sera disposici6.—Havas.
ELS CANVIS DE PUNTS DE
VISTA DELS GOVERNS ERANCES I BELGA PER CONTESTAR
LA NOTA DEL REICH
Paris, 5. — Ale cerdee diplomàtics
d'aquesta capital es declara que la noticia pub:icida per lo prensa estrangera, segons la qual la contesta (1,1 Ga..ve-re francès a la nota del Reich era
senzillament negativa, no está faunamentada en cap text.
Els canvis de punto de vista amh el
floren: de Brusselles han començat i
doraran probahlement alguns dies, a
Iebjecte de ftxar definitivament el
text de contestació a la nota del Reich.
—Hayas.
D ES M ENT IM ENT
Ile-elia. .—La"Gaseta General d'Abananya" desment la Jimia publicada
par alguns periMics. segons la qual,
el semen- Hugo Stinnes es proposi
marxar a París amb l'objecte d e. participar en les pra. ,ximes negociaciens
relatives a les reparacions.—Fiaras.

L'EVENTUAL GOVERN ANGLES LABORISTA I LES REPARACIONS
Paris, 5.—Al "Temps" li comuniquen que al Foreing Office
s'afirma, per part deis diplomaties estrangers, que el Gabine( laborista no feria res
d'extraortlinari, sin() que seguirla la mateixa conducta que
Sfr. Ha ldwin batirla seguit.
Els senyors Balde- in i Curzon
estaven resolts a retirar les
tropes :Ingleses de Colitis, del
cona els delegats de la Comissió
tle reparacions i de la Conferencia d'ambaixadors, programa que el senyor Mac Dormid
romenearia per executar.—lisvas.
LA MEMoRIA DE L'ESTAT BAVERES RESPECTE LA_REVTRIO
DE LA CONSTEITC.I0 ES LUCRADA AL GOVERN DEL REICli
Berlfn, 5. — La Memòria ne
l'Estat haverbs, relativa a la .revisir', d e la Constittició en un
cantil federatiu, fou-.
llamada

ahir al Governo del Reich.

En l'esmentada Memhria es
denuiria la restauració de Fatitonomia politice deis Estats
particulars i una mejor partitipació dele ntateixos en la red ur ch) .de Deis que fa el Reich.
Segons l'esmentada Membria,
el Consell sic l'Imperi batiría de
tenir afribucions legislativas
iguale ales del Reichstag—Ha vas.

REUNIO DE LA CONFERENCIA
D'AMBAIXADORS
Parle, 5. — La Conferencia
d'ambaixadors s'ha reunit avui
per traclar "Waseumptes conre ni s.—TfaVas.
SON CONCEDITS AL GOVERN
l'AYERES PODEI: RS EXTRX0RDINARIS PER DECIDIR RESPECTE LES QUESTIONS EI.

NANCIERES I ADMINISTRATIVES

Munich, 5.—La Comissió encarregada d'estudiar la Conslamió ta concedit al Govern,
fine al 31 de mere, poJers extraordinat is per decidir respecte de les qüestions financieres i
administratives.

El . ministre de l'Interior ha
declarat que era inipossible per
ara pensar en la supressió de
restat de setge.—Has-as.
EL GOVERN SARO :: EL NOU
PIESIDENT
Dresde, 5. — El socialista
Held ha estat elegit president
delLaC°DnItial. ha rebutjat el projecte de dissoluci6 de la mateixa.—Ila vas.
LA DETENGO DEL MINISTRE DE L'INTERIOR DE
TURINGIX
Berlín, 5.—Uns ministres de Turingin han arribar a aquesta capital,
amb el propeisit de conferenciar amb
el Graven/ del Reich sobre la detendí) del ministre de l'Interior, de

!sitia

Roma, 5. — "11 Corriere Italianei•
diu que no será adoptada cap deci116
respecte la dissolució i re-obertura
la Cambra deis diputats, la qual cosa
es troba subordinada a les decisions
que adopti el día la del correrte el
gran consell feixista.' Poch'a rnolt b4
ésser que la Cambra s'obris nora:watt
durant cl mes de febrer, discutint-se
els pressupostos i celebra/u unes vial
sessions.
D'ésser aixi, les eleccions quedarles'
ajornades per al julio! o el seternbre prOxims.—Hasas.
L'ESCISSIO EN EL PARTIT

POPULAR
Roma. 5. — Es sabut que en
bu seva thornera reunió, el ConSeil nacional del P. P. I- mantingue l'equivoca situació anteriorment escollida, la qual
implica ni oposició al govern
f.:ixista, ni collaboraei6 amb el!,
refusant de procedir, com ho
havien demanat molts dels seus
membres, a una revisió deis
mètodes monte i dels fins perseguits pel partil.
A consegiléneia d'aquesta divisió, un cert nombre de senadars i de diputats católica insertas al paran de don Sturzo. i
els guate ja s'havien trobat en
dissentiment amb la majoria,a
propbsit de la refoitma electa.;
ral, han resolt de retirar-se. Vi
mnii p s 415 !hm dreisió san exposats en una !tutea signada
per cine senadors i nou
tats, entre efe quals ral remas'rar els senyims Crispolti. Gro,
soli, Cavezzoni 1 Mauro (F.).
Els signalar)i declaren que
havent ingressen el Partit en
1111r dohle qualálat de eatalies 1
de patrioles..iatIth el fi de fun,
dar una polltira fecunda damunt Faccid del sentiment cris4
tia i del sentiment nacional,
es traben actualment en la ne -,
cesitat imperiosa de collahorar

socialista declara que

sincerament timb el govern de la

aquesta detenció és una maniobra
deis anti-socialistes.—Havas.
EL TREBALL A LA RUHR
Dusseldorf, 5. — El nombre d'ohrers parats ininva paulatinament.
Malgrat que en la inunensa majoria
de les fabriques de la regió ha estar
acceptada la jornada de deu hores
i els obrera han reprès (Mes tasques, cert nombre d'obrers continua mantenint les 'seres aspiracions
i excitara els ànims, per tal que
s'institueixi novarnent la jornada de
vuit hores.
Han estat clausurades diverses
fabriques, el personal de les quals
continuara mantenint les anteriors
reir indicacions.
Han estar acomiadats, acuse previ
avis, els obrcrs vaguistes del rann
de transports.—Havas.

reconstructtió nacional.
Al començament i a [acaba-t
raent d'aquest document, els
signataris prenen cura de re-

T‘‘ringia
La rrnsa
re

marrar que llur actitud no coma

mona- en enmpromis "la causa
del catolicisme, que rnmarr
damunt de fotos les organitza.
c tona de par( it".
Aquesta escissió, per be qu4
prevista, ha eansat una molt
*viva P1110016. Els diaris oficials
se n'han felicitat: - la premsa

d'oposició ha deplera. En vigía
lies d'eleecionsl„ reforma la posició del govern i la del partit
feixista. El "Corriere d'Itàlia",
òrgan del P . P. I.. ha publicat la
declaració deis dissidents, cense
acompanyar-la de cap comen,
tari.

RALITA

LINIA A L'ARGENTINA
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA se ertira de Barcelona cl oja de gesten, de I.1:,laga el
5 i de Cádiz el 7, cap a Sarta Creo de Tenerife,
Montevideo i Buenos Aires
Coincidint amb, la sortida de resmentat vapor
arriba a Cádiz el S. CARLOS, que sua de Bilbao
i Santander el darrer dia de cada mes, de La Co'meya el dia t, de Villattarcia el 2 i de Vigo el 3,
amb passatge i carrega cap a l'Argentina.
I.INIA A NOVA YORK. CUBA I MEXIC
El vapor ANTONIO LOPE2 sortirà de 13arcekna el dio 25 ele gener, de Valencia el 26, de
Málaga cl a8 i de Cádiz el 3o, cap a Nova York,
'lavarla i Veracruz

material compost

exclusivament

amb

andan/ i ciment

( Plagues de 40 x 40 cm., colon gris ciar roig.
( Xapee ondulades Canaleta de 120 x75, 185x 114 1 250 x 114 cm.

PER A COBERTES

PER A REVEST1MENTS ( Xapes "B" de 120 x 120, 120 x 190 120 x 250 centimetres.
DIPOSITS per a aig,ua, diterents cabudes

TUEERIA gr a taludes d raigua, de diterents diänetres

------.....

LIN1A A FERNANDO POO

El vapor CIUDAD DE CADIZ sortirà de
Barcelona el dia 15 de geno-, cap a Valencia, Alacant i Cádiz, d'on sornes cl dio 20 cap a Les
Palmes. Santa Creti de Tenerife, Santa Creu de
I:: Palma, les ahr. cs escales intermedies i Fernando P6o.
L'esmentat vapor enllaçarà a Cádiz amb un
altre de la Companyia que admetrà càrrega i passatge dels porte del Nord ¡ Nordest d'Espanya
cap a tots els d'escala d'aquesta

AVISOS IMPORTANTS.—Rebaixes a families i en passatges d'anada i tornada. — Preus convendonals per cambrots especials. — Els vapors tencn installada la telegrafia sense fils i aparells per
a. zenyals submarins, estan dotats dels nté. moderas avencos, tata per a la seguretat dels passatgers
com per al rar confort i gust. — Tate ele vaporo tenor metge i cape- IR.
Les comoditats i tracte que gaudeix el passatge de tercera es l'unté a l'altura tradicional de la
Companyia
Rebaixes en nälits d'exportaci6. — La Companyia fa rehaixes ele 30 per Ino en ele nblits de
determinats artjcle5, d'accn rd antb les vigente disposicions elel Servei de Comunicacions maritimes.
SERVEIS COMBINATS.—Aquesta Companyia té establ la una xarxa de serveis combinats
per al; principals porte, Servits per tintes reolars, que li permeten d'admetre càrrega i passatgers
cap a:
Liverpool i ports de la Mar Bidticn i Mar del Nord. — Zanzíbar, Moçambique i Capetoavn. —
Ports de l'Asia Menor, Golf Pèrsic, India, Suma tea, Java i Coxinxina, Australia i Nora. Zelandia. -Do llo, Cebú, Port-Arthur i Wladivostock. — Nora Orleans, Savannalt. Charlest o n, Georgetown, Boltimore, Filadèlfia, Boston, Québec i Montreal. — Porta d'Amèrica Central i Nord Amèrica al Pacific,
de Panama, Sal Francisco de Califòrnia. — Punta l Arenas, Coronel i Vallparadis per l'Estret
Magallanes.
SERVEIS COMERCIALS.—La ._.. ecció que per aquests serveis té establerta la Companyia sen carrera de; transport i exhibicieí a ultramar dels Mostruaris que ji siguin tramesos al da objecte i
de la collocach', dels articles la venda dels e 4 stnli. com i5S, desitgin fer els expertadors.
SERVEI ESPECIAL — El vapor REINA MARIA CRISTINA sortja de Barcelona el dia
de desmebre, dc Valer...la el 24, de Málaga el 26, i de Cádiz el 28, cap a Puerto Rico 1 Nova York,
admetent artesa i passatgers.
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SERVEIS CeIRECTES
LINIA A CUBA-MEXIC
El vapor ALFONSO XIII sortirà de Bilbao el

reehdr)
del Mamut 14114
11. gild
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DITALIA

general Huerta

neummem:
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D'ALEMANYA

SIONANT NOUS ESTRALLS

• cirial un banquet en honor del

enyor Venisolos. Acabat el han!tuet, se celebra una. conferen.M, a la qual assistiren tots
!la membres del Govern.
Una immensa multitud s'es-

PusuCtrie

Uralita, 5.
Cficines centrals :

A

•

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

Playa A. López, 15, Telefons 1644 A i 848A
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Confiter i Pastisser
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PIANOS, AUTOPIANOS,
el e laxe
MAMBLA DE CANALLTES 9 1
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HARMONIUMS. ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
Vendes a taminia. Pianos estrangen

.4
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BOMEA

L'entiniei del teatre .Çatali,
Iô prIhnealail oont•l•
paregut RamotiSialvaaor San-a amb mullo de la' diada, ha disA ia"ši

te Ramon Clavaria Pujo; i Marte, Salas Serrate, acuaals d'un
del i ete d'alemptat als agents de
Fautoritita ?cicorregut el teta et
14 d'abril de 1923, al barrer de
Sant Pau, prop de l'estatge del
Sindicat Unte del ram de la
fusta.
El fiscal ha demanat p er a
eadascan dels proceasats la pena de quatre anys. dos mesas i
un dia de p resa, correccional, i
mulla de 250 pesadasDavant de la Secaba T'arta
s'ha preaentat Antoni Peina
Dalmati, acusat del delicia de
tinance d'armes.
El fiscal li ha damannt la'
pena de sis mesos sTarrest major. havent-s'hi conformat el
procasaat.
ASSENYALAMENTS
PER Al. DIR 7
AUD1ENCIA TERRITORIAL

pose pnr a avui un cartell perqua la gent menuda pugui
fruir, car en la sessió

'dos quarts- de quatre es representara "La Ventafocs", i en
la de dos quarta de sis, "Eta
Pastorets", ami) la tradicional
arribada deis Santa Reis
rient, els quals repartiran joguilles als nena i nenes que assisleixin a l'espectacle. A mas
a Inés es procedirä al sorteig
de procioses joguines, que per
a aquesta data s'ha vingut

1. Uní
-A LE* . f D33
Neid

sama):

En general domina el naginti de pressions altea
tes costes occidentals d'Europa, produint boa tensas.
— A l'Adiada septentrional hi ha el centre dama
depressió baromètrica, amb tendencia a avatear tau.
el Continent. — Les nevadas encara son tortas a
Foliada i a Alemanya.
- -

ii;,Ester DgL

lidala):

bol," la planta de Vida conca de Tremp,
Iskyda,-part -de Tarragona i pla de llages.
Temperatura màxima, 13 arana a Roquetes; mialma, 8 graus sota zero a Sant Julia de Vilatorta.

C

Palau del Calçat

—
aria'
La fasta que ha tingut lloe
anit passada al Palau del Calrat és ,de les que deixen llarg
record.
A la Creu . Coberta, número 109, cantonada al carrer
d'En Gala on laaha installat
famós Palau del Calçat, hi acudí, ja a darreres hores do la
tarda, una •generacid enorme
que esaerava l'arribada - .dels
Reis d'Orient, els .quals havien
de far la sa y a entrada triomfal
al Palau, precedits del Ilei del
Calant.
• • .•
Arribada l'hora, es presentaren les reials persones abatades ricarraent, mateix que el
ecu nombrós seguid, del qual
en forrcava part a naa Huida oequestra, •
Els RUS ellraaraja al Palau
del Calaat- moutata,..eti magnífica cavalls, i ailà el Dei del Caleat i sanyor dql, Palau els llega un missatge rip ,b.envinguda,
al qual contesta -anaateitt el Dei
Blanca a després d'aquest cetamonial. i are-codas sempre del
Rei del Caleat, anaren a visitar
el j'eta. Palau de l'Esport. si
tut al número 97 de la Creu
Coberta.
Les reials persones queda
-renmavldes caltancies,„immensas acumuladas
en els Palaus del Calçat i de, l'Es
port. Sabates, sabatilles, sandalias, espardenyes, calçats de
gran luxe per a les persones
que }Miden gastar, i calçats mas
g enzills, però de gran durada,
per a la gent humil. Pilotes de
futbal, raquetas, guants, paraigües, fnoneders per a senyor i
per a enyora, infinits objectes
per a presPrIls, perfumeria. etcétera. De Ilavis deis Reis d'Orient S'entlrem l'admirada que
els causaven aquellas - muntanyes 4i gèneres i l'afirmada
de qua en veure l'entusiasme
deis sabdits del Rei del Calat,
s'expliaayen que miles fabriques, escampadas per tot el
man, no poguessin donar l'abast per prtiveir . els Palaus de
l'Esport i del Calçat.
Fina ben entrada mitja nit
dura l'entusiasme i les aclamadona gls tres liostes del Dei del
Caleat a que s'installaren després
datara visitat, i adrnirat el Palau an una estrada
que tenien preparada a l'infecte
a la façana dal Palau del Calcat.
Cal ef licitar /a direccia, mes
ben di al. majordom majar del
Bel del . Cakat, per l'organitzacid d'aquetsta festa, qua ha portat gr .rebombori al reialme
de Sana. els habitants del qual
no tenien pro& boca per alabar
la resta amb què foren obsequiatsells i els Reis d'Orient.
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NOUS FUNCIONARIS
MUNICIPALS
El tribunal per a la provisió de
places de Inetges al dispensari de
malalties mentals ha acordat propasar a l'Ajuntament que es nomeni el
doctor Belarmi Rodríguez Arias per
a la placa de numeran i d'entrada i
eis doctora Emili Mira i Pene Lateras per a les de supernumeraris.
Així inateix sita acordat proposar
els doctora Palió Bux6 i Antoni de
P. Amigó Per a dues places de metge superan/merar; de la Secció de
Puericultura de la Casa de Matarnologia, com a resultat de les oposicions celebradas a l'afecte.
La Comissió de Gavera] ha acordat que es proveeixi, mitjançant oposició lijare entre advocats, una plaga
doliciah segon Iletrat, vacant a la
Secció Facultativa d'Hisenda.
EL SUBMINISTRE D'AIGUA
A la darrera junta que celebra la
Comissió de Govern municipal es donâ compte de la comunicació de la
S. A. Aigües potables de Barcelona
sonicitant entrar en tractes amb l'Ajuntament per al subministre d'aigua,
i s'acorda interessar de l'esnientada
societat que concreti la sera oferta.
DELEGACIONS
L'Alcaldia ha delegat la sera representació en el regidor s'india senyors Girons per a la inauguració
del cura que celebrarà dilluns l'Academia de Legislació i Jurisprudencia.
A la fasta religiosa que amb motiu de la festivitat de Reis se celebrara a la parróguia de la Marc de
Den del Pi hi assistiran els regidors
senyora Artigas, Molins, Camp, Esclasans, Font, Zostrac 1 Domenech.

NOVES RELIG1OSES
NOVES RELIGIOSES
Quaranta horas: Església parroquial de Santa Anna. Hoces d'exposiCiO: De dos quarts de vuit del
mati a dos quarts de sis de la tarda.
— Cort de Maria: Avui a la parräquia de Santa Mónica.
— Vetlles en sufragi de les animes del Purgatori: Toril del Sant
Angel Cuatudi.
— Adoració nocturna: Torn
Sant Francesc d'Assís.
BISBAT DE BARCELONA
Avui predicará l'homilia a la San
el canonge magistral, doctor Portoles.
— Deinä passat, a la tarda, comenearan els exercicis d'oposició
per proveir el cárrec de salmista,
vacant en acuesta Sen.
— Ha mort la reverenda mare
'sor Creu de Sant Vicens, secretaria
general de Ics Religiosas Escolapies.
— Avui tindrà lloc la comunió
general reglamentària l'Arxiconiraria d'Oració continua per al
Sant Pare. Predican . mossèn Josep
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1000, 2000, 3000, 4000.
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Altitud, marres:
Direed6:
Velocitat metros per leona:

.0 aei

ESE., SE, %VSW., NE., NE, NE.
5,
8,
17.
2,
2,
2,

03SERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Mores d'observada: 7, 13 , 1 :S horas
Sal- amena a zero i al nivell de la alar: 763'8, 764, 7642. — Termennetre sec: 6'2, m'a pa. —
Tennbmetre Mima: 4'5, 8 2, — Humitat (eentéssimes de saturaCió): 75. 75, So. — Direcció del
vent: NNE., SE., calma. — Velocitat del vent en metres per sepan: 4. 5, o. — Estat del cel: quasi
serè, quasi tapat. — Classe de núvols: cúmuls-nimbus; fracto-cúmuls, cúrnuls-nimbus; fracto-strats.
Temperar:Irga extremes t.. l'or - ora
Maxima: 11'8. — Mínima: 4'9. — Mínima arran de terra: 21. — Oseillació termornetrica: 6'9. —

Temperatur amitja: 83. — Precipitació aiguosa, des de les 7 horas del dia anterior a les 7 llores del
dia de la data: o'o milimetres. — Recorregut del vent en igual ternos: 43 quilänietres.

• Aquesta tarda, a -das guaita de lis,
tindra lloe al Centre Excartionisia
Catalunya la 'tercera sestil de Can-

,eons
quiet Pc
urtu.
lairs gua diana el soci F-zeCorresponen a aquesta darrera ses-

Montserrat Callara
PRIMER . CONCERT DE LA SERIE XV DE MATINES LIRIQUES
POPULARS
L'Orquestra Simfónica de Barcelona ha publicat el programa del primer
caneen de la Serie XV de Idatinés
Líriques Populars, que tindrà lisa al
Teatre Eldorado di/manga vfnent, da
13 del corrent.
L'esmentat programa compren obres
tan interessants com el Concert en domenor, de Beethoven, per a piano i
orquestra, havent estat coafiada la part
de solista a la nostra compatriota senyoreta Ouia Farga, pianista. l'actuació de la qual, a París, ha estat elogiosament comentada per la critica
d'aquella capital; la Simionieta sobre
temes russSos, da Rimsky-Korsakow,
que serà sionacti en primera audció;
completaran la sesain les. oberturas
-Oberon", de" Wever, i "Els Mastres cantaires", de Wagner, i l'admirabla obra mesera d'En Debusey,"Praludi a la sesta d'un faunt".

INSTITUT CATALA DE RITMIMICA I PLAST1CA

Lgs

ASSEMELEMS„Ar
DELS s1o1Cer'.9v1es
Per avui al metí estad. ClaerIn•
des lesa.segitenta sscuiWces -;
aa:
Sindico. únies:'
El de. Transporta:, Al pasaatgele
Satu Benet, 8. pea .tal• de tracto. lit
l'actuad& de la- Junta i nomenamerta
del á presadenr, tres." i delegat..
la Federació local:
- El de Construcció: A IAMaiu
Radical del curar de Cabanyes,
i 33 (Poble Sec ).,-,per donar concia
xement de la reobertura del Sindicat, orientada • a seguir, nomenament de president; caixer i delegat

f

a la Federació local, i precs i preguntes.
Rann de la Fusta: Al cinema Boheme, de la placa d'Espanya, per
tractar de la reohertura dels Sindicats, donar compte de la dimissió
conectiva de les juntes de Torganitmciú barcelonina, i per tant, •nomenament dels Arrees de president,
tresorer, comprador .1 delegar a la
Federad& local, orientació a seguir
i afees general,.
El diferents Comités esperen,
dels seus associats que no deixaran
de concórrer-hi.
No tindran entrada Inés que els
obrers autèntica de .cada ram convocat que pertin carnet o que acre-

ditin pertanyer-hi.

•

ALLIBERAMENT

Ha sortit de la ,presc3 Joaquirn
En la sessió que celebrará se cele- Ferrer, ex-redactor de 'Solidaridad
brará avui, a les cine de la tarda, al Obrera", que escara detingut ges
Palau de la Música Catalana, sota venia iva In en t.
direcció del mestra Juan LlonguaSegons manifes. t1 governador,
ras, com a final aal set concerts en adat senil alliberats alguns altre
dies festius, a la tarda, organitzats
deis pocs presos governatius que
per 1.0rieó Catalá, es' donaran ptr resten a la presú.
primera cegada unes mult uriginals
interpretacions plästiquea d'algunas da
les escenas da t. :Mima' da la Jovetuut,
de R. Schumann, entre enea el Canr
de guerra i la deliciosa fuga a quatre
veas, amb el consegüent preludi.
La novetat Ola. la sessin i sena dubVaixells entras'
te la nota Inés tendra i delicada, la
Vapor alemany_"ifessina",. d'Hama
constituirá les guaira escenificacions
Burg, amb càrrega general. Arnarrat
plistico-musicals que sobre uns bailíasirias textos del ilustre innnortal rima- molt da San Bertran. Consignatari,
,
sen Cinto Verdaguer ha musicat i iu- Torrabadrila.
.
terpretat plästieament el maestre L'oil- • Vapor espanyol "Santiago López".
amb carbó. Anurrat moll de
sacras. Són aquestes: -Amuit a la
•
Pcnent
Nord.
Consignatari,
A.rgimon.
font" "Dins el jardi" "La Santa
Vapor belga ."AdMir", d'Alacant,
Casa" i "El reiet". Un con eLa nuie s.
cantará les melodies que interpretaran anab càrrega general. -Amn-rat , ma:1 da
Sa Bertran. Consiguatari, Mac Ans'
plasticament els patas infanta. El no,.
table decorador En Jama Liongueras
Vapor anglii "Skipsea". de Márse-,
ha pintat uus halls decora sintètics diew.
amb Arrega general. Amarrar moll
per a cada una d'aquestes escenificacions. Fiiiira ls sesaiú amb el festival d'Espanya Est. Consignatari, Ramírez
Germano i Delgadu ,
per a infants "Les ii,gures del PesVapor snec: "Canatlia". de. Gotemsebre", del :lustre Liungueras.
bine. ami, carrega general. • Amarrat
SESSIO DE CANÇONS POPU- • nirdl de,Ponent,Surt.Consignatari,

MOVIIIENT

de la nit: "Valor històric i divi de
l'Evangeli". Aparició de la Bona
Nova. — Estat cultural del poble
judaic, de l'imperi romà i dels nobles heNenics. — Origen i autoritat
dels Evangelis de Sant Maten, Sant
Marc, Sant Lluc i Sant Joan. —
Valor históric de cada un dels Evangelis. — Intervenció divina o inspinació. — Teories racionalista i modernista. — Indiscutible veritat del
sistema tradicional catòlic. — Fama' ment de la Fe.
BISBAT DE SOLSONA
El Butlletí Oficial Eclesiàstic de
la diòcesi de Solsona .corresponent
al passat mes de desembre publica
una circular de l'excellentíssim i
lustrissira senyor bisbe d'aquella
diócesi doctor Valentí Comalias, en
la qua], despees de citar la finalitat
i els merits de la -Lliga de Senyores per a l'Acció Católica", els estatuts de la qual taren aprovats pel
sen antecesor, autoritzant- la implantada a Berga, expresa el desig
del Prelat de tenir en la seva
casi un exercit apostälic dc (Iones
I catòliques i, en conseqüencia, dóna
I per constituirla la "Lliga de Senyores per a l'Acció Católica", numenant presidenta general diocesana
Na Caritat Giraudier viclua de Miguel i Badia, i disposa que per a
I l'organització de l'esmentada Lliga
I en tota la diócesi els reverends senyors arxiprestos designin algunas
senyores de llurs respectivas pellacions que es posin d'acord amb
l'esmentada presidenta general.
CONFRARIA DE LA MINERVA, DE LA BASILICA DE STA.
MARIA DE LA MAR
Els sermons del solemne octavaid que la illustre confraria de Minerva, de la Basílica de Santa Maria de la Mar, dedica cada any a
Jesús Sagramentat, i que connençarì vinent, dia 13 del corrent mes, han estat coniiats al pare
Josep M. Pijuan, S. J.

GRACIA
Arts i Iletres.—Aquesta secció aixi denominada, i que és una reptoducció ampliada i notablement mo-

dificada deis memorables "Cardes

tica diaria de la vida, i convençuda
d'Otra part de la ignoräncia que
iins entre els elements católica impera referent als fonaments mas elementals de lea nostres creences

8

vgnfi.e atalahaniUlaa A BARCELONA. (Soottatges tte

CASAL DELS LLUISOS DE

completament. qüestions social, intanament tundes amb la finalitat
dels nostres destina i ami) la prác-

a

Morella

Bonnin.

d'Estudis", que amb tan hon resultat funcionaren no fa molt de temps
en aquesta Con g regici&, atenent les
necessitats de l'epoca ca què vivim,
co la qua les ventilen, adulterant-les

YA

rp

pias,a9r.e aaa

cristianes, i desitjant proporcionar
als mantea germana de Casal, i a
tots els amants de la veritable culNUMERO HA' tura la illustraci6 religiosa - social
elemental , ha organitzat uns "Cursets de cultura religiosa-social".
PER LA CE/«.
Primer Curset.—"Valor social de
l'Enmiela" a arre c . del maread
doctor R•11n011 Bancas, amere.
?timen costeriade.--Die 8 de
410042 * . ,pa. a Me ellertin de Aeat
n,41,)

• arag •

7/ je

Per a la nit, amb l'obra
"Sapho", s'aeomiadarà del nostre pillaje la companyia francesa dels eminents artistes
Roch i M. Yormel, (els
quals, amb la seva brillant actunca% tants elogia han merescut.

moste-pc.
.
ruLARs

sha les cançons "Amoroses" i "CavaIleresques" i sena interpretades per
les senyoretes Maria Rosa • Barba i

anuncian t.

COBRINT VACANTS

Fe ef'd ItMere3 al

,

/en' A eAtiA40
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Sala primera

Sabadell. — Menor quantia.
faldeta, 'Pensa Vallas contra
Vatentí Enrich.
Girona.—Comiat..Datrirs Parad's etantra .Aniani Salieras.
Sala sesiona
Igualada.—Comiat. Josep 'Picara contra losen Puig.
AUDIENCIA PPrVBICIAL
Seect6 primera
Drassanes.—Fort, contra Ricard Edo.
CeccitS segona
'Ferrases i Oral.—Dos orats
per flirt i rohatori.
, Receló tercera
Parricidi. Processa,
Galena Rosendo.
Secció quarta
Oranollers i Bararlonata.—
Dos orals, per injúries i lesions.

CA iALLe• ,

EaS FER1TS,
MALALTS. O
CON VA LESCENTS,
ELS ORGANISMESDEBILS PER LA
FATIGA. FELS
SOFRIMENTS.
S'ENFORTEIXEN I
CREEN NOVES
ENERGIES. AMMENTANT-SE AMB
LA NUTRIVA FÉCULA DE LA FIAR DE
BLAT DE MORO •

PALAU DE LA
GENERALITAT
El general Barrera a la !danculmina : : Manifestacions
del president accidental,
senyor Estaré
Al migdia d'abir; merare els periodistes esperaven per , entrar al
despatx del president de la llancanannitat, va arribar al Palau de la
Generalitat el capitä general, senyor Barrera; accunpanyat- del seu
ajudant, comandant Lelas.
El general Barrera va conferenciar breument atril, el president accidental de la Manconurnitat, se-

nyor Estape.

Poc després el scnyor Estapé va
rebre els periodista.
Va dir-los que el genera/ Barrera l'havia complintentat, toraant-li
la visita que cli li va ter per palea
sar-li la satisfacció antb que havia
viat la disposició d'alliberar els antics regidora detineuts aquests dies,
desitjant que l'ordre d'alliberament
fos completa i definitiva.
Contestant preguntes dels repórters, el senyor Eatapé va dir que
el capita general Ii hacia protnes
que estudiaría si procedaix coticedir la llibertat als sucia del Centre
de Dependants que continuen cmprcsonats. Va manifestar quo el general Barrera semblava ben impressionat, i que es partidari de les solucions de concòrdia.
Cuita que els periodistas van insistir en detnanar si s'havia partid
de gueto:mi que no fos prudent de
publicar, el senyor Estape va cncu
oportú de referir-se a la visita-re
que va ter al governador, general
Loasada.
Va dir que on aquesta visita sitavio parlat de coses de la Mancomunitat que realment no eran noticiables.
.Algú va fer remarcar que el se11yOr Lossada no s'havia referit a
això en donar compte de la conversa als repórters del Govern civil, binó a lea protestes • d'amor a
Espauya que li baria fet cl senyor
Estapé.
•
AqUCSt va repetir allavors que
realment no es separatista ni n'ha
estat mai. —Sita regionalista—va
afirmar.
El senyor Estatal va manifestar
que des de Sant Julià de, Vilatorta
demanat als serveis sanitaris de la Mancontunitat metges i
material per combatre l'epidemia
que s'ha declarat en aquella nublació.
•
Va dir que a les reunions del ConPermanent
sell
d'aquesta setmana
s'havia continuat l'estudi dels pres.
supostoi de la Mancomunitat, adaptant-los a les noves normes assenyalades per les darreres disposiclon,.
No &sabia fixament' quin dia torna rà el senyar Puig 1 Cadafalch, per
lié que suposava que • sera aviar.

—Havia de tornar el dilluns—va dia
—pera com que les circumstandes

sembla que s'han norinalitzat, és
possible que es retardi.
Finalment, referint-se altre cop a
la conversa que va tenir amb el general Lossada, va dir que aquest
senyor ú mòlt amable, inolt agradó. i que ha tingut amb ell totes
Ice deletinclea, Igual quo el capita
,
giaeral.
EL CONSELL PERMANENT
31 Coquen Pertmeeptlii daos*.

xat els següents assumptes en les
raunions d'aquasta semana:
Carreteras, camina i ponts.—ConMinad& deis treballs en les obres
que es realitzen per administració.
Obres hidràuliques. — Aprovació
del projecte d'abastiment d'aigües
potables al noble de Llivia, formulat per la Secció técnica del Ser-

vei.
Beneficència i Sanitat. — Tràmit
d'expedients administratius de la
Secció.
Agricultura.—Treballs de les Secdons de 'ferro Campa, Viticultura
i Enologia, Acció Social Agraria,
Inatitut de Mecánica Aplicada Agrícola, Laboratori de Patologia vegetal i Laboratori de Patologia ani'
.

•

L'ARBITRI SOBRE AUTOMOBILS
Durant els nicsos d'abril a desembra de 1922 la recaptació d'agriest arbitri va produir 53t,040'06
pessetes. .En igual periode de l'any
1923 va pujar a 735,31443 pesadles. L'attlpnent durant els cantentat4 mesos és, dONCS, de 254,274'37
pessetas.
ELS SERVEIS DE -SANITAT
Informar el Servei de Sanitat de
l'existencia d'una epidemia de labre
tifOidea al noble de Sant Julia de
Vilaturta, ha disposat Li sortida
mediata de la Brigada Sanitaria de
la .çlancomunitat, a Barcelona, per
tal de posar en practica totes les
mesures necessäries per combatre i

detenir aquell jlgell epidemic.

ENTEREAMENT

DE N'ANTONI DAUNAS
Atar a la tarda va fer-ao l'en,
terrament del mlaguanyat oc.
ayos. Antoni Daunas i Dalmau.
El senyor Dataras ora un deis
fundadora, fa mes do vino anys,
de l'Ateneu Demuerätie Regiorialieta , del • Poblo Nota. Era aolnalmont un dolo capdavanteas da la política regionalista
eh' aquella barriada. N'Antoni

DaunaS era, paró, eatarnat dels
homes do tolo els partits i de
tutea les elasses socials que el
coneixien i que havien pogut
eompi• ovar l'honorabilitat
boba sealiments del difunt.
Alar, lacte do l'enterrar:teta
va constituir una gran manifestada do da.
Al cap del dol de la familia
111 anaveal els seus filio Emili i
Antoni, el rector del Puble Nou,
massan.Pius Bosch, i els sella
nabab; Agapit Casas Abarca i
Cros Daunas.
Di Miaja també, ultra
nornbrosissims funjas Itartieulars, multes personalitats poli-

tiquea, sobretot del camal regionalista,. entre at area els senyors Cambia, Abadal, Ventosa,
Garriga Massd, Vallas i Pujada
i de Iliba i els ex-negidors senyors Ribalta, Matons, Trius i
Escola.
Dospres , d'haver anat a l'església din Santa Maria del Taudat, el saaniel es • dirigí al Cal:lentita on es despedí el
dol.
heiterem a fa vtdua del finat
1 a la seva familia el ,nostre
!Os expresdiu eondol,..-,---

LARS NADALENQUES
La Junta directiva del Patronat
Obrar de Sant Miguel del Port lu •
organitzat per al vinent diumenge, día
13, a les cinc Ce la tarda, una aalecta
ansió d Cançons populars nadalenques, interpretadcs per Li senyoreta Na

Muntserrat Gallart, acompanyada
piano pul professor N'Eaequiel Martín. harmonitzadur de las tonades.
Aquesta sessió és la mateixa qua
ha obtingut al Centre Excursionista
de Catalunya tan remarcable exit, essent anualment esperada per tota per
poder fruir de les bailases incomparables del nostre folk-lore.

.r

Vapor espanyul "Mallorca". de Pata

.ma, amb Carrega general i /16 passatg ers. Atnarrat mall de les Drassanes.
Consienatari, Companyia Transmedi
te rránia.
.Vapor espanvol "Colón". de Tm.-,
mona.- am lv carteen general. Amata
rat moll d'Espanya W.
.Vapor espanyol-"Manuei Arnús",
Chic, amia cärrega general ' i 25 nassateers. Amarra . moll d - Esparya Est.

Consignatari.
Vanor anales -Duke of Creuwell",

de Finme. atnb fusta. Amarrar mili

de. ha Barceloneta. Consignatari, Eluda

Freixas.
Vapor espanynl "Santa ,Cristina",
de la mar. mol) prix. Amarrat raoll
L'ORFE0 CATALUNYA,
de !Jay ana Consignatari, Mar'es.
Vapor espanyol "Cabn Queio". de
DE SANTIAGO DE CUBA
Santander, atult càrrega genere]. Ama,
Ilem rebut el programa i unes lo- rat Cons7gnataii, 'bar.;
tograiies cii concert inaugural del ¡ha- ,
ro i Companyia.
Mant i magnific Orfeó Catalunya,-.de
Vapor espanyol - "Gura". de Giras,
Santiago de Cuba, fundar i dirigir pet ami) carbó. Imarrat moll de Ponent.
nostre enyorat atina, el jove i distingit
c moco %dsi
Vapor italiS " T v,h.
músic catala Ernest Cervera.
de Gènova, arnb carrega general i 3o
Saben' que aquest concert, que Va pasargers. Amarrar moll de %rectotenir Iloc el 2 del proppassat mes de na Est. Consignatari. Villavacchia.
desembre a Santiago, ha constintit uit
.
a
triumf no solament per a • l'Or f eó i el
espanyol "Rama", amb d'u- a
seu mestre, sinG talaba per Catalunya.
reerOgeiteral, nan . a Maigo i escales.
Cal .nornes Urgir els innotubtables arVapor e,panVol "MallotcO". amb
ríeles que tota /a Premsa cubana dedica ami, el major entusiasme a tan Cklrl penda!, cap a Palma.
Vapor esnatijad "Ralea , " amb dirimportan: i simpàtic esdevcnitnent per
convémear's de la imprassiä que ha
d‘"chra6", amb cha
proti4it a aqueulles geats ignorants " rapgnerneersalpa: ncyjon1 "aCti'a
rara general, cap a Garulla i escales.
fins ara d'una de les mes bella i paVapre espanvol "Canaleias", arnb
pulars manifestacions de la riostra
Arreet general, can a Valbcia.
terca.
Vapor eespanyol "Escolano", en llast,
A nosaltres, que cns ha cabut el
can a Cádiz.
goig de coneixer a ions el mestre
Vapor espanyol "Tiatore". amb cárCervera i hem pogut apreciar el seu reza general. can a"Alacant.
carácter modest i energic alhora„ el
Vapor suec "Sid l and". amb earre4
sea talent i rl seu criteri artistic beti ga general. cap a Getembmg.
•ólial i fonamcntaa, presidit en tot
Vapor espanyol "Margar", en nast,
moment per uzt sä i noble sentiment can a Gijon. .
no ens ha sorpres la sensadó que el
Vapor esnanyol "Colón", amh Ardebut de la seca actuació ha produit ree,' general, cap a Vinaroy i
enllfi deis tuars car ell sol. amb la
Vanor itan "T,masn di Savoia",
sera personalitat, rin garantía ferina
amb carrera general i tränsit cap ade -la bondat de la tasca artistica que
Buenos Aires i escales.
li ha estat confiada desenconar aJbe
Parcho,: espanyol "Infotril", amS
on snobs i molts germans nostres cArrega general, cap a Màlaga i es,
enyoren les bailes i enlairades mani- c3les.
festacions d'aquest art que tots porten/ a la costra ättima i que Dibi ha
fet flori arreu de la terra catalana.

o rem

cruTTIR A

Llet condensada

DIJES LLIÇONS DEL PROFES-•
SOR BARANY
dillüns, a les set de la tarda,
r d'enana. dia 8. a les datze del migdia,

[E PAG [S

tindran definitivament efecte a la sala
Cervantes de'rInstitut d'Estudis Cata.
late les dues lIionsque donar el
professor Barany, •illustre Ming han -,
emes. protessot de la Uniaerahat
d'Upsils (Suieda)i premi NehA aislas+
La primera Iligó Baldará da "Vortf-, ,
gen liberintic" i k mena ubre Mea*, cobiltatent:3141~ I.:44
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pumgge

senge, 6 de gener de 1924

E CATALUNYA
TARRAGONA
Eta Reta

S conseqüència de l'actitud
. tada pel secretan i del nosMunicipi davant l'actual
perneta, deguda a uns acords
ses per aquesta i principalrit a un que es refereix a
mortització de plaça d'oficial
s'assegura que uns
unas regidors es traben dedits a presentar. en la própesesead, una proposició aeianant al Consistori que ararla. jubilació de l'esmentat
:nrionari. foriamentantaa en
incapacitat física en Tia . es
..3ba per poder seguir exercint
cuereo de secretara Si aiab
s te, rassumpte donará, molt
Malgrat el temps transarregut, segueix cense resolre's el recurs d'aleada ínters isal per tres veins en cana, do l'acord del nostre Ajunmena d'emplaçar a la Rambla
Sant Joan el monument dele
'sacies de la guerra de la inleoendimcia, obra de l'escultor
pa.sä nostre En Juli Antanio.
-- A dos quarts de vuit d'auest vespre ha sortit a emirar els principals carrers de la
(1)1adó la típica eavaleada
jes Beis d'Orient. dirigintse
tea a la Casa de Beneficèneia,
-n es repartiran gran munió de
.uines als asilats, nens i ne-

Republicana, d'on era soci el
difunt, s'hi vela el pal, sense
bandera i amb una gran Ilaeada negra al mig.
— Aquesta selmana , amb
les formalitats de rúbrica, ha
pres possessió del carece, el
nou notari senyor Joan Coma i
Cines.
— Ha estat nomenat jutge
municipal d'aquesta ciutat el
senyor Ignasi Farree i Solé.
—a Ha mort als 89 anys d'edat N'Antoni laguereda i Atlas.
— A la sala d'actes del Collegif de Sant Gabriel. el P. Lluís
Maria Valentí, de la Companyia
de Jesús, diumenge passat donä una interessant conferència
sobre les Missions a l'India.
Insisti molt en fer veure la
dtterancia existent entre les
missions catòliques i les protestants. Tant si es mira pel
cantó del nombi e de. missioners
corn pel de l'estat econòmic. les
segones avantatgan de molt a
les primeres.
Acaba detnanant ajut als católicas per a l'obra de les Missions.
— El setmanari local "Pàtria" publica una nova, que en
les cireumstäncies actuals te
molta significació. Din així:
"Un han amic nostre l'Are
dia aria a comprar tina grarnätica catalana en una popular
llibreria de Barcelona.
Amb estranyesa s'assabenlä
el nostre amic que es trobaven
esgotats tole els exemplars
grarnätica catalana, afegint el
Ilibreter que en aquests dos
mesas darrers en portava venuts mes exemplars que no
abans en cinc anys."

La cavalcada ha resultat
mea Huida i vistosa, essent
aloa' gran l'alegria dels pebete que l'han poguda presentar.
— La companyia de sargela que esteva actuant
aeu Mundial ha hagut de pleCALDES DE NIONTBUY
r veles per manca de públic,
Teatr3
que no hi anava quasi ninpel motiu que els preus els
Al Cercle lnstructiu i Recreaabaven cars.
tiu, avui, dada de Reis, a la
—El nostre veinat es quej- tarda, es farà, per la cortitasar cada dia mas del passim ser- nyia d'aficionals del ;tutela, la
d'extracció de latrines, la represa del grandiós espectaqual cosa dóna lloc a qua con- cle en cinc ae!es; divalits
inuament es rebin queixes a divisa quadros, "Els Pastorets
falcaldia.
o l'adveniment de l'infant Je— La policia ha detingut al sús", amb l'arribada de SS. MM .
Miterrer de la Unió Joan Solé
els Reis d'Orient, els quals, desra (a ) l'Argentino. de Santa
peas de l'adorada, obsequiaran
F. de Bogotá, i Pere Fäbregas a les noies i nois que assisteiorgas (a) el Modisto, de Cer- xin a la representada.
a-a, coneguts professionals del
Aquesta (Asea fou estrenada
2batori.
per la mateixa companyia els
VALLS
—
dies de Nadal, constituint les
dues representacions que es
Notes vàries
En la darrera sessió de PA_ donaren, a les quals va assisa,itament fou Regida una .eo- tir una coneurrancia que omanicaci ó del Govern civil de pl anava per complert el salóairragena, assabentant que el teatre del Cercha un jala puta
l'obra es representa amb tata
trree d'alcalde de Valls,
accidentalment pel regidor propietat i amb un rcfinat gust
;7:ri Dalmau. havia de recaure artista!.
artitivament en algun conceOLOT
de l'actual municipi. Se_
EcoTelegrames
adanient s'efectuà la votació, !Desgracia
7.^ foil favorable a l'alcalde inAlliberament
nomice
senyor Dalmau.
Divendres a la tut Dolors Font,
A la mateixa sessió es nome•ipositari el regidor senyor de 6o anys, casada, tinguè la desncesc Compte Comes. Ah- gracia, estant vora la llar, que se
a;orment l'Ajuntament havia ti encenguessin els vestits, amb
concurs per proveir l'es- tanta rapidesa, que fou impossible
tat cärree, amb resultat ne- evitar que sofríe diverses i impor- -Ifa causat dolorosa im; a ssiö la mort del jove coma
;arici Antoni Lluís i Vallas, a
:a'at de 29 anys.
X Pacte de Penterranient
is assistit enorme concurranDl taüt fea portat a pes
ds breaos fina al cementiri, per
grup d'amics.
Al baleó del Centre de la U.

"fitédi g", de

hCill?,

'ertir de casa. córrer Rambla aval!,
iitAa Ramb:a humida, engabanyada
seda que vivim. i entrar al :dure
s.:arrer de rHospital a escoltar els
e.( .ndrins de -Phedre" és una testa
4 r no ens padem permetre tots
Es general, les companyies francesa que vénen de tant en tant, no
e , c.umen a dur, dint-e el ses sedan
,Osetori, obres del "bus teatre", sinó
Setsce lacelevard . QUall ve una comaanyia i debuta arnb una obra de Ra- I
Cae i uns cartells de calor groc ens
ha anuncien pels narren, sentim una
rara. Espesem que la nit rac:niaa a sea' una nodrida reunió de gent
de han gasa, de gens que es pensa
iseir bon gust i de gens que la seva
Pes:ció social "li obliga" a tenis bou
gas. . perra, dissortadament, no era
and; el teatre Romea estava molt
meeys concorregut que altres cegares.
La majnria de les llotges eren.bnides.
Ah elegante i als sw)bs d'aquí el
>s in de leacine es ven que no els secleix gaire. Aquestes animes de diem: armar i de coktail llefiscós, noIad es deixen entendrir pel "bluf" i
ti truculincies. Que hi farem!
Sean al tcatre i una cena inquietud
,ss fa inoanfortable la cadira. Tenim
lt gran respecte per l'obra raciniana
temern que damunt les taules del
ne stre vell estimat teatre es consuma una mena de profanaci
ó. Temeza
sur nopassi el que ha passat altres
egadss: que uns quanta lladres Ilensi. n a la cara del públie, embrutant-lo
senyspreant-lo, lar sagrat de la poePedí no Es abd.
traaquillitzem
.S'aixeca
• - si Vid

ir

•

taras cremades a tot el cos. En
greu estar ion portada a l'hospital.
— Ultra els telegrames remeses
pel batlle intercedint per ralliberament dels ex-regidoes empresonats,
a més d'abres gestions per ell realitzades, n'ha estas cursat un altre
signas per quasi totes les entitats
olo:ines. Cal remarcar que les
ques entitats que van negar-se a
signar-lo ¿oren la recrean' a "In-

u

leire

una mica: la presentació és discreta;
e/ decora: no está gens malament. 1
de seguida la veu musical i tébia Ce
Jean Ycsuiel, en ti-cucar el so del primer vers de "Phédre", ces refresca
• ••
Ei una cosa aconhortadora. per al
que es pasea (bes i dies parlant de
comedies que fan apretar a córrer,
poder, de tant en jant. meditar una
mica, parlar una mica de tot alló que
ia les nostres delícies.
Imag:neu-vos si no és una (balsa casualitat, en aquest lloc de crítica teatral on hi apuntem tants i tants noms
que jan riure. poder escriure un dia
com avui el nom de jean Racine. Comprendreu que és una cosa que un no
pa: ter sense una cena emoció.
"Phedre" és. indiscutibkment, robra mestra de Racine, l'obra mestra
nie tot el teatre 'rancie.
En cap obra com en aquesta . Racine
ha fet jugar, d'una manera tan adorable i tan tendra, l'amor i rieli. el
vici i la virtut, la delicada feminitat
i fa viril energia. En cap obra com en
aquesta, Cl vers raciniá va agafant
aquesta qualitat de sang libia i aquest
perfum només comparable al del bon
vi de Borgonya.
Racine. en "Phictre", segueix com
en gairebé totes les seres obres anteriors. el model grec d'Euripices. L'asgunient de "Phisire" es rargument
de "L'Hipblit eoronat". Racipe, pera
introdueix les seves importants modificacions. Primer de tot, l'Hipòlit de
bocine, encara que eervi la virior

dustria y Comercio" i la "joventut
Tradicionalista". Del "Circulo Español" ni tan sois se'n sonicitä el
concurs, car no hi hacia el perque.
L'actitud de les altres dues ha estat durament comentada per tothom.
— E! "Circulo Olotense" acota len gratis economies i per comenitar es donä de baixa de les
subscripcions de "La Veu", LA
PUBLICITAT i "Dach d'allà", pera, en canvi, ha contimat amb "La
Vanguardia", "El Brusi", "El Debate" i (Nitres revistes ben caracteritzades per la seca orientació.
Dies enrera també es donà de baixa
d'algun setmanari catalanista local.
A la Directiva hi ha persones que
den tingudes cona a persones raonatales.
— Dijous al vespre es tingué
noticia que serien alliberats els exregidors detinguts que es trobaven
a Girona. Poc despees es confirma
que ja luden sortit de la presó. El
divendres al matí se sabe que arriharten en el tren correu del migdia.
Acudiren a esperar-los a l'estació,
ultra llurs families i intime, un nombres públic, entre el qual hi haría
totes les classes socials, i distingides personalitats de diferente ten(leudes politiquee. A l'arribar el
tten els molla quedaren completament envaits, essent rebuts amb
grans mostres de satisface-ud. Amb
nodrida maniiestació entraren a la
ciutat, essent molt comentada /a
sobrada resolució.

CASTELLO D'EMPURIEN
Noticies

2 puedes: el roAtt, a 2
rals listig, i el negra de ti grane,

pagat a

com els anteriors, • i'75 pessetes.
—
El Casal d'Eabargiment i
Cultura "la Principal" ha elegit
per formar part 'sie la Junta Directiva els senyors Joan Cases, Florenci Respall, Salvador Vives i Marti
Mit6, els gneis ban d'exercir respectivament els cärrecs de vice-president primer, secretad i vocels.
— Han finit les tres sessiods seMetes de teatre cata/ä al Casino
Unió Comercial. El Comitè organitzador ha vist com el palie ha correspost a la seca crida i tot fa preveure que mes endavant un nou cicle será organitzat, tenint en compte
en escollir les obres, el gust del
nostre poble.
Per a diumenge hi ha anunciada la represa de "La flama", "Le
Merée", representació que ala organitzat en vista de l'èxit ates.

TERRASSA
Notes diverges
L'altre dia, a la nit, un carro propietat d'En Jaume Giben anava per
la carretera de Rubí, en direcció a
Barcelona, quan en éster a l'encreuament del carrer de Rubí amb
la dita carretera, el cavall que menava s'esvera, i en anar-lo a aturar
el carreter bola el tarro, causant
serioses lesions al conductor.
Degudament auxiliat, fou transportat a l'hospital i curat de primera intenció pel metge senyor Cistare. El ferit es diu Miguel Gil Serrano i té 56 anys, habitant, junt amb
cinc fills, al carrer de l'Infant Martí

"BELLA TERRA"

Es digna d'elogi l'obra que
executà el mtisic Joan Masd,

puix a inb el petar. i tinte son que

cobra del Municipi, com a professor de solfeig, ajuda econbmiearnenf els alumnes pobres
que vulguin apendre de música
Altrament es una obra molt
'loable. si es 16 en compte que
est äasilat a l'llospaal de la vila
por irnposeibilitat.
— Ha estat nomenat secretad municipal de la villa el que
fine ara ho era d'Espollos, En
.J. Busaall Roca.
— L' ex-alcalde caatellonf,
senyor Narcís Casademont, sita
venut unes finques que posseia
a Palau de Santa Esuthlta. i aro,

segons (buen, gestiona la venua
de es que posseeix a Gastella.
Tamhé diuen quite l'ex-alcalde senyor Pere Planos busca
venda.
Segons rumore. es la por a
qua el iiraegat inspector de l'Ajuntar/ten! faci joaffeia.
— El jut g e militar jr Fi-

:meres. senvor S. Montfort. ha
(tonal. !liberta/ absoluta al que
fina ara la gandia provisional
senvor l'era-os e/ Vila. maquinista de la Central Elactrica de la
— Continua encara a la
presri de Fianeres el nostre val-

ant ex-alealde popular senyor
J. Bordas de la Cuesta.

VILAFRANCA DEL PENEDES
Mercas vinícola :-: Nova Junta
De teatre
Ila arribas. anib permís, preces
(km del Marroc, el jove poeta
N'Antoni Guasch, el qual formava
part de les trepes expedicionäries
espanyoles.
Li desitgem un Ilarg sojorn a la
seva llar.
-- En el darrer mercat vinícola
hi ha hagut molta calma, efectuantse poques compres. El vi blanc s'Ita

la noblesa de rsorignal grec, s'humanitza una mica, es cristianitza una
mica. L'Ilipóltt de Racine sent amor
per una donzella disscrtada ; no es la.
passionat, només, de la ballesta, la
.macr;ga i el sanglar escorredis.
Aquest amor d'LEpólit fa més humana
i més natural la seca repulsió envere
Fedra i fa també mes forta i mes humana la gelosia de Fedra.
Euripides converteix retira en una
dona monstruosa. En la fa acusadora imp:acable i criminal d'Hipólit, purament per despit. Racine ennobleix
una m:ca, suavitza el perfil de la
cantelluda i esgarrifosa Feclra.
Prinser de tot, la part banca, la part
acusadora, Racine rencarrega a la senventa (Fileno; Racinc, borne de la
Cort de Unís el Gran, no pot tolerar
que una reina cum Fedra comen certes balsceses, que baixi fina a les ser-

vils mentides.
La fina de Mircos i da Pasifae, sota la ploma amorosa cle Hacine, es
converteix en tina dama del XVII,
una gran dama de caen i óseos, ainb
el Ilevat ¿al cristianisme al fons
l'anima, torturada per una passió incestuosa que la consuma i
de cap a pena, i que la fa cauce de la
seca grandesa.
Pere la moral, el comentari moral
catól:c, s'atrapa a la diadema heroica ce Fedist, i el remordiment, cristia amb tota la seca agudesa aseatica. es presenta per primera segada
en el teatre florit a apassionat de Hacine.

Fins ara, Hacine, en les seves obres,
havia vestit amb unes paraules de púrpura, de rosa i de diamant, aquelles
accione heroiques de la Grecia, adaptajes al gust de la perruca i la casaca,

pera seguint el fil de les passions, les
nimio dele temperaments, tense preocupar-se de la moral. Hacine era un
dolcissim pagà. En Fedra sembla que

EL GOVERN DEL DIRECTORI
ELS CENTRES HISPANO-MARROQUIS HAN PRESENTAT UNA EXPO$100.
DEMANANT QUE NO SIGUI SIGNAT L'ESTATUT DE TÁNGER
HA ESTAT NOMENAT DEGA DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE BARCELONA EL DOCTOR FERRER PIERA
Nota del Directori
A les non 'va acabar la reunió del
Directori, facilitant-se la segnent
nota:
"El Consell del Directori Isa estudias un projecte que es publicará
avías, sobre l'amnistia en la propietat literäria, és dir, facilitant-se la
inscripció d'aquells treballs i obres
els autors de les quals no haguessin
complert al seu temps els preceptes
continguts: en la vigent Bel de propietat literaria.
També fou examinat detingudaruent el regim de les Diputacions
Provincials, estudiant-se la manera
de reorganitzar-les substancialment,
tenint en compte l'especialitat de les
províncies forals i Ilur diversa situació.
Es treballa, a mes a mis, molt intensatnent en la coniecció d'una nova hei municipal, podent-se dir que
quedara enllestida aguces mes.
Finalment, el Directori va assabentar-se d'un telegrama de l'Alt Comissari d'Espanya al Marroc comunicant la notificació ile l'indult concedit a favor de l'indígena suara condemnat a la darrera pena per la Comandancia general de Melilla.

Una altra nota del Directori
Hem rebut el segon número de
la revista grafica mensual "Bella
Terra".
Té el carácter d'extraordinari, és
dedicas a les lestes de Nadal-Reis,
i Consta de 60 pagines, de gran
formar. La coberta és tricromada.
El sumari és nodrit i selecte. Conté poesies de Tomás Gatees, Anna
Maria de Saavedra, J. M. López-Picó, Guerau de Liost i del poeta hala Prilussa, traduida la darrera per
Josep Carnee; contes de Caries
Soldevila, A. E. Sorel, traduit aquest
per Carlee Capdevila, i Just Comes; elogie del desembre i del gener, per Blai; un article, estudiant
la personalitat del genial arquitecte
Antoni Gaudi; quatre pägines gràfiques de la història del moble; sis

pagines de vestits, abrics i capells,
modele de les minore cases de París; reproduccions d'escultures i pintures de Damiá Campeny, J. ReJaume Mercadé, Doméncc
Carlee i Francesa Vayreda; retrate
de la senyoreta Núria de Ferrater,
del gran comediògraf hala Luigi
Pirandello, de Maurice Barres,
d'Henri Fahre, de Pilar Alonso,
d'artistes del Liceu, de l'estrella del
cinema Bebé Daniels i altres; informació estrangera: aspectcs populars barcelonins a informacions de
les cases Segura i Busquets; crónica de societat, de teatres, de !libres,
etcètera, etcétera. En conjunt, .cap
a cera cinquanta gravats.
La collaboració artística é3 així
mateix notable. Hi ha la portada,
tricromada, de J. Mezquita-Alinee,
una caricatura de l'Ana i illustracions de Joan Junceda, J. alumbra,
A. Cacillo i J. 11. Marques-Puig.
En resum, aguces número és encara superior al primer, que obtingué un tan assenyalat èxit de crítica i de públic. Es un número que
pot competir amb els de les mes
notables revistes de l'estranger.
roo nitrbgen, a 30.

la seca ánima i la seva ploma fan
una virada, i seus ulls guaiten el
camí que mena a Port Royal.
• **
A que és degut aquest canvi dins
l'obra raciniana? Els que cenen en
"Finare" un model de pura poesia i
de digrassima retórica, dificilment ho
endevinaran. Els que vegiu en "Phedre" una obra humana sota tremolant
d'tmociú—cremocie continguda, però
vivissima—, els que saben olorar en
lis creacions del poeta les tempestes
del cor de l'home, que es fixin una
asma en l'època que fou escrita -Piledre" i que repassin una mica la vida
de Racine.
Quan Racine escriví "Phèdre", tenia, si no recordo malament, trenta
set anys. Estava al captävall del periode inilamat i desordenat dels seus
amors. Era un poeta cortisá i donjoafase, d'una gran audacia i d'una gran
despreocupació.
No obstant, la llavor jansenista dels
seus primers anys sembla que en aquest
punt culminan! di &sorites va germinar dins del 'poeta.
En aquesta epoca. després de l'es-

trena de "Phadre", es quan Racine es
casa amb una dona burgesa i honesta,
i guate es converteix en un borne de - .
vot de bon seny.
Contribueix sens dubte al penediment i a la conversió de Hacine, el
fombs precis dels Emmetzinaments,
en el qual estaven barrejades les dones
mes famosea de l'epoca: La BrinviDiera, la Vigoureux i la Voisin. La
fou una de les amante mis /Iigades a Racine; ell l'abandonà per
una actriu conegudissima. la Champemelé, que fou la creadora del penonatge Ce "Medre".
Saleta que per gelbsies i ventanees,

A la presidencia també han donat
una altra nota que tracta de la Junta inspectora del personal judicial.
Diu que les correccions imposades
per aquesta Junta. usant de llurs facultats supremes, fosen: 15 destitutiene; 2 trasllats a càrrec d'inferior
categoría; 8 trasllats a arrees de la
mateixa categoria; 1 1 postergacions
per a rascens, i 7 reprensions, o sigui un total de 47 correccions.

L'Institut
de Crèdit Agrícola
La ponencia nornenada per la Junta de Credit Agrícola que fou creada per un Retal decret del Directori,
ha formulas ja ravant-projecte que
se li va encarregar i que comeneara
a discutir - se el dia 8.
Ha forrnulat vot particular el comte dels Gaitanes, per la Banca privada, i el senyor Llanos Torriglia
pel Banc Hipotecari.
La base primera proposa la creació de l'Institut de Credit Agrícola
de duració indefinida, amb
a Madrid, i que es regirá per un des
cret-llei.
Tindrá personalitat premia i capacitas jurídica per adquirir, posseir i
enagenar, i dependa del ministeri
de Foment.
La base segona diu que l'objecte
d'aquest Institut sea fer prestece per
a l'agricultura i la ramaderia, i poda realitzar altres operacions accessóries en la inversió dc cabals.
La base tercera assenyala cent milions per al capital de l'Institut, que
aportará l'Estat autoritzant-se al Gocen per emetre dense per aquest
efecte.
L'Institut podrá ernetre obligacions amortitzables al portador m'ab
tal que el seu import co excedeixi
del duple del remes per l'Estat al
moincnt de fer remissió.
La base quarta din que els presteca slauran de dedicar exclusiva-

el noin. de Hacine també corria erebolicat en aquell procés tan terb
d'emmetzinaments, de mieses negrea i
tota mena de practiques monstruoses.
Racine es va suposar compromès;
es va veure la presó a la yora. Potser la pise material, el menyspreu per
una dona criminal que ell hacia casimat, totes aquestes coses plegades, el
feren reflexionar una mica i, en dibuixar en la seca nido el personatge
de "Phedre", els neguits, les angúniel, els remordiments, les punxes ascetiques que comeneascit d'apuntar
dintre el seu esperit, contribuiren a
formar aquell conjunt aciirable, aquella tendra i verinosa barreja de deessa fatal i de dama caiguda.
Fedra és una sublimació dels pecats i dels remordiments d'un genere
femení històric, que Hacine coneixia

molt a fons.
• ••
En poques obres cm en "Phedre"

les rígiCes unitats del teatre clàssic

aguanten i ennobleixen la meravellosa
acció i serveixen de triare confortable
al Svoele"Mne és el comeneament de la
tragedia; Hipòlit conta el seu amor
ti vell Terámène, un amor dissortat
que l'ha de dur a la desgracia del seu
pare Tesseu; Hipòlit se sent menyspreat per la marastra Fedra; aquest
princep, fill de la reina de les Amasanes, Es el símbol de totes les nobles i fresques joventuts fracassaces
per un Fat cruel.
L'aparició de Fedra amb la dida
apassionada per la seva reina, fa el
contrast de tot alió que Es aristocracia i dignitat, iunb tot alió que Es
servil i plebeu; lÅ tragEdia de Fedra,
en Esser comentada pela liarla de la
sensata, s'afebleix 1 s'empetiteix; el

ment a l'agricultura, ramaderia i
traneformació dels seus productes.
Sols es podran concedir pristecs
a les associacions que estiguin legalment constituides i ofereixin garantice de solvencia, i per excepció a
s'articulara, quan aquests els garanteixin amb hipoteques de finques, cellers, installacions agrícoles, molins,
etcétera.
Aquests prestecs personals hauran
d'ésser majors de 2,5oo pessetes i
menees de 15,000.
També es podran admetre alires
garantice, com valore de rEstat, lletres de canvi acceptades per asociacions, etc.
L'interes deis prectecs será d'un
u per cera mes que el tipus del descompte assenyalat pel Banc d'Espany", i no es cobrará comissió.
Si s'estima convenient es podrá
donar als prestees la forma de compte corrcnt de crèdit amb garantia..
La "quita" i espera o la suspensió
de pagaments en qué es constitueixi
qualsevol entitat prestectária de
l'Institut no privará a aquest del
dret a exigir el reintegre del capital
i interessos en la forma i terminis establerts ai contracte.
En cas de concurs de creditors
de fallida, tindrà l'Institut preferencia en quant al reintegre del capital
i interessos del prestec sobre eis altres creditors, anib excepció d'aquella
que Migran reconeguda per les Ileis
preferencia especial sobre determinase bens.
El Banc d'Espanya podrá concedir a la pignoració de les obligacions
enteses per l'Institut i que hagin estat suscrites, i als comptes de cris
dit que obri anal, garantia de les mateixes, així com als descomptes de
les Iletres de canvi que postra la garantia de rInstitut, les condicione favorables que perfilen el reglament
delL Ba
aban sce cinquena eximeix dels impostas del timbre i drets reials la
constitució de l'Institut, remissió i
amortització de les seves obligacions
i els tractes en els quals intervingui
cona a creditor o deudor. També e:ciencia de rimpost d'utilitats els beneficia que fassi i els interessos de les
obligacions que enseti.
I.a base sisena preveu el régim de
la Junta Directiva, composta d'un
president, dos vice-presidents i dieras vocals.
Els càrrecs duraran tres anys i es
renovaran per terceres parts, podent
ésser reclegits.
En acabar el tercer any es /ara la
primera renovació.
La Junta no:llenara el gerent, el
secretad i el personal purament precie per als treballs d'administració i

inspecció.

La base setena estableix corn han
de fer-se els balaneos anuals.
La base vuitena determina que
radministració dels pòsits passarà a
formar part de l'Institut, el qual assumirá les facultats i atribucions que
mis ara corresponien minisieri del
Treh all , Comete i Lubistria i al delegal rege de reisits.

El degà de la Facultat
de Medicina de Barcelona
El sots-secretari d'Instrucció publica
ha emanes al general Primo de Rive-

iolor generic es torna un dolor anee&Aje.
En Fedra hi ha la intenció del crim
i del pecas continguda per la noblesa
que ha de tenir una reina; en la dida
(E.notie aquest erial i aquest penal es
realitzen, com es realitzen en el cortisä Ilagoter i en el lacai innob/e.
"Détestables flatteurs, presea le plus
Ijuaeste
Q14e PlliS Se faire au: sois la roli-re ce-

[leste"
d:u Fedra a la seca serventa quan
s'han consuma totes les desgracies de
la tragér;ia.
Ili ha un moment, en "Phedre",
que fa genial l'obra de Racinc; és
aquell inonideg final del quart acte,
quan Fedra fa el comentati de tota
la seca passió, quan esclata el remorduutetut l'horror pel pecat comes, i
quan crema, pero, encara, de passió
i de gelosia.
En aquest punt, la inspiració dramática de Hacine agafa una volada li rica immensa, com tus s'ha vist encara en cap ce les seves obres anteriors,
i !tomes la tornasen a vence en certes sitnacions de "Athalie". Hacine,
sellan descompondre els plecs de la seca túnica académica, cense desfer-se
Cros, ni deixar-se aliar, va encenent
un escalf tan Irania i tan punyent, que
racesta als moments més apassionats
de Shakespeare.
Hi ha una altra escena meravellosa,
en "Phedre". Meravelloses ho són te.
tes, pecó aquesta especialment. Es ja
al final del darrer aete. L'escena ee
Teramere, contant la mort
Aleshores, ralexandr1 s'eixampla, es
fa ondulant corn un heaimetre i es
fa plastic i marmori com una metopa.
Rotorden la figura d'Hipòlit dalt
del carro. amb cia casulla valen», qua

ca dues reíais ordres: una referent
als auxilis a la maternitat i una altea
nomenant degà de la Facultar de Medicina de Barcelona al doctor Ferrer.
UNA PROTESTA DE L'ESTATUT
TANGER
Una Comissió dels centres hispano«.
marroquins ha lliurat al Directori una
exposició demanant que no se signi
l'Estatut de Tánger, cae aquest no receneix els drets espanyols.
—Si Tänger—diuen—ha d'ésser alee
tat internacional, sic es possible cap sobirania i encara menys una personast
tat subjecte a tutoria.
UN INDULT
Me)illa. — S'ha rebut l'indult de pene de mort de rexseargent indígena
Mohamed Samarni. acusas de tralc16
durant els fets de juliol de zpx.
Havia d'isser executat a prisma
heces del matí.
PER ALS INSTAL.LADORS •
D'APARELLS SANITARIS
Reial decret declarant suspensa rob.
serváncia de les disposicions contingu- t
des al capital cinque de la llei d'Administració i comptabilitat de la Hit
senda pública per a l'adquisició a Anglaterra de 3.e 00 tones de carbó de
Cardif.f.
Reial ordre d'Hisenda resolent l'ex-I
pedient promogut pels senyors
ca i altres industrials de Barcelona
sdre uncid d'un epigraf en la tarifa
de la contribució industrials per ala
instanadors d'aparells sanitaria.
Avis del ministeri d'Hisenda amase
ciant que examinará i prendrä en con.
sideració la Junta d'Aranzels Valo-e
racions totes les noticies. dades i indicacions que se li dirigeixin durant el
mes actual per a la fixació dels valor,
de les mercaderies que han constituit
el comerç crimportació 1 ecportati6
ri.'ry 1923.

Les disposicions
de la "Gaceta" d'avui
La "Gaceta" publica avui el re»
glament provisional pel qual han de
regir-se les Juntes centrals, provindais i insulars de proveiments,
creades per reial decret del dia 3 de
novembre darrer.
Els articles primer i segon traeten de les facultats conferides a la
Junta Central, que no són altres tge
regular els preus deis acides de
primera necessitat, fiscalitzar i limitar o restringir la circulació de
substancies alimenticies, intervencid de fabriques i iallers. magatzerns, dipòsits i establiments comercials en els casos de confabulació,
arribant, si calgués, previa l'autorització del Govern, a la incautaci6
i expropiació de les mercaderies.
L'article tercer fixa les condiciona en que ha d'ésser feta la incautació.
L'article quart tracta deis serveis
d'iniormació, que han de facilitar-se
a les juntes per les Cambres de
Comerc. Consells provincials de
Foment. Seccions agronbmiques,
etdttera.
L'article caique fixa les sanciona
que han d'ésser imposades per les
infraccions i defraudacions en guaina:, pes, preu i adulteracions.
L'acaparament, ocultació o especulació abusiva es castigará amb

ara abalicen el cap com si ensumessinl
el rastre de la mort...
• ••
Madeleine Roch és una FeCtra dios
na i correcta; no és una Fedra ex.
cellent. La seca ven de contralt, plena
i fonda, Es la veu que escau a una
heroina tan madurada. sentimentalment. •
"CeSt V OMS toitte entic're d
[proie atlaehie"
aquest vers on culmina la confessi6
passional, aquest sers que ha viscut
en tantee bogues precioses i perfumailes--la boca Ce la Chainpmesle, la
boca divina d'aquella Mtle. Clairon

qua ens parla Diderot, i tantes delicades i nobles figures educades dintre la tradició scl teatre francés—, Madeleine Roch el digné com un bruel
salvatge, però que deixava, intelligenta
i matisades, sitiaba per sillaba i Iletra per !letra.
En altres moments bou excessivament afectada; arriba. a descompondre
llarmonia. Pecó en algunes escenas
per exemple la primera part de la
insinuacid a Hipólit, e/ monbleg del
quart acte i el moment de la mort,
alai'leleine Roch va assolir una vicia
i una intelligencia de dicció adorables
I el seu gest sempre fou tendre i de.
cldit alhora.
Jean Yonnel, en el seu Hipalit, ene
sembla molt, perb molt apreciable;
seguia la rnusica del vera en un to
menor; la seca ven. metMlica i catea.. ".
ta, ii donara tota la vibració humana
necessària, i el seu gest i la sea
gura no profanasen gens ni mica
.
gran obra racittiana.
Deis altres actor., encara que v.
desentonessin elli atsiolut, no val ill psv
na de parlar-ae.

»4 toda a.

a

Diumenge. 6 de erener de

LA PUBLIDETA?

la pérdua del cinquanta per cent del

valor de les mercaderies.

MES bEL RDBATORI DE MIG
MILI° DE PESSETE8

Les reincidericies es castigaran
imb la suspensió temporal en t'exercici de la indústria.i comen:, i a
mis a inés, s'exigiran les responsabilitats que pertoquin per desobediència a l'autoritat.
L'anide sise faculta a la Central
per delegar en les provincials i insulars les atribucions que cregui
• oportunes.
L'article setè encarrega a una comissió permanent l'execució d'aquests acords.
El valúe parla de les facultats dcl
president.. . El nave tracta de la sulistitució
dels vocals per suplents.
El dese fixa les sessions de la
Junta Central i la scva reglamentad&
Els articles it. 12. 13 i 14 parlen
del personal auxiliar.
L'article 15 tracta de les Juntes
provincials i insulars.
L'article lb es refcreix a les Comissions permanents de les Juntes
provincials insulars.
L'anide 17 obliga a aquests organismes al compliment dels acorde
de la Central.
El 18 es refereix al personal adMinistratiu d'aquestes Juntes.
El 19 parla dels inspectors.
finahnent, l'anide 20 diu que
contra els acords de les juntes podran interposar-se recursos per
conducte de la junta provincial.

L'empleat de linstitut Grograne I Estadfstic, N'Antonl
Fernantlez. adm presentat Cepoutimiament a la policía, per
tal da fer deelaraelons sobre el
dosf ale ronlitent per l'atnhulant
de Currens senyor Boto.
Ha dit el senyor Fernitinleð
que el din 27 de desembre va

ÆL REPEIIT0111 D'APLICACIO

Vizo, entre el caixell "Dolores"
i 1;1 barra motora "San Francisco...1.
Na can hacer desgracies personals.
V.n ri A
g aragnssa.---La vaga deis dipòsits de Casablanra conlinua
en el nialeix esta!.
El 3 obrers han conferencia'
amb 1 'a 1 ol-11dr i el trocernailor.
no arribant-se, pera. a cap
acord.
L'ASSEMBLEA DE CATEDRATICS
A‘111, a dos quarts de eine

D'ARANZELS

La "Gaceta" insereix da seeüent disposició:
Vist l'expedient incoat per
nquesta Direcció General (la
de lamines) per a ira apoyada
del Repertori d'aplicaeiú dels
nranzels, en virtut I le la Retal
Ordre de 2 .1 de niarT darrer;
Resultant que en la tramitació de l'esmentat rexpedient
s'han observat ile disposirions
-vigente l'oil precirtment l'informe de la Cornissiö permaneld
de la Junta d'Aranzels i Valoranions;
S. M. e/ Rel (q. D. g.) con-

formant-ee amb- el proposat
per aquesta Dh•erviö General i
d'acord' ami): el Directori
s'ha servil disposar ene
c..aprovi definilivament el Repertori per a l'ampliació del vigent aranzel. que,
quest, sera objeete d'una. edició oficial, amh toles les reformes acordades, en complisnent del disposat en la Reial
Ordre de 24 de mare de 1 92 2."

tenle tina conversa anih el senyor Solo. el anal li exposä el

sen prophsil 'le realil zar molt
acial ttfl cialge a Paris: i coas
sigui (pie 'unja de sor) ir de
SPI'Vl s i en el vorren i 110 mulla
fer diversos rnehrrees, li va

prestar que el.: tes ell.

El seit vor Fernander va riere..
i alesheires el sencor Solo
li N'a donar ROO pre sseles per
frene., un 1,1111r1 de tren i un
altre por vagó-llit. fins Parte.
i a nul s ti mds. per dese/upe nvorar diversra robes i »tes
qíio lenta en diverses ra y es de

comnra-cenda niereantil.
Tantb.) ti va enearregar que
Ilior. t s tul aixii a la nota Pan
Alegre.
El senver Fernander. que no
ha torno! a 1,111 , 0 el nett !UVI& ..
va complir fol . Pis enearreex.
aeontreanvaill a la ¡ove n
Central del Nord per farturar
requipalge.
ABORDATGE
Vinro.---Aquest 'naif ha nenerit sin ahordatge en la riera de

eeelbral la tercera sessid
do l'Asseinblea de catedràtics

d'Instalas d*Espanya.
"LOS AMIGOS PREVISORES'
DEL PORVENIR"
Sevilla —Aquesta larda s'lla
facilitat una nota als periodistes, parlant de la inspecció
practicada en l'administració de
la Socielat "Los Amigos Previsores del Porvenir".
En aquesta nota es prevé a
la Societat que no ingressin cap

entitat mentre no es rebi cap
avíe previ.
LA GRIS! DEL TREBALL
Saragosita.—Continua el problema de la crisi del treball.
A l'Alealdia aeudeliten diariament n'Itera d'obrera demanant
trehall.
Els parats aún més de cinc
mil.
LA LIQUIDACIO DELS DRETS
DE DUANA
disposat que le recarree
que ha de cobrai -se per les
!Manes en la liquidació dele
drels eurremponents a les mermolerles importudes i exportados durant el mes de gener a c
quals-tual.pgneds
bajel d'esser efectuat en moneda ele plata esprfnyola o en bit-.
Mella del Datie d'Espanyit en IInc
de feral() en moneda d'or, sería
de 4 7'6 2 pessetes per eent.

REIAL 011DRE DE FOMEN't
Foutent
Pel
dielat la setriienl Beta! lwdre:
"S. 311. el Ilei hl . 1.). g.!, a
pro/miela 1101 Cap enearregal del
despalx (le Fonient. i d'aeurd
ainh l dietionen del Colmen

d'Obres públiques, s'Ira servit
disposar que itu lü t i a loe mi modifieiti ni a introduir excepcions
en la ltrinls ordre ele 5 de juny
de ti 17. per tal (ami l'esmentada resolticiö aptirabel solament
als que prelenen minores en la
paviiiiontacid de tranis de earreleres abans que l'Esta l ho
eregui indispensable, contri-

buint d'aquesla manera a la conuelitat del transil. a Pero/nil'execueió
mia sie l'Estat
la malura primer i en la conservacid de la via després i el
benefiei lima', no pugui invalidar els drets de l'Estat a fer pel
set] cumple les minores e) alterar els beneiicis que als AjunBonetas pobres de recursos reconeix la Illei de travessies i el
seu reglament i el d'aplicaciú
de la llei de carreleres ni mermar les obres que de conformitat al primer (I aquests constitueixen les travessies.
-

Darrera

hora

DE MADRID
COMI:NICAT OFICIAL

DEL MARROC
A primeres hores dc la matinada
cha facilitat el comunicat del Mar•
roc, que diu aixi:

Zona occidental: A la posició de
Tezi Alma anit s'apropi al
costat del catad cobert, calguent tl-

rardi quatre bombea de ma.
Quan es creia ene se n'havia anal
tira un pot de metralla pel front de
Tafersit, que entra a la posició, causant les següents baixes:
Alfereç del Terç, Cesar Ro-?

drIguez Her»andez, Ileu; sergent Claudi Sala i legionari Domanee Ililaritm, greus; sergent
Josep Co p io, caporal Rafel Calvot i legionaris Seceria Rodríguez i Ferran Mancho, tnenys
greus; caporal Ferran Martin i
legionaris Josep Reyes, Frederic Ruiz, Josep Mesa, Antoni
Palomino 1 Brun Soller,
havent estal evaquats sis d'ells
a Taferit i continuant els altres a la posició.
L'esquadreta del servei d'aviació
ha recorregut el front el dia d'aoliservant molta gent a Beni
lud.
Zona occidental.—S'ha efectuat
un bombardeig a la Zaina d'Arab i
poblat de Mesora.
A bord del "Vicente Ferrer" marxa de Larraix una expedició de repatriats, composta de 4 oficials i i6o
individus de tropa del batalló de
Sòria, i i cap, 7 oficials i 285 individus del batalló de Lleó.
A la resta del territori no hi ha
novetat.

"EL CAVALLER DE LA ROSA",
ESTRENAT A MADRID
Aquesta nit cha celebrat al Teatre
Reial l'estrella de "El cavaller de la
rosa", ópera de Strauss.
El local era tot ple. ha agradat en
conjunt perb, encara que alguna dels números de la partitura han
cstat molt celebrats, han estat trobats
una mica pesats.

DE L'ESTRRANGE
L'AMBAIXADOR D'ITALIA A

.MADR1D, INSCRIT AL PARTIT
FEIXISTA

ELS SEUS .MERITS
Ruma, 5.—E1 senyor Mussolini ha

lliurat a l'ambaixa ,:rer d'Itälia a Madrid. marques de Paulacci, una carta
d'inscripciO al partit feixista, volent
testimunejar d'aquesta manera el seu
afecte envers el fidel i antic servidor d'Italia, pare del cloriós i jove
heroi Fulcieri Paulucci, que dona la
seca vida a la patria, i sagaç polítie
que prepara a Nladri ,', una política
d'aproximad(' cuna. Italia i Espanya,
la qual culmina amb la brillant i fecunda visita del Reis d'Espanya.
El marques de Paulucci aporta al
feixisme un dels nottis més simpàtics
ea el monient en qui es porta a cap el

renaixernent nacional, una pura i noble tradici6 de patriotisau i trenta
anys de fide l servei a la patria Italia.
—Hayas.
LES RELACIONNS ENTRE
ALEMANYA I TURQUÍA

Notes d'Esport
BOXA

Berlín, 5. — S'assegura que el
Reich negociara dintre poc temps
un tractat relatiu a la reglamentació de les relacions entre Alemanya
i Turquia.—Ilavas.

GIRONES, MORGAN BLASCO
PUIG VENCEDORS

UNA MONJA QUE FOU INDUI-

DA PER LA BEIll'ON A DEIXAR LA N'IDA lit:LIMOS.%
Parle, b. — En l'ersqiiea
sobre la mort de Felip Daudet,
ha estat interrogada recentmeist pel jutge instructor una
monja jove. sor Claudia, qual
prestant serCel a les presons
femenines hacia tingut sota la
seca vigilancia la germana Berton, l'anarqffista assassina. abeolla tereulmenl, i a cauro
d'ella hacia portat una Illetra
a l'anarquista Vidat i el 'libre
que rebia el niateix (tia de la
cesa mort ( 4 1 i n ce E eil l i • De les
declaracions de la dita monja ha
resultat que in Ilelra no moltenia res itsiI ii er al jutjat,
, perl) les declaracions que ella
t'en eón interessants.
"Per ordre de la mesa superiora vaig terne en el cäreer
sota la nieva vigilancia la germana Berton. No he estat convertida per ella a les idees
anarquistes, per?) em persuadt
que liauria estat Inés ntill en
el! puble , en la vida civil, que sota l'haba relign'es. Amb la inteneió de seguir C1S seus C011vaig delaar la presú el 5
de novembre, La germana Her1 on in'havia atonal una lletra
Isst' al rilibrer j.c Famiter i fra-

dreça d*En Vidal. No se qué cosa (leía aquesta Relea. era molt
usuta i cm recomanava probabliunent a aquesle senyors.
Acinesia religiosa cercava,
e fecl icament, una coltecció. i En
Le Eaouter i En Vidal pronto1c: re]) d'ajudar-la. La monja declara després que el vespre eomcm. aren els reniordiments i
passa una nit agitada.
"Vaig començar de comprendre (111P baria rem e s tina

deixant Ila 1 res6.1.'endenin aig
anar a casa una germana nieva
j no he torna( nade entre els
amjes de la germana Berton".
Sor Claudia. que es troba actaalment Oil una casa de la seca ordre religiosa. sera pròxi-

mament enviada a la casa mare
de pro%Ineies.

Divendres passat va celebrar-se al
Circ Barceloni l'anunciada reunió pugi'istica a base dels matchs internado.
nals Gironés-Armanet i Marco - Gen
Nforgan, els resultats dels quals foren
completament oposats. ja que si un
dels nostres compatriotes. Gironès,
crucé per le o. al sen adversari.
tre. Marcó. perdé en la mateixa 'forma.
("lirones i Armanet brearen en darret lloc; el francés procura sempre
Multar a distancia. aconseguint en ele
tres primers rounds gräcies a aquesta
tieetica. avantatjar el set, contrari rier
mitjä de les seres entrades d'esquerra
i (treta. Gironès, que en començar
l'encontre adoptà una actitud capeetant. pogué adonar-se al segon round
de que el francès encaixava malament
el seu crochet de dreta al rostre, i en
apuesta col/Hinca deba pasear el tercer round, que fati del francés. En
el quart ternos Armanet continua (re•
ballant per imposar el scu joc a distan
cia, peda ben acial hagué de plegar
vcles, en vista deis armfments fle Giroque rnalerat el blocatge del seo
adversari India heu sovint l'oportunitat
de tocar-lo durament a la mandíbula.
7.2 decirla del francés no ocorregue.
peró, ¡inc al remad següent, en el qual
el campió de Normandia ‚in pogué
cap manera sostreure's a l'atac del C3
tala. que per cinc vegades aconsegui
fer-le anar a terra. salvant-lo la terminació del round de quedar lora de
cornbet. Despris del minut de desean,
Armänet no ten abra cosa que aixecar-se de la cadira i, local amb precisió pel sen contrari, anar a terra una
cegada mes. però apuesta pel compte
deis deu segons fatidics que recessaris per tal que un boxador magul
ésser considerat fora de combat.
Armanet. malgrat la ceva desieta,
demostra ésser un excellent esgrimista
que domina sempre en el combat a distancia: a mis ames el seu cop nn es
pas dels mis fluixos. corn ha proven
Iss senyals que deixen a l'adversari
Gironès dona de seguida la impressió
de la seca superioritat. limitant-se a
e›perar el moment nportfi per atacar
vincer decisivament sen, necessitat da
fer un esfore considerable.
Marco davant Ceo Marean sufrí una
equivocació, puix que creient que podia
posar lora de cotnhat al seu contrincant el que (medie fou ell. El combat
ion min "duel" en cl qual la ciencit

pugilistica no es veje en lloc, ter
ótlicament cts adversaris propiisrcl decisiu. En el cinque ramd
batalla esdevingui terrible. Tots
boxadors encaixaren cops capaços
derribar un mur. En el round segü
Marco, que atacara incessantment,
a terra per dues vegades comple'ame
esgetat: e/ "gong" el salvi En e
menear el setè temas es 'Hura a
atac furibund i enèrgic completame
inútil. puix que el peatones. encara lt
mal parat, ho encaixava tot atril)
somriure. Esgotat per complet Mar
torna a terra per vuit. nott i cinc
grns. respecticament. L'àrbitre sen'
Ca s anovas. en vista de que ni Ma abandonava ni els seus segons
Cacen l'es ponja, delira el comhat. cfin
cedint-se la victória a Gen Iforgan
manifesta superinri nat del seu adv.('
sari resultat suc hom no san nt
alma concepció de l'enconde per p
de Marco hauria fet variar ja que
polonès no es revela m.s molt sunert
els combats preliminars Deos
i López feren match nill: Puig ce,
Mornpä, per pura:. i Blasco a R
tumbe per punts. Eh das darrers en
contres foren molt bells. narticularm
el nue encara Blasco a Rey.
La concurrencia. hastant nombro
surtí molt satisfeta de la reunió.

PER A AQUEST MATI
Aquest matí al Teatre Cómic Id
hattra una reunió popular de hoxa.
la final Gaston Ande r. on et/ sis mande,
lluitara amb Bol) Martin Robert. excampió ama t eur de la Marina francesa.: Aracil aniSe Venirle Ciclone,
en nuatre rounds. Mulat contra Garcia
i Nlarti contra James.

EL M. T. E. DE BUDAPEST,
VENÇ EL BARCELONA (selecció) PER t A o
Corn a fi de la gran quincena internacional. el F. C. Barcelona la
fet desfilar pel seu terreny l'equip
de la filigrana. cl NI. T. E., de Budapest. celebrant aliir a la tarda el
primer dels dos encontres concer
tats.
Conegut el joc d'aquest equip honpares pel nostre pûhluc. i ävid aquest
ele gaudir-lo. acudí en gran nombre
al camp de Les Corts. però hem de
constatar que no ricial pas satistel. pel fet que la superioritat dels
atletes de Budapest s'imposa sobre
l'onze tan inferior que arrenglcra
el Barcelona.
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Any Nou: Vida Noval a Reís Reines!
tingueu present que avui
Per a l'Home

Alemany

APRENEU:

Francès
Anglès

Senyores i senyoretes
Aules particulars, úniques a Barcelona, especials i exclusives per a senyores i
senyoretes. Lliçons a domicili. Classes econòmiques, Adhuc en les classes econòmi q ues solament s'admet un linntadissim nombre d'alumnes, que són ensenya-

des per competentissimes professores catalanes i estrangeres, sota la immediata
direcció i inspecció personal del Director. La moderna organització d'aquestes
classes, a base d'ensenyament individual i independent, permet que cada alumna pugui començar en qualsevol moment i des de qualsevol grau de coneixement,
i progressar amb facilitat i rapidesa. Demaneu prospectes gratuits a la Direcció:
carrer de VWencia, 245, entresol (cantonada Passatge Domingo, entre Rambla
de Catalunya i Passeig de Gracia). Telefon 1815 G.

Tothom
PARLAR I ESCRIURE
aviat i be, pul aconseguir - ho graelable e nirol una

persona sola o tota una familia. en el propi
tiondeili, per l'eNcient sistema lingvofono del

LICEU DALMAU
Qualsevol miquina serveix
Demaneu avul matelx prospectes a la Direcció:
A Valéncla, núm. 243-Baroelons-Tel. 1845 0.
D'excepcional int e res per a families, entlegis, professors i alumnes d'idionies que vulguin aconse-

pot aprendre en el domicili propi, per correspondencia amb el LICEU DALMAU, fàcilment i depressa tots els coneixements i aptituds de la mes perfecta
Cultura General i Comercial. L'organització especial del LICEU DALMAU,
Única a la Península, garanteix l'èxit mes complet Altres Centres docents
han intentat imitar-nos, pub llurs alumnes, a la fi, es dirigeixen a nosaltres,
perquè aquest ensenyament implica una organ:tzació que no pot improvisar-se.
En canvi, tots els nostres alumnes, de tots els estaments i graus de cultura,
beneeixen les facilitats del nostre ensenyament, pels sorprenents resultats que
en tots els Casos proporciona. Demaneu prospectes gratuits: Carrer de Valencia, número 245, Barcaona. Telèfon 1845 G.

guir resultats positius

IDIOMES

i per a la Dona,

Parlar i cscriure perfectament francès, anglès,
halla i alemany, en 4 a 8 mesos.

els

ORTOGRAFÍA

Coneixements

i correspondencia general i comercial en els
dits idiomes i en catalá, castella i esperanto,
C11 2 a 4 mcsos.
CALIGRAFIA
manuscriptura aristócrata, comercial, ràpida,
"redondilla", etc., en 1 a 2 111CSOS.

són
l'A ristocräcia

.ARITNIET 1 CA

de

abreujada per a totes les operacions de Comen:,
Banca i Horca, en 3 a 6 mesos.

l'Esdevenidor

TENEDURÍA DE LLIBRES

Les Aptituds sön

de Comiere, Indústria i Banca, en 2 a 5

111(10›.

ESTENOGRAFIA

el Capital mes

i dactilografia, aplicables a tots els .idionies
csmentats, en 2 a 4 ITICSOS.

Positiu.

No perdeu remera •acillant.

Un equip lingvo-

Des de qualsevol gran de cultura poden adquirir
facilment aquests concixements, que constitueixen rúnica riquesa ben Rime de tota cventualitat
social, politica o económica.
Demaneu avui match prospectes a la Dirección
Carrer Valencia, ass, Barcelona.— Tel , 1845 G.

fono o una matricula del

LICEO DALMAU

Comerciants, Banquers Ccmptables, Advocats:

la intervenció de l'Estat en els Hibres de comptabditat, er, fa avui doblement necesitar' que adopten el sistema Centralitzudor—patent--Ja generalitzat a tes principals oficines de França
Estats Units, Alcmanya i altres pitillos. que simplifica i aela r eix moitissim els 'libres Diari, Mejor i Batanees, dina les prescriprions del Codi de Cometa. . El nostre Liceo, donant I lna prova
d'ésser la primera Inslilueia de la aova da llan a la p enínsula, tia retina tots ets elements practica per a l'ensenyament i aplieariú del sistema Centralitzador a tots els Despatxos i Oficines,
rep CORettlles i dóna Mequivoques instruccions per correspondi•ncia i pereorralment a la riostra Direcció, de les 17 a les 19 l l ores, els dimana, Mol l a i dIssables. Avui es tambe tmatmeat per
. ala Comerciante j' articulare la legalitsació de Mur Comptabilitat. Demaneu el ilustre prospecte gratuit a la Direceiö General del.ICEU
¡CEO
L
¡CEO

es l'obsequi mes

Per

IrCEE.

311:» AL. ILle IVJE AL. 1E7

Correr yalénala . BARCELONA - Telèfon $841 O.

ICEO

YCEE
YCEUM

positiu per a
tothom i per a

sempre

rl

einenge, 6 de gener de 1924
Es pot dir que de l'equip blau,, va jugar cadaseó pel seu
snpte. No hi havia linies; tan soinenj ganes de Huir-se individualent, fent aixi ineficaces l'admirate tasca de Piera, la bona voltios, d'Ella s i les magistrals Mterencions de Plattko.
Eis hongaresos no han pas satiset coi la primera regada; guar„, peri.i, una collocació perfecta.
oil{ centre ha destorbat perfeccon,,nent els avanços dels seus
rincants. El mig esquerre ha cana, bona impressió, i eis davanters
çactiqu en amb justesa la passada
dominen el joc de cap. Tato ha distingit el defensa esquer-

amb gast -accedí a aquest prec la' trarä la , seas supresnäcia mera
Junta Directiva en ple, quedant, per l'Espanyol.
Tots els partits es contenerse a
tant, aquesta novament constituida
les tres en punt de la tarda. .
en la mateixa forma que abans.
Ultra aquests partits de cansinoRUGBY
nat, al metí, a Sant Boi, _jugaran
ELS PARTITS DE CAMPIO- ei reserva de l'Espanyol contra la
Unió Esportiva Sambolana.
NAT PER AVUI
Avui es torna a reprendre el campionat, essent assenyalats dos interessants partits, un al camp del
DIES 6, I 7 DE GENER
Sant Andreu, -entre el club propieU. T. E.
tari, contra el Cadci. El primer d'ade Budapest, guanyador de la
quests dos cueles es un dels canCopa dllongria
didats al thol de campió, per la secontra
va- brillant actuació d'enguany, el

Eis rquips s'arrengleraren a les
dres del senyor Larrailaga (catrie no va estar gaire eneer01. de la manera següent:
g. T. K.-Kropacek,
1: stesz, Orth. Nadler. Braun,
Opata. Siklony i Jenny.
gotx tona.-Plattko, Coma, Sur'. orralba, Elias, Carulla, Ce: :o. Gracia, Blanco i Aparici.
rilners moments del partit

perdre el partit d'avui li representarla un greu descens en el cams
pionat; per tant, és d'esperar que
arrenglerarà el seu millor quince.
El Cadci, en aquests moments, és
una incógnita, ja que presentará un
equip completament noto essent la

,

F. C. Barcelona. que acaben de
complir la desqualificació imposada
per la F. C. R., jugaran pe' Cadci.
Es dificil de preveure el vencedor,
ja que In ha un equip que tothom
desconeix per complet.
L'altre encontre tindrà lloc a Sant

• ea part anotàrem, digne

. una precisa centrada de
. que en voler-la rematar
topa anda el porter. resulast ...aest lesionat i havent dese sitituit. Els hongaresos ronjugant sense esiorear-se,
tina
i sense ganes d'atacar.
aquesta amb una falta
cta. totalment imaginaria Piera,
.:1encionadane , el tirà a fora.
Durant el segon temps els blausosa mtlloraren notablement; amb
rò. els hongaresos continua-

ua

nt

ren düminant, i al .cap de poca esna de repres el joc s'apuntaren
ittic gol de la tarda, d'una /Tímida ato b el cap del davanter cen;:e recollint un centre de l'exterior

Boi, entre el C. D. Espanyol contra
el C. Y. Barcelona. Es diu que cl
Barcelona deixara de presentar-se,
j aque els seus "ruggers" fan causa
coma amb els nedadors pels motius que ja coneixem. En Cas de celebrar-se, será nur partit ile prova
per l'Espanyol, ja que definitivament veurem el que donara aquest
equip, per tal com fins ara no Ira
Iluitat en campionat amb equips de
de la vaina del Barcelona; aquest
darrer actualment es troba en tota
forma, pel que creieni que demos-

equerre.

ESPORTIUS 1
;lema a la 'arlo

Publicitat

Edició 5-21manal d'Esporls
..terlint les Irles inte......ssanIS
rrnacions
LA CURSA JEAN BOUIN,

ELS PARTITS IE FUTBOL ENTRE HONGARESOS I CATALANS, EL CAMPlONAT DE
RUGBY

l O(Š els alte- actos espor-

PREU lo CTS.
rem

un magnitie

xut de

..lta de Piera rematant una
sisada de Torralba, que el porter
Liratus molta dificultat. i Platt. /.1111r: altres oportunes i encertaes in: -cenciono, fou molt aplauit cii u butjar dues rematades ociado, 1 . . Yinterior esquerre honga-

Liceu
- --------

Gran Teatre del

tres :teles, del mestre Pubis:4a.
Niarianela, pels celebre s ru rtistes Cainpifia, Alcaraz, Palet,
Daintani. Torres de Luna, senyoreta Velitzquez, Frau i GaIlofre. l'orqttestra l'autor de la música, mestre
Dilluns. nii, t'unció 24 de
propietat i abonament, Mariaprimer:" reneta. - Dijotts, 10,
presenlack; de Parsifal. Mestre . direntor. OLlu Nlemperels.
Dieeeci.") escimica, Lu dwigIfohrt. i debut dels cidebres anist es Belene \V fidtir tuno, R.
Schubert, Marrad i .1011111et,
Groenen, 14. Wiedemann. Gomençarit la funció a flOs quarts
. 1 primer
tIc Ntill, i l'intermedi .1(

1neerPeee•veMPeeeosteesmrees

ren..ndre inaccessible.
En resum, un partit poc interes-

an
• ss

No itavent-se pogut confirmar el
te • eiern en la nostra ediein d'allir
especte deis jugadors lesionotp
Barcelona, en el partit
tarda l'equip que lluitara
M. T. K., de Butiarest,
ingrat per Pascual, Planas,
Torralba, Sanxo, Cantlla,
:' j ura, Gracia, Blanco i Sagi.

A VALENCIA

éraf. l'ataca, 5, a les 1924
E1
entre el C. D. Espanyol
el . 1 ocia, que no estava corn CC.
r(sultat molt aburra. - Han
rnpm
un gol, sobresortint la
asca
olor d'En Pinyol.
El
r.ribatliely ha causat bona
apir
jugant contra el Gintinästk,si ial ha batut per 4 a
,;(-; DE L'ESPORT-

Per

JIS DEPORTIU
A sie . .a tarda, al camp de Sant
Ânm tindrà lloc un interessant

Pariil

entre els Reus DeportM i
l'Avenc.
Aquest cercle presentará el seu
complet i el Reus Deportiu,
' , bus ens comuniquen, s'ato-enaten ta el mateix onze que °brinel titol de campió de Catalunya
de s egura Higa.
Aixn la preveure que aquest encontre revestirá el ma g no d'interés,
* e.) per la qual és csperat amb en-

Teatre Català

-e-

Oran companyla de "remele. Opereta I revistes de
PEP VIIIIAS

T.

L, gköpgst
Campe d'Hongrla

comiat de
la companyia. Tarda i nit,
el eolossal cartel!
LA MONTERIA
i EL GATO MONTES

Avtti, ditunenge.

contra

F. C. DilICELONA

.4444••n•••••
Gran Teatre del Bosc

16 de geenr
a les 2.45

Empresa Sindicat Musical
companyia (In sarsuela
opereta . dirigida pele primero

* Gran

nol.01`S

Pepet Fernändez i Manuel PraFerran Sala
das i el
Leyda, en 11 que figuren les
primeros tiples Concepció i Pepela 'Huerta. el eolossal bariton
DomeMee 31asan4s, • el tenor Rosalti i el novell barttort graciene
Enric Font.
tiran; funvions per a ;0;111,
ditInIrn go, ti Ile gener. Tarda.
.1 dos quarts de quatre. La Mon.
tarta, per Coneepci.i i Pepela
Huertas: Pepet Fernatttl e i. Mas
sanes. Pendas. etc.: Serafín el
pinturero, erelteiti de Pepet Fer¡Mudez. - Nit , a dos quarts
deo, Chanto la Camarera, Los
cadetes de la reina, per Conrepujó Huertas i Ende Font; La
montería, J unl n cl jnnleix repar-

Ii11111111111iliiri11111111ili111111111111111)11111111111111111111111111!1

,144+444+,44+»TEATRE TIVOLI
Empresa Francesa Delgado
Gran companyla cómico-

lírica
AMADEU VIVES
tarda, a un
Ataii. ala ni
quart de eine:
DOÑA FRANCIEQUITIL
por 1;1 setionie e ta Ma l'y Isaura. -.t'atilde Martin i Lazar.) i senyors Redondo, Cesonave, Palacios, Frontera.
Nit:
DOÑA FRANCISQUITA
litt'

Xuatanya.
Li senyor president esposa els
iotius en qué fonamentava la setlimisi6 la Junta Directiva, acor4.f-se, per unanimitat, despres

de

s

d'una serena i ben portada discutió, en la qual prengueren part diTesos associats, ratificar amb tota

tormesa la confiança que en la dita

huta tenia el Club dipositada, tire'
fren,b refiri reameatada
.1915,-"Iffigaeseime.,_

remeted domador Franchi,

Parda ames 1 rtuarlrets biblics sobre el NeIxement de !Untan: Jesús, pos artistas senyors Radia,

BOXA

----

cinc:
TEMPTACIONS DE SANTPERE
LES EONES FESTES

Pelea. dalo', larda, a les

MI)

Junyent, tintine 1 Ros 1 Calen.
EL TIO DE NADAL
Concoma u ballet@ populosa
Vasabte toto els dles de resta 1 ele
digno, de cine a 51111 de la tarda,
dm s de Nadal 3 la Candelera.
Entrada pel c rrrrr de Validan**

/
tee44444.0114404444441/60.64,1

Companyia catalana "Estudi
Cirera". Avut, tarda, a dos
quarts de la comèdia en
tres aetes JImmS Sanson, i la
peça en un acto El marit de la
difunta.

val lt rotulado de tres nanols. Bar..
ni'. votara 'aleares; el11111/A cauta.

bol, internamonat a ileu rounds de
Des mlinits:
FRED DAVISON
(anglos, 11P la primera serle)

i4444.0~444«44~

o
p
F. E. h.

Temporada de Tardor
Grao eom p an y ta de nomedlis
41.4111 - SONAFE

Teatre Barcelona

contra
HILARI MARTINEZ
i canifo d'Espanya)
0051115 de quatre tiaras. Arbitre.
Julke I cro umeiradiara de ni

ade-.

g

PliEl'S 1•01•11,ARS
Entrada general, DIJES pasiebia.

A y o', diumeng e , comiat de

›reer st guste, cotaDat hl Saura tal desean!' de quingo
minuts
t, Es despateaadomptaduria.
.i., NOTA -Del

e.

-A
re s
ARISTOCRATIC g j A

SALO

sica del mestre Pan Luna,

LA MOZA DE
CAMPANILLAS
crea ei O del s not ab i lisa i Iii s
artistes Roser Leonis, Fenal Herrero, Roser Ferrer,
Frenesí) Gallego, Ricard
Fusté, Marian Ozores, Caries Rufart. Decorat nou dels
reputats •scenògrafs
Bulbena i Girbal

- - ESPORTS -.
*e...444

6 de

Interessant partit d'entrenament entre els primera
equips

REUE DEPORTIU

Telefon 1371 /s.

Campió de Catalunya

Segona Lliga

Avui, diumenge, programes

de grans bits: La torre de Reste, projeetant-se la tercera jornada d'aquesta insuperable super-si.trie; El signe del "Zorro",
insuperable film de gran presentad& interpretat per l'intrópit Douglas Fairbanks; Penediment, gran film dramatie
de gran sensació, interpretat
per l'eminent artista Bart Liteil; Donya Terremoto, gran
tirotea; Revista mundial. Nit.

.11.114444114,4411.911.444.9."

Saló Catalunya
GRAN CINEMA DE MODA
I trio
Notables
.41 111. amuleto,. grao matinal. tarda. 11 n1,, 5es 10I15. Nit, Vean ¡oro lins hie rany:
DIFERIRLE
VI
secano jornada, kiiblim ereació de
la reina del turne'
ifeor ro. MELLEN
rePoneolula per totnom rom a la
ines gran e-trrila de la cinema-

estrena de la quarta jornada de

La torre de Nesle. programa d'artistes associats:
Robin deis bese" pel poputar
Douglas Fairbank; Tess al pafs
de les tempestes, per la seno
rival Mary Pikford, i d'altres.

,

gein

del roaltra estrena: si
gar. Dona, dilltins, l'etit del Me:
Violetes imperial., serena Jornada,

AVENÇ DE L'ESPORT
Camp de l'Avenç
A les 3'45 tarda
rI14444.4444444~4,-,-~•~e
--

DIVERSOS

44.11144444-14.414-*

EXCLUSIVA DE REVENDA
S. A.
Es despatxa per a tots els
teatres u partits de Futbol
M. T. K DE BUDAPEST

COLISEUM

contra

per Raquel äleller.
!olor, un altre eSdevenlMent:

VACANCES, per Charlot.

4441440.111144411.

1•5 5••5 1 5•• 5 ••••••5 5 •••••••
Gran Teatre Comtal
Gren Cionme ,RnhAmie
Aval, allintanae; SeSald matinal d'II
a I i tarda I int, arana programes.
to rormoSa- comedia km teme"3ee; la 1.1 11(1 111;1 cotilleo El torero;
el grandids Ihm Ele ~Ola del cerrar, pel Nül de lea (Maltea; V formula Ilal 1 015,031 tlim La dama de
11101110read. ä la essid Sr la
4,11 n 11;1 del nana 5151111M, Euienia
Id/OrIS Villeld, la

a

int,
ealossal

aerin Ele mitterit de Parle.

i
4444441404

Avui, diumenge, sessiii matinal i primera de la tarda, El delinqüent, per Frank Mayo. Ultima projeceiú de El breases'
buit, per&Ethel Clayton. i la cómica Aprofitant les hores de
lleure, sessie3 especial (l t ! les sis
oh.. la tarda, estrena de El tercer petó, Programa Ajuria, drama, per la .gentill Vivittn Martín; dxit de la comMia El päl de
la dehesa, per Clara VIndsor, i
la cómica El base ball a l'ordre
del die. Nit, el mateix prograIlla. - Dilluns, estrella de la
primera jornada de la gran pel!Mula La mäscara de ferro.

1444.4654.6 1 4444,414e 5 1 N 5 e

Palace Cine

ORQUESTRINA

GRAN SALO DE /SODA
PROGRAMES sELEETEs

CATZZ-HAARA. Contracta»
Reynits-TapIneria, 35, primer.

aviii, ditimenge, primera sessid
qUalre a alS afama.
tres quar's
butaca 1115 1111. especial, 075: Pr e
Segona Sfealó,-ferncia.1pst
de ala a vial: pecas especial. 1
pesseta: prorerenela, 150 pis
Tercera sessin, a les den: prens:
esporlal. 0'7n; preferencia. 1 pta.
PrOlercifi de notabies reincides:

-- 4•444444
FUTBOL

Avui, diumenge, din
gener de 1924

Cinema Princesa

pee444.044.11.44.4.444444.

Granlel.

Calentada

F. C. BARCELONA
A les delegacions: :tragó, 279, Miraos ("Catalunya
Imperial", S. i Pela
yo. t ("Pati Blau")....Aviat
s'obriran . noves delegacions.
11444411444444444444+044 •44

Venus Sport - Palace Ball
Ronda de Sant Antoni, 62 1 64.
Tigre, 27
.Avui, diumenge, tarda i nit,
hall de societat per la banda
Venus Sport, dirigida pel senyor Ponsä. Estrenes:
One-Step "Nilo Land", Fox-trot
'El bello don Diego", tango "El
l'oran".

u

In famosa enrnedla A lee triaseres; les pelliailles l'Amigues El to-

CONCERTS
y

reno i Pamplinee llop de mar; Lee

tras ¡Ilusiona, per Pula
et 551 de la alt, estrella del
eitiedratna Flamee de pato*.
15

.

0

444.4~-144.0-o-o-rs.*4-~D•44,4

PETITS

iMENIIII11111311311111111111111111ENIMIt

F. Mas Sarda
Fills
lusa- faci - talen - CI1110113

Palau Música Catalana
Avui, diada dels Reis, a les
cinc die la tarda,
Institut Catea de Rítmica
Plàstica

Ingis cusmas

20; Rambla del Centre. 20

Teléfon

1430 A.

4113111111111111111111111111111111111111111M111111hu

pel;
5 0 ppaersasuel teess eas ()del u() pr

a

me
();e s

Auditärium, Astúries, 85

(Gire Mil/este')
Cinc grandioso" combate, cinc!
PitigiriAMA
Primer combat. a quatrP r011nda
de tres dandis, Muten contra Ca.
tale; segrol e g erldrIt. 3 sls rellnds
de tres rotulas: Mulat •cOntra Ji..
menea (rovenjal : tercer Porobat,
II Villt r(llindi de tres minnt s, /Da.
eil contra Roca; (plart combar, a

picarasca, ial Irai
LA SENYORA VOL UN NEN

d'Antoni Paso i Ricard
Gonzhlez del Toro, mú-

g

Jazz-band VILA

Avui, diumenge. Charlo 1 el
comte, Els ulls de la mòmia,
La filia de ningú, Tess al pals
de les tempestes, primer episodi: La dama de Monsoreau.
Nit, segon de Tees al país de les
tempestee. - Diltluns. El signe
del "Zorro". - Dijotts, La sin
ventura.

a les deu:
L'extraordinäriament aplaudida sarsuela en tres actos,
Nit,

.•

Grandiós èxit del

'teatres Triomt i Marina
i Cinema Non

LOS CADETES DE
LA REINA

. .
.

El saló mäs hIglinlo de
Illoreelons
Concert tarda I nit

re1.1444.0•4******4444.14**

L'opereta en un acte i dos
quadros

Una

'pati Blau

Excelsior

GANDIDO TENORIO

.

••••••••••«•••••••«••44...

Avui, diumenge, festivitat
dels Sants Reis, matinal
a una. Tarda i nit, cinquena
jornada de La dama de Al o n so
reau, Ele hernia del carrer, A
les trinxeres, El torero. Nit, Eugänla Grandet.

Avui. diuntenge, comiat de
la companyla. Tarda, a un
quart de cine. Exilios del
bonic sainet en'einc quadros, original d'En J. Fernändez del Villar, música
del mestre J. Guerrero,

•

RESTAURANTS

Teatre de l'Orfeó Gracienc

/. 0 rint velluda per a ntrearts, 8 de
gener, a les (leo de la tia, al
TEATRE DE NOVETATs

LA SENroRA VOL UN NEN

▪

Exposició del Pessebre
CASA DE CARITAT

444.94444•34•0444.9.44.04'

Nit, 3 les Sea, Ia caini •ala aleatalt

(MOL:ESTRENA SUNE

'".444444.44104444~41144,-

•re.441444+944.944,99******1

Tratre Espanyol

10 de gener
Inauguració de la gran temi
porada de varietats

1DM:in-Argentina

Oran campanea de «muela
de JOAN VILA

Dijous,

fflebeeN444.6~1~4fte

1 la celebre troupe d'aurbliates
saltadors, únieo al món, els
A Ifnier.
i deIS ri01131,11/SSIMs amistes
Kidi Norodraehi; Kr ina n dr • Z 5.Wat; Ku-ka-di, i .•Is divertidissImi
clo,ms Navas I Gerome, Silva
Ninchi.
No • rA.-Antiesi . ..tire estä dogal
de catearme central.
Pilitin›. no In batirá ranció
Ditnaris, ‘iia 8, MG a les deit, darren dia ate ti temporada.
GRANDIOrA VETLLADA DE l3OXA
Es desli g ue a comotadttria.

deis
te ta, dodoentre, Mada
Tarda, a les (Malta . , maznIll e earrevista p n un arte 1
teil. 1. I.a
cine quaitros:
LES RONES FESTEs
.. eatel 1 ptrarehe
La

-

I

¡Mil) el» ells
Vuit Peone estratos.. suit!
i lis divertldfssitus clowni

un tres artes.

•••

ELDORADO

ovin. milmenzii. larda. a l e s .nqaIn', I ni!. a do s glacis -de den.

LA SENYORA VOL un NEN
F. C. MARTINENC
Presidint el senyor losen Cuatiec asas, va celebrar-se el divendres
darrer junta general extraordinaria
dei F. C. Martinenc al cinema

4.655~0•644•6•4.444444

ser/rotos aEnGts

tusiasme.

AL NATURAL
1 ?Medias

+6•46eded.fflfflaceabbed+

(I anca,

$6044444.444444.444.644444

:r

A 'les sis, secció especial,
nit, a les deu, gran moda:

temperie" Internatlobst arreenceste". ronnea 1 amo'.
tal. Duerme/ Mr. Ventees Canee',

neun

ro per al sotleig de joguines que
sessid dre
lindrä flete avui, a tla

cerquen un personatg e , al Teatre °Mala 7tcanea.

LA MALA LEY

CINC EquEsTRa

Extraordinarias funciona
AliEl; A HAIICELONA

Denla, nit, voten entre?. aemliu
veure El vtdu trit t Sis autors

Avui, diumen g e, tarda, a
dos quarts di' quatre, primera s-eci(S:

Tr. A Trzr NOVET ATg

Avui, diumenge, tarda, a dos
quaris de qualre. la famosa
rondalla
LA VENTAFOCS
A dos qua; • is de sis:
ELS PASTORETS
Sants Reis
anub Parr1liada dels
d'Orient, que repartii•an joguines als petits espeetnttlo rs , als
quals els ser Iliiirat. tant en la
cine) en
SCSSiö de La ventafocs,
la de Els pastorets, un núme-

1

Comean yla de Comädlee

ilidalgo,

111/04404444410004444114SMMMI4

ineralls.

~44.8+14~4•••••••••••"
TEATRE POLIORAMA

A4.0444444004444444444114.."

Telefon 3500 A

Gran

m
Itt se.ittilit

1 Miela . d(5 la tarda.

senyores -Martín. f.:izare i
1 sonyors- Redondo: .del Castillo, Ponce, Ilernärulez,
Frontera, etc.
...?
Z
-ffloo.644+.4444.444......

Romea

dos quarts de sis.. Nit , corniat
dels en:Monis urtintas Madeleine Roch et deán Yonncl, M'ab la
Daudat:
mav.itifica obra
SAPHO

elleeetre-eve

s

camearea444•44.66~4
ELDORADO

4•44~~~04**

1

7,0 rninuts.
tal Sega an atif e durará
contliliolorin.-Es despat ;uf
La Dolores.
PIZiximu. setmana,

a

.

vana; e NOU PALaw-itivis

iiIIIIN11111 .1111111 111111 ill111111111111111111111111111111'

l

Cap .. les acaballes de l'encontre
Ii blaii-grana reaccionaren. Llur
;:ierei, ha estat massa tarda,
er la r . ual cosa el marc hningares

' .NN701.„

t

PLÁSTICA ANIMADA
Vestits i decorat d'En Jauese
Dlongueres.
Localitats a taquilla.

De; Pattmaitata Wieweal. Tarda:
Lisa trievanota. TM: La torre
III" V Jornada; La dipute« t
tal•tert. »eme, 011uns: Dalo oonn
Mi Ni Non, eikmeNie; Mamen La
Misa dasIsa.

(tan, pele Melles)
SS. MM . ala Reta d'Orlen; repartirme Jtigulnes a iota els nene t
nenes que aliStatelsIn a la fUnCió.

TEATRE NOU

Avui. 10 de propielat i ribonament a lardes, a dos tpiarts
de t;ine. L'òpera espanyo a en

ene al pede ei lee umentte, n 1
darrers; nene eentnsrets el es.

a t. Lo tarro 4. Nade IV Jornada;

ilLe Wilte0111111

85 alistes espan y els I estrangers.
PREUS POPI:LARS
Entrada 1 Indicar 01113 powitas .

campió de Catalunya
Camp nou del C. D. Europa - - - - A les 2'45 de la tarda
ENTRADA 2 PESSETES

5

Are Ateniense, staal6 matinal d'Ir

(saltan pela Inclleel
D. PRP GIAMMUIM
(gran broma)

vult onagro»:

L011 00b

O. D. EUROPA

M.

a IR. guatee de la tarda,
PROGRAMA NON PLUS ULTRA

I. UN AININICA

magnifica presentac10, decora; especial de sorprenent efecto.

Els Espectacles
eiens;evenomannesmoznimmumut

otinhenge. duda dele Reta,

• dotze, gran Matinel de BOXA.
Tarda. a lea quatre, t ntt, a dos
quieta de den:
EL nin DELS MELODRAMES
EI limes trieliallrame en set actas

Muna, 7, a des tiliarta de deu de
la nit,.grendld• eadevenimentr
Debut de 15 eomPanYla InternaClenal de revistes del
PRINCIPAL PALACE
arnb la revista en vInt quildrOs

CA1119011S1
triomons
'nterpretacimis 4e

Memileinter-Peät
WalkyrIs

SAL* EVPORDANESA
11

Ave ahueses, a dos gen.» t1e

1

seda Areil 414 MBISte
Joart

^4414•4444~1161144OMMI44.

104144:: : RENDE»

majoria dels jugadors procedents
de la dissolta secció de rugby del

7. d'interés. Cap el final de

La

leWeleimeeweee,
erMt Oblic

L
• ilatwur 08 LA

eiretwurrotiitawli

SALO DE RECNIO DE FAMiLIES DISTINGIDES

I. Duran* '<tuestes bo n es es delip atArta, nillrrierdre, reten% matinal d'II a
la tarda. 1111
numerades per a la sersió especial de lea sis delea
;,iiiviran buteques sesoid.
SIS. A I.
a dos quarts de (mitre: sepas, raperl, a
▪ yarda, primera
Cols dila
lunie. autmest
n*u (5e zer.)..d...
Pte
alt
TCMIte
1111 ZUree,eserl'agtendRA
eel
Dona. SIL ß dos *arta de den,
▪ enantae. (exclusiva). per Viole
de brome, neme, dillUns. estrena * la co••• prägrams amb le • cinta II asysish
II ?soy texelutIvai, per Weeley Sarry; ist ambaa r.
medst Les eirmanallaW ree de
1111
NI Patios...11 la cenara mella Drama. ENAND o• amad asenteetat Mear
• lo pomo, de broma. D'asalte que ee, las Mese teseineteL brin" Seta- I

reelots Lanan ~ÑA

RaIRXENExamommiclietKiNERRIEREEERIIIIIIIMEMIEREW

la eompanyla. Tarda, a dos
quarle de cinc. L'entremes
I
PARA PESCAR UN NOVIO
la formosa eomädia en tres
actes, dels germans Quintero,
EL RAMO DE LOCURA
Nit, a un quart d'onze. La

xamosa comedia en tres ama.
tes, de Neo i Abatí,
El orgullo de Albacete

Dimarts, debut de la com-

rzria cb ico-dramitica

ea, smb fa

ribmedli e,quatteetiöteie
INba In ujoe,~ NaperIbmist

DEMANDES DE TREBALL

OFERTES DE TREBALL

MEILITORI
ciart. get,2aule, a,ssehegp.saigin,a.eceessesl ir lair. eP crea --

que sepia,' escruten ea-

sentar -se

d9ensittla collocacIó de corredor
s O. Escrlure a ti\
L 1 (tTa, nnflne rr ols fin.

J
1:,ci,E:
i.A0bV
ru

Jeecr • drogue*. ea

PRENENT
eesit, a. t.serture e

AP

CITAT. B. T

RECADF.RS dneeeetsettlen.15Esicnreree:
LA PUELICITAT. B. T.

*Min.
cANBRERA es betestIla.
a LA PUBLIGIre

TAT. D. T.

per a Set. de fi a ti

Pre.
MINYONA an yt, es necesslis.
LA PUBLI.
tele" catalana.
CITA?, II. T.

Enrame a

es neressIta. Escriure •
LA PlIBLICITAT. II. T.

un/u
per
APRENENT noeeteau"eglia,digr=
I.A PI I IIIICITAT. R. I

detalle detenta wßdeoeoe o
JOITE procurador per estilete a *res. Medettla e lmes prriensions metiere
▪ LA PUBLICITAT, número 147..
trusa (renta des Issys.
ti
babIlllek5 franca 1 11121 OUT*
al Mel. es netwitilii. Iraertunt 5 LA
',LICITA?. P. T.

a vr

MERITORI

latit, es ueeessIta. !sitie/re a LA PUBLICITAT, U. 'f.

plea.gzeir-e
ecar . aEshenet2.0 es
GROOM S
BLICITAT, B. T.
do mostrador per a
betel, JOVP, es neresalta: escriture: LA PUBLICITAT, S. T.

DEPENDENT

mostrador per

ENCARREGAT de
a restaurant, es
necessIta. De 30 II 45 en».
LA PIIIILICITAT, II. T.

Maman' dMbres, es
APRENENTS necessiten. Escriure
• LA PUBLICITAT, B. T.
per a botita de
Joeulnes corle*.
dora del ram, es neresalla. Escrture a
LA PUBLICITAT. 15. T.

DEPENDENTA
CUINERES

eambreree. ea 'mensseriure o LA

tan!.
PUBLICITAT, 31. T.

AuRNA
esmere

o

pENDENT

b.en eäglegmjilis.
DE
se raresolti. busiele a LA PUILICI.

II. Y.
• TAT.
i.a.,e
mmort

Emitir° a

electricista. ben prectle,
MECANIC es necesslta. Entinte a
LA PUBLICITAT, II. T.

11.~~1111eMIW'
ite, a La
te.
ele
,

R

Chasaalyne Freres, traust,
per a tenctre. Garree Gruy ersale. 96, entreaol.
muna. La eme oda
important d'bspanya.
Especialitat en laplasoi religiosos. Espetarle pernianent de quede a Volt, eras me, oleogrelles. etc. Fabricarte de mares
motliures.-No compren gens" sentar
silueta* fül. F. Mouttalcon. betark

TAPISSOS

1 01151

PortarerrlaNd.

.

copetes

Unpermeable, pret. ha-

RE la* rallasim. Fabrleact6 previa.
Anierican Styl Salmerdn. 57.

Construectd de teta
mena Memo.
Carrer Blas% mimare 63. •

MAGNETOS•

I aureolan* de merques
arreditades, garantitaats.
Preus reatare. Raynard, S. A. Taller", 35.

PIANOS

Tota la música catalana I
1 pites les altres 'dicten'
del mdn. condiciono molt espectals.

MUSICA.

RAMIRO, A. A.-Tallare,

ROTLLOS. T'estalléMona
lea espeeinla
melt

RAYNARD, t. A.-Taltee.

CAIXA

de Cabete, pela& barata. Mallorca. 125, Interior.

motora e. e.. efe e. de 11111...
%ene a pros itaaterlie. reas.
C. $ UMOS Abel. 511.

TRES

femenina dhsertptorl.

sYNIONI.

LA PueLiCITAT. e. T.

VENDES

DITERSIS

elrierWrwor7 Ktieuernitauca rgigare
.14

7ms

▪▪

'

anx
Idee lithinas,

DAURAT,e1
dilecte del púb
Indiscutiblement el millor de producc
nacional, elaborat a les seves grans cyv
que posseeix la Societat a tlarci

a ilan rao Xampany LUMEN
g

p

SE SERVEIX A TOTS ELS HOTELS I RESTAURAN
VENDA A TOTS ELS CCLMADOS 1 DROGUERI

IDEAL DE LES SENYORES
DEPOSIT1:1 DE FORNITURAS PARA RELOJES

4MMIOMMINIMMORIMINMINIERMRRIMMIMMEMONMEMMAIRMORWRIMM

FABRICADEJOYERIAYPLATERIA
-

LA CATALANA

E

1.

ENRIQUE CORTADA

u

ASSEGURANCES CONTRA INCENDIS I EXPLOSIONS DE TOTES CLASSES
Contra la Perdua de Lloguers, Riscos Locatiu de Recursos i de Paralitzacid de treball a causa d'incendi
Fundada en 1865
INSCRITA EN EL REGISTRE DEL MINISTERI DE FOMENT
Dondoillada • BARCELONA - Rambla di Catalunya, 15 I Corte Catalanes, 824

TEMPLARIOS ..5
-2 UTILES Y HERRAMIENTAS DE PRECISIORdelt- A*

I

.1
•n•••••••—"•—_

P linall22111SSISSICCSICISIMISIIUSCISISISSISISZSIIIMIRISIBB1910101101MIILIIIIIIIMBOWIS•

' MAQUINARIA FRIGORIFICA
ZURICH
ESCHER VVYSS
PER A FABRIQUES DE
GE L
e i CAMBRES FRIGORIFIQUES•

lii

Y C. A:

u'

Sinistres
indemnitzats

Anys

Primes

III
ti

111AXIIMM DE PRODUCCIO
FRICOFIFICA

- ..

memo te mame

•

••

DE 'ORCA

»TAU - Interummins BA11111
CARRIUMUES . TOCINERIES TEMES - FABRIQUES DI XOCOLAT1
LA MAQUINA IDE.AL R ER

1872

264,10557
429,181'86
884,129'47
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16.262,328'37
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A LA RIETITA INDUSTRIA
EARCELONA: GIRONA. 112
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1882
1892
1902
1912
1922

Reserva de riscos en curs

Reserves estatuaria i per a
eventualitats

83,534'96
146,27585
294,70782
533,51196
937,53211
5.955,412'65

55,02013
291,45758
611,81014
809,167'86
1.363,194'37
2.000,00000

128,26404
125,32262
318,864'26
469,14841
1.161,798'61
8.661,55366

Ciment, Sal, Sucre, Canyella,
Xufla, etc., 5o per loo d'ecunomia sobre els seus similars.

Oornpanyla

o ,
•

Els mis perfectes per a Gran

Cereals, Terres, Sabons, Calc,

Capital minera: Pessette 5.000,000-Capital desemborsat: Penates 2400,000.—Neserva
tatukria:' Pessetes 1.000,000
Sltufted6 I ChuretwoCIlmont de la

Més de tal en marxa. No
compreu serse veure'ls.
GOMA
MOLINS patentats per a recluir a pols neumatics i retalls
de goma. ALDANA. 4.

La Mutual Agrícola
de Propietaris S.
per, a

L'EXTRACCIO DE LATAN.
Es reben avisos

Autoritzat per la Inspecció d'Assegurances en 26 de juny de 1923

111111101111111

11111~1111

11111111313111115111111111119111113111111111111

311115111811111113111111113M

rillaiiimegsm-weisesiszwar

Bronquitis, catarros, asma y demás
enfermedades bronquiales

L'ORTOPEDIA MODERNA!

'D

FM de B. Camasona
Taller 1 despatx: ESCUDILLE» ALAI», 11.--Toltefon 332C A.

u

•

SE 'CURAN

bl
Id

radicalmente
con las
E

Braguers reguladors per a la retenció absoluta de la trencadura
11111$ 11 HM
1111 zli IIII-COTILL1 8118
IlizIODELS 1 O OHMS
Cotilles ortopèdiques per guerIr o corretgir les desviacions de l'esquena
Mar de 50 moya de practica a6a la Mayos garantia
(MANE TALLE» DE FUIEISTENIA 1 CALDIMERIA

PRECKLER, SABATE 1 C."
ti de cubas
Gines teodimiques : Buena
Ternso-Sifacia

k
:13 1/4

Es veo a totes les farmacies de tiatalunya lValencialArage iiblears

ELECTEICITAT

ORRAGIA
•••

Installacions de força i ðe
llum. Reparació de motors.

ea todos su. manifestaciones. uretritis, peotiotitie, 01\
gota
i..01, etc., por creniese y rehrel•
dea quo eean, se curan pronto y radicalmente cou los

11BLENT1 BRUSB

Cachete
del Doctor Solvré
que depuran la sangre y los 11 n 111701W, comunican a

Serteuoh, 9. Telèfon, 2055 A
Casa fundada l'any 1899

14 orina sus propiedades antiséptica. y micro bical,
- seo admirables resultados se experimentan a las pi,
meras tomas, la mejoria prosigue hasta el completo
y perfecto rebtablerigniento de todo el aparato ge. a:a-urinario, curándose el paciente por ei celo, hill
in y ecciones 111 lavados en que haya de intervenir el
médico, y deadie se entera de au enfermedad. basta
tomar esa caja para convencerse do ello.

Dareelona

Agente exclusivo: Huye ox lost VIDAL y Risas,
en C.. Monead*, 21.- Venta, 5 ptaa. frasco:
Sne.c1.4, Rambla de /as Flores, 14; FARII n CIA Cae
14•11r, Princesa, 7, y principales farmacias de Ea'
palle. Portugal y Américas.

PAPER DE

S.

1••••nn•

PEL1ETE111 IIIIIIISA
de eme, 313. Ser.. SON&
(eantonada a !mimes)

I SOCIETE GENERALE I
1

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

•

III

a
i
il

•

131. ik7

c

0 7E.4

•
•

JA III SON

Gran liquidació

"

Sucursal de Barcelona

i

per fi de temporada
tot a preus mai vistos
Renard a... ... ... 10 pies.
Renard Mong9lia. 20 ptes.
Echarpes......... 25 pies.
Pell adornament i adobs
a qualsevol preu.

Fi

Plaça de Catalunya, 20

3
a
a
•
a

RIGAU» LA CONFEOCIO

P/MAR.

Visiten aquesta casa
i us en convencereu.

CLASICO

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA, 6-VIDRIERIA, 12
Telefon 1378 A.

eriat en les grane covo, natural. di .Leplu- I
ga de Fruncen. - Colmados i Dregueriee .7,

APOPLEJIA(Feridura)
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. . CALÇATS SIMON :
:

u

Liquido a la fábrica mateix les mostres E
I
: I calçats amb tares que no podem :
a
U
ae
Murar als comerciants
.a
i PREUS DE SALDO :a
ii!

il
E Mica ge
•

a

(alçat:— LLULL, 21

E

(darrere el Pero).
3111111011111 912111111111111

EXTRA-
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;
Teta mena d'operacions da Banca da 31n)

CAIXES
il:
.

PARALISIS

DE

LLOGUER :a
a

per forta 1
renomenades
?ASTILLES del Dr. ADDREO. Un tan rápida 1 segurs els
efectos d'inmutes pestillos. que a les primores presos se
sentjaunalleujament quesorpränianimal gallee sempre
desapareix la tos per complet en acabar la primera capea.

ASMA

o sufocició, que usln
Els que Ungen'
Ola PAPERS AZOTATS o els CIGARRETS munksitanas
del maitu( Doctor, pe Calmen de seguida els atacs I de
nit permuten dormir tranquil.-Demaneu prospectes

Azteca le poleo. Vejes prematura y
donde enfermedades Originedu por la arte-

risneterests e 31.ertesetee
le varan de un modo perfecto y radical y no
•Atas por completo tornando

FI U O eLos sintomm premueres de estas enfermeda-

des: dolores de cabesa, rampa o calambres, IMItt.
bidos øte oldos, falta de tacto. hormigueo», oahl-

dos (desmayos), modorra, pus frecuentes de
dormir, m'edicto de la amatoria, irritabilidad de
cardeter, congestiones, hemorragias, rareces,
dolores en la espalda, debilidad, etc.. e:Impere

cen con rapidez piando Mol. fi recomendado
por eminencias midiese de varios pa ises: ~MI
el peligro de ser vialma de Jan muerte repentina;
no 'miedica nunca por prolongado que sea
uso; sus resultados prottigloses ne manifiesten I/
las primers e dosis, continuando la m'Oda beata st
btu reetablecimienlo'y lograndote co. el mismo
una teletex:II larga con una salud envidiable.
VENTA: Ilsgalds. Rambla Plan, 14. Barcelona.
P rinEI INIee farmacias es fsp.lts, Portugal

Ameren.

:

R161111 I 81ILBE/1/1

Vldrteree d'are : Esmaltase st foe sobre elan 1 erlitall : Sidras 1 rrtstallo elan, I sorbos : Saldos«. baldose«. /resale, bisela» muralla
Gool.446 az

entre corta I setelvede

BARC111.01114
TEI.SFON 1341 •

VIOLINS

L
VIOLONCELOS
PIANOS
ARPES

PURDION --

Carne, 01, primor

molt limitats,
confieu la confecció deis vos.
tres vestits i
abrics a la sastreria

Rofastes
i Comas
rabona,

9 - pral.

Bons generes i
dibuixos se iec::
tes
::

:

PATEIXIN TOS\
Lcrónica
S queQUEsigul,gue
gongo les

,

Je

Estufes de totes clames : 1.,:eiguiadors I
Torradors : Assecadors

OFICIA» i TALLE»: Consell de Ceitt, 135

E

killnUmmulfillmosalluallUZIO•Uurillii•UUIVIUMIUUllUIZOBIUMMUII31111118•011.

TEL PFON, 698 H

CENTRAL
Carrer de Sepúlveda,
17
pral., primera; telefoto 3648
SUCURSALS
Passeig de Sant Joan, 95,
Telefon 2037 G.
Coellu, 169. Telefon 3025
Carretera de l'Hospitalet (
púsits). Telefon 529 H.
Francesc Giner, 56, ten
(Gräcia).
Carretera de Sans, 135, p
mer, segona.

Si voleu vestir
be i a preus

lifillii11~1~191111911111.1111.

11115

Trituradors

Mueles de pedres per a elabo-

AUTOMOBILS
1111111111111111

1

non

CAMIONS

OPEL

11111111111111111111111111111111111111111111111
Agents:
"Unión Comercial Espaßola, S. A.—Sambia de Santa
Mónica, 7, primer.--aaratge, Bruch, 188.
o

evoingureemi

rar lecelata a 120 ptas. dotan

1:Intonl Puate
Travessia de Sacsimort, sch
111881111 G1 R ONA
_ 1111111111111111

MAGATZEM
en dloe centrie, i amb medie
lloguer, es traspassa. amb
biliari propi per a magatzem
de teixits. Veritable ocasió. Itaó:
Alt de Sant Pere, número 57,
magatzem.
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