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Contra remesa de 25 eth<
quetes blanquea de les que
van enganxades en el pot
de la Farina Lacteada Ne,t16, co regalan una pea.<
ciosa nina i un b6n numerat per al sorteig d'una
nina de gran tamany.

Terneza: Font Vena, 145.
Ens encarreguem del canvi
deis Bons del Tresor, venciment
4 de febrer. Sense comissió salvant avíe contrari deis nostres
ciento procedirem a la renovació dels Bons que guardem en

Aquest sorteig s'efectuan
entre cada cent partiolpants.

dipòsit. Negociem els cupons
venciment 1, 4 i 15 de febrer.
Admetem valore en dipòsit o en
compte corrent, amb numerac i d dele tftols, cense percebre
drets de custòdia ni comidió.
En tots dos casos tornem els
-mateixos Mole rebuts en el moment de sollieitar-se.

Les etiquetes poden presentar-se a les oficines de
BOOIRTAT NESTLE, Gran'
vis L ayetana, 41, Barce-

lona.

META
Santa d'avui: Ignasi, bisbe i
tir; Sever, babe de Ribera; Santa
Brígida d'Escbcia, verge i monja.

TOPADA :: TRES FERITS
Ahir, a la carretera de Badalona
toparen im automòbil i un carro.

Reman Temed. de sa ante, menta
amb k cama esquerra torneada i contarle:1s a &nenes parts del co.; Josep
Fama, a gá diverges ferides a la cara,
i Jan Carné Glralt, també amb feri-

des a la caza.
Les ferian dela dos duran da de
proobsdc

El Tensad, que aman al vano, pasta a FRodital de la Santa Crea
UNA DONA MORTA
Abfr asad es &chi mona damunt
d'una saärfep, 1 ma, a Flora Ferrer 1
Gorda, de so anys, habitaat al cana
d'A**, ro, primer pis.
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PURE PERMANYER
lalties greus, anèmies, i als malalts de .Fintestf.

Ahir es calä foc a una pallissa di
número 133 del caneo de Marina.
Les pèrdues sin de cotuideraci6.
A casa sen, Joaquim Lorente Roe
que patia una mataba crònica, es va
fer una ferida incisa a la regid externa maatoidca.
Un carro atropelle a Angel Soriano
Garrea, causant-li feridee al peu dret.
Un gos momee a Agustf Gonzalo,
el qual :ni una ferida a la cama
esquerra.

CRIDA
Per donar-los uns documente que els
interessa, se aerviran perionarae a la
Secretaria porticular de l'Alcaldia els
sanen Ente Ferrer Portals 1 Enric
Castro Portal., ele domicilio deis mala
eigeorea.

EL8 URBANS ES FAN

Uttta

Galleta lilectrtenat e%
Ajuntament anula sies
»MI sita

711. .

mensual de l'Escota d'Administració
de la Mancomunitat de Catalunya)
publica el següent sumad: La Casa
de la Vila de Torelló. - El govern
municipal: "Consell-gerent", per Josep Maria Gich. - Les adquisicions
dels Ajuntaments per a Beneficencia
o Instrucció i l'import dels drets
reials, per F. Culi i Verdaguer. -

MES

1A;11._
ment pode rós per a persones
delicatdes. E. Ilanignole,
&g lera, 10.

6ELATINA

Fills 11sf. Mas Sarda
Enea

I

- lalen - Upen

20, %unas del Centre, 20

ealguent que l'esmentat urbä es poses
davant del cotxe; i, tement ¿oses- attopellat, collocä el bastó a terra travessat
davant de l'automòbil i digné: "Aquest
bast6 ea el simbol de la primera autoritat municipal. El cotxt no pot seguir
per aqui, i si VIO fa seri passant sobre aquella autoritat".
El xofer, en vista d'aix6, arengué
la deguda direcció.
Durant l'anterior escena es congregà
nombrós edil s al voltant del cotxe i
del guirdia, comentant molt favorablement l'actitud d'aquest (sltim.
_
1A1 carrer de Borrel es trobi en una
casa una quantitat de tabac de contra.
band.

Pere Presas Relaten bou mossegat
per un 108.
produl una herida incisa a la mi
esquema.
El Pessebre que exposa a l'Asil.
Bread' del Nen Jesús (cafre; de
Montead', núm. 18), rAsaociaci6 de
Pessebristes de Barcelona, ha tingut
kxit.
Podrä visitar • te els vinents dissabte i diumenge, de quatre a set de ta
vetlla.

Mes de 100,000 bobines deltapoto
-

Iniciatives intercomunals. - Avantprojecte de Biblioteca popular de la
Mancomunitat a l'alta muntanya. Serveis tècnics municipals. Pavimenta urbans, per R. Oms Gräcia.
-Mutualitat de secretario i funcionaris municipals de Catalunya. - Consultes. - Dures que la legislació
imposa: Mes de febrer: Ajuntamenta, per Joaquim Bosch. - Jutjat
municipal, per Josep Maria Gich. Secció de Legislaci
ó. - Jurisprudencia del Tribunal Suprem: any 1922.

"El latnlie srbi Se. Orles,

es Vetees de airad • le Oso
unid el deamoyeas,
*id ese si esas Ame O dl Tase.
Je .ride (pe
$690

mengualment consumidas
per fea minore marques de sieón

giendeleawinoi !tecle.
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DENUNCIES I DETENCIONS
Josep Pujada ha denunciat un matrimoni que es va estatjar durant
dies en una fonda del carrer de Ellos
pital, marxant sense pagar 479 pes%ele.
Ramon Rosal ha ,denunciat i Timotel ligarte, per alçament de bitas
i estafa de 19,750 pessetes.
Josep
Balanzó ha denunciat
un subjecte que ha fugit sense
7,000 pessetes, 'import de generes que li havia venut.

L'ACADEMIA CALASANCIA
Hem rebut el darrer número d'aquesta publicació, corresponent al
primer de gener. que publica el següent sumad: I. Apunta de literatura
comparada, per Joan Ortega i Costa. II. Breviaris de la raga, per Octavi Saltor. IH. La tècnica d'AnziesMara, per R. Piqué i Batlle. IV. La
pedagogia calasäncia i el nen, per
Adolf Roger Sch. P. V. La senyoreta Maria i els escolanets de la Seu,
per Aguilar de Sagarra. VI. La uno-

lsd

fer

Durant la darrera semana la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis ha rtbut per imposicions la quantitat de 4.172,377 pessetes, 1 ha paga
per reintegres d'estalvi, termes measuals de pensions i capitals difer ,ts re-

EL GOVERNADOR NO REP
El general Lossada va mostrar-se
invisible en tot el dia d'ahir per als
periodistes que fan informació al Govern cvül. No hi havia res de nou.
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ral individual i social, per Francesc
Ribelles. VII. El pare LtuÇs Acides,
per J. S. P. VIII. Les iteres i les
arto. IX. Selacte. X. Vida académica.

Tapioques i Purés
PIQUERAS
eón eta minore del inda

lee

19`11

Sea Orleans
Tinca anterior .
Obertura .
. .
seden telegrama

Martí, sortf elegit el següent Consell
directiu:
. President, Lloren; Pla; vice-president, Jaume Casanoves; secretad, Rauton Fuster; vice-secretari, Pere Costa; tresorer, Joan Pla; comptadór,
Joan Fuster; vocal primer, Antoni Ribes; vocal segon, Pere Capdevila; vocal tercer, Joan Mallofré; vocal quart,
Miguel Ferran; vocal cinque, Francesc
Conella.

servats 3.083.218 pessetes, resultan:. per
tant una. diferencia a favor de les
imposicions d'io89,359 pessetes, havent
obert 823 llibretes noves.

iras len

La nova Conussió Técnica del
Club la formen els senyors: Mr.
Laurent, En Vicens Font Navarro,
N'Amador Alsina Montaña, En Trinitat Bosch Ferran i En Rosend So.
grera.

Calefacció ideal

ra Morse, En Francesc de Espinosa.

ESTOPA J. EL E.
%Mula, 844. Teliena 741 B. P.

Centre Excursionista "Rodamon*,
-Diumenge vinent aquesta entitat
fan una excursió • al Pireneu, sota
aquest itinerari: Ripoll, Gombreny,
Sant Joan de Matamala, cal Ros
Castellar d'En Mac, Plans de Rus
Puignançada i La Molina.

RESTAURANT ROYAL
Ital6 de Te
cede dia te dansant de 5 a doll
unirte de 8, I, *mar
cana, de 9 a ti.
La junta del "Radio-Club Catalunya" per. l'any present ha estat
constituida de la següent manera:
President, doctor J. Baltä Elias;
vice-president, En Joaquim Febrer
Carbó; secretad, N'Alfons Estublier; vice-secretari, En Ricard Garrido; tresorer, N'Antoni Bartrina;
vocals: N'Emili Plosa Duran i N'Amador Aisina Montafia; vocals residents hora" de Barcelona: En J. B.
Blancafort (La Garriga); En Ramon
Canal (Palma de MallorcaJ; reverend P. Manuel Cazador, S. F. (Sant
Julià de Vilatorta).

¿Vol obtenir el ceda de
la illdsió en l'eternitat
del amor? Ha d'usar les
famoses creacions de les
perfumeries HOUB
GANT, COTY, PIVER,
ORSA Y, FLORALIA,
etc., que a preu reduidfssim oferlm als nostres
clients. Colónia I Quina
de la casa FLORALIA,
flascons de litres
1 112 114 118
Pies. 3'95 250 1'55 095
Legitimitat garantida
amb 25.000 ptes. Entrada lliure per a cotejar
preus en totes les marques.

Durant i despea del denle.
mar, useu

PURE PERMANYER
L'ACADEMIA D'HIGIENE DE
CATALUNYA
Aquesta societat celebran sessió
cientifica pública avui, divendres, a
dos quarts de set de la tarda.
El doctor Antoni Salvat i Navarro desenroten el tema "El problema de les barraques insalubres de.
Barcelona" (informació sobre el tema, en virtut del requeriment fet a
la Premsa pel doctor Mira.
UNA DONA MORTA
En un pis del carrer de l'Añada

vivien juntes dues germanes. Una

d'elles, Flora Ferrer García, aonia et•
costum de llevar-se a les sis del maAhir, en veure que no es Ilevava,
l'altra germana, Antönia, va trucar
a la cambio, i en no respondre cuita
a avisar un guärdia i l'alcalde de barri. Oberta violentament la porta van
trobar morta la Flora.

•

Vendes a l'ingrés I detall

contenta
deis cabells
dels seus
nens?
Molt sovint veme dio cuadra ilevant
dels bella rime de un nen petit. Voldria
que els set» tills +drague:min. les Intrades
per igual moda, no da niat? 31 encara no
bo ha aconseguii *sta porque encaro no

Sie empleat d Petra Oal. Apliqui-11 amb

constbncla. Llavore ti aeu cabell creixerb
abund6s, sed6s1flexele. Denles els bl evitan%
Ida:dona del cdro cabellut, molt by:Mata
o rinfanteao.

CASA LAYRETi
POQU BREA, 29
Toles les mayores g oo viento minuta dios els rumbee Illagatsome, »Pan per?untados gratultament amb
sosinoloo de les minore
momee
L'Ame:leed Excursionista Deportiva
Pegad celebrar cli dies a i 3 daqu e« mes una exorad al Pireasu, d'aceed satb el sprint lacerad: MI,

*LINK Castellar ¿'ea Necb i Poma
ed Ildbreat, Meso* iodo free
ttiO,' Tests 1 La Venia.

ETROL1 GAL
Petroll Oil is ano loci6 milete
Me de tocador. Rele ga perfectereent
d cap de come I col* le cateado del
alba. El asa pelma do frosc I agradáis.

de Midrld va cenlIcar la amo botad
rigor use el Coste* de aselee Ova
celebrat a )4addd retay 1919 d prende
Par considerable) el mIllor mimase malo
de de la si» dome. ViaNdas faya de

DIN vire 1 II «Bel. fa&
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• «tele
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tador, Agustl Banach Solé; tresorer,
Batista Rocacleras Manuel; vocals:
Joan Sans Martí, Agustf Forgas Ivill i
Bertran Todefia i Mur.
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Balarair).
SaitseGhona (
iutier Pels Pr sembie que e;
far ä feotas emesa Ira Parid de mite
banderea espanyoles i Altiva temes
de franceses. Una bandera, perb,
sembla que aeri postergada. IN bauti jipar d'honor, i segons sembla, hi
asaistiran monea autoritats. Ajad mateix hl haurä tota mena d'esplai musical, dient-se si vénen dueto tres
bandea. Es demana l'endomassament
dels balcons, perd no es din si tot
drap serveix a l'efecte.
- Ha tornat a accentuar-se mole
el fred.
Està passant uns dies aqui el
bon company d'ideal En Magi Serés,
de Túrrega.

Calima
SITGES
Estadistica tiernolotes noves
Altres noticies
gritica
Es t raspass ar rally les renovacions
directius sde les Societats n ovi a .
dies "El Prat
gen. En
Club Deportiu Sitge Stiburenc ,
la germandat "La Fraternitat"
san elegís novcs juntes.
- Durant el passat desernbre el
morirnos demogräfic en aquesta visa estat el següent: Matrimonis,
naixemen ts , 18; defuncions, 12.
- Por l'Alcaldia s'ha fet una
sida asunciant la formació del nou
agistrc de carros i vehicles de traetiö animal, en els quals s'han de collas le. plasmes de forma reglamenütia. as,b la data inscrita del dia de

La Catabre vota la
revisió de les in-

de

ment ensopegat
L'Associació de Música d'aquesta
ciutat celebrará, el dimecres dia 6 de
febrer el cinquè concert del curs
ba yeta confiat la interpretació
de les obres del programa al famós
"Cor de cossacs del Kuban", format
per una trentena de cantaires.
Aquest concert està reservat (micament als socis de l'esmentada As-

_ l.,o passada setrnana moríels :'stimats compatricis senyors
tea
Buten:en Carbonell i Valls, Bartofea Aluirall i Afanyé i Agustí Monté Vol:es. Gran nombre de optimatris¡s scstnpanyä cada un d'aquests
lloc del repàs.
fisats

sociació.

- Tothom ha comentat molt favorablement l'haver destinat el diputat gevernatitt per aquesta ciutat, senyor Francesc Pulit, a formar part
de la Comissi6 d'Agricultura de la
Mancomunitat. per a la qual Comissió encaixen perfectament les aptituds del nostre compatrici.

MONTBLANCH
Pestes :-: Fregó :-:
Nava entitat
Altres
La Jata Directiva del Centre de
sector ., entitat cultural i recreativa,
sea ereada en aquesta vila, ha quesat cesstituida com segueix: presi- VILAFRANCA DEL PENEDES
Carnaval
Mort
dent : Ramon Travé; vice-president,
Fdip Jové; secretari, Josep Martí;
Dita/muge passat. a la tarda, va
e:ser es , Francesc Molas; biblioteca- morir electrocutas el jove Unís Vilksep Maseras, i vocals: Josep
ches i Carmona en provar un motor
;Melles, Josep Cervelló, Raimon a la fàbrica que la Societat Ciments
fan i Sebastià Pedrol.
i Cales Freixa te als Monjos.
-Demä, dia de la Candelera, tinS'està preparant amb entusiasEntre
allloc diverses festes.
me el Carnaval. Tant al Casal de
partits
els
dos
podem esmentar
"La Principal" com al Casino Unió
concertats entre el potent Comercial prometen d'ésser força
nip Bonanova F. C. i el F. C. Iluits els balls que s'organitzen.
Ichtblanqui, que jugaran al carnp
Es de suposar que hom podrà dicansí del Reboll. i les tres re- vertir-se, baldament sigui en catalä.
stnentacions teatrals que es donas:: al Centre de Lectura, a arree
VALLS
e la Secció teatral del Centre, pos
Amics
Esport
Homes
illustres
ast-se en escena "La mare eterna",
Altres noves
de la Caça
'Papi ministre" i "La masia de les
Ha causat general estranycsa a la
1075 - . També els cinemes anuncien
suggestius programes de pelllcules. i població el nomenament del senyor
hom tren que al camp de "L'Arte- Joan Bautista Vives i Anguera per
sana" també hi hauran partits de al cärrec de vice-preside n t de la
:'utbol, si be encara es desconeix el Mancomunitat governativa. Quan
fou trías per a diputas provincial hont
nom dc lequip visitant.
- Els senyor Agusti Tarragó i sospità una renúncia immediata. Ara,
loan Civil, que exploten el molí de en veure'l tan enlairat, algú ha refarina conegut per "Molí de l'Amo- cordar allò de: "no en vull, no en
M y-. per tal de donar facilitats a la vull, pesó em bota per l'ull". La gens
seca clientela han establert un des- va dient i ell va fent. Te el mèrit inrata a la vila, arrendant un magat- discutible de no haver cstat mai
zcin de la carretera, prop del portal elegit pel poble per un càrrec públic.
Bov.S. han fet embellir la façana Darrerarnent la Comissió de Govern
ban fet pintar amb grans Iletres de l'Ajuntament el proposà per a
"Fábrica de harinas. Despacho". Obrer de la Verge de la Candela, i
un senyor regidor no ho trobà be.
HOM (' n menta desfavorablement el
Havem de fer constar,-més d'un
a de I., pintura emprada i mes per
sc7ar-se els seus propietaria de per- ens ho agraira-que rol senyor Joan
sas qualificades de refinas senti- Bautista Vives i Anguera, ex-alcalde
set casolà.
governatiu destituit i actual vice-president de la Mancomunitat governativa, per bé que resideixi a la nostra
SANT SADURNI DE NOIA
ciutat, no és fill de Valls.
Mort Casori :-: Rector nou
El Valls Esportiu, per tal de
Diniarts passat morí en aquesta
fer un bon paper en la partirla de
ría In virtuosa senyora Concepció
futbol que el dia de la Candelera ju'agur ., de Roca, esposa del mestre
gará amb el Gräcia E. C. es reforlemohica senyor Miguel Roca, dama
çarà amb Estruch, Arnet. Tena I i
furor va i cristianissima.
Tena II, del C. E. de Sabadell.
La seca mort fou molt sentida.
Diniccres es reuniren al Cen- Al santuari de Nostra Dona
tre de Lectora els elements caçadors
de la Salut de Sabadell rElluns passat
de la ciutat , per tal d'arribar a la
itiemsä l'enllaç del nostre compatriconstitució d'una Agrupació d'Amics
ti En Francesc Muntaner Cols amb
h sir:patita senyoreta Na Maria de la Caca.
Tantbe han celebras entrevistes diAtaron Manen), natural de Sabadell.
tercios jOVCS de la població, amb el
- Amb gran soleninitat ba ores
fi .rengrescar-se mnatament i callesaíse.sió de la rectoria d'aquesta
tir el programa del Carnestoltes
el reverend doctor mossen Joan
d'enguany que. segons ells, ha de suCSsivans, que n'era a Ullastrell.
perar els anteriors.
Les dignissimes autoritats, alta
Cal que no oblidin, pesó, les eirReir ,t i poble en pes acudiren a reeuntstäncies de tota mena que enfreí, donant-li la benvinguda.
guany es presenten i que necessäriament imposaran l'abstencie i retir a
BALAGUER
uns i aconsellaran prudencia i previA la fi, el Noguera -Pallaresa! :-: EI sió a alises. En el próxim Carnesboga
teltes la vida política actual, la maDi nenge vinent, dia 3 de feltrer, lastruga passa de -grippe - i la fonda
tia& l Inc la inauguració de la lisia
cri,i vinícola faran sentir el ›eit pes.
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Londres, 31. - S'ira deturat
ramenaea de vaga dels obrers
dels porls. Els patrono sima
avingut a celebrar conferències
amb els representants dels
obrers i es creu possible un arranjarneht.--Havas.
EL TRAEEC FERROVIARI HA
QUEDAT COMPLETAMENT
REP RES
Londres. 31. - El trehall ha
estat repres a ta'es les linies
ferroviàries n la situad() pot
considerar-se corn a completan-ten I lewmalitzada.-Ilavas.
ELS REBELS TALLEN LA COMUNICACIO FERROVIARIA ENTRE LA FRONTERA D'El. PASO
1 NIEXIC

El Paso. 31.-Es confirma TM els
rebels han tal:at les comunicacions psr
ferrocarril entre la frontera d'El Psso
la capital federal.-Havas.'
LES TROPES FEDERALS S'APODEREN DE DC.1.111A
Galveston, 31. - Notícies procedents
de Alexic comuniquen que les trepes
federals s'han apoderat de pujaba.
centre industrial importa/1r de l'Esta?
de Veracruz.-Havas.
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vostres desigs i .proposicions,
estudiant-les amb la mejor consideració i deteniment, a l'ohjacte de danar una räpida resposta en la qual resplandirä la
mes absoluta franquesa."
A continuad(' ei Consell anua
cita al Comile que aviat In llitirarit una memada en la qual
se li donara -2ampte de la situad(' d'Alemaaya, sota els diversos aspec1 , -. econòmic, monelari i finaw . .er. El canceller
ha designat tina comissiö. i aixi ho va man:festar al Comité
da larnirs. la qual s'enearregarit (Ir representar ed Cot era
del Reirh en les seves relarions
tunb el Gomita.

El general. Dares, en la sena
contesta 3 les paraules del eanceller. va fer resaaltar
litttitoll d'aquesta enfrenta/a amb
el cap del Oovern i dos ministres del Boich. afogint quo el
Comité compren perfectament
la gratt importanda que le l'exislancia fl ' una veritable
ligencia entre els aliats respecte de les qüestions sobre les
quals Ilil iFentendre el Cornita,
a la qu'A interiganda seria convenir« qtlt nl Ileieh s'associés
en tot el .poesible.--Havas.
ELS NACIONALISTES DEMANEN SE SUPRIMEIXI LA PENA
DE MORT PELS DELICTES
D'ALTA TRAICIO
Berlín. 31.-En la darrera sessió celebrada pel Reicstag. els nacionalistes
presentaren una proposició de Ilei per
tal que se suprimeixi la pena de mort
per alta traició. i una altea suprimint el
Tribunal (k. Justicia . que fa temps es
creä per protegir la República -Ha'-as.
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Berlín, 31. (Oficial). president del Primer Comité de
Prits, general. Daves, ett conferenciat arnb el canceller Marx
per tal que post en contacte
amb l'esmentat Comité persones tècniques i qualificades per
informar aquell organisme.
El Gomita prosseguträ l'en(presta amb rapidesa, encara
que té la intenció de redactar
't'informe fins el darrer monient de la seva estada a Atenta aya.
El canceller senyor alarx va
fer davant del mateix les sealiente declaracions: "El Govern del Reich aprova molt la
vos t ra arribada a Berlín, i s'assabentarit detaladament dele
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Els eenyors Schacht i Fischer

han celehrat una entrevista amb
diverses personalitats de les que
formen lesmentat Comitè, a les
quals donaren isinpliets explicacions sobre alguno punto de
l'esmentada membria. - Hayas.
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Reunas, ha final el mètode de
treball que seguirà en les invesligacions que ha de realitzar.
L'esmentat Come visitara
aquesta tarda el senyor Marx.
Per la seva part, el Gomita,
Que presideix el senyor Datves
esta estudian! . una memòria relativa al pressupost de despeses
del Reich.
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Berlin, 31 . - El Come de
pacits. presid it pel senyor Man
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BLATS

C reer /

París, 3r. - A la Cambra dels Diputats ha continuat la discussió deis
danys causats per la guerra.
Els senyors Klotz i Reibel protestaren contra /a revisió, afirmant la integritat i l'honradesa absoluta que ha
presidit en l'apreciaciació de la ma¡orla dels sinistres.
El president del Consell. senyor Poincaté, insistí en la necessitat d'establit
l'equilibri del Pressupost i de repriaquests siguin, sense perjudicar en el
mínimum,' però, allò que es refereixi
a sinistres !malo.
Després d'un canvi d'observacions
entre els senyors Leucheur i de Lastcyric relatiu a l'extensió que ha de
donar-se a la revivió, el senyor Briand
intervé en la discussió a favor del Govern.
Finalment la Cambra, per 319 vota
dessiers que estableixin indemnitzacions
superiors a un mlió.-Havas.
L'ENQUESTA SOBRE LA PERDUA DEL "DIXMUDE"
París, 31. - El "Matin" diu que la
Comissió d'enquesta per la pèrdua del
"Dixmude" ha lliurat el seu intorzite
al ministre de Marina. Es fa notar
els grans defectes del dirigible aixi
com el seu estat vetust. Aquestes causes, pero, no pot assegurar-se que hafin estas l'origen del desastre.
Com a conseqüencia de l'informe. i
estimant el ministre que l'enquesta de
responsabilitats sobrepasas els limits
la seva incumbencia, ha decidit constituir una alta Comissiú d'enquesta
ralls.-Havss.
Parle, 31.- El "Journal Officiel" publica un decret en virtut del qual torna a ésser prohibida Texportació de les farines de blat candeal, pastes ali-

da:
o-x.441430 04. 0.
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Comitè de Ptrits a -Berlín tle id*
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Discursos del Canceller i del
mis a Imilsolis
general Dawes
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demnitzalons per
danys de guerra que
siguin superiors a Eis nacionalistes alemanys demanen la supressió de la pena
un milié
mort per alta traició :: Les vagues a la Ruhr.

SABADELL
L'Associach5 de Música :-: Horneo,-

*)41iä,:rds›,' '

'LIS MeMi4Aticit4S

•

A.

6 de niel. 1 de ferino.

gene:brial;

.
iteroat. - Ahir fou per a aquest mercat un dia d'absoluta calma.
•ogystee. - Les vendes d'aquest Ilegunt están paralitrades per complert, malgrat d'haverhi gran nombre d'estate ncies. Han arribat nombrosea partiden de claase eatrangerrss, procedeut de Marsella. Com sigui que e4 coneum ha min.
‚lt senalblement ele pretil), 'elan torva decaigut..

VACDONÁLD 1 FAANÇA

Una entrevista amb el director del "Quotidien", de
París :: Per fer inevitable
una altra guerra :: Els armaments mis formidables
no donen seguretat Els
: Societat de ln:
deauctiectoin::
N
s :La
La Ruhr conté
en germen totes les calamitats
L'admissió d'Alemanya i Rússia

pendre o pugui reaultar dels
armantents o do lea aliances
partiettlars. Sigui com sigui, pero, ha d'ésser evident ala ulla
tols els bornes de bona fe,
que l'ingrés d'Alemanya a la
Societat de los Nacions constituirla la garantia do seguretat
mili« a l'Est que França pugui
ohtenir. Perquè no podria sser
einsat en dubte que si las Sacietat de les Nacions comprengués
realment toles lea naeions-o
almenym les nao-frias europeos,
-seria per si mateina un oho.
tarde invencible per a tota
agrr53sid. La meva convicció

El director del "Quotidien". profunda es que cal absolutalienry Dumay, ha intervine( el ment inaugurar una polftica innou primer britänic, Ramsay ternacional completament nova,
Mardonald, en la sena rasa mo- una politic a de bon sentit i de
desta de Londres. El document bona fe, que faci finalment postibie el desarmament general.
ris le molt interés politic.
Ilett's ad les declaracions Per (sute no tenim el coratge de
desembarasar-nos dels prejudimes importants:
"A Anglaterra luan reprovarà eis i dels métodes obscurs de
sempre l'ocupació de la Ruhr, la vella diplomacia? Si tinguésque es, a parer nostre, la cau- - sim el coratge, tots plegats, de
sa principal de la crisi econò- desarmar resoltament, tindrfem,
mica, en la qual avui es debat per primera negada a la histbAnglaterra. Anglaterra reprova ria, establerta sobre bases sblide no tenir en consideració su- des la pau per a tothom i la seficient els interessos superiors gurelat de vedasen.
"Refuso d'admetre que pud'Europa, i de no tenir-ne absolut alma pela particulars guin fracassar els nostres esd'Anglalerra. D'altra part, l'en- toreos per establir una entesa
coratjament n'oral i financier amigzble amb França. Em sem(11../ha per Par/ne(pie
bla cine les terribles conseqUanme:u de cedes nacions petites cies dels nostres acorde rontitendeix, segous liS ()pintó gene- nuala són massa evidents en
ral a Anglaterra, a fer inevita- totes dues parte de la Mänega,
ble una altra guerra. Franca- porqué l'impossible no sigui fet
su-lot Eramsa fa recelar el nostre ami) el fi de trobar un equilinoble. el qual pregunta since- bri. Per la me y a part, compto
remen( si no es trobarä en la amb el bon seny i les intencions
necessilat dr fer lambe prepa- pacifiques del poble francas.
t'atine militare i de cercar noCree fermament que part mines diances , jo no parlo, per llor de l'opinió pública franceara, de les inquiefuds que po- sa sostindrà lote politice. les
den legítimament ésser sus- 41irectives de la qual estiguin
citarles entre els nostres bo- Tiarientados a l'alliberament
rnes d'afers i els nostres d'Europa deis odie i dels ternero
i'brers per cedes eombinacions per la qual es troba 'obsessioindustrials de gran importan- nada i el resu'Itat deis quals
cia.. de, les. quals . hom n'asno- be podría ésser Una nona
i que seno- guerra.
> ontra nosaltres.
1111 dirirairlea c
"Respecte a la Ruhr, caldrà
T'unten, no vull parlar de les enfocar la realitat. L'ocupar:Id
aprehensiens per la nostra prb- francesa de la Ruhr no china
pia segurelat, determinades en- oap profit ni a nanca, ni a nostre nosallres ¡iris poderosos altres, ni a ningú. En canvi,
arinaments netto franeesos. La rente en germen totes les ca',re p isa erigiese se n'lla
lamitals. Hom parla de seguroi 4 . 1 pnblie se n'alarma. tat! Però si persisteix l'estat
L'opinió :inglesa és, en defini- coses actual, d'ad a vint anys.
tiva. anennimla i en litl estat hont podria veure quina mena
(rol:aspe/meló que no val deseo- de seguretat l'ocupació de la
nitixer. Els n sperits millors esItuhir Ins &Mal, a Frenen. Cal
tan inquiet als i deseonfiats. pensar en al futur, precipttant
Esteta constrets, almenys en l'Inlveniment d'una pau muncielos cireurnständes. de cons- dial. Cal tenir en compte els
tatar l'evidancia. En lot cas. as factor monde i psicològics. Es
un deure nostre do Illebill'ar el
un error grou creure que hont
perill d'aquest estat d'itilint i pot per molt de tenme, i Unque té per contrapartida un es- punement, molestar una nació
tal d'imint francas anitleg resen els seas interessos o humipecte a Anglaterra. La niev a . liar-la en la sena catar.
convicció personal es que el3
"En quant a la Societat de
nostree dos nobles, el francés i
l'anglas, denle/1 en el fono una les Narions. la rece la unió de
les persones honestes contra
profunda simpatia mútila.
els malafactors. Dubtar que la
- Entre Franca i Anglaterra Societat dr les Nacions pugui
III Ira una mcomprensió recí- manear a la missió per la qual
proca de llurs necessitals i a l'harem creada, as cridar guerl'enserns de Ilurs veritables 41e- res nones, Hanear el mön al
sitjos. Cal, dones, expliear-ee. sofriment i la nostra eivih17.11explicar-se, explicar-se" Aqueació a la mort. Treballem per ter
tes explieacions diciparien, eree,
entrar Alet»anya a la Societat
loto n !ls rualentesos, si aquests
les Nacions; demanarem que
fossin considerats amb fran- de
Rüssia sigui inimedialament a
quese i simpatía, No cree que parlielpar-hi. No veig que per
e I Comité deis experts pugui aixa siguin necessäries eondi_
t'adiar solucions als problemes cions especials. No volein mes
pelle sobre els quals delibera, guerree, i cal fer-les impossiAtonal, els limita esquifits que
bles. La Societat de les Nacions
han estat assenyalats per a Bits
do nna'inslitnein que ha de roacció, No gens menys desitjo
mamIdte superior a lote, i ton h.%
saber els resultats de llurs esde regnar una gran serenitat en
toreos i fer vote perqua es rearecerca dala bens generals,
litzin. Si el Comita reclama un las
en conseqüència, l'esperit damajor canip. sostindrem proba- gualtat
i de fratornitat. Penso
bici-neta Mur demanda. En cas
que tote els membres de l'As ' ir dive rger/ des de viales amb el semblea de la Societat de las
GOvern francas, respecto tt l'ex- Nacione haurion, 5l rné.s avint
hotel(' deis poders del Comité,
possible, de representar el Parnosallres negociarem m'ab el
lament mes que no pas el (joXu dubto
tiovern francès.
ven' dele paisos respectitte.
afirmar la meva profunda conviven') que els armameztte InéS
LES DIFICULTATS PER LA
formidables no seran me 1 stifiCREACIO DEL BANC-OR
eients per garantir la seguretat SEMBLA QUE S'AJORNARA EL
del ter ritori humees. Faig vota
PROJECTE
perqué n'ano deixi die posar
El senyor Fischer ha
31.
Berlín.
Unicament la seva fe en la P otanda i comprengui la proposat a la Comissió d'Associacions
prolecei ti mejor que trobaria en industrials alemanyes deixar en susnens la cseació d'un Banc d'emissió or,
Ist Societat, de lea Nacions.
fins que Akmanya caligui novament
"Respecte als delates, considerem que In qiiestió dele rien- en malicien% de poder lluitar amb la
tes francesoe enyetas Anglater- concurrincia estrangera i fina que el
la pot Coser examinada sen. •seu balan econòmic se saldi amb super t.
Isa que la adunen') intropea sid'assumir, dones, afee el
gui discutida. No admetrein que
secyor Fischer, toles les càrregues Es(mes dues Coses vagin separades. El Govern brilanic vol te- cala que calguin; tindrem restabilitat
nir denla les mans Iliures de económica en iscant quedi restablerta
la normalitat a la Ruhr.-THavas.
les nostres próximes converers
amb Frenen. Nosaltres, somaL'AUTONOMIA POSTAL A
listes anglesos, no m'ejem conALEMANYA
juntament amb els socialistes
Berlín, 3t.-A comptar del ele I
dela alees paleo& que la segu.
retat d'una nació bagi de de- d'abril els correas, telégrafo 1 teaI

La

dfaissi6 del up
del Gayera

Alenes, 3 1 . - A conseqtlenda de la indisposic16 soferta
pel senyor Venitelos en la seaaló que abans d'ahir celebre
l'Assemblea. els metges li han
aconselal que reposi uns quanta

dies.

En vista d'aigh els ministres
havien de reunir-se alfil' a la
larda por decidir si l'estat de

salut de Vonizelos aconsellava
la neeessitat de substituir-lo
provisionalment en les funciona

presidencials. - Hayas.
- •
Atenea, 31. - Noticien d'oilgen britanic asseguren que la
dimissiö del senyor Venizeloa es
considera com a certa' i imminent pela periódica. - llevas.
ELS ESTATS UNITS I GRECIA
REPRENEN LES RELACIONS
Washington, 3 1 . - Han estat represes les relacions Monatkitief entre eto
Estats Units i Grecia.-Havas.
ROMANIA RATIFICA EL TRACTAT DE LANSANA
Bucarest, 31. - El Perfumas be re-,
tiiicat el Tractat de Lausana.-Bau.
Reich gaudiran d'un regim
dautonomia.-Havas.
EL CONFLICTE METAL.
LURGIC
EL SINDICAT DE LES ESQUERRES ABANDONA PROVISIONALMENT LA LLUITA
Berlín, 31.-Els obren metallúrgies afiliats al Sindical d'esquerrea
bus del

han decidit abandonar provisionalment la Huila per al manteniment de
la jornada de vuit horco - Rano.
PAS DE CINEMA
Berlín, 3L-Un grup de quatre individua va invadir la cabina «operador d'un cinema i amenaçant amb
revòlvers als dependents que s'hi tro-

baven destroçaren tota els aparells
cinernatogrefics.
Fins ara s'ignora el mòbil a quZ:

obeiren els assaltants.-Havaa.
LA SITUACIO A LA RUHR
Dusseldorf, 31.-Uns 600 vaguistes
assaltaren aquest mati la mina de
lignit denominada Donatos, de Lihlar, que era rúnica on se seguia treballant. Varen ier a trossos les portes i finestres de tots els edificis, penetrant a les galeries i obligant als
obrers que estaven treballant a
abandonar a l'acte les seves tasques.
Continua la vaga en els rams textil, mctallúrgic, de transporta i de
construeció.
A la frontera de les terres ocionades el transport en camions ha
estat interromput.
A la regió de Dusseldorf els Sindicats metaHúrgics acordaren retirar
l'ordre de vaga, però, amb tot, con-

tinua.-Havas.
ELS' MINAIRES ALEMANYS I
LA "MICUM"
UN NOU ACORD
Dusseldorf, 31.-La unir') d'interessos minen i la "Micum" han arribat a un acord en ço que es referei:
al lliurament de llurs productes i
derivals de la hulla, a titol de reparacions.-Havas.
LES TROPES BELGUES
D'OCUPACIO
Brusselles, 31.-Les tropes belgues
d'ocupació dependran d'aquí (Sedanaht en tot el que es refereix a les
qüestions le caräcter militar, del general belga Burguet, i en ço que es
refereix als assumptes administratius
i tècnics del general Degoutte. - Havas.
EL TINENT D'ALCALDE SEPARATISTA DE ROXHEIM NO
VA MORIR, PERO EL SEU ES-

TAT ES MOLT GREU
Frankenthal, 3t.-Anit passada es
va dir que el senyor Gumbinger, ti.
nent d'alcalde separatista de korheim havia resultat mort a cOneeqüencia de diversos dispara que
va ler un grup de jovea, pena no era
certa la noticia, puix que el senyor
Gumbinger segueix amb vida, encara
que el seu estat Co d'extrema sra.
vetat.-Havas.
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BARCELONA L. T. CLUB
tarre_sprés de França
arnharee, els jugadors que cosorequip del Queen's Club, seJUNTA A L'ORFE() CATAI4
Tumban, Davin, Bunt, As Amb assitincia d'u ngran nombre
Mes. Bearnish i Craddock,
de senyor ssocis va celebrar l'Oriol
t rebuts per representats de la Catali el proppusat diumenge l'anundel Club i de la colònia anglejunta general reglamentaria.
nostra ciutat. EI senyor Ba- ciada
Presidí la sessió el president de l'enen non/ del Barcelona, va sa- titat, senyor Joaquim Cabot
tis jugado rs , fent lliurament a
Llegida i aprovada l'acta de la sesguyoretes Beamish i Craddock
sió anterior, el comptador, seny or Ma r
bonics rams de flora.
Estany. dará una detallada i docu--tí
,,teres que ha despertat aquest
mentada relució de l'estas general de
augmenta cada dia i entre els
quals també foren aptoate a tan bonic esport és el comptes els
vats, passant-se acta seguit a li lecobligat de les seves converses. tura de la Memòria del secretari, que
Junta Directiva del Barcelona,
constitui la nota sobressortint de la
da ahir, acordà nomenar capi- sessió, per ésser un magnífic treball
1 Club el veterà jugador, funda- ple de belles evocacions i d'interessandel Club, senyor Ernest Witty.
estiren també els darrers de- tissimes dades referents a la vida cordels festeigs que se celebraran porativa de la nostra primera institucid
coral.
Asequi dels jugadors estrangers.
L'acurat treball del secretari
sia no cornençarä encara aquest
l'Orfeó
Catala. senyor Pasqual Boada,
amb
robjecte
que
puguin
ench
-se a les nostres pistes, havent- fou unInimement celebrat, proporcionant-li al final una veritable ovació i
carne el següent ordre de joc:
tes onze.—Turnbell-Asthalter mantes felicitacions.
Zeguint l'ordre del dia. es passi desDarin Hunt.
pres a elegir nous membres de la
les dotze.—M rs. Beamish contra
Junta, els quals ho foren per aclamació.
Craddock
qucdant, en conseqüència, constituida en
les eme. — Turnbull-Asthalter
la forma següent:
contra Mes. Craddock-Turnbull.
President. Joaquim Cabot; viceepreles quatre.--Da vin contra Hunt.
sident, Vicens de Moragas (reelelpi);
'r. Dali a i 3fr. Bunt substituei- secretad primer, Pasqual Boada; seMr. Lingsdey i a Mr. Doust,
cretar; &egos, Joan Oriol; tresorcr,
legar a les seres ocupacions no
papa efectuar el viatge. Mr. Tomás Mines; comptador, Martí Estany (reelegit); bibliotecari, Francesa:
es australià i deixeble del fajugador Norman Brookes, es- Pujol; bibliotecari segon, Rafel Vives;
t urbe un fortissim jugador.. Mr. conservador, Manuel Valls; vszals, Alescocès, ostentant el Catas- fons Damians, Joan Alandí, Joan Llid'Escdcia, trobant-se avui mona. lirlion Crespo i Antoni Campalguns campionats locals. majó (reelegit).
Firdittä la sessió després d'havtr-se
ampliarem detalls d'aquests
Acompanyant l'equip ha jet entrega dels diplomes coraespouents
als coristes que per la seva actieritat
Dat el secretan del Queen's Club,
han estat nomenats socis vitalicis
LB. Noel.
CONCERT SAINZ DE LA MAZA
ESPORTS DE NEU
El concert que donar, aquesta me
lis premis oferts fina avui per als
rts de neu de La Molina orga- al Teatro Romea l'admirable artista
Sainz de la Maza prornct %cures spots
u pel Centre Excursionista de
concorregut i no Es per menys donat
.alunya i la seva secció d'esports
muntanya cal afegir-hi el premi el selectíssim programa que per delecper la casa Suprema, destinas tar el públic ofereix aquest màgic de
la guitarra i que es compota de tres
que es classifiquin segons en la
sa de parelles mixtes, ultra dels interessants pares:
I. — 3 Preludis, Chopin ; a) Prelats per N'Enríe Ribera Llorens i
di. b) Pavana, el Minuet Scherze,
Narcis Cuyas.
Tärrcga; Dansa, Tàrrega; Mixstrt,
HOSTE ESPORTIU
Schubert.
s troba entre nosaltres el senyor
II. — Andant i Rondó, Sor; 2 Mi Martínez Laguarda, diputat na- ntiefs. Sor; 2 estudis, Cos:c.
nal uruguai, delegat de l'AssociaIII. — Contabile, Guillamant; 3
Cruguaia de Futbol i membre de
Can goss bosques, Guridi : Le Pefil BerComissió Nacional d'Educació
ger , Debussy ; Lasso núm. lo. Granaca d'aquell pais, el qual porta
dos; Zambra gitana, Sainz de la 1Lua.
unportant missió per enllaçar
-t de tots dos paisos. No cal
ça. ultra el bon exit de la seca
sió Ii desitgem una bella estada
la mitra ciutat.
EXCURSIONISME
Quaranta hores: Església de Nostra Dona de les Dolors. Hores d'exArt divendres, a les deu dc la
el soci En Rafel Amat dona- posició : de dos quarts de vuit del mati
a dos quarts de sis de la tarda.
al Centre Excursionista de Cata— Cort de Maria: Avui es fa la
sa una conferencia amb el terna:
oracions dels Avenes de Mas visita a Nostra Dona de la Merci, a
la seva csglésia o a la del Pi.
bal, Sant Roc, Sibinota i del
—Volles en sufragi de les äni-mcs del
Purgatori. Torn de la Santíssima Tri- Diumenge vinent, dia 3. amb
nitat.
ia de celebrar-sc els csports de
— La missa d'anea De Sant Ignasi,
a La Molina, no hi batir h la sesbisbe. Ornaments tic color verme.
de projeccions que tenia 'loe caditanenge.
BISBAT DE BARCELONA
• •
Demä. festa de la Purificació de
Nostra Dora. predicará a la Seu el
- El Foment Excursionista de
aloa farà els dies 2 i 3 una ex- canonge magistral doctor Portolis.
:, st Puigsacalm, sota l'itinerari
— Dilluns que ve emprendrà el rasarel:
ga cap' a l'Argentina, per tal de visitar
bit 1—Torelló. Sant Perc de To- les cases que en aquella República teira la l'ola, coll de Bracons, coll nen les religioses d'aguces Institut, funSant Bartomeu, pla de Traver i da; a Vich pel P. Francesc Coll, la
superiora general de les Terciäries Dode Puigsacalm (dormir a Pla de
ayer).
miniques de l'Anunciase.
isla 3.—Pla de Traver, Salt de SaFESTA DE LA CANDELERA
Sant Privat de Bas i Olot.
Aresglésia de l'oratori de Sant Fe',unida el dia
per restació del lip Neri (Gracia) tindrá lloc, a dos
al, a les 3'45 del matí.
guares de deu del mati de demä, dia
de la Candelera una solemne benedic• ••
cié de candeles. processó i seguidament
1 Centre Excursionista -Rafe'
snoaa - ha organitzat per als dies l'ofici, cantas pel poble. A les quatre
3 de febrer les següents excur- de la tarda els fidels alternaran ami) la
comunitat el cant dels salina i diversos
scursid a les serres de Magdale- motius gregorins.
r San Qtuirze de Besora,
L'APOSTOLAT DE L'ORACIO
Aval, primer divendres de mes, l'ATraer, Santa Magdalena
Mont, Santuari de la Mare de postolat de l'Oració de la parròquia
s de les Olieses, Sant Privai-d'En
de Santa Anna celebrark a les vuit,
misa de Consunid general, amb plática
s i Girona.
prepaarfibria pel reverend Joaquim
anannannnnunnunne Ubach, prevere, vicari de la mateixa
parròquia. Durase la missa tindraa
11oc els acostumats exercicis.
donzalla Nivela
LLIGA ESPIRITUAL DE LA
MARE DE DEU DE
MONTSERRAT
Els amors romaritla
Per a detnä, dia 1 de febrer, aquesta
Associació prepara, al Reial Monestir
d'un vetes 1 flis de
Nostra Senyora de Pedra/bes, una
els dos contes que l'espi- festa en celebració de la diada de a
Camdelera, que bous preveu resultara
ritual escriptora
ben escaient,
La Lliga Espiritual de la Mare
ARIA BONSHOMS
Des de Montserrat. parròquia de Sant
b ite* en el migan táchale de Gcrvasi, que d'ençä de quatre anys ce.
lebrava aquesta festa a l'euritmia de lee
Rvdes. Mares Josefüre de Sant Germi, cnguany, degin a premicrns incoag
Insabks, s'ha vist impossibilitada de
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Co idos Cataba
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rapa.

e j a s'ha pozal. a la vende.
P11111: 31
L'Adanaleteenldiena

al terror Oler Lldre
Inimerderleammeedella

fer-ho. Perdairt6 s'ha organitzat, juntament drnb l'entitatinare, aquest ame,
que comenarpl a les deu del miti, i
consistiri ~a eolemne benedkcid de
candeles, aromad 1 ~asa editada

predimat-bi el ami Pare Amad IL
de buce" O. N. C. Seroacizre:

Mis, a une á esolemats lee
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Deanes per lb
puye, trep an ess sudabas5 tornee cobrar
dele deste eorreeal a anusar-ee, 1 gemayalard un pie liquid
I postente mereaderies impaz
per
*conseguir
el
nivell
dels
poPER LA DIRECCIO GENERAL IYAERONAUTICA S'AUTORITZA L'ESTABLI blea.polit,ionneat mis colma i sobre. portades . 1 Aneaste' per les
dtpllat'eL eses de fetot abr6 ente lid eixt zapee
MENT DE CINC ilNIES AERIES
de raspendre a les exigències del brer priraim. el Qual
moment present, moment decisia, hall! da fer-se en moneda ,
que si ne s'aprellta per canalitzar les plata espanyorla o n
DE
MONOPOLI
INCORPORANT
AL
.R.
O.
PUBLICA
UNA
LA '4GÄSETA"
energies despertades perla comino- Banc d'Espanya .mi ilooede tacho en moneda d'or. -asir& dé
ció del dia 13 de setembre, donant.
LLUMINS ELS ENCENEDORS Atriommic
r.
los continultat i eficicia, podria mar- 50'53 per cent."
Una altra diu:
car el trànsit a un altre periode de
"Les colitraciona'
el termini d'un MeS, a 'partir de la tants, a proposta de tots els vomita gres i potser de definitiu marasme."
de servir de base durant el me*
El Conselj del Directoii
constitució del Consell.
que aubsisteixin co el Consell, de
de febrer prbaim per liquidar
El Consell del Directori acabil a les
Implantar l'organitzacid del regias tal manera que ostentin els elegita
Noves línies obvies
el fanrper cent de reekree
vuit del vespre ,sense que as facilites 'ferroviari que definitivainent s'adopti. la mateixa qualitat que la persona
Per la Direcció general d'Aeronau ques catan subjectes les mera la Premsa cap nota oficiosa.
El ministeri de Foment pudra, per a la qual reemplacin.
tica ha estat autoritzat l'establiment
cederles procedente de les naEl cap d'informacions, tinent coronel
Cada delegació elegirá entre ele de les següents lides aèries;
reial decret. delegar en el Consell les
molls a 193 mutis s'apliqui
seus vocals un president, i assenyaRico, digné que no hacia cap assumpte atribucions que consideri oportunes.
Primera.—Sant Sebastià, Bilbao,
faranzel a
lärä l'ordre per substituir a aquest Vitòria, Burgos, Valladolid, Madrid, primera columna de
digne de la publicitat
Ser b president nat del Consell Su¿'aquellas altres quinta divises
El general de divisió scny-or Sulrez perior de ferrocarrils el sots-secretari en la direcció de les deliberacions.
Còrdova,
Ciutat
Retal,
Sevilla,
tinguin una depreciachl mofleIndas, fou rebut pel general Primo de. del tministeri ,de. Fonient. i per subsSeanpre que en pro o en contra
Cap Jubi, Canicies.
tria Igual o superior al 70 per
Rivera, un cop acabas cl Consell.
tituir-lo en les funcions presidencial& d'un acord der Comen Superior voSegona.—Bilbao,
Vitéria.
Saragoscent. seran les següents; PorEl senyor Suircz lucias fcip autor que no exerceixi ell tot sol, hi haurä tin unánimes els vocals de la delesa, Barcelona.
tugal, 4'571; Austria, 0'011:
un vicc-president que será elegit entre
d'una proposició parlamentària en la
gació del patrimoni ferroviari naTercera.—Sevilla, Mairenas, Mar- Txecoslovàquia, 22'518;. Braqual se soRicitava rajut de rEstat per eis vocals pertanyents a la Delegació cional, de manera que resulti isolachena, Loja, Granada,
sil, 28'021; essent la coUtzaciti
de l'Estat, per votació del dit Consell. da una de les dites representaccipns,
a la creació d'un monument a la duQuarta.—Sevilla, Carmona, La corresponent a Alemania, de
Formaran.aquest Consell ty vocals, la decisió final de rassumpte . estad'
quessa de la Victiria.
Campana, Andújar, Almagro, Villa- 1'160 per bilid.
els quals podran ésser reelegits, i liur reservada al Govern.
Un cop dissoltes les Corts, resmentoia, Valencia.
exercici durar sis anys i es ,renovaran
Els vocals que contitueixin la detat general ha considerat avinent fer
Cinquena. — Sevilla, Zalamera la
El monopoN
seine tcnir legació del patrimoni ferroviari nauna gestió directa amb el Govern per la meitat cada tres anys,
Reial, El Rosal.
en compte el tcmps d'exercici de cada
d'encenedors autornitics
cional en el Consell Superior de Ferassolir l'ajut demanat l Congrés.
rocarrils, en ésser nomenats, seran Una solució pes tenedors
La "Gaceta" d'aval publica una
El president del Directori es mostra vocal.
Sis d'ells tindran la clefegació *condonats de baixa dels destins que tinmole inclinat a afavorir el projcte, i
Reial ordre incorporant al Monopode
mares
cale- guessin, havent de dedicar totes les
junta
de
les
seccions
ferroviäries
li de cerilles el d'enteneders auto- •
alai ho digné al seu visitarle.
tents, que elegiran d'una manera que
"El Imparcial" segueix la sena cam- nades.
seves activitats amb carácter constir.guin equitativa proporci8 amb la tant en viatges, o ficines i sessions panya contra el maté, acull la iniciaResumint. din que des d'aval es
El text del decret ferroviari diversitat dipteressos emre unes i al- del Consell i ponincies, a l'exercici tiva que ii ha lliurat En Daniel Torprohibeix a la peninsula i Baleara la'
extensió
inea empreses, amb la diversa
proposants que els tenedors de venda ¿'encenedors i accessoris, DLa "Gaceta" publica, cm de Ilurs limits i la desigual intensitat dcl seu nota cärrcc, el qual serä in- rente,
compatible amb qualsevol altre destí títols i moneda alemanya cal que Lacia ime' els que porten Is marca ~aanun2iavem anit passada, el de- del tràfec respectin.
cessió d'aqucsts valors al Govern, que bierta l'any 1913.
o corneancret llerroviari.
Altres sis vocals, ultra tenir en el
Els sous dels dits vocals seran els reconeixerá a cada donant el cridit corEs prohibeix la fabricaeld d'aquests
L'exposició diu:
Consell la delegació del patrimoni fermateixos que . gaudeixin en llurs an- responent
objectes.
El Directori Militar, d'erreä
constituiran iso- teriors destins o els corrcsponents
roviari
nacianal.
es
A mes a mis que aiid la reclamació
La direcció del Monopoli atolla
de la seva constitució, ha con- ladamcnt pzr deliberar i gestionar en
independen- a Alcmanya tindria méls força i autosiderat com una de les qües- alié que sigui d'interés privatiu del a la sera categoria, ambassistència al ritat. l'existència d'aquest volum de models que només es podran tapentire a les delegacions provincials
tions mes importants de la vi- dit patrimoni, tant si es tracta de ter. cia de les dieses per
per mares al Tresor nacional, autoritzaria que s'autoritzin oportunament
da nacional la relacionada amb rocarrils que percas:sin en pie a l'Es- Consell, que seran de so pessetes
de
suplent
per
prendre
les
següents
meal
Govern
Els comerciants que tinguin stocks
els ferrocarrils, dedicant-hl pre- tat com dels drcts d'aquest en relació al vire-president. vocal i
sures per azur amortitzant amb el seu i hagin fet la declaració previa/ruda
cada sudó del ple del Consell.
ferent atenció, una ponrncia amb les empreses.
crédito
reconeguts:
fruit
els
El
vocal
i
suplent
militare,
assistial decret de 1911 podran vientre les
q ue, després d'intens tnebaáL e'
Dos d'aguaste vocals seran nomenats ran solament al ple del Consell i en
Primera.—Creaci6 d'un impost sobre existències en un termini de entre
el qual han collaborat els més entre els enginyers de Camine, i un aquells
previs que per la se- totes les mercaderies alemanyes que mesos, o cedir-les al Monopoli amb
valuosos elements. ha ronden- altre en eis de mines. agrònoms i in- va índoletreballs
exigeixin la seva presencia, .s'importin.
un den per cent de sobrepreu.
sat en lluminós i concret infor- dustrials, pel Ininisteri de Foment.
Segona.—Creaei6 d'una cédula espeessent. compatibles llur destí i sou
Aquest cessió s'hauri de sofikkar
me conclusions que tendeixen
El ministeri d'Hisenda designar al- amb el seu cirrec en el Consell , to- cial que pagaran tots els súbdits ger- en el termini de 30 dies.
a resoldre en conjunt. i sense tres dos vocals entre persones d'ap*.i- ta cegada que els dits vocal i suplent mimies que rdideixin a Espanya. es- CONFERENCIA AL "CASAL CAdesatendre cap de les seves ra- tud que sigui notòria, per ésser acre- militare ho són per raó del seu esti. pecialment els comerciants i societats,
TALA"
EL DRET INTERmificacions, el complexe i ar- ditats especialistes en matèries ferro.
L'actual Consell Superior Ferro- que han fet a Espanya grans fortunes i NACIONAL I LA SOCIETAT DE'
du problema ferroviari.
caries.
se els.seus voCals per a l'organitza- ala que, possiblement, va afavorir la
NACIONS
En l'esmentat informe es proUn altre vocal serä el cap dels ser- viari queda dissolt, podent proposarimportació en maro.
Al Casal Catalh de Madrid el
posen soluciona no solament veis de ferrocarrils militars.
del
nou
Consell
Superior
de
FerAmb aquests ingressos es podrien
cid
d'ordre ecoormie, financier. siAltres quatre vocals, que seran no- rocarrils que s'haurà de constituir anar amortitzant els crèdits reconeguts marques d'Olivart ha donat una
conferència sobre el tema:
nó també irenie, que conduei- menats a proposta del ministeri de en un termini de quinze dies, una ve- als tenedors de mares.
Existeixen en l'actualitat el
xen a harmonitzar tots els in- Fornmu. constituiran la delegació dels gada publicat aquest Acial decret.
Dret Internacional i la Bodeteresaos oposats i diversos que ment„ un per cada una de les corporaEL SENYOR PALACIO VALDES
de
FeneceSuperior
El
Censen
eón factura d'aquest problema. cicns de cantee merantil agrícola, mi- rrils, una regada s'implanti el nou ENTUSIASTA DEL DIRECTORI tat de les Nacions?"
El conferenciant parlh en easi bé tendint preferentment a ser i industrial, als quals mes direc- regim ferroviari, proposarà al minis"El Debate" publica una enassistint-hi una nombromillorar els primordials serveis tanteas interessin els transporta ferro. teri de Foment l'estatut corresponent trevista amb el senyor Palacio tala.
sIssima coneurrhncia de la tupública descuidats de fa tants viaris.
per al seu funcionament, regint de Valdés, indicat per a la presi- Ihnia catalana.
anys, malgrat els quantiosos saUn altre vocal, en rcpresentació deis moment el provisional abans esmen- dència de l'Ateneu de Madrid.
Parle del Dret Internacional,
crificis que per millorar-los agents i obrera ferroviaria, que sera tat, que continua vigent en tot el que
L'insigne novellista diu que exposant sintèticament com al
nomenat pel Govern privia proposta
s'ha imposat l'Estat.
el
com
acollirà
públie
la
no
cap
nd qued1 modificas per aquest reial
segle XVII comenee a manites,
Feria seu, el Directori, tra- deis vocals obrers dcl Tribunal Central decret.
say a nova obra "La hija de Natan-se l'esperit universal de
duint-ho en un projecte de de- del Trebal Ferroviari, elegint per y ode
potalia"
en
la
qual
tracta
el
temps
Article segon. Durant
promulgar unes lleis per regucret-llei, el treball de referen- obren que presten senei en les empre- que transcorri fins la implantació del lítica,
lar les relaoions entre da di- ,
cia, perri compren la suma gra- ses de ferrocarrils.
L'entrevistaire ii pregunth si versos pobles. S'han fet mollee nou rigim ferroviari, es enantindrä
Per a cada vocal es nomenari un
l'antic regim pot tornar i el se- temptatives per assolir aquest
vela! d'adoptar una aolució tez
53 per loo sobre les
l'augment
del
ampla com la citada, que afecta suplent, el qual es designara d'una tarifes, autoritzat per reial decret de nyor Palacio s'apressà a con- ideal; g uara l'esplendidesa d'un
Actora tan importants de la manera exzetament igual al consignat 23 de desembre de 19,8, el qua] ha testar:
rnilionari ianyi, Carneggie, va
—No, no. En últim cae, si un
vida nacional; pretendria'abans mes endavant, per a la provisió de vingut aplicant-se fina ara.
subvencionar la construcoi6 del
vc-ants
de
vocals
i
suplents,
que
estivingués
a
conpolftic
sistema
de fer-ho garantir encara mes
Acide terser. L'anticip reintePalau de la Pau de la Bala.
guin
o
no
nomenats
en
total
els
dits
l'antic
regim,
l'òrbita
de
tinuar
la solució ele s'adopti amb la
grable, concedit a les empreses per
semblant aixt que havia arista.
intervenció d'un organisme que 'vals.
reial decret de 23 de imite de 192o, i seria a base d'una atenuacid, litrat el desig universal; la •
d'una
esmena
en
els
sena
vicia
de
El
suplent
del
cap
del
servei
atenyi les majors seguretats
disposicions posteriors, per a l'augguerra europea, però, demos.trä que aquesta esperance era
d'encert, per formar-ne part militar de fgcocarrils serà el primer ment de primes i sous del personal 1 les seves .impureses.
molt
procemi
em
sembla
A
cap
de
la
Secció
de
Comunicacions
que,
per
teferroviari,
des
de
la
publicació
dainfonarnentada.
tots S elements
nir interesaos Iligats al pro- de l'Estat Major Central.
getost reial decret es reduirä mensual- dent l'obra del Directori. No es
Digné que el fet d'aguaste
podia seguir vivint en el regim
Els suplente assistiran a totes les ment d'una 'manera progressiva per
blema ferroviari, el conenten a
guerra era una negació absoreunions dcl Consell i de Ilurs podotzaves parts, fins a la implantació antir.
consciencia.
Fa després une grans elogia luta del Dret Internacional; ele
Mes, com que no es possibls rindes, amb ven, pené sense vot, del nou regim ferroviari, sense que
beligerante, pero, ven trabaren
seguir auxiliant les Campa-. llevat en el cas de falta d'assistència imposi en cap forma, per la dita so- de !a seva novella "La aldea
perdida", amb la qual — no s'hi el pecat la penttdnnii la pau
la causa, reduccié en els actual& jornyies amb bestretes que supo- del vocal al qual substitueixin.
assembla cap de les escrites ni que signaren no es Idealment la
En cas d'empat en les votacions,
nals i sous dels obrero i agente inpau, sind el germen d'una nova
sen un gran dispendi per a l'Es- aqucstes
Espanya ni a l'estranger.
a
es
consideraran
resoltes
per
tenora ferroviaria."
tat. ja no tan justificades com
guerra.
emes
per
la
quan s'establi, durant tot el mejora a favor del vot
L'orador s'eztin en constaLa reunió
temps que trigui a implantar- presidencia.
racione sobre els esdevenitnents
"El
Debate"
parla
de
la
HisLa condició de vocal o de suplent
se el nou regim, proposa a
de la post-guerra, 1 afIrmä que
toria d'Espanya, des dictats de la Societat de Nacions la Societat de Nacions no res-Y. M. cl mitja d'amar disminuint del Consell Superior de Ferrocarrils
se'n
general
Magaz
aquesta
nit
Ei
piaulatinament aquesta bestre- a que es refereixen els parägrafs an- de la raga i d'energies desPon als fins perque ha estat
•va cap a Ginebra per tal de prendre creada.
ta fins a extingir-la per com- teriors, serä incompatible amb la de
la
reunió
de
la
Societat
de
les
part
a
o
pertades
El marques d'Olivart acaba la seca
plet. en espera de les compro- conseller, administrador, assessor
Naclons, com a delegat d'Espanya.
"El Debate", tot comentara la
disertaciblent vota perquè tots pesacions que haurä d'imposar el altre d'anàleg en les companyies i
DEL
AGRICOLA
LA
MUTUA
ferrocarrila,
amb
la
nareforma
municipal,
diu
germanor,
per tel que pugui ésser uaa
que l'obra
Consell Superior de Ferrocar- empreses de
BAIX LLOBREGAT
milite un dia allá que sempre Isa estad
rils, en el qual es doni més tural excepció de vocals i suplents veritable que resnongui a una eficaç
La "Gaceta' publica una reial un anhel universal.
eficaç intervenció a la repre- pertanyents a la delegació de les finalitat ha d'ésser autonomia i vaEl conferenciant la/ aplaudit...
sentació de l'Estat i a la dels empreses i del vocal suplan repre- rietat, car és impossible regir, per les ordre del ministeri del TrebaM,
usuaris, rellevant els que cons- sentants dels agents i obrers ferro11~3111MIIMMIIMISILISSIFIESSM
titueixen aquella de tota altra viaris.
El Govern podrà separar els nomissid, ft fi que la seva tasca
sigui mes intensa 1 puguin de- cale i suplente del Consell Superior
dicar totes les seves activitats de Ferrocarrila nomenats pel Goals importants estudio i conta- veril a proposta del ministeri de Foses que han d'encomanar-se al mear o del d'Hisenda, marina hagin
dit centre superior. dintre del intervingut l'un o l'altre en el nomenament que es deixa gente efecte.
nou reim.
Es aria també entrada a
Les vacante que en el Guisen Sul'element obrer, completant al -u perior de Ferrocarril* esdevinguin
if la representació de toles les danta de la erra primera coma.
entitats que tenen redecid direc- tucid, tetan proveldes:
A.—Les de vocals i suplents perta amb ele ferrocarrlls.
Per les raons exposades, el tanyents a la delegació dado con»
preeldent que sotascriu tdebo- cessions ferroviäries. P er elecció
nor de sotmetre a V. M. l'ad- sueste., tenint cura de no alterar la
Havaat nhat eh Santa brame* 1 la Ilandlec16
junt projecte de decret."
ponderació ja ~mentada.
persuplente
i
l
B.—Les
de
vocal
La pan dispositiva diu:
(A. C. S.)
*Artielle primer. En re- .tanyenta a la delegació del patrimopresentaoló conjunta de l'Es- n1 ferroviari nacional, per nomenatat 1 de tata eis interesen, na- ment acordat pel Govera a >aposta
1131a llell arbilts tea, tibio faus, sita t paralela teta, en ambIlle di *Vi
ctonals, es crea un Coima Su- dele membres 'abrieron' 'd'atlante
mies 1 coneinta de tan aenailde piano, ele premisa que la taminia premia
perior de Ferrocarrile per re- mateixa delegacid, si tal proposta
«tetona 1 se servil:1n mata* mona tarda, a lea tr is, a Ji ola umeteltdee ' '
gular 1 inspeccionar la gestió obté la conformitat del ministeri al
qual va eorrespoodre faldar l'origiferroviltria de les empresas.
da, 71, qu'A, primera, per aouninntYar ei «Av« a hieda Poileepdi11 1
b
Seri enlució del Cana Suprema naria provisió del cartee neceas, si: .fi. .. 1
'
.
Guantirl Nou.
•
al
_de Fernmarnle, ultra les determinada gui el de Fonsent, eigni el d'Hi-•
,
' NO NO OONVom rameuaramond
mi remate ~ wat Per-rele›
,
«die de tos".
ay de ame de mas Infamar ~o
fel ;leal 1 meted riere
,Bareekasa, 1 de febelide 111141. s i- osos«
d Moleete presentes tla umsffiOse e maderste dele agente 1 ubrera Mera.
propasan nooltbniW.les, ea. viuda pel ~da premediment coa-

LA SENTORA

Sus i Tomas
Josefillad'Avilés
HA MORT
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Aigua

mineral natural si Digestiva

ELS ESPECTACLE
TEATRES

344•368~4414460,30~84.

Gran Teatro del Lima

Gran companyia de santera.
Direcció escénica, Leopold Gil.
Primen actors i directora, Ferran Vallejo i Carlea fiereza.
Mestres directors i concertadora, Julia Vivas i Laura

TEATRE NOU

Ama, no hi ha trinad. ~II,
larda, fundid 14 de propietat i

abonament, a les quatre. L'òpera Panel. Debut de la celebre
primera sopran de la Gran Opera, de París, Ritter Ciampi, i
prenent-hi part ele célebres artistas •enyora Trantoul i Journet. — Diumenge, tarda, La

Al
vu divendres, tarde, a
des quarts de eine. Colee-

s& programa. Butaca arre
entrada 3 ptee. Entithda general 0'50. I, Leo &idean
de la reina; 2, la revista en
dues parta i 24 quadres,
Nuevo Mundo. 'friera del
menee Millan. Nit, a les
ddu, El dictador, per Lela
Rosal, Ortiz de Wats i Artelli. Demä diseabte, tarda,
primer acto de Nuevo Mundo i El (flotador, debutant
el bulto« Enrio Senz Za.
berza (deixeble del mestre
Minan), acompanyat de Lela Rase', Artelli. etc. Diumenge, tarda, Nuevo Dando (dos «tse) i El Metedor, per Lela Resel, Sanz
Zabarta i Artelli. :lit, Nuevo Mundo i El dletadoe, per

Riva

Avui, divendres, tarda:
MARINA
•
per un cense rival quartet.
Nit i totes les nits:
DONA FRANOIMIINTA
últim grandiós éxit del tenor
«MILI MINDRELL

Walkyria.

0441140440111.1101111441444.ffle

TEATRE TIVOLI
TOURNEB

Frederic Caballa

Gran companyia de san«.
la opereta, primer actor 1
director

TEATRE APOLO

I

.*••••••~3*****~••n••

Ramon Pefia •

Aval tarda, no ni ha fundó per donar lioc a l'assaig
general de Pepe si Sereno,
que s'estrenaré a la nit.
Nit, a les deu:

Pulmonía doble
i estrena a Espanya del sainet en dos anee de Remen
Peña i López Montenegro,
musica dele mestres Falca
i Balaguer,
PEPE EL IMIIENO

interpretada per les principals parta de la companyia, prenent-hi part la celebre parella de ball
Losa el danot
els guate, com a fi de Testa. interpretaran sigues
balls de llur extens repertori.

er11444444111434131444000531144

Teatro Catan Romea
Teléfon 3500 A
Avui divendres, tarda, a les
5. Butaques aria 0'65 pessetee. La comedia en tres enes,
de gran broma,
EL VIDU TWIST

Lluisa Vela i Sagi-Barba.
En assaig, El cazador do
tigres. Es despatxa a oempteduria.

ELDORADO
Oollieu de «Metate
Avui, divendres, tarda .a
dos quarts de cinc. Nit, a
les deu, projecció de notables pellieules. Exit dels
joves malabaristes

D'ANOOLY8
Debut de la simpätiea bailarme
MARY WIEDER
RAMA dele célebres olerme
RICO i ALEE
Ele famosos i ovacionats
gimnastes

MAllOLA8
Els divertits i aelarnats
sombristes
JOANNY1
tia clamorós de la popular

artista

MARIA OORIMA

Fornido reporte'''. Emiten.
dIda presentad&
Demit, dissabte, testa de
la Candelera. Tres sessions
extraordinarios, a 2 quarts
de quatre, a les sis i a les
den de la nit, prenent.hi
part MSrls Cenen.

I

•444444461144.».•••1111•4•n

CINEMES!

ORAN CINIMA Dl MODA
eletables emita I Me
Aval, afeares, moda *oteen remita de Variase/Uta bareelentne,
grandiosa estrena: liteene, vera.
ordinaria 'materna d'Artista 41social,. eIVITIII emuló ße 'Mabel
/formad. gens: La perla del
ilresavay, per Perla linea Teme« centra Palmad, Maltee se.
vadea; Rodete Nene.
DI/Uriengre, nit, estrena mamental: II precie d'una relea (dues
a ;anadeen , preeentaid faenas.
' Ana: Netintet, per Denles Mea
Lean. PRECS CORRENyel.

*in— Tete Espanyol
UNTPERE - REMOZA
Aval, envadres, vana as te cm-

deters, a dos iguana de cinc. Eaademe vermut
Intelle lataesijelreisets.

MR 11111111
O. MIS PILDI4
Bit, a les deu:
ES 1.1.0601 UN Plill
1 'arena de la comedia vodeviles•
ce. te tras ates, de M. p eal -AreSau I R. commach.
LO PAIRMA •01M1110
Duni, titeldete,_
tonnteibles ralees. Tarpron.
da. a les oteare.

dada de la Can-

LIS MIL se L'ALA
LA FAMOSA C01114M0
PM, e lee deu:
LA FAMOSA
AMI AJAN ei

C011111a0

Taita* Cande
MINI•518 tirseuttes

As-ui divendres,

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohèmia
Jevul. acendres. tarda 1 /lit oran.
enarene. . CINC EXITS: La
Internista comedia La lepe; les
peRlenles amigues VII% la OSP.
toral 1 Ostro, escote!, pel dIvertit
El: el rudas film 31 super X,
per Ricard Timada. : Entrenamos
de Raen Alíe, 1 suma jornada de la celase pellada lee
mistare de Pallo, meren, la flnmortal obra del oran E. Sud.

mmer
Feve ligeWe•

0111Millei.

mur

MOMO.

nansa da leo opereta

einerneteeraleuee
DARWIN D'ES
Aval. dlvendres. tarda, a tres (Watts
de mar. l'opereta mima:manea

Yo gallardo 1 calavera

ates VENUS
La Indlecutibie lela cine-musical.
rat. a dos quarts de den. la cine.
Opereta. estrenada ahlr en aqueet
lersl, amh s ero1168 eXit.
La Mantean DEL Des
tetes dues del mestre alemany Rana
Allbeut, I detentes pel notable
meatre Clvera.
Das entena 1 °in lenerel

Mt, a les deu. reposició
de la preciosa comedia en
tres artes de Jacint Benavente,

PREUS POPULARS

LA GOBERNADORA

imponeos; neme, alada de la Candelera. a la tarda, primera *asiló
a dOs enlu ta de quites; seisena
semi& especial, a les el,. Per a
la sessI6 de lee sis 'le la tarda es
despatzen, a taquilla, selenio nu' meren.

4511•4454000113331144444044*

OFERTES DE TREBALL
wg

mb bous refereneall.
inePeelere 1 11881181, 8 808 1 congaea, per a barcelena, teta Catalana t
Rateen. sine desatar 1 conetrueetd.
Plata de Catalunya, D.
latean«,

VENDES

Telefon 1371 4.
Avui, divendres, tat estrenes. Es
tupend programa: Un heme
nou, grandiós film de gran saneaoid, interpretat pel popular
ertista Thomas Meighan,
eeleete programa Auris; El
deati, grandiós film en dues
jornades, projeetant-qp la pri-

mera per la bella fiesta Gabriel a Rebinns i Alexandre; Lea
Jadea de la corona, termo« comèdia dramàtica de gran argument; L'hereva deis tres premie«, brema continua; La pintora de pirita, comedia en una
part. Préximament, Les «es

'elan de 8 per te
metros a tr(10 pesares al naif 1 5 1170 a terrnials. paren en entre ann: terrier p15 anlb
vistes panernuques. amb elan Instalada al peu dele altars 1 rente ponme&
r.onanite 1 tundes de frene: sume«,
la, ply primer, perla primen. De als
a

akanany

Aval,

dIvendree: La Engate,

I

sreell44411•1114.

»4414.04444N/444•1144441440

,

per Idee San José,
IIIIMIONA

festa de 1s Can¿clara, farda, La Oval»
Dtit, Loe alionfte
=II.
.ANDONVANT: DesZiit
de
1011SlitItti a.

a »a i se /matra

Dipsabte, estrena en la
sesefd de les sis de la lerda, UNA PILLA DEL 111/Di
per Pauline Prederick, la
gran trigice.
Diumenge: UN NOS! A

lA 1110011, per IMO no«,
el oran dandy neoperld.
ATS: Re deepaisleil bu.
taquee nuateradmi pro e 11
Huid INIPACIAto di diee
so», ffellthitat' dill la Cleth

detafa)

1

BANCA, CARVI, «Loes
Rambla sial Mear% ad%
Teléfono 12311-031 4,

aq
tet

CC
V(

luS
Ir

ero

UNA CAMA DE

ue
ti

id

a la tapa 1 mal
d'al» forma.

ceddiddeeed4OHOCCOlididde

CONCERTS.::,

-.

ESPORTS - FUTBOL

El

II

Campionat de Datalunyd
Demä, dissabte, dia 2, a les 3'10
de la tarda

SALA EOLIAN

in

ro

Di
oro

RAR0EL0NA - 111ARTININO
Camp Barcelona
AliPaNYOL- ItUROPA
Camp Espanyol

FILL DE PAUL IZABAL
se. PASMO DB GRACIA. II

Em serveixo

AVENÇ -JUPITER

Camp Avene
Diumenge, dia 3, a les 3'10

Aval, &l'entine, a des Marta de
ale.

(544 adiete
elapeticid del cenen e des pianos
JANOS SAINUITI

«eh

TERRAIRIAMADALONA

PROSIUM

paye

Camp Terrassa

PRIMERA PNRT
Obertura del Camal d'ena alt trisfin. 11111P11011110h11.
Ea gran Oran AEOLIAN
lazan
Illensts, a des planes.

CIRAOIA-ATLETIO

Camp Greta
Per entradas i localitats al
eamp de joc el dia del partit.

SEGONA PART
Andante st valatleal. inhumann.
d'Ea. Lisa.
ieult asan au villaPART

TERCERA
ene.
Comiere In De mapa.
Liad.
Pullman
Planee OTEINWAY
InvInclons con( de cosan.

DIVERSOS

7

HORLINE

..444~mbeb**+•-3Z-44,6444, Venus Sport - Palace Ball
Ronda de Sant Antoni. 63 1 64 ,
Teatre Cata' Romea

Us POLVOS d'HORLINE fan una cero fortunas
evellutada. 1 fan devenir la pe!) fine i erpodeble.
eorn la d'un intuid. Ea POLVOS d'HORLINE son el
aljibe semi de fonnosor i jovenhd.
PRODUCrIn IROAUNR%
A1GUAtrHORUbE (tinture progresos& per e Cebaba

Tigre, 97

Telefon 3500 A. Avui nit,
tres quarts do deu
Recital de guitarra
MINE DE LA MAZA
Obres dp Chopin, 'farrean,
Schubert, 150r, COMP, Guilmant,
Guridi, Debussy, Granados i
Sainz de la Maza.

Avui, divendres, a dos quarts
d'onze de la nit, gran ball de
mascares. Cine esplèndids premis a les mis distingides. Pre-

Idead: 6. • DEMUDE ißceu 1 lboienene: MIMOS (mis
adlairena): X3e. -CREMA (edle les avreetvadi Xle. • MIMA
D12471FRICA compriaMs desvariada . s..4117)401.440PMRY
(san enserals per e banys de pm). 3.30 SANDEL iamen
elle al bay-dawn per • retenerse d ceba) . S'Se
apea eaaamd.

@ente a tetes les mimares; obsequie als menyers.

plIBBBIEBBBIIIIIIIRIMEMIIIEBRIBB111151BRIIIIIIIIIII•8111o
TalibleLlt ei LA •
I.
... MIIIITOMIITIO
a

KLJR SAAL

Ilatablhatab DALMAU OLIVIRIS. U. JIn
PLUM DI L'INDILIMIA. te ILARCROVIA

illeiliAMORAPIR

Aval, diVenitell, Incida »limita. esplendld I eseelllt programa. Estrena de la Ell
a
Unen enmeló del
en Me per a
..,
9
U pene artista Charles Rey. «la serelles de la mag nifica superprodneeld de 2
ill la marea 'Metro" La Temes muten de Pala, (exclusiva d'aquesta Emplea). '.
me. •
u meravenme pellienta que ve preredula d'una aureola d'ese, usumpte
Ment erlainal 1 moralista, desenretllant un tintinee familiar en un ambient 11

U
per ni tameme ea:roles de la Pantalla, u
..
"' d'alta societer, nata Interpretad
vi
1 Aduanas Causen.
•

@l11111111111113011111111111111111111111111L

R
•

NOTA.—Ani, divendree, de ele a nit, I denle, diesabte, fealdad de la Can- .
U Men, 4 le mea mainel d'II a 1, es ampollaran butaques numeradas Per a ,»
im
u enea esputen de lee bis de denla I de illumense.
1111
• rlieenfle. eltiona de la peana dranatica (Gran euleyel) eer mentaede. 11.!
RI

CALCATS SIMON

L
II

e
B Liquido a la fàbrica mateix les mostres
calçats amb tares que no podem
11110 11 ••••11 111 51 111 11 11 111 •111 11 111 111 ••11 11 101 11 11 11 111 11 •81 111 11 111 11«
namnanadeinennuot•••••••nnannninnnannenui •
Murar als comerclants

RESTAURANT '

i

AISON-DORE

•
•

III
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RICARD CALVO
Primera actriu:
EMPAR MARTI
Altre primer actor:
EMILI PORTES
Avni divendres, larda, a
un quart de sis, formosa
comedia en un pròleg, des
actes i tres quadros, de Jaeint Benavent,
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Demb, feota de la Candelera,
a 2 quarta de 4, darrera repre›entacifs del grandiós eepectaoto d'En Folch i Torres, Eta
pastar" amb l'arribada dele
Sant Reta d'Orient, que obsequiaran ele nena i nenes que
«algaida a l'espectacle. A dos
cuarta d den, la comedia dä
gran broma, de l'Escaler, Ele
g uatee andes d'in Rodó. Nit,
la magnifica obra del mestre
Guimerä amén danot, protagonista .1. Montero. Diumenge,
r. 2 quart de 4, La Ventafeee.
A 2 quarts de 8, illosain slanot.
Nit, Ei. guatee ami» d'En Itodi. Es despatxa a Comptaduria. Nona, tarda, espectacles
per a infante,Una cegada era
un pastor, d'En Folch i Torres.
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