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INSTITUT MUNICIPAL DE
BENEFICENCIA
Els serves prestats durant el mes de
desembre darrer per l'Institut Municipal de Beneficencia ,,,Cn ri eis Segaents:
Als tretze dispensarle medica-quirúrgics: ferits auxiliats, 1.008; operaclon; practicades, 152; visites gratuitee en els locals. 8.361; visites urgents
a domicili. 310; recnneixements a persones, 703; reconeixements a persones
alienades. 16; certificacions i informes, 1.722; auxilio a alcoholitzats. 70;
vacunac'ons. 1.3q6: serveis diversos, 308
Als dispensaris d . especialitats.- Oftalmologia: visites practicarles, 2.853;
operacions. 40. Otrarino-laringnlofia:
visites practicarles. 107; operacires. 16.
Vies urinäries: visites practicados,
4613; operacions, 13. Puericultura:
nens visitats, 50; vacunacions, 25. Ginecolngia malalten visitades, 114;
operacions, 5. Tocrs!ne:a. ernharassades assistides. 333; parts assistits, 127;
vacunacions, 120. Odontologia: inspeccione a les escotes nacional', 1.202;
operacions practicadcs. 130.
A l'Asil Municipal del Parc. - Visites a malalts i alienats, 1.806;.opera0i0:15. 7; vacunacions 84.
A l'Hospital d'Incurables. - Altas:
homes, II; dones. 17. Baixes: bornes. 4: dones, t. Malalts cn 31 de
desemhre: homes, 7: dones. 16.
Al Laboratori d'Artälis:s clinics.
Análisis ele llet de vaques. 1.079;
lisis d orino, 430; anàlisis de sang,
27; anälisis de turnors, 1; analieis de
secrecions, 1.
A l'Ambulänc:a Sanitaria. - Ferits
traslladato. 73; malalts tra5lladats, 63;
morís traslladats al dipòsit judicial. 40.

HOME PENJAT
Ahir al mati Juliana Villorlo Enieslan, en tornar a praneres hores a casa
seva, es trobä el Sea aspes. Joan Bel
Miguel, de 56 anys. penjat pel co:I
amb una corda al sostre del dormitori.
S'ignoren els rnolius d'aquesta fatal
resolució.
Al correr de Tamarit. Manuel Mar-i
tínez Sebastiä, de 66 anys , migué casualment. Es trencà la rótula dreta.

p

irdiFs torran. II.

MONEDERS

Cailln

CLAPES'

Ahir es calä ion en un pis del carrer del Pe/1 de la Creo. Els bornhere

no barrieren de funcionar.
HOME MORT
Ahir tau trobat estés a terca. al
carrer de Riego, xamirä al de Suns,
un borne. Cnnduit al dispensani. ja
era mcet. No ha pngut ésser reconegut.
Joan Martínez Torres , diumenge
a les deu de la Mt, al earrer de Sant
Gil. inu agredit per un descanegut,
que fugi. r.i causä terides

Forta ir onedes t ffie res,
maletes, eace de vialge. Ca3a
P e rrI16, Pi, 7. bis: Petrttxol, 07.
»mea Vendas al detall.
Diumenge hi llague una forta expinefili de gas en una claveguera del
carrer de Llinäs, tr.7int al de Tartanona. No s'han de lamentar desgräcies personals.
Diumenge. Climenta Tarragó Roig.
de 57 anys, bu atropellada per un
antomehil. a la plaea del Mercat. Li
, raro/7.A sis costelles.
FABRICA D'ESCALFADORS
.111fxr o .
välvulas lt(,:a
mena Macreasoris per a cambreg
de bany. Ribas i Esperanzi, Va.
limnia, 522 . Tela-on 738 S. M.

ALTRE
1,Iff/Z26/ /61.4114
LV C01100/TAT

NCTEDAT I ECONOIM

A LA CUNA DE 6.4S Il<,
AUERt
4k4.17 - 13A11211,88
BARCELONA. ••••••.

« 02PA/ifilS
it'fflUCIO
171.r

FESTES NADALENQUES A
L'HOSPITAL HOMEOPATA
La segona daquestes testes celebrada diumenge passat aconseg,ui un exit
superior que
q5u.lel
Mn:t e it''Imoce areixé
l per
bart Folk-lore de Catalunya. No podia dssir d'abra ¡flanera ja que el
programa corria a càrrec delemente
tan valumos corn el mesure Enric Roig
i la proieisora Tesc,:a Berg ". eis
quals. a mis del Concert venecià de
Vivaldi, amb ver plaer del selecte
e ,Bleeoci,
ad ulitori 1.7 .,,p„ruece izstantrn
c ditiadle,
tacaven, costal de les populars ca.
15 lance, reeitablee ¡Mes de la rastra
terna, belle' mostees de les populars
(ronceas i nitres atrilmides a Ramenu

Un auteim6bi! atropellä a Joeep Bar, dina Campa. de tí anys. causant-li erosions a la cara i a les ames i dlverses cnntusions.
_
L'Associació Instructiva dobrers
funcionaris sie l'Ajuntament convoca
tots els guàrdies urbanos, nonio i no
socis, a la reuni6 general ordinäria que
tindrä Ilne avui, dimarts. a les deu de
la vetila, al local social (Consell
Cent.
tractar d'assumptes
gran interes ti.2r a la creció.

IGUA I MPERIAL YCHY
dimecres. dia 14. tindrà 110c
a les Galeries Dalmau la clausura de
tFxpeoici d pintures del jove pintar En Jacint Olivé.
El Cernsol Honorar: de la República Dominicana a Barcelona. senyor
Eduard Fentjinebra, ens comunica haver installat la sa ya oficina cons.-tlar
al ca7707 de Provencr..
PAR111106ES CARDUS
Nortarerri g sn 10

1T
C;:auPt eerti'.me g re Roig com la senyo.
reta Bergar, captivaren l'auditori amh

Avui, slimarts. a dos quarts de matra. se celebrarà Junta general a l'Inetina Agrícola Catalä k Sant Isidre.
En ella s'aprovaran
el, estate
comptes, !a MeinAria reglamentaria i
es renovarä la tneitat de vocal, de
la Juma Directiva.

F ct ti s' aart'
l a fiada de la Candelera escl5i
tarä visible el Pessehrc gue a prnfit
una de' les
de l'Hospital i
que creara la manea de' recursns no
Ita. ¡termes habili/ar per a malabsha airrecat sota la direcet3 de la se!
nyora Encarnació G. de Bosch. amb
veritable entert. la itinta rle Dames
de l'Hospital. essent clausurar en
aquesta data atnh un recital de Canons i Liedern que donarä l'apta/Aria
cantatriu stnyora Laura • R. d'Arhiís.
ratompanyarla al :piano per la ecneertista semoreta 1317r,Ca Albalat,

L i Junta administrativa de l'Hoepital
Clinic. per conducte del seu preeident,
senyor Puig i Alfonso. ha rchut els
seeti ante donatius:
Metalliirgica Richardson. 25 nes.5etes : senyora Perariera, so; Paulina
Costa de Sagnier. 2e: %envera E., 25:,
N. N., loe: Marian Recolons. 000:i
Joeep Albinl, 5n; G. T. 5o: per par-7
ticipaciei en ele beneiitis d'una casa'.
comerc i al. 1.00o: Joan Corominas, 25;
S. A. "Algodones Creixell", 1.000;j
J. F., 3; S. A. Arnús Gari, 1. onoii.
deixa trElvira Cortes i Alvarez

Dimarts, 13 de

gener

de 1A25

LA PUBLICITAT

cetames t 2 .466 75: delia de Pere vice-president. doctor jean Berese.
janer Reina'', 35.000; Antoni Gassed, Director evista, doctor August Viro; Obra Social i Beatifica. tate; nvals: secretar! general. doctor Ver- I
s. C. i senyora, 300; F, P. S.. lelo; I gis Payre; awretari dictes, doctor
s. A. Mines del ?riere. 50; Suc. de 1 juega M. treaorer, doctei.
Lau. ‚5 Torreat; cemetaelsr, deerer
Quadras i Prim, S. A., soo; senyora
gastos i Companyia, sen; N. N., s000; Jean Santenja; aecal primer, done
Fintares Ferrada. tato; J. F., 15; lkespei Mas; vocal sea". doctor Pire
s . A. "Jaramago Valadia, per S. G. Montanyi.
3f.. "5: C. F. Ma 25; J. B.. vidua
liquiden una infinitat el'ar. G. C.. 25; vidrio J. P., so:
Ieiles de vaixellerin ale ecinerCarles Casades, Fea; N., Loor,
tos
Lluis INglada. Rambla de
N . N , ¡no; "Hispano Colonial", 1 300;
les Flore, 8. i Ronse ele Sant
,enyors Fontanals i Suris, 5M3; J.
Anteni,
I" nach 1 Coma:ay-1a, a500; Laurei
Merenc, soo: Carme Casam:jana. loc
•oononmenoweve
Jran 13'gas, pels hereus d'Agusti Merner i Lina Gibert. conjuge's difunta,
IIlayura fc itrn
per conducte d'Andreu Martinez VarLeo ree.e.
03, toco; Stat. Malerial per a Fer1 Construceian, 10.000.

A PASTA PER
A AFAITAR

NIX

ha esta! elaborada pensant no
bols en que ha de suavitzar
cl pel per a fer-lo tallabto
Serse gran esforc, sinó pensant lambe en qué curi ¡'epidermis de tote irritaciô.
grans, rojors, etc.

is gmlia

f

C. AS AMA:

Usant la

4......«oOMBOOMPOn

IBMIIM070.347311IM

En la subscripció oberta expressaraen: per ajudar a l'Hosr, :tal Chic a
satisfer l'import del Radia Element adguiri: figuren fins ara els segneots

Usant la

Jos2p Collaso. 1.000 pessetes; Pere
Faté , , ton; Joaquim Castelle, toon;
N. N.. pa; vídua de Pckurny. ano;
dependencia de la casa J. F. J. 26;
3. M. de C., leo.
Continua oberta la subscripció a
l'Adm :-"tracidi de Mospital
MULTES
Per alternar amb e: públic les "eamareres" de tres establiments, han esta: multara els amos.
Taché s'han impcsat diverses multe per infracció de la jornada mercantil i de I hora de tancar 1 per desobed:incies als guàrdies de seguretat

"El paquebot "Tenacity", la cèlebre
ce:lidia de Charles Vi:drac. que aviat
!era represa al Teatre Catala Romea
MI', mono de la v:nguda a Barcelona
del en illustre autor, s'ha posat a la
rer..a a tetes les Ilibrerios. La tradueU6 és lela per Carlos Snidevila.

FidtgkiE5
tindroM

MOLTÍŠ LE.ET
filiret
tau es nws que una mata del Cje 12
tetones Ileteree que portaren calient a .
ment es meraren quia tenen ueersitts:
Ousant rerntorLa: BeD-VP!.11 MIEL 1
culutat 1 amuele:eme, antora 5 ceffiestte,
propia de retial. detearoille I fortiOra
el h oca U...Uf niire I prediA
pe g a per • ea por: rsne u irrt atunas:n.
ida InIto a tairLi la lactenalat
Mal:13 la auluill:r. civ tìêt.; eurloutla
la
faßtellia I /1;e:;:era. nc nl la
eth p utrit16 causan. Pe r r5nealnern.

una gran existir-ida
ras.: Joaquim "fem ., Cendräs

"LA NOVELLA DE BUTXACA
La cnlecciä de nos-elles populars
"Nrwelies de Butxaca" acaba de puIilicar el seu tercer volum.
Es una novela original i inèdita a
Espanya del famós novellista Pau DarcY. titulada "Rosina". l 'autor predi.
itre del gran públic femeni de Franca.
La novel-la d'un cor bo 1 enamorat
Que per d3munt tots els perilla de be
raes cintats imante la sera virtud, 123
l'assurrpte foramen-al que. deserit amb
rstil impecable, fa de "Rosina"
altre deis èxits d'aquesta ja popularis: raa collecció.
El tercer volum. com els anteriors,
conte 64 pagines d . abundosa lecturas:x: 3 e tres vegades més que els seus
lirilau— pulcearnent illustrades. F.5

*441-M-',0-14-r.e4.4-C-2+1,4-44>deed~;n-;4X,-Nr2-444444.1-fed
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REViSTA D'ART

A

Oes d'avui Is senyores faran
rentar la roba amb

:lona Catalanes, 820, davant
del Collaeum.

3AI3() LA CIBELES---

22'co: L'orquestrina "Nova York"
nterpretara: "Dernier Boston", vals
:1.odriguez; "Jazz hay", fox, penen;
'Capricho", tango, Sentis; "Avenida
;.1 Mayo", Pe r icón, SurlYi: "Blues",
himmy, Worsley; "Suspiros de una
unja", pas-doble, F. del Cerro; "Se
schetis, Detonar "Danza de
as shimmy, Frene Lebst;
time", one-step, Hennion.

Des d'avui totes les bugaderes preferiran rentar amb

SABÓ LA °BELES
Esialvia temps, suprimeix treball i no fa nialbe la 'roba ni

Arquiteelui• a, Arqmologia, Boli= nfici,e.

millor magazine ilustrat que es publica en català
eLg isoripc.;t3 anual

Número solt

12 pessetes

3 pessetes

ADWNISTRACIO:
LIhrerlz Itillana: Celnya, 125 -

f.52 t - BAR :ELONA

x

MIMn1.11nMn1.

DIJOUS, DIA 15,
no deixdu d'adquirir

a les
triutes de Comestibles i a
les Drogueries

J ve flan Latalana
le porta noves de radio i un
leressant a.rtiele d'Agustf Riu,
titulat.

GAL

:

etteceeei,nedees-lee---N, .44441eve4sate344sesesexes44444.44444.1

yen a tot , ele quioscos al preu de 30
r emires exemplar.

G R ANS REBAIXES
11 al 15 del corrent en joe a
pots, casseroles, ele., en

ACUT DE CRISTALL DE

LLARG ABAST

I ADRID RADIO IBERICA: ,392 tn.
21 . 00 : Cotitzacions de Borsa i mer;ata, dades meteeroldgiques, previsió
del temps i noticies.
2115: Transmissió de senyals horaria.
21 . 20: Concert pel quartet de l'isia7
dó.
21'4o: Concert pel senyor Casellanos. bariton.
21'5o: Coticen pel quartet de l'estadio.

LL,'\

mir's

RAMBLA ESTUBLS, II 1 13:: BONSUCC2S, 113
VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI

Negocio sis copan Tresor 5 per

LA FIMITÄ
MÁGICA
APARELLS DES DE 12 PM).
Peces eones per a arietenat, esquemas I instrueolons
do frene.
- LLIBRERIA SUMARA - /
Portaferrissa, 14
1444444+11444444.114404+444
LONDRES: 2 L. O. 365 m.
1300: Hora oficial i Concert
ISIS : Transmissió per a Escoles.
16'oc: Hora oficial de Greenwich i
Programa variat.
, 17'30: Sessió

tp'oor Senyals .horarisi det; ga,Mpts7
nar 13:g Ben. •
..• •
Pronòstics del temps i buttletf general de nolcies.
25 . 30: Hora oficial. Pronòstics del!
temes i butlleti de noticies.
2230 : Concert Savoy.
23' 00 :' Final.
. .
ESTUTGARD. 443
Senyal horari i noticies raeteorolägiques.
57'45: Cenen t dc ls tarda.
19.00: Ultimes noticies.
19'30: Conferieria.
2009: Concert
2115: Senyal horari i conferència.
2215: Repelicie de les noves meteorológiques i Ultimes noticies.

AUDICIONS RADIOTELEF2NIQUES

CANBRA CUMASSADA. — CA1xES DE LLOGUER
jedes

Per primera vegada al món es
donarä per radio:
telefonia : :

L10EU

100

Venciment 15 gene', I 4 febrer próxims
per a guarda de valora, documenta,

Cotitzacions d tinca de cotons (Ha.
vre, Liverpool, 'Alexandria). Obertura
i última cotització de Nova York.
Comunicat Hayas. Primera resultara
de les curses. Extractes de Premsa.

VIVOMIR

BANQUERS

Patrocinada por l'Associaoló d'Arquitectos do oatatunya
Es

.le Becquer; "Canto del Converso",
Ernesto Jaumandreu; "Lo clau", de
Pitarra; "L'anima en sena", Aniceti
Fagès

Cascos, auriculars. aparells I
accessoris.

SOLER 1 TORRA G.

Cotitzacions d'obertura de cotos* r
(Havre, Liverpool, Alexandria).
titzacions Martin, de calks. Comal.
eat d'Halles. Previsions meteorol6g3-7
ques. Comunicat Hayas. Cotitzacioni
d'obertura de Valora a la Borsa de
París. Cotitzacions d'obertura de Canvis.
i6'3o:
Cotitzacior.s de la.Borsa de Comerç
de Paris (blat, ordi, sucre). Tanca de
Canvis i de Valora. Cotitzacions de
metalls.
16.45 : Concert.

4444444444444444444444444

MADRID

tes 3'ef1 finznü co leine lts; Par: mi:mica
cantres
tat, Dipòsit Gentr.:!: r.r.P:r.u.out DE'L DILH3D2GT
X22.7. Ara del Toutre, ri, -

Concert per Forquestra

bis.

21'00: El bariton Joaquim Soler,
acempanyat al piano per la senyora
Blanca Borges, cantará. "La tempes.ad ", monòleg. Chapi; "Rigoktto",
Verdi. El conegut tenor senyor Uetam
nantari: "Mi niña", havanera; "Mena
amares", cancel gaflega.
21'30: El senyor Aragonis recitari:
"Que solos se quedan los muertos",

Es ven

Efectes r..tr.gnl'rs I inalterabilitat, gust ezquIsit; pesan-

Vt ésser denunciar a la pnikia que
e ncin:CS de la propelat varen er.-

13almee, 129

Dur i ¢SCUI1165 a la vegada. permet
rentar la roba, gairebé. sense haber-la
de fregar. Veusaquí una innovado
de les que transformen els costums
de un poble.

1

1330:

••••••••••••

les mans.

DEL DR. GUIXART

Vancta, 346. Te!. 747, S. P.

rorOro,

tu uszr:11 el c)mtu

bcp ti g f3sfat d3 caçc gehfnös
ei Ct, SfeDESW:i4-1"

Ce LE.EaCC10 (DES/.

cc

32

ilecGristituA1. Idaal per Ice =re:3ns

ESTUFA J. M. B.

Ele que es venen a
millor preu.
Delegació: Rosselló, 1 98, 1

sArió LA CIBELE

1

PARIS: RADIO PARIS, .1780.„

rfes:

Els nullors per a RADIOTELEFONIA

Resulta mes econbruic, dura
noIi i conserva la roba.

I
S Mg
1
!8 rl

‚tal lar. Loctur
9 113 :cala/1u.

Acumuladors

El problema, modem "ou de Colón",
ha estat rcsolt antb la creació del

•"'

EL CRIM DEL CARRER DE
PROVENCA
A l'Hospital Clinic ha mort Ratnin
Car-1' a conseem&a de les ferides
causarles pels trets que li dispara el
Florian.

‘. 39. i que l'im.port del robar
" una bona :cifra.
d'nen si els Iladrea varen llegar

CAliiiSkiiiii

La g aruar/u.
,/tiercial

Pasta NIX

DE.MANI-HO EN DROGLIERIES, PERFUME
PIES, ETC.. Al PREU DE 250 PESSETES

El quintet Nice interpretara:

sabons de rentar, durs, gairebé
no fan escuma. Duren, fregant
molt, però, i la roba es fa malbé.
E1s que fan escuma, són tous i es
gasten aviat.

simplilicar l'operació. d'alaitar-se, hi eniplcare tres o
quatre minuts, no sentina despres cap irritacib ni molestia
a la pell i, si la tenia abans
d'afaitar-se, li denapareixerä, !
perque, cal no oblidar-ho; ig
LA . PASTA NIX. ES ,
AEANS DE TOT, UN PRODUCTE PER A L'EPIDERMIS

donitUzs:

JOIES, VERITABLE OCASIO
I ol, .teotea usats de totes olassea Preu fix. Tullere, núm. 41

Pasta ND<

tagi, no sols per la naiuralesa
de la Pasta en si, sitia també
per que s'eliminen sabons,
brotxes, vasos i tota mena
d'ob¡ectes porla-microbis

PaSSel11 de Sant Joan. 1113M,

_CORSECIA, 23B — )

RADIO BARCELONA: 325
"En la verbena", schotis, Varguis;
"Oran", pas-doble, Adiad; "Serenata
española", Güell; "Manon", fantasia,
Masscrter.
/8'3o: La canconetista senyoreta
Assumpció Balee% cantará: "Puntalre ufana", Costa; "Muñecos", Cos:a: "EI fill de ningú", Costa; "Rosa
mujer", Tragan; "Porque era negro",
Tragan.

Les dones de sa casa es trobaben
lins ara davant 'd'aquest dilema : o
-malgastar sabó o fer malbi la roba.

s'eviien tois els perills de con-

I avituallainents ;#4
7 »fat: ;
I
legItlins

Al/U1

gane Radio París.

ON

C

'4 I

kutorühlls

A

1 " -DE

La Pasta N l'X
is, dones, un factor preciós I
per a l'operació d'arailar-ze i ¡
al mateix temps un producte i
d'higiene per a la pell.

)

iti.

PROGRAMES. PER .

i altrus objectes de retos'.

LES PODREU SENTIR A CASA VOSTRA ADQUIRINT UN SON
RECEPTOR DE

CensactIments des de pessetes 22 anuals

sucuRs„s (MADRID) Alealh, 32 Av. de 'la Llibertat, 20.
(SANT SEDASTIA),

T. S. F.

:d /5p1 cla de la impotencia, casa.
rtinirtiort venlas prematura arras t'anega 1
rtnamenada POMADA FORTIFICANT, de
Peal-tema de 109 E102. lee inorenriva 5 proeuetz un erecto meravellOs a ia prtn era frega. Emprant-lo annetpadament mita el tontee de toll mena de 11151111ce« perllloree, essent InlaHlble per lúe matements que no unen aus. Des Peue1111
[M g u toreo lea principie' rimados u Ornguerle• crEspanya 5 Amer 1e s Barre.
:orla. vela. de Salvador .113Ins. palme, del Credlt. 1; Vial 1 Insas. montead°.
21. 1 Segalt, Rambla de tes Flore, 14. —A veneros: Srs. E. Durtus, 8. en C..
Teman, e I 11. Madrid

La Casa J. ESTEVA

grditur sualm.

1

1VIARATA

US SUMINISTRARA ELS MILLORS t US ELS PROVARA A
DOMIOILI
DEMANEU UNA 8E3810 DE PROVA
RONDA DE LA UNIVERSITAT, 7.

A lumini Extra.

— Llorens G"rrnans.
R ambla de les Flors, núm. 3 1) .
Carnbra Oficial d'Indústria (Faciutat ha rebut de la Direcció
zeneral d'Obres públiques el projecte
'ar r ía especial núm. 8 (P etita ve
l icita:1 de la Companyia dels ferro-carril-, Econismics d'Astúries el d'am:.I;ac;;;; mire t a la tarifa especial de
P,,rf raciii de la Companya del ten1 de Madrid a Aragri. Quedan
: • ;/,3 a disposici6 deis electora du, kP.t els quinte diem segiient, al en qué
,. :• aba el termini d'expende:6 al públic
Nn: a les reclarnacions i obeerracions
interessats en la seva aplicació.

tr^
..zau.i.m.,maggaasy.myzefafazurs,,,—m•-•
.z.1.,
..

La

f ri 2 " o're'r'e'srlr
1
tr, ,P ro
; du
rP
Si els apliquen arnb frcqüencia el
Capilar Americano, llar cahell creiami abundant i sedó,.
Deinaneu-lo a les Perfunieries i
Droguerieo.
Preu: Pres, G'50
Perfumeria ICART
Barcelona

CAPE LAl2

ImoNQUTTSS, CATARROS
CO
CRIr
Pre ngul !aNSTIPATS,
FIRONQU101.CIA. dome=
ea. to. Esforicia canica respiratorio* I
i i• drenada, coreo los inclemèneies
de llovero. No pm-indico redima«.
1 • O. * ny«.

LAVABOS-BANYERLs
ESCALFADO

BIDETS-DUTXES, etc.
La Jupa directiva de l'Acad2rnia
li omeopitica de Barcelona ha
euedat constituida en la següent forlaa:
President, doctor Migue! Balad;

de

MUME SAURET
II

•^••••••n•••
.••n•nn•••••

PELAYO, 7

GIRALT

mor! el dia primer del corrent
havent robe' els tenis Espliltuals 1 la Beeedlccid tpostellca
(A. C. S.)

IKRICANO

CONTRA LATO

Medien

Na Irene Graupera López

El seu espera Joan Giralt Mird, Fills Joan i Josep M aria, filles politiquea Na Francisca Costa i Na Maria
Lluïsa Roqueta, néts, germanes, germana política, ne bota, cosins i parents tots, recorden a Hura amics i coneguts tan irreparable pèrdua, i els preguen que la ti nguin present en llurs oracions i que se serveixin asabatir als funerals que en sufragi de l'anima de la difunta se celebraran dimecres, dia 14. a les deu del mati. a Paglésia de Pompeia, pel qual favor els restaran alpes.
Les misa" després de l'ofici 1 tot seguit la del perdó.
Per respecte ala eamedat del temple, el del mi ddem per seeedailat
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LA PtIELIGITAT

PRO

MINIMIT 0111111

Pesaste*.
Suma anterior 32,457'10
de la ea»
.
I personal
E. 11. V. T.
2'—
Ramon Sal ...
1'—
Miguel Marvä
Domènec Llobet...
Marcís Ribas .........
2`--Jaume Biosca
Jordi Gisbert
Joan B. Esteller
Xavier Esteller
Antoni Balth
0'25
Josep Blanco ... ..•
Ferran Sansalvador
Antoni Serrano......

Salvador Sali ... 4.,
2'Caries Costa... ... .ie
• 2'—
2'—
Remen Xirau... •• n •n • n
2'—
Felip Lloch
2`—
Joan Lloch
2'—
Josep Sana
2'—
Vicente Roa .........
Enric Jaume Sala
Ele ootonalree de
Barcelona
5'—
Eduard Muste
5'—
Colonia Ballester
Angela M i 11 e t de
5
'—
Milete
5'—
Coloma Musg Millet
3'—
Francesc Serra
Angela Melich d e

Rufina Serra...
•••
Pera Rubies...
•••
2*-- Franceec Serra
Miguel Oncins
Rufina
Serra vidua de
Víctor Graus... ... ..•
Serra,
0'25
Antoni Paulo ..•
Francisca Serta
*Aliene Botella
025 Ramon de Pérez CaEnric
brero ...
0.50
Miguel Colomé
025 Frederic Retira
•••
Genar Monge
0'50 Jaume Maristany An•
Lluís Pérez
tich .
050
Josep Pastor
050 Anna Posadas de MaFrancese Ramírez
ristany ............
Josep Serrallonga
Jaume Maristany Po
•••
Antoni Ubach
0'50
Jaume Ubach
0'50 Maten Olive
Antoni Mallafre
0'50 Jacob Garcia .........
Artur Miró ... ••• •••
Pere Saenz Diez ...
Valentf Miró... •..
0'50 Antoni Valenti
Didac Bernändez
Pau Vigil...
••• •••
Marcell Olivella
Francesc Fontanille
Josep Martí
Pera
Marqués
0'50
•••
Josep Caselles
Oara llamen Pallares ......
Josefa Moltó
0'50 Rogeli Tort
/sume Torreguitart
— Josep Tintor6
Desiré Sansalvador
Frantesc Millet
primera Illsta de FIJoaquim Cumellae
gueree
Wesceelau Llubih
..•
Carme Ballart
Rafel Estrany
.
Marta Imbert
1.— Jaume Batlle
Ricard Imbert
1'—
„loan
Llobet
R. Imbert Anténia
1— Florentf Taxonera
••• .••
Un carilaire
Josep Tatxe
Joan Illa .
Joan Bonet erra
En excursionista
•••
Joan Bosch
Pere Sala ... ••• •••
1•-- irisen Villalonga
Josep Ferrer Albert
050 Dornenec C'aeles...
Antoni Castres ..•
1'-- Josep A. Gomis
Joan Flori ..• •••
0'50 Antoni Terres
Josep Maria Flori
Ramon Nogués
Maria Llop ..•
Pere Solé ......... ..•
•••
Vídua Garriga
Joe.ep •••
•••
Martí Vilanova
Josep !t'atarea
Met Mirateilles
2'— Josep Rovira Mensa
Una Mala ••• ••• -2.-- Faustf Rodríguez
•••
Met Sunyer Pi
5.-- Lluís Jover Vidal
Josep Macall
5,— Lluis Jover
Joan Salieres ...
1.--- Javier Fanra
Josep Bonaveu ..• ..1
1.— Francesc Ferrer
..e
Pere Bonaveu
1'— Josep Calls Miralles
Angela Pa liarla
•••
5,— Josep Valls Jordana
Pelai Martínez ...
2'— Francesc Ferran Paladarce Dalmau •••
Frederic Campa ...
050 Lluís Salgado
•••
Pepeta Flori
5,— Ferran Salando
Francesc Quijada
3'— Tomàs Fiel
Joan Comas ••• ••• •••
Joaquim Font
•••
Joan Humbert
3'— Alfons Par ... ••• •••
••• •••
eral Botey
5'— Joan Par
••• •••
Tomàs Jordä
5.— Josep Monegal i No•••
Joaquim Menen
5,—
Lluís Portabella... •••
2'— Santos Palomo alone•••
Sima Grataces
',ida
Moreno
Narels
2'— Eusebi Calonge Mo.•.
Dacovi
Tomàs Joan Vilanova
Josep Palomo MoneMaria Vilanova vidua
5'—
de Pablo ... •••
Josep Maria Calonge
Paquita Ferrer Callo!
•••
Monegal
5'—
Miguel Paliarla
'Víctor Palomo Monte..•
Joaquim Serra
3,_
Ramon Foraster ....••
Carlee Palomo Mane;
Marina Bassie
gal
Francesc Jou ... •••
Manuel Morle gai Ro.
Jaume Canadell
viralta ••• •••
2'— Josep Merla Creixell
Francese Guillamet
1'—
Miguel Comors
Josep Merla Creixell
2'—
•••
Linie Giralt
Francesc Creixell
5,— Roen Creixell
Joan Comet Geli
1._
Francesc Batet ...
Nareis Creixell
1'— Josep Maria Mata—
Paulina V. de Batet
Maria Batet ...
..• •••
Emili Ruiz
Germinal Batet
Etnia O. ~ella ...
Joaquim Prats ...
Lluís
Fidel Dalmau
Enrir Teeuderm
Jaume Miratvillee
riedelf Noblom
Ramon Miratvilles
Alfone Noblom
1'— Marian Vil
Teresa Dallmau
•
1,—
d
Miratvillas
Maria
Marta Mutó
Joelep
Maria Miratvillas
Artur Gabarnet
Miguel Carreras
•••
Joan Colem
GrauZarasa
Antnni Colom ... •••
Marian Baró...
Antoni Truneal
Josep Baró
Antnni Camelé
Joaquim Guillamet
Manden Sala... ... •.•
Casadevall
Maria Mir de Guilla
jossp Pech
"."..•
Poeta
5'— Emili Drudie...
Enric Falcó
5'— Cornil Julia
•••
Joan Tutea ...
Gabriel Asia. ...
Xavier taus
Pere Serra ..• ..• •••
Jean Mestres ..• ••• •••
5'— Josep Carrid
Carlee Portahella
Angel Vilanova
Salvarle? Villa
Ateste
••• ••• •••
Josep Mettede .•• •••
2'—
Encinas
2'— llamen Esquirol ...
Josep Sigues
2'— Pau Garriga .........
Francesc Bartolf
Ricard Rita
Josep Perra ..• •••
Joan Coronas ...
Jaume Peres...
G. Baig
Jean Marees—
Benet Pinadell
Remen Castellví
Albert libach
Francesa Beu
Josep Puigdevall
Remen Vilaseea
3,— Joan Pasare!' ...
JosepS. Ribó
2'—
Marran Viga
Pelai Peales—
f'— Pau Cumellas
Joaquim Forest
Joan Sustra .........
Remen Peris
Joan Pagès
Antoni Dories
Daniel Verges (NI)
Josep Jacas
••• •••
Pan Pahiaa
5,— Joaquim Jorba
J. Puig Pujadas ...
3,— Francesc Juvero......
Eugeni Arolae Vergés
Ramon Gabernet
Boleador Llach
2'— Salvi Cubinytt
;Martí Pumarola
2'— Julia Matheu
madeu afamo Llach
tezandre Traver
Era:lee:te Clotet
1
San Terrecavota
Blai Villas
3608,111t
Juli Reeell
t'— Salvador Cantó
Costa Pesa
Estay* Salas
»Mas Aguirregobilla
yidal Vidal t.;
ir•-n

SERVEI ME;TEOROLOGIC DE CATALUNYA
Dia 12 de gener

de 1923
e. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES 8 DEL MATI. (Observacion sde la Xarxa
Meteorológica Catalana, comunicad« per telèfon)

s. 8ITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATI. (Observacions d'Europa, Need
d'Africa 1 Mande, m'andes per telezridia cense NO:
Vemina el te,im Santiciclònic a tot l'oecident

Exceptuant Lleyda, on hi ha boina, el cel és
seré a tot Catalunya. Les temperatures són molt
baixes, registrant - se fortes &Acules i gebrades a
l'interior.

europeu, donant lloc a la formadó d'intenses bojnades a Anglaterra, Franca i Alemanya. A la Península Ibérica el temps is be, perd hi ha navols a

la regid cantàbrica. — Les baixes pressions es troben
al nord d'Europa, amb tendencia a avançar cap a les
IIIes Britiniques.

La temperatura mínima al 'lee Eltangento ha
estat de 8 graus sota zero. — A Sant Julia de Vilatorta, Manresa, Puigcerdà, Tremp i Cervera la mínima ha estat de 7 gratis sota ecro.

3'—
3'—

5'—

5'—
5'—

5'—
5'--

g.- 44161Tb SUPERIORS A BARCELONA. Sondatgez de Erambefcra Ulure a les Ir
Altitud en metres:
ago,
goo, l000, 2090, 3009, 4000, 6000, Soco, t0000.
Direcció:
WSW. WSW, SW. SW. SSE. S. SE. SE.
SE.
Velecitat en metres per segen:
f.
7,
8,
3,
5,
5,
17,
la
14.
—
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Hores d'observada: 7, /3 i /8 hores

5'—

5'—
3'—

Baròmetre a zero i al dicen de la mar: 77 2 5. 770.g , 7704 milimeires; 10299. 1027'3. 102 7 1
— Termómetre a Fornbra: sec: y's, 139, 10 4. Terrnómetre Inunit: 6'o, 9'3, 77. — Humitat (centessimes de 'atufada): ee, sea 66. — Direcció del vent: NNW., WSW., W. — Velocitat del vent: r, 6. 5. —
Estat del cel: serè.
Temperatures extremen a Tornbra
Mäetima: t52. — Mínima: 5 8 . — Mínima ar ran ',erra: — Oseilläció termométrica: 94. —
Temperatura :unja: 105. — Precipitació aigniosa, (l es de lee 7 llores del día anterior a les 7 llores del
dia de la data ca milimetres d'espessor, o sigui, litres per metre quadrat: o'o.
n1••••••••••••nn•••

' 5'—
5'—
5'—
5'—
5'—
5.—

5'—
5'—
5'—

Sean Puig
Anteni Rerniä
Selvi Cariellam
Artur Debernet. para
Antoni Miró Jorl,a
Joan Ventura ........,
Manuel Espallargea...
Antoni Muntane
I- rareeme Cniorn
Josep Martin Mora
Melins
Tomäe Gibert
Manuel Gregorio
Joan Ripoll
Miguel Espinet
Jean Almúnia
Narefe Paem
Jeume Graetes Alorde
Jaume Graeee
Aguelf afillet
Eugeni Durben
Josep Buch
Ramon
Agusti Merinia
Antoni 'Frutera
Lilas; Font.
Frederie Beatit •
Joecp Estingués
Jeme') Maitu_
Pera Maten ...
l'aguda Codinach

•••••n•••n•••n••n•nn••1

1'—

1'—
1'—
f'—

1'—
1'—
1'—

Joan Dagas

5'—

5'—

5,—
5,—
—
5,—
5,—
5,--5'—
f'—
V-

Gil Grau
••• •••
Jame Beuliee
Cerlem Roses
Salvaraer Verdura
Frederie Barbarroja
Remen Miró
Jean Cerreras
Josep lebrern
Antoni Andreu
Jemep 13agne
Josep V,Impla;ta
Esteve (imitó
••• •••
Vigu
Joan Cavrdari
flammn tedia
Zeteve "furet
Teresa 011er de 'fir
J'unte 5ahat44s
Pranrierea Verdagiter
da %bates
Noii %bates Verda Jean !libas
Antoni Mari
Josep Bis

1

1'—

t'—
1'—
1'—

•••••••••

Enrie Meres
Josep M. Albefull
Jean ()alele
•••
Jean
Jaeinta Celta.
Marisa Caspa
Artur
Pera de Arana
Antoni Roes .........
Jeroni Pla
Jordi Jacas ...
Joan
Pere Ilerahndez
Josep sanitO ...
Joan P. Par ...
Remen Par
Jean Agnado&..;

1'—
1' —
1' —
1'—
1' —
f'—

1'—
1'--

1'—
1'—
1,—
t'--

'.•-•••

1'—
1.—

1
1
r—

'L.'•

Salvador Ayudar
Remen Cutellvt
Menuel Pont ......
Jean Maed
Josep Mesó
Jaime Cabet
Joan riguerela
Joeep Pérez
Miguel Salavert
•••
Tima Puig
Gabriel Buxe
Josep itt. Gemís
Joaquim Gemia
Joan Brunet
Franrese Batlle
Antoni Bello...
Alfons Betey
Jaume
Josep Sala
Agtent

Jo s ep Bello ...
Jeeep M. Riane
atamir
Redel
Josep lInnestre
Doler Gasea de Donestre
Paule Genzalez
Doliere Menehie
Genehlez
Elide Mas
Lluie Falgar
Ignasi Rosal
Josef) Andreu ...
Jor.n Pera ...
Pilar Eepailial de Pera
Cnnempria Pera EsRemen reclame ......
Carlee Llobet
eneep (Duero,
afeas e Palea
Freneeec Gilt
Pera Aliene
Frenemee Dalia
Jortn Pirh
Fatua rd Boda
Frenceme ‘'ifirds
G. Torea•-•
3 0 er 1) Cehalle
Lluí Isenta
Atbert Diem:leva
Vieter Terruella
Joeep thelvia
Manuel Lafigeere
landolf aluixedera
Jneep ',luí
Jean Csnals
Jeaep repone
Salvador Fre•xes
...
J'unte
Panal MAUI&
Llufe
Jeimen Morares
Emiti Font
Ae•sei nmr11
Antoni Olivé
loen Morrihss
Josep Anglsda

Erenemele Eftrrerne
Ruft Emearre
l'equina Cerda
Segen Zartegeea .
Meten . Ferrer
Joan Cabelle

,
9Ter,17_
f

1.—
1'—

oeffr `r.-70.`Y".11

1.—

1.-091-wrfetarerr.
•

ç'yl>

1.—

VISITA LYINSPECCIO
Ahir al mati l'alcalde, acompanyat d'alituns regidors, va
fer la visita anunciada a la barriada tilIortet, a fi de reune ei

4,—

tenien fonament lee quejaos
formulados sobre unes obres

1.—

la

•--

1'1'—
1'—
1--

t-es .

t

A'Jf

—7^-7ì
r7.7a.d.737. - a'rer777;-7.'—aria7
•

1'—

-

1.—
1'—
i—
1'—

1•—
1.—
1'- -

1'—

1.—
1'—

David tiriffia

Suma 1 acguelx 32,003'13

efflielereVerieremor et
DVillervinfrIll,onartr

1'

f'—
f'—
1'—

interreene pühliae.

I

9-;13ereille°e-r-e.

1 ' a"...

que es realitzen ni Torrent
Carabassa. it perjudici deis
5

Di Ia'AdUNTAMENT

f'—
1'

7. 5•

1.—

• es
En la Hiele pu/In/a nda alta,
de la casa A. S. A. lame Santimarla, ens varen' deouider
d'anotir CII menser Enrie Fer1'— rer, t menee, i la eenynra
Remonte Enrule, peeeetes 050.
1'— Atai match', en la Mete da l'ENe.-- trae% Induetriel de Terramea, el
'eenver Ramon T'Adra va Pintar
Ptei. 3, i no 4 com indica la
!lista.
• ••
.—
Segueix oberta la eubeeripcia.
1'—

V—

•
— ;

t'—

1'—
1'—

'

eflratraretele•-,«"—a.

1'--

joser, ld. Nehlont
1 '••n••
f'—

CONFERENCIA COMERCIAL

gaadrl
ll inEA.

Prin"
En la nostra primera nota
sobre Prinee Rigadin, parlävem
de la impremeio que ens feia
com a actor en la mostra que
ens va donar de "Madame d'Ilon
fleur". Després l'hem .vist en
guatee obres diterents i la impressió Os la mateixa. I s'ha de
confessar que si Prime no accer q ues el grober. seria un actor mdlt acceptable per fer les
obres lleugeres que es pulposa.
Diu be, es belluga be, és d'aquells aetors que "emplea l'escena", i això as suficient.
Despeas de "Madame d'IfonIleur", Prince ha repreecntat
una obra coneguda pel públic
de Barcelona que assisteix
teatre Espanyol, i per tot aquell
peine de Barcelona que va de
tant en 'era a París a (retire
Cl nae per aquells teatres, fels
precie:unen/ perque el públie
foraster hl vagi a trcure el nas.

5'—
5'—

5'—
5,—
5'—
5'—
S'—

ELS TEATRES CRONICA DE CULTURA

1rai1e'reireta,

/-4-:1eZe Z71"'-'1
«"Z"-z-rze-vreert--

tetrePievere--M'error-

NOTES
En
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SUBHAEZTA
In tsublia,la celebrada

aliir a l'Ajuutament, relativa
l'adquisielu de 15 carro-botes
nietalliquee deelinades a regar
l'anomeetala 'ama rural, corrmeaonente a l'Interior d'aquesta rintat, es va presentar
una propmeició, havent-se
judicat a 15 casa Metzger, :1. A.,
pe: . la quantilat de 3 2.í75 pes-

›-etes, Ii tiptle de subhaela era
dé 33.516 peemeles. L'acta bou

preeidit pel tinent d'alcalde se-

nyor Navarro, tieteisttint-hi en
representarte, die 1-Aju 1 ttaineut

el tinent d'alcalde eenyor Jur.redel ía.
CRIDA
Per a an ueeuropte que l'intereesa. ami) reterencia al pa(Ira d'habitante pel Negocia t
d'Estadietiert de l'Ajuntement,
es rifa a la senyora Joeepa
Sanehez Montalvo, natural ‘le
Madrid, ei domunli de la qual
st Bareelona !l'ignora.
MOTASSAFERI
Segons dados del Cos tic Veterinaria Municipal de Barcaleen, durant el mes de desemh is últim, han estat decomissale pele funcionaris del dit
Co,, nie emenexedors j mereat
da bochar d'aqueela ciutat, 55
valla de bestiter l'uní i 213 retas; 163 de llana i eaitrun i
4.842 fetos; 40 de biela ar porqiti 1 642 fetus i 18.322 quilos
de menudeas.
A les estacions i fielats s'han
decomiernat 10 raps (Ir bestiar
bovi; 206 (le llana i eabrun;
22 (le bestiar porqui: 35 peces
de enea; 653 aus; 42 eoniels;
IG quilos do raro diaersa; 16
i
de peix ¡ r ose.

Ale raercats públies, centrals
narrara i de fruites i
verdures, i als districtes. alma
decornissat 135 quilos de menuclalts; 43 de caro diversa; 21
d'erabet as; Vial0 de peix
fresca 16.116 de (imites i verdures ; 20 d vnlets; 16 de subetänciee diverses; 3.608 mes; 259
alza; 10 conills; i 8 peces de
cava.

Corresponent al dele organitzat per
l'Acadèmia Cots, el proppassat diumtngc tingué lloc al Palau de l'Ensenyament Mercantil l'anunciada conferiada, assistint nombrós i distingit
auditori.
El professor N'Alfons Miguel Vilanova, a qui eslava confiat
dissertä amb competencia i singular
encert sobre Valoració dInventaris i
Amortitzacions". Després de fer ea
breu resum de la divisió i agrupació
de les partides que formen els bahnros comercials exposà els sistemes seguits per a llar valoraci
ó. analitzant
en Ca51S mäctics !a conveniencia de
cada un delle. Definí el que són les
amortitzacions sota respecte de la
comptabilitat, estudiant en detall el
cälcul a que donen lloc els dtferents
procedtments que poden emprar-se.
Clogué j'arte el senyor Cots al-ab
be= mote. pasant de manifett la iraportäncia del dele de conferencies,
no tan séls per !a competencia dels
conferenciants i l'interessant dels temes, sitió tarnbe per la forma practica com són tractats els assurnmee.
El senyor Miguel foil felicita!' per
la major part dels assistents a racabament de la monada exposició que
fin dtds procediments comptables d'amortització i valoracions.

"Le Chameeur de diez Maxim"
és un vodevil que no té res
de notable, fora de la gran proeaeilat 1 la gran irreverencia
de les sec es escenes. Es curids
veure senyors i senyores que
van a veure coses role "Le
f ameseurdc Chez Maxim". en
franeee, naturalment, 1 per una
eampanvia franeetia i que despeas Den nne en guard aue els
presentin una obra que tingui
ACCIO FEMENINA
una punta de sinceritat respecAtta Femenina 'donaris una confete dc certes coses. i que aqueela obra sigui escrita en la nos- rencia dimecres. Lb en la qual la setra llengua I Ja m'imagino el oyera Eecker dissertarà sobre el terna
gua passaria Si al tealre Romea "La mujer española i la norteameris'estrenée en ralal a "Profes- can ". c
‘le Mi-. Warrem", de DerLa
nierència sera en fi-anees i
nard Shaw, per exemple. En tincki 'loe a l'Ateneu Earceloni, a
canvi en francas i per una les set de la ta:-da.
compenyia rranecea no tingueu
LA INSTITUCIO CATALANA
por que itingú s'aixequi de la
D'HISTORIA NATURAL
butaca. I no es que 1.1 públic
"no entengui el que ditien" perEn Ii sessió científica darrerament
que les eituacions san d'una
celebrada per rInstitució Catalana
p.asfien indubltable.
Història Natural, el sem-or Codina
Deepres de "Le Chaeseur" la presenta una nota respecte a
les esrompanyia Prince ha preeental
ailimee des fernmes". també pecies de "Microdon" trobades fine
conegut del Trabar, però Ci sfi- ara a Catalunya i algunes dades biogurat en una mena d'opereta gräliques de l'aracnbleg francés E.
finat fa poe.
poca-enita. Aquest vaildeville
tnenneeuin, no es poe negar
El senyor Bofill i Pich don& compque es molt gracids; l 4 atentlits te d'hacer estat trcbat a la Forat--,
de farsa aleare i b?n intencio- dds nrros de Gir.nabel, el molute
nada i les situacions resolen "Pelita pura" Ald, a les coces de Fartanb una tentralP.et d gat yen. I
"Les delira muris de alada- lo el "Gonyodiscus rotundatus" Mull
me", de 51. Gaudera, es una I i a la coca Les Meravelles. de Con
altea obrn del genere "encelan'. amaina. la "Vitrca crystallina" Mul;
El R. P. Pujiula llegí un treball se
Tampoc es pot negar que faci
nun',
però el tercer arte ja bre la "Irreductibilitat . de la Biologia
es riu de les conveniències
a les matemät'ques". posant com
—i que ceneti que noealfres exemples els case-is en el geotropismtenim una manega fan ampla del peduncle floral de la rosella i la
que hi pasea un gat amb la cua variabilitat de les célules adjacents
electa—. De les obres que es
ven -a d'aquest genere; "Les dels estomes aerifers de la carabassera
&ex rnaris de Madame" no as i dcl Nat de moro.
El senyor Segarra presentà una norete de les millors ni de les mas
orararals: quan comerme la co- ta respecte a Ropaléceres noces per
mèdia ja ente tot el que ha a Catalunya. citan: "Zegris eupheme"
de venir, peras, franearnent, un car.. "metidionalis" i "Parra lefebuno s'imagina que l'autor i els
rei".
neters eiguin tan por aprenI finalrnent el senyor Rossell va
Sitterinee, per despedir-se es- fer Worament don treball torea datrena una peera El nom de l'au- cumentat. referent a la taca marinetor no el reeerdern ni val la pe- ra del bestia:. brd.
na de mencionar-lo. La peen es
din "Isolons unos Gusfave";
••
mes a ales d'eeser una cosa indecorosa, as una rosa nocaeolta i etiteeida. detenta de cap
a retts i sense gola de gräcia.
Vaidria la pena que les companyies franceses tinguessin
una rniee mes, de reerete a una ELS TREBALLS PER AUGMENeintal 1 a un públic cont el riosTAR EL PREU DEL PA — LA
tra. i si as roe has rompanyies
franceeee baden o ven venuCAMPANYA CONTRA LA PORilee, valdría la /lene aue s'inNOGRAFIA. — LA REFERENforniessin una mica millor.-3.
CIA OFICIOSA DE LA DETENLeCi011,1,,X,ZIM•17,23322211:25,172IM•74."9,173e

EL GOVERNADOR
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P,ILACE. —
El Ncpertori Pl. de f11,0uel
Convela:, ea cinema ei Principal Paiace, un coa reparados
a ua sala lee avaries produides
pel darrer lucerna, l'empresa
na eelebrat un contracte ami] la
casa al. de aliguel, adquirint,
pea la suma de 100.000 peseelee. l'exclusiva de les produce-ion; d aqueil nota...e ProrameEntre les produccions que
acinesia exemeiva preeentare al
publica es lroben la tan alabada "aeixania hoces en zeapeiin", veritabiement important i
que la premea ja tia pogut
apreciar ea les sessione de proy es. L a.uirmssat combat
boxa entre Jock Dempsev i Firi ¡SS
i', .- litt
ma adaptació eepree‘siontsta de
la fainoea novel-la del primer
novel-lista rus modern; -Urna
i Caelig", de Dostoievsai; "Vida i minen de Mozart", biografía novellesca del celebre masic austriac, impressionada en
els mateixos liOes oil es deeenrollla la Vida del gran muele
del segle XVIII; "El poder de
les tenebres", adaptada de la
novella del malea hiel del
gran Tolstoi; "A través de l'Amarica del Sud a. pellicula de
vialges que presenta les reglorie mdc salcatge3 d Amarme,
i (alees encara tan notablee
rom aquestes.
Cal felieitar ambdues parts
del contraele que amb Plur au ssociecia benefietaran e. lefinitiva el públic, creant una nova sala einematografica amb
programa propi i seu,cie.
1101.111)i

de peda,
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GO DEL SENYOR MAURIN ,

er E S

NUMERO

HA PASSAT PER LA
CENSURA MILITAR

Responent a preguntes dels repórters,
va d'a ahir cl senyor Milans del Bosch
que ptop den hacia arribat també el
rumor que els flequers feies treballs
perque rels autoritzi a augmentar el
preu del pa. pe:O que encara no hacia
rebut cap petitció oficial.
Digné que as-ui reuniría la Comisajó de proceitnents.
Al cespre, en tornar a rebre els periedistes, e 3 lamentà del contrigut d'un
article pubLcat a El 1):Inio que, segons ell, corte algunes inexactituds.
tothom sap qor els llibres no són solmeso s a la prec i a censura, i quant a
hem eublicaciens pornogräfignes, !a
polkia té ordres terminants de peneguir-ne llar venda.
Un company li pregunta si ja podia
fer -se pública la detenció del conegut
comunista Maniría, i el goccrnader
preTuntf, per telèfon a; capitä general,
qui respongué afirmaticament. El e nyor Milan: del Bosch explicà
el fet de. :a eegüent manera
La policia tenia rchudes ordrcs de
prneedir a la captwa de '.1.t.urin, eresiderat com ant agent comunista. Silacar que es !robara a l'Aleneu Barceloni, un agent de poIcia l'esperà a la
ports rer de.eMr-lo, però Nfaurfn,
de donar-se, li dona u 1 forta empenla, sortint cscapat; Vagent feu (tirarse, Mspare a hure per esporuguir d
pereeguit, al pea del qual va sortir
tal semetenists, i com sigui que Manda
'oauria r azur nc ara ter resistencia, li
fea un dispar que el ferí a la cuixa
dreta. Fou transpartat a II-1•,spinal •C
Santa Creu, qual i ficant-se la ferida de
pronòstic reservat.
Quedà detingut a l'Hospital, amb
parches de vigilancia a la vista.
Al Maurin l'acompanyava un xofer
bathai anomenat Francesc Méndez López, del quäl no existeixen antecedente
pol:c:aes, N:beta-se només que perteny
a una agrupaci6 comunista.
Anuesta is la relació oficiosa que
dona als iets el senyor Afilaos del
1.

Bosch. ,

¡Me
DB. SUBSISTENCIES
UNA ESTADISTICA DE FONS

gell : Quintes Padró. Obres de Bach,
Mozart, Beethoven, 'Juma, Morera i
Wagner.
Dia 16. — Associació de Sabadell:
Maria Davidoff, cantatriu; Josep Sibatet. pianista. Obres de 13oroslin,

La 1 Assemblea dels

Estudiants Cató.ics
Ha estat profusament repartit entre la massa escolar el
cartell-convocatòria de la I As-

Riensky-Korsakoff, Prokofieff, Stravinskl, Mcdtner i NIussorgsky.
Dia 17. — Associació dOlot: Trio
Pichot Bonaterra; tríos de Schumann
i Franck, i COOCert de Rameau.
Dia 15.— Assexiació Intima de Concerts, de Barcelona: M. Josepa Ergnard, cantetriu; Alma Aymat, pianista. Obres de Weekerlin. Schubert,
Franck. Beethoven, Seis/un:tan, Fatire , Grieg , Brehma «el f , Lo za no,
Mastres. roldcà i Morera.
Dia 19..— Associació de Palamós:
Trio Fichen Benaterra. Trios de Schishert i Franela, trtires de Rameatt, Arlost i Bonaterra.
— Associarió de Sant FeDi a
liu de Gnixois: Trio Pichot
trios de Beethoven, Carchi i
ea

DELS ARTICLES DE PRIMERA
NECESSITAT
La Junta central de Provelments, en
emular del dia 29 de desembre darrer,
din el següen::
"Acordada la creació d'un Butlleti
de cotitzacions d'articles de primera
necessitat de la Junta central de Proreiments, per tal de simplificar tramite dilatoris i multiplicitat de como.
nic-nious, estahlint un Hm; permanent
d'unió entre les Juntes provincial; i
erequestes amb la central, amb la censen :3cm econemia en les desames i essclei de temps per al peesonal, i amb cl
fi principal que les estadistiques de
preus i existencies d'article s de primera necessitat tinguin la necessaria Eran*.
garantia d'exactitud pcl caracter oficial
Dia 21. — Associació de Giranta:
(aquest rgan de publicitat dc la Junta Trio Pichat Benaterra; trios de Schude
norma
per
a
la
mann i Franck. i erinnert de RaM2a11.
central. i serveixi
reettlarirlació de presta. interesso a
Dia 22. — Assodació 'de Tfmrega:
V. S. que des del primer de Eany viTrio Pichel Bonaterra; trios de Schumann i Franck, i concert de Ramean.
twist (1923) es camplirnentin les instruccions següents, confiant en el sau
Dia 23. — Associació de Lleyda:
èxit.
Trio Piclint Bonatcrrat trins de
ZC1 i inteHigencia per al majar
Beethoven. Corelli i Fraude, oliera de
A equest efecte, i peras millor tecenpliment de la R. O. dc 7 de desembre Ramean.
Dia 26. — Associaciú de Reus: Trio
de 1923 (Gaseta del e), els delegats
gavernatius, com a presidenta de le; Pieltet Bonaterra; trios de Schumann,
i
comercial.
Corelli i Franck: obres de Ramcau.
Juntes locals d'informació
ve.
cii 501/ defecte els alcaldes o euteritats
la
R.
O.
‚Albee Maten, que donara' un recital
que els substitutixin i segons
circular de Governació de aS de co- a la Sala Mozart. en els seus darrers
rambre últirn (Gaseta de Madrid nú- concerts a Bruselles i a París ha oblinea; bella elogis de la critica musical.
mero 334), trameran a les Juntes provincials els dies 1. so i ro du cada tres
Heus-cn ad uns fragments.
nemides
de
primera
els preus dels
En L'hace:ufane° Be/gua', el gran
cessitat en la forma que es detalla en critic M. Ernest Closson "L'estil
tesatt adjunt: blat farina, pa de fa- es precisaraent la qualitat mestra que:
milia, ordi. segcd. morase. arròs. pa- afirma Albert Maten en la interpretatata. rnangeles. cigrons. oll, stiere blatte ció de la quanta Sonata, la mes bella
i pile. bestiar boví, de llana i porqui, i tr.es conegsidas dc Haendel; igual que
(tus. Ilm. bacallä. carbó mineral i ve- en les obres ale Sarasate. Granados i
Saint-Sacas fou impecable,
getal. astil) el ben cntas que els prens
daquests anides han de donar-se apli- car ultra posseir una afinada; de so, la
mètécnica ea perfecta".
eant-los a lea mesures del sistema
Paul Tinel escrin en La Libre Bel.
tric decimal, és a dir. que de les mearrall
gique: "Alher Mateo iincrpretä un
sures usual; cn cada noble
i
legal,
pregrama compost amb el 411i'S bon gust
le: equivalencies al sistema
artistic. manifestant qualitats d'estil i
que del hestiar es donara cl preu
iluilograms.
F.is
parts
sensibilitat en la bella Sonata de
vis, encara i per
San.
Ferrol.
Brahms. ep. 78. carvi atabe en el conal Corunya. Vigo. Gijrna
Barcelena.
Cadis
cert en do major de Haydn. La técni:anden Huelva.
per
classes
i
per
ca hábil ja i ferma es manifesta en
Malaea comunicaran
el; preus del peix en subhasta el decurs del programa arnb una fantasia i un ímpetu i mèrit extraordi..
H. ase nerjudid de facilitar els preus
faei
Del set: últim cancert a París el
(71u es detallen anterierment es
rspecial estrectaat per les autoritats en- critic Andre Grease en diu. a Le fruircarregades craquest servei, d'aquella cal. eo que segueix: "Crickboens, l'eernductes de primera necessitat que es minent i reptnat professor del Conwra
produeixin princ.:palmera a la sera de- vstori dc BrusseHes, pot enorguilir-se
del sea alarme Albert Maten, violimal-cae:6 i constimeixin !a base essen
¿el de la seca pandeen:d.
Al matrix temps facilita r an tambli
dades d'existencies aprnx imades de
teas els crticles procurant que s'ajusti
en el poasible a la majar exactinid
Les juntes provistelals trametran
aquestes dades en la forma que es detalla en radjunt estat a aquesta Junta
central asub la deguda antieinacid, a
fi que es trobin en el seo peder els
dies 5, 15 i 23 de cada mes. i en cas
que per qua :asee :al cireannstanela no pateuessin fer-ho aquests dies per oí:el,
hc camunicaran telegraficamnt a robjecte que arribin amb la majar pon-

tualitat
Es donarà a aquesta circular la majo:- publicitat inserint-la al Butlietí
oficial craquesta provincia i proeurant
taTe que lio :aci la prenee.
..M.Iren/c/naMowww1m....wmeammcM/CMIMWIMMI/
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IISICA

semblea de les Associacions

d'Estudiants Catòlics de Catalunya, que se celebrara a aquesta
ciutat durant els dies 14 al 18
de l'actual mes de gonce, els
resultats de la qual hom creu
seran .profitosos.
Shan rebut melles ponències
de collaboraciú, no solament de
catedràtics, sind d'estudiants i
altres personalitats.
El Comités organitzador rep
rada dia adhesions, especialment deis prelats, de catedràtics
i altres professors i d'entitats
Dentitats escolars
isba rebut d'Espanya i d'altres
paisos.

Corn a cornplement de les tasques de l'Asseinblea que tindran
Roe a la Universitat. al local
social es donaran rada dia conferenries a les set de la vetlla
per notables personalitats, sobre temes professionals.
Al t'ostra d'aquests actos seriosos se l la preparen d'altres
doslanmeirnonl, cona el partit do
futbol al romp del F. C. Barcelona ¡altas) una notable seleccid de la Universitat de Valencia i una nutra de la nostra Universitat, per al dissabto a la

excursions i visites. Dentes ha
estat contrartada una robla perque ditimenge al /naif doni una
audició dc sardanes davant la
Universitat Industrial.
Han promès l'assisteneia delegats des Terrassa, de Tarragona i dr Girona.
Vindrä, unI ami) els ochs dimite ralencians, ei president
de la Con fe de ra e ió d'Estudiants
Cathlica d'Espanya, l'estudiant
valenriN senyor Bosch Marín, i
prohablement. el president de la
FedorneiA Portuguesa d'Estu_
'liante Catelcsi.

Sala primera. — Concepció. — Ir.cident: Síndics fallida Societat Solé
i Domenech.
Audiencia. — Testimoni: Anselm
Riu contra Dcmenec Buró.
Hospital. — Major quantia: Agusti
Camps contra Drassanes i
Sala segona. — Girona. — Major
quantia: Enric Eohigas Mir contra
Dolors Bach i altres.
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CENTRE MORAL DF.

POBLE NOU

EL LECTOR DIU..

El concert a profit de les escoles
d'aamesta entitat tingué el mes complet

aelearred del programa el conjtnit
• -mental de l'Academia Farga, que
realitza una brillant manifestae16.
Totes les obres obtingueren una interpreta a: :6 ben remereable , distingintse sohretot la eenyereta 3.faria Be:set
i el mayor Ferrer' Fernandez que,
nennmanyats per la seirenreta
Farga, executaren un "Minuet"
"Sonata" per a das violins i plano, de
Hamlet; la senyoreta Carme Benet,
que interprete': al piano un "Preludi"
de Chnpin la glossa "La nastoreta",
de Rodríguez Afamara; la senynettá
Adelina Serra que carta admirablement exquisides consposicions, i el senyor Luis Figueres en el "Concert"
per a violancel, de Bccheritsi.
El públic premia la tasca de tots
els eyecutants amb caloroses ovaciona
i la senyoreta Aria Farga fou unan:mement felicitada per l'èxit de la
sessió.
ASSOCIACIONS DE MUSICA
Durant el present Mes de gener !es
Associacions da Música dc Catalunya
han celebrat i celebraran els concerts
acy,üents:
Dia 12. — Associació de Música "al
Cansera". de Barcelona: Maria Dusel.

dof I i Georges Lanskoy, cantants; Josep Sahater, pianista. Obres de Borodin. Rimsky-Korsakolf, Dargomijsky,
Rachmaninof,f, Danilevsky, Prokofief,
Stravinsky, Meitner i alussergsky.
Dia la. Associació dc Figueras:
Merce Plantada. cantatrias; Tomas DI.
id. pianista. Obres de Pergolesi,
Schubert, Schumann, Chopin , Strauss,
Franck, Grieg, Debussy, Weckerlin,
01 í , Mine , Lamben , Garreta , Lamote de Grignors, Bux6 Longs.
Dia 14. — Associació de Girona:
Maria Davidoff, eantatrin; 3 01;eP Sabatee, pianista. Obres de Borodin,
Ringly-Korsakoff, Proknfief,f , Stravinsky, Medtner 1 Mussorgsky.
— Associació de PalafruDia

e,hen-mee.71eArmreer,
erm-rz.‘777,77217s.,1::
rel'77,771,77-.1raneentrie
erl-777-71Z:V3177.77:11rZli,gra,
artlIrrler.r.^7'.:-29.4"i

rerrrr:Zr.:17.:'rjrrei.rn'S:YT/ieia„
er".'47:77.77.71te;71e::::
,a2

a•

e

•.. -

'e- •

ea-a

TA"
6+21,;',4

i

.341aj
ar
' ____;_arese'LL,GAzae
„alna
1;a2aajainal.i;e4i.U.
" 7;7_7:727

¡t;71

tM",

e-. -7 1 777:77;

I

171.774 —
r7:77:17 4.

• ,d

•

1...27:7
je-erags—rrairiii
• ee

h..

d

-rr.

HA QUEDAT CONSTITUIDA LA FEDERACIO DE JOVENTUTS DE
"UNION PATRIOTICA" DE TOT ESPANYA

El senyor J. Garcia Bermejo,
redactor de "Espanta Económica
y Financiera", acaba de publicar un enfade a la “Wirtschafts und Exportzeitung" en
el qual Ce queixa amargament
de l'excessiva influencia que tenen darnunt eis governants els
industrials de Catalunya.
"Es creuen—diu—que són els única
que poden solucionar els problemes
econeenics d'Espanya, perque són tamiré els únics creadors de riquesa. A
impuls d'aquest erroni judici intervenen mara en la regulació de les relacions mercantil s amb nitres paises
amb greu perjudici d'altres productors, s'apoderen de la- voluntat dels
governants els obliguen a cedir-los
la preponder:lneia en totes les institucions econòmiques del pais."
L'haver-se publicat aquest
article en una revista alemasaya deu volar dir que el traetat hispano-germänic es tot ell
orientat a protegir la indústria
catalana i que el "Fomento del
Trabajo Nacional" i els altres
organismes induatrials n'haurien d'estar encisats i no queixar-ee i acusar, com fan ara, els
quo els han servit tant d'amic.

AUDIENCIA PROVINCIAL

Secci6 primera. — Audiencia: Un
oral per amenaces contra A. Hernandez i des incidents per estafa.
Secció segona. — Concepció: TIn
oral per furt contra Salvador Tomas; sus altre per coaccions contra
Salvador Lladó,
Vilafranca: Un oral per amenaces
contra Domenech Ouiles.
Secci6 tercera. — Sud: Un oral per
furt contra Manuel Pérez, i un altre
per estafe contra Benet Valles.
Hospital: Dos orals per estafa contra Lluis Mereade i Dídac Sarrime,
respectivament
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ABANS D'AM S'EFECTUA UNA OPERACIO DE CASTIGA BENI .1;e11'
A LA ZONA ORIENTAL, EN LA QUAL PRENGUE PART NOMBROSA
eityegme.elpram2scpee.qc
TILLERIA,
CA *Talo kl
A LARRAIX HAN ESTAT ESTABLERTS ALGUNS LLOCS A LA LIMA N
DE BENI GORFET

lle que es yelien, dones'
els industrial catalans?

CRONICA JUDICIARIA
Assenyalaments
--

EL GOVERN DEL DIRECTOR'

podrem fer camí profitós.
Perdonen l'aclariment al vostre amic
i devot
Linfa Masriera

401.11.

nista al qual la seva robusta sonorii la 'precisa i noble teeniaa li valguerra rara ovació en el seis ceneert".

e -

agrupació d'artistes personals hi hagi
una absoluta unanimitat de criteri. Si
cada persona que integra un comité
hagués d'isser responsable del resultat, no hi hauria manera d'entendie's.
Jo crec que el senyor Mesó em demmarä el meu parer i escoltan amb
respecte els meus consells, Den no espero que els segueixi tots, car aleshores no seria ell el director, sinó
que idea jo.
Ço que es proposa En Masó i Ventó3 Es verament molt dificil i ple
de dificultats; no cal demanar-li que
obtingui resultats tan definitius com
els que hacen assolit vós al cap de
vint ales de brega! Ja saben que jo
he lloat davant del püblic el vostre
talent i la costra perseverança per
l'enlairament del teatre català, pesa
per la mateixa causa cal ajudar tot
intent de renovació, tot intent vera la
perfecció i cal no descoratjar els que
comencen, car a Catalunya no estem
massa sobrers de bells propòsits per
menysprear cap iniciativa i creieu,
amic Gual, que sols amb la unió de
tots, que sois amb l'esforç collectiu

tarda.
Ultra això, hi haurà el con-,
emes de caricatura, fotografia 1
humorismo sobre l'Assernblea, i

tat

g r

be Wat de moka jurati k peques yugada ha guanyat, en aboolut, el meta
criteri. Per() crea que he 'emnplert el
meu deure votant ço que misa eemblat de justicia i cree haver fet tm
be al nostre art procurant inclinar els
meus companya vera les teories que
m'han semblat bona. Fet això no m'he
cregut mai responsable del resultat, car
mai s'ha donat el ces que dintre una

..;
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SOBRE. EL TEATRE DELS
POETES
Sr. Director:
Ca prec de donar cabuda en el vostre diari a la ¡letra següent que em
plan d'adreçar, així, públicament, al
rasen antic Adrià Gual.
Amic Gual: El vostre arlible sobre
el no nat 'Teure deis poetes" trasput una fina satira... I aquella pe(treta tirada a la mulada de la Junta
efectiva ("integrada per persones, toses prestigioscs"), rala fet venir ganes d'explicar-vos per que hi soc a
dins i el gran de responsabilitat que
em petiso tenir-hi; tot començant per
donar-vos grades per la floreta, ca e
el ineu prestigi teatral val ben poca
cosa.
El senyor Masa:, i Ventós no és de
la nostra barca, vell amic; és dels
de la barca que ens ve al darrera—
crin dina !Alfons Daudet—i als que

vénen darrera nostre, joves i plens
d'illusions i amb ganes de treballar,
es tan bonic costat! Es tan
encisador deixar-se seduir els ideals
de la joventut
Vós demostreu en el vostre article
que l'intent del senyor Madi ha d'ésscr desastrós comercialment; no en
però justament per això, perqué no busca cap finalitat comercial,
que veieu dins de la Junta persones que d'altra manera no haurien
acceptat.
Jo, per la mera banda, dec dir-vos
que mai no he refusat la mera modesta collaboració a cap intent noble per
enlairar l'art de Catalunya. Si aquest
intent és jovenivol i ple d'inexperiències, és per a mi doblement atractiu.
Ara, això de fer-nos responsables
"en tots sentits" del resultat del Teatre dels portes, tanmateix és massa
fort! Jo tun format part de quasi tots
els Comités i Juntes d'Exposicions i
ben normes han eixit al meu gust;

MO VES RELIGIOSES
Cort de Maria. — Nostra Dona de
la Victòria, a Sant Francesc de Paula.
Adorad() nocturna: Torn del Sant
Angel Custodi, a l'església parroquial
d'Hostafranchs.
Vetlles en sufragi de les Animes
del Purgatori. — Torn de Maria
Auxiliadora, a la capella de l'Escorial.
Ahir començaren els exämens d'ordenants en el darrer quinquenni. Han
constituit el tribunal el doctor Marisa
Vilaseca, canong e; el catedrätic doctor Pena, i Joan Alemany, rector de
Sant Agustí.
— Ha estat nomenat membre de la
Junta d'Obra de la parrequia de Sant
Cugat, d'aquesta cintas, Josep Maria
'Puig i Morgues.
PARROQUIA DE SANTA MARIA
DE LA MAR
Amb la solemnitat tradicional
continua l'Ortavari a Jesús Sagramentat que celebra la Confraria de la Minerva de la Basílica de Santa Maria de la Mar,
predicat en llengua catalana
pel celds mossèn Josep Faura,
essent moltfasims els fidels que
assisteixen als dits artes, especialment en el moment de la reserva.
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DEL MARROC
NOTA DE CAPITANIA
A Capitania ens han facilitas cójala
dels següents telegrames ofíciala;
Dia al:
"Zona Oriental. — Marisa del comandante Varela emboscada pasada
noche. hizo prisioneros dos rifeflos enemigos.
Zona Ceuta-Tetuan. — Vapor "Anlucia" ha llegado a Ceuta con 413 reclutas último reemplazo."
Dia

12:

"Zona Oriental. — En el dia de ayer
efectu6se castigo Beni Median realizado por carros de asalto artillería, cooperando artilleria posiciones de Benítez, Lema Roja, Buhafora i Tafereh. Fuerzas mehalla núm. 2 efectuaron incursión en campo enemigo, cansändoles tres muertos y cogiéndoles dos
fusiles, sin novedad por nuestra parte.
Zona Occidental. — Sector CeutaTetuän, sin novedad.
Sector Larache se ha establecido varios puestos en nueva línea de Beni

Gerfet."
ACTES OFICIALS A TETUA
Madrid, la. — Després de la reunió
del Directori, el general Muslera ha
facilitas el següent telegrama oficial:
"General en cap a president inserí
del Directori. — A les 14 llores d'asna
—Ara sha acabas l'acte de lliurament
de banderes als regulars de Tenla i a
la mehalla jalifiana núm. 1, i (le la imposició d'insigniel de medalla militar
a les dues senyeres i al coronel Orear, comandant Lucas i caporal Abdel-Chelam-bel-A li-Guassani, veril icat
camp de l'Illpódrom.
Una colurnna de totes les armes, en
qué la companyia d'Enginyers ha ofert
l'honrosa particularitat que tots els seus
homes, des del capita' fins soldar, ostentaven la medalla de ferits, ha
desfilat amb mareialitat davant la senyora que ha representas a S. A. reial,
el gran visir i davant meu. Les autoritats, representació consular i el poble s'ha unit a la solemnitat, a la qual
l'esplèndid del dia ha contribuit a donar més relleu, i raviació que havia

nomenar u n Cornite mentan centava l'obra "Santa Isabel de Ce.
que actuarla constantment, i res" i passi tarja a l'empresari amb
format per Antoni Vallabriga, nom suposat. Abans, des de la PA
president de la Joventut Patrid- alta del teatre, havia presencíat para
taca de Barcelona; Joan Baptis- de la representació, molt apegar*,
ta Acevedo, president de la Joen vista del paper descarat de la sc.
ventut de Madrid, i el president y a esposa.
Marius Canco-Jo, el comte de
Anä a l'eseenari i féu a la sera
Gringa i Felip Caballero Asch.- esposa tres trets, un apuntant l'er
rafe,
quena de la sera víctima. Eh alLa Federació celebrar
viat tres dos els rebé el guardarroba
una assemblea.
Manuel Aguilar, el qual morí dos
El Comitè de Madrid obsr- dies despres.
quirch aquesta nit amb un banEil es disparä un tret, buidant-sie
quet al president de la Joventut null sind
de Barcelona.
Al rotlle figuren documents tela.
Aquest senvor marzaric pro- cionats amb la pèssima conducta de
bablement. a aqueata, drmit
ractriu i altres favorables a ella
MITING DE LA "UNION PALa mare justifica el diner i les
TRIOTICA"
joies que tenia dient que eren heAhir al mati, a Chamartin de la rencia d'un germà seu, •1 que les
Rosa se celebra un acte orgartitzat per joies que portava al teatre eren falla "Unión Patriótica".
les.
Diversos oradora d'aquesta agrupaEl fiscal del Consell de Guerra
ció pronunciaren discursos glossant orre se celebra a Valencia qualifin
en els termes ja coneguts l'obra del els fets de parricidi i homicidi, amb
Directori, els defectes de l'antic regim l'agravant d'alevosia i l'atenuant
i les esperances que hi posen alguns d'arrebat i obcecació i demarä que
milers d'espanyols en la nora orga- se'l condemnés a 40 anys de presidi
nització. .
i 15,000 pessetes d'indemnització a la
LA BANDERA DELS
mate de la víctima i ro mil u- ht
"SOMATENES" familia de Manuel Aguilar.
Al Suprem el fiscal togat
Madrid, 12.—Ahir tingué lloc, al
cuatí, a l'esgksia parroquial de la que Verdugo era de carácter satát
Concepció del carrer de Goya, la so- dominant, jugador, que maltraeti,1
lemne benedicció i remesa de la ban- dues esposes que tingué i
dera nacional als sometents dels qua- (farrera sofrí un veritable matikili
apoiä les declaracions favorablis 275
tre districtes de Bonavista.
Assistiren a Vade tots, amb llurs la víctima, que justifiquen el divos:el.
caps, presidint el comandant general Creu que la sentencia ha estat_be
nigna, justa, raonada i legal i l'edels Sometents, general Daban.
mana que es confirmi en toteCies
VAGA AL METROPOLITA
seves parte, tenir.t en compte eLgtiä
Madrid, 12. — Sisan declaras en
tinen t ia de l'indultr repre
ateirfflt
sigui
vaga els mossos i funcionaria del Meel dia .4 de juliol darrer.

practicas vals de guerra anits passada
ha tornat a volar sobre les tropel, a
tan poca metres d'aleada, tal can ho
fa habitualment en acompanyar les cohimno en combat.
L'esperit de la capital del protecto•
rat s'enforteix cada dia, confiada en
la vigiläncia i valentia de l'exércit, la
qual cosa cree que exercirä gran in.
fluencia per aconseguir la nromalitat
que Espanya tant espera verme restablerta en les seres zones.
He dirigit a nom de les autoritat i
de lexercit telegrama de salutació a
S. M. el rei i a S. A. R. la infanta
Beatriu' corn ho faig, per aquest, al

Directori”

EL leATIQUES DE MAGAZ ESTA

AFO)NIC
Madrid, 12.—A dos quarts de
eis ha arribat a la Presidencia
el marques de Magaz.
Ha dit que no tenia cap nos
tfeia, i que encara quo la tingues uso la pedria facilitar perque estä afenie.
Abans de la reunió arostuloada ha rebut una Comisst6
de la colònia de la Premsa que
ordresha anat a pregar-li aclareixi alguna punts do la recent
retal ordre sobre cases baratas.
També ha rebut una Comissió
de Sòria, la qual la ha demanat
prolongad() del ferrocarril de
Torralba a Siria fine a Cacledón, amb l'objecte d'enllassar
amb Navarra.

La reunió del Directori
La reunió del Directori
acabat minuts despres de les
nou do la nit.
En sortir el general Muslera,
que és el que ha facililat avui
referencia als periodistes, ha
manifeatat que les noticies d'Africa eren bones.
A la reunió del *Director(
s'han canviat impressions, com
a dilluns, sobre diversos asshinptes, per() cap d'ells
portäncia.
El contralmirall senyor
gas ha abandonat la Presidencia a les vuit de itt nit, per asbanquet dipinmätic que
sieht
se . celebra aquesta nit al Palau.
EL DIRECTORI DE LES "JUVENTUDES PATRIOTIQUES"
Madrid, 1i2.—En ha reunió lelebrada ahir a Madrid. quedä
nonstitulda la Federariér de Joventuts de la Unió Patriótica de
tot Espanya.
Foren aprovades les bases ds
l'Estatut pel qual es regir la
Federad?).
Quedä nnmenat un Directori
eompost .pels presidenta de les
Joventuts Patribtiques de les
eapitals de provincia.
Com que el Directori no pot
reunir-se amb trequbtmeia, es

tropolità.
Demanen augment de jornal.
dre-la a les quatre de la tarda.
La vaga no afecta sinó al personal
A les quatre s'ha reprès la vista,
de taller,.
continuant en el seu informe el deDurant la rat del dissabte i ahir, fensor.
diumenge, el cap superior de policia Aquest esmenta una sentencia del
estigue conferencian: amb els alts fun- Tribunal Suprem del dia 7 de mare
cionaris de la Companyia per prendre de 191 0 . — El capita d'infanteria
les mesures precises en evitació que senyor Frias mata la seva dona,
la vaga, cas de plantejar-se, pugnes
convençut de la ser> infidelitat,.
causar perjudici al palie_
mar sense agafar-la en flagrant
Avui la vaga Ola plantejat, man-licte d'adulteri.
cant als tallers 46 obrers, tres dels
' aplicas el
No obstant, al cas abs
quals han estas substituits.
capítol llore de l'article vuitè refeUltra aquest detall, tant en el irá- rent a la força irresistible, que es
lec com er. els tallers s'ha .seguit treeximent de pena.
ballant amb normalitat.
Amó ha servit d'antecedeuf. en
LA CAUSA CONTRA EL
•
casos pareguts.
COMANDANT VERDUGO
N'esmenta alguna.
En cap el marit mata a la dierti
Al Tribunal Suprem de Guerra
i Marina ha començat avui la vista el flagrant delicte d'adulteri. Aquest
de fa causa instruida contra el co- és el cas del comandant Verdugo.
El comandant Verdugo veié fer
mandant Caries Verdu,go, acusat de
parricidi i homicidi. Presideix el ge- el paper de ramera a la seva dona
neral Carbó i actua de fiscal e! ge- en "Santa Isabel de Cenes" amb
neral Noriega. La defensa está em gran propietat.
Es natural que el comandant Vercomanada al senyor Pérez Ubeda.
dugo sentis llavors un torea irresisAssisteix a l'acte nombrús
tible com també que mogut per
De la lectura del rotllo es despren
que el comandant se separa amis- aquella força treiés el revólver, distosament de la sera esposa, l'actriu parant contra la seva esposa.
Acaba dcmanant llsolució del seta
Concepció Robles, el dia 26 de desembre de 5917 i l'autoritzä per tre. defensat. —Tots els seus—diu— l'esbailar com actriu excepte a Madrid tern anhelant. Esperem que ja que
durant cert termini, havent de dipo- la justicia civil ha desfet a aqueat
sitar al Banc la quarta part de les malaurat. vosaltres, que no venia
ganincies i no disposant-ne fina a amb el cor hipotecas, no oblideu que
•
la mort del suc mach.
mbleaLconformitat de la Presta)
El dia 14 d'abril de 4920 et co- "uAhom
naandant anä a casa de la seca dona déncia, el fiscal s'aixeca per dir que'
i tracta de portar-se-la, havent-li manta en absolut l'acusació i invoca
produit lesions. Se celebra un judi- la justicia, que tant desprecia la
ci de faltes i el comandant fou con- defensa.
El defensor demarta, que se IN
demnat per les diles lesions.
Concepció Robles entaulä deman. concedeixi ampliar alguns detalle.
Concedit, repeteix ncssincia de
da de divorci, dernanant al jutge que
la diposités a casa de la seva mate seva defensa anterior i diu en favor
i que se li concedía com alimenta del processat que la fatalitat 'coa;
mença des del moment que disparili
/so pessetes mensual'.
El seu espós volia impedir iiiSe
signés contractes i pagué anular- la Lpliegtoeilxa. una carta de l'actor se«
ne alguna. L'Audiència declara nyor Llano en la qual aquest
que que havent fet un contracte ami):
podia treballar sempre que ho autoritzés el jutpat i efectivament, tre- Eactrin Concepció Robles per (ocballä en algunes ciutats andaluses. ular companyia, aquesta Ii escrivi
El marit entaula recurs contra al cap de poc temps dient que doaquesta resoluci de l'Audiencia i nes per nul aquell contracte, car el,
Ii fou negada. Per impedir que fes seu marit no li deixava acceptar-lo.
I s'ha aixecat la sessió, quedant
un viatge a Andalusla la cerca al
tren i a Aranjuez tingueren una es- la causa vista per a sentencia.
cena violentissima, en la qual ella A L'ACADEMIA DE MEDICINA
Madrid, 12. — A la Reial
li dirigi insulta i procacitats.
mia de Medicina tingué lloc ahir
El gener di. 1922
inarxá
Verdugo
la la tarda, a les quatre, amb la solemtreballant
a Almeria, on estava
nitat própia del cas, l'acte d'inaugure
seca esposa i s'inscrivi a l'hotel atub
el nom de Manuel Tamayo. Al ma- ció del curs acadèmic de 1925.
teix temps escrivi una carta a un Presidi el doctor Corteza, al qual
germà seu queixant-se del poc cas acompanyaven els senyors Pulido, Esi.
que li (eis la seca esposa i anuo- na i Jimeno.
A ¡'estrada prengueren nieta Dom.
ciant el sert propósit de suicidar-se.
Arriba al teatre quan es repre- brosos acadèmics.

AS 1 ROCA
CAXIVIIISERS
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illietlierbIleit catraordiaéri‘ »lució. Atol apuesta esperaste et

Uedlitarl. da l'AcriVerata, doctor Directori no amaga el sea optimizas,.
bidii eseatória anual que
El p resident interl, el contraltnirall
'ik treballa efectuaos per l'Aca- Matraz, tampoc ha pogut venir car
llarla« hay passat i ela 1:Me- ha hagut d'assistir a l'àpat diplomäta que en aquest van con- tic que aquesta nit es denla al Palau.
, tala com l'homenatge al docJo estic satisfet-ha dit--per habit Rodziguez Carracido, que presidi ver estat designat per representar el
id, i la temió celebrada a honor Govern.
doctor argentint arribass a Es.
Recorda el general Vallespinosa
-paye amb rnotiu del Congrés de Me- que ja de jovenet assistia a les ses"Mensa de Sevilla..
sions de ¡'Academia de Jurispruden-

gatea a la Societat de Naeipas con
a tat, ha de tenle ea conque qui la
censura que lee sena critiques no
van contra la Sociefat sitió contra
els Governs de les nacions que la
integren, tota vegada que els delegata d'aquestes nacions a la Societat

no poden apartar-se de lea normes
que Ilurs Governs els dicten. Si les

la pan inactiva d'aqueo' ta en la bar- t
ma que ea COBViLlgUi anb tia Pd•
-sita i principalment pez a kiment.
reorganitzattid i fundacid dels

EL REI JA ESTA BO
El Rei está restablert del tot de la

indisposició que pata dies mera.
Ahir reemprengui la vida ordiniria,

DE ROssik

DE FRANÇA

EE. UU.
•

El Gavial de:s Sovitts estä buen-leal de I actuAIO
ae assin a i amua.xdda de París

El Canse! l de yerra drereta
ia lileei II provisional de
iiad.ai I ull buieineet
Vii.fit mete

Les c ases de la'
dimis0 de mister
Hughes i els cav s
que portarä al Covan 1 a la go Rica

censures no es dirigeixen a la So- oint missa en companyia de la fanalcietat com a tal, sinó al mètode, ha ha reial i por la tarda passejä en
Orleans, 12. - A lee 6'10 el
de pensar quita censuri que la seva automòbil per la Casa de Camp.
Consola de guerra reune en
, Al mateix temps féu notar el se- cia perquè la seca inclinació han es- oposició significa forçosament que L'ESTAFA AL BANC HISPANOaquesta
mutua ha decidit que
see( 'Pulido la casualitat feliç que no tat els estudia político.
SUIS
prefereix el desgavell internacional a
de neeeesari un suplernent d
•'hagi produit cap baixa per defunció,
Avui encara conservo el mateix l'organització internacional.
El jutge del districte del Congrés
formació en el que es referex
i de ¡'ingrés deis nous académica.
pensament de la me ya jocentut. Això
Tota crítica-acaba dient-que es que ins.rucia el samtri obert amb moa les acusacione formulades
1 A continuació, l'ex-ministre i aca- no vol dir que els discursos trans- faci d'aquest organisme, no va, evi- du de l'esfata de zo.000 duros al Banc
contra Sadoul.
! dimie doctor Jimeno Ileg: el seu
La
premsa d'aquesta capital
Deniee ha decretal la Ilibercendeixin ala diaris, car considera denment, contra la Societat de Na- Hispano-Suís ha dictat ante de prodóna
com
París, 12. - Al "Matin” li teeurs d'obertura de curs.
segura
la
retirada
de
tal provisional per estimar que
que diferent dirigir-se a un audicions, sinó contra les nacions de la cessament i presó provisional contra
Krassin
do
1
ambaisada
de
PaEl tema que .desenrotllà fou: "Al- tod compost per persones preparala
seva detenció no ha estat es. legrafien de Washington que,
Josep Gonülez Flores i Jesús Raja.
Societat.
rls.
timada útel per la dita amplia- com a conseqüència de la retiguna cosa cobre el còlic hepàtic i el des, que trasHadar aquests mateixos
Cont que els processats anaren a PaHa estat molt aplaudit.
Sembla esser que el, govern cid.
rada del senyor }fugues, la po; seta guariment".
discursos a la prentsa, on (testares
rís, s'han circulat, per telègraf, andres deis Soeiets es (roba molt desEL
CONSELL
D
ECONOMIA
El capità Sadoul ha estat poEn el !en discurs recorda el doctor són Ilegits per persones que no tenen
urgente percute per la policía francesa content del seu arnbaixador. sat en Ilibertat i ha arribat a lítica exterior nora arner.cana
Madrid,
t2.
Asan
a
les
cinc
de
será
dirigida per un triumvirat
Jimeno els seus primero estudis Enbre la preparació i els c ne:xements dels
Els periòdics diuen que aquest Pares aquesta nit.-Havas.
la tarda sita reunit al saló d'actes del es procedeixi a la busca i captura dels
(orinal pel president Coolidge,
els calcule biliars i diversos miljans senyors academics.
fugitius.
descontent es degut a feo seHERRIOT SI;RT PElt PRI- el secretari dAfers estrangers
Conseil de l'Economia Nacional :a
de curació a través de les diverses
güents causes:
Acaba dient que gestionará del Secció de protecció a les indústries.
El ju'ge ha eleve al president
MER.e VEDADA
senyor Kellog i el senyor senyor
èpoques i edats.
Krassin tiu ha sabut aleanGovern percaté l'Acadèmia de Jurisl'Audiència
París,
12. - M. Herriot eroTerritorial
el
cnrrespnLes
delliberacions
han
durat
fins
a
Després es procedí al repartiment prudencia segueixi els ensenyanients
çar el prestigi necessari per gue sortir a/lir de les seves ha- Hora
nen supEcatnri per a la instrucció de
un quart de deu de la nit.
Es possible que aquesta po.
estar al front de Parnbaixada. bitacions per primera cegada,
de premia, set dels quals corresponen organitzats per la Corporació per tal
S'han discurit diversos expedients l'opnetú expedient d'extradicid.
Els telegrames que ha remes donarit no petit paeseig pele fltiea eanvil del que ha estat
a diferente treballs de memòries so- de preparar un Cos dipllomatie i
BLASCO
IBÁÑEZ
PROCESSAT
al govern de Moscou estan tots jardins del ministeri de Nego- fina ara i que realitzi alguna
que estan preparats per als debata,,
bre temes do medicina, i altres a favor continuar els seus estudis sobre el
Madrid, 12. - El jutge de redactats en un to molt pessi- cie estratigers.-Ilavas.
perd per no haver-se rebut encara algestió envers el reconeixernent
d'estudiants acar.tatjats, recompenses a Marren.
Buenavista,
senyor
Diez
Caha_
mista. El govern die ls Soviets
deis Soviets, cercant lambe una
guna detalla que s'esperen. no s'ha traeperiodistes que s'ocuparen de !a tasca
S'ha
A LA RESIDENCIA
vate,
que
entero
en
el
sumari
insindigna(
davant
la
petició
posstble
tat de la qüestió que afecta a la inparticipació d'Atemade l'Academia. socorsos a metges poD'ESTUDIANTS
truit anob motiu de la querella de Krassm que acabes la pro- La boira ocaslena accIdents nya en ia conferencia del deseedUstria textil i, com hom sap, está
bres i impossibilitats, i llibretes de la
pnganda
comunista
a
França.
furrtylarts
Madrid, 12.--Al saló d'actes de la
presentada
pel
fiscal
contra
el
rnament.
pendent.
Cabra Postal d'Estalvi a alumnes del Residène'a d'Estudiants, i darme de
senyor Blasco lbeñez, ha dictat L'ambaixador deis Soviets no
En mitres aspectes, la políti.
S'ignora si aquesta Oestió podrá enCoHegi del Princep cT.Astúries.
ha aconseguit obligar el goauto de processament i presido
nombrós públic entre el qual es
París, 12. - A eonseqüenser
tractada
en
les
reunions
anunciades
vern trances a posar en Iliber- eta de la boira s'han produit ca estraegera nord-americana
L'ACTUACIO DEL CASAL CA- velen molts estudiants, aquesta tarda
incondicional
i
fiança
de
10,000
per l'actual convocatòria o si s'haurä pessetes per
tat Sadou/. No ha estat hàbil aquest matf alguns accedente:e s'orientarà envere una estreta
TA MADRILENY
a la responsabili- en
ha dissertat el publicista senyor Salles negociacions entaulades ferro% ferie pels voltants de Pa- coelaboració anglo-americana, i
de deixar per a la vinenta. Si això fos, tai nerriniäria.
Ahir al n12.ti„ organitzat pel Casal vador Madariaga, el qual ha desenamb el govern trances sobre
no es tractaria /a efiestió fins que pasrís, particularment a Choisy- cap a una partecipació en els
Catal.. se celebra un caneen al teatre rotliat el tema: "L'estructura de la
EN
HONOR
DEL MESTRE
les concessions de nafta, i per Roi.
sessin sis o vuit dies.
Saint Denis i Juvisy, re- assumptes europeus. - Llevas.
del Centre. prenent-hi par: la Banda Societat de Nacions i les seves funRIBERA
tíltim no ba aconseguit que sultant alguna passaegers
Washington, 12. - La dimisEL PROJECTE DINSTITI:T DE
Municipal. en honor de la coba.
Herriot
Ii
lliurés
ciona internaeionals".
els
documente
elle del senyor Hughes ha causat
Madrid, 12. - Aquesta tarda,
gerament
CREDIT AGRICOLA
Foren ovacionats la Banda Muralsecrets
deis
arxius
de
l'antiga
Ha començat el senyor Madariaga
una
gran emoció en els cercles
un dels menjadors de l'Hotel
En alguns indrets el trànsit
Madrid, 12. - S'ha reunit el ple en
ambaixada.
pal. dirigida pel mestre Villa. i la dolent-se del poc que es concia la
Bita, ?ha celebrat amb tes banha quedat obstruit o es porta a polfties nord - americana.
Crèdit
de
la
Junta
de
Agrícola,
per
cobla.
Societat de Nacions.
Fa ja alguns meses que el
que! fittim obtinguf en el L'AMBAIXADOR DE FRANCA cap amb un retard consideraA les dues de la tarda al Casal CaARRIBA A MOSCOU
ble.-Havas.
Aquesta manca de coneixement és tl d'examirar el projecte d'Institut de coneert benèfic al teatre Fontalsenyor Hughes havia parlat de
Crédit
e1grícola
redactar
per
la
Comía
en
honor
de
ELS INTERESSOS
tala shi celebra un àpat
MO5COU, 12. - El senyor Herbetdimitir, manifestant el seu dela causa que no es parli de la Socieba per l'illustre mestre Ribera,
cid nomenada a l'efecte, i del qual en e/ pral va dirigir en aquest fesFRANCO-ESPANYOLS sig de tornar a la vida privada
la robla.
te, ambaixador de França a Mostat com és degut i que moltes vegadonarem compte en ocasió oportuna.
Helena,
12.
S
ha
reunit
la
Presidí el peesident del Casal. se- des se la jutgi, a l'enserns que la
i ocupar-se dele seus assumptes
tival l'Orquestra Simfònica. El coa, ha arribat, - Hayas.
El projecta consta de 3o e:hieles i banquet era lambe en obsequi
Unió en Pro deis interessos d'advocat. Aquests rumors van
• nyor Civil, i assistiren l'alca'de. com- seca tasca, seise fonainent i equivoParís, 12. - Comuniquen de Mosdos addicionals.
franco-espanyols,
assistint
nomte de Vallellano, e:5 regidora senyors cadamen t.
¿ser räpidament despentits. Ara
del due de Hornachuelos, entu- con que abur va arribar l'ambaixaPel decrct-l'ei es crea l'Institut de
broses personalitats, sota la sembla que HaVórs el president
Artega i Botara, el mestre Villa. el
siasta organitzador.
dor de França, M. Herbette.
La Societat de Nacions-diu-es
presidencia
del
senyor
Martísenyor Puig i Asprer i el secretari divideix en tres categories: la pri- Crèdit Agrícola, el domicili del qual
Coolidge
va influir força per fer
Els obsequiats van ocupar els
A l'estació fou rebut per gran
será a Madrid, i es regirá per les dis- Ilesos preferente de la taula amb nombre de personalitats sovietistes nez.
renunciar -eSemaevbgeqjjgü
del Casal. senyor Suasi.
mera, d'ordre politic, que es la pròEsteva present el senyor Pra- ptr
A l'hora dels brindis el president piament nomenada Societat do Na- posicions del decret-llei que es consiels mestres Fernändez Arb6s,
quseitHughes deixes el seu pro•
i per una gran gentada, que victorea
do. alcalde de Sant Sebastià, i
derara com l'Estztut de /a institució,
del Casal digné: Que en atenció a tions; 0 segona. d'ordre social i inVilla. Benedito, Arregui, i el jata França.
;
Rezoia, ex-diputat de Guipúsi en quant hi sigai contrari, per les president i secretar/ del Cercle
les circumstàncies actuals no es peo- dustrial, coneguda sota el noni d'OLes coses hagueren quedat
AL Herbette passà revista a la
de Bolles Arte, i els crilies se- guardia d'honor que li va retre ho- coa.
aixf si elr. Lodge, president de
r nunciaeien discursos i es lirni*a donar ficina Internacional del Treball, i la del Códic de Cemere.
La
discussió
versä
sobre
tots
La
durada
de
l'Institut
sena
de
nonyors Castells, Salazar, Repide, noro a l'estació.
fa Comissió parlamgritäria d'Agräcies a l'Ajuntament i l'Alcalde pel tercera, d'ordre jurídica que porta el
els elements re pellica favora- fe r s estrangers, no haguda mort
nata nou anys.
Blanco, Espinós, Miquir i al..
' concurs prestat i l'acollida que alta nora de Cos permanent de Justicia
En arribar a Earnbaixada, M. Herbles
als
interessos
dels
altres
&pudra,
oficialment
del
L'Institut
tres.
essent substetuit pel senador
&diem a la cobla.
bett ernanifestä la seva satisfacció
Internacional, i que resideix a La
paisos, adoptant-se diverses senyor Borah.
ministeri dc Foment, tindrä personaMENORS DETINGUTS
No obstant, el comte de Vallellano Haia.
per la rebuda de que havia estat obmocione
especialment
una
delitat
pròpia
i
capacite
jurídica
pet
Des d'aquest moment Hughes
Es
als
concurrents.
dirigí alguns moto
Madrid, 12. - Des de les set jette i la sena confiança en que poLa • Societat de Nacions te el seu
manant la supressió deis pesa - s'Ira mostrat deeldit a retiraradquirir. posseir i enagenar t'as de de la nit d'ahir fine a les once
sama) au de l'homenatge dedicat a la origen en el Pacte.
dran ésser resolts els litigio que inteports, 1 una altra ¿emanan! la se, car existien mollee divergen_
tinas classes.
del! metí daVlii, han estat detin- ressen a tots clos paisos. - Hayas.
cobla. que és un homenat ge a la regid
L'Oficina del Treball i el Tribunal
reducció' cte formalitats per al cies deepinió entre ell i Borala
La finalitat principal de l'Institut és
cede per la policia fi mermes
, catalana, per la qual des de fa molt permanent de Justicla Internacional
UNA
EPIDEMIA
DE
MALALpas d'automebile per la fron- Borah és un decidit partidari
fer préstecs en efectiu per al tornera d'edat que havien fugit del dotemps que, sent devoció. Diu que a el tenen, respectivament, en els arTIES POLIT1Q1JES
tera.
de la represa de relacione amb
de l'agricultura. de la ramaderia i de micili deis seus pares.
una regid mal compresa i que l'espe- ticles XIII i XIV del Tractat de
Al final tingue lleve un han- ele Soviets, mentre Hughes reRiga, 12, - La "Baltische Presla riquesa forestal.
Catorce d'aquests han cstat
, lit mercantilista que se li aducix no Versalles.
cruce
pronunciant-se
brindis
de
se"
presenta la mes ferma oposició
publica un ¿espata procedent
El seu capital sera de ano minans de
identifieats, passant a disposi..
1 és més que la manifestac i ó de la seva
Aquests dos últims organismes
de Moscou segons el qual ha crisi cordialitat franco-espanyola.a aquest reconeixement. Per
pessetes, que aportará l'Estat.
ató deis seus respecliue paro.
activitat en tots eh ordres.
apareixen lligats a la Societat pel
Hayas.
evitar conflictos i diecussions,
lel
partit
bolxevista
ha
tingut
enpodrá
emetre
bons
a
l'inEl
alees
loan
passat
provisioL'Institut
El Seny01 Lezama. recollint
frt que llurs pressupostos són votats
UN DI34'1UPS
'fuelles s'ha apressat a dimitir.
riases derivacions en la salut d'alnalment a l'Asil de Yeserias.
teres anual que es fixi, que es faran
eions del president en nom deis pe- per l'Assemblea de la Societat.
111, AULT.ERAND EXPLICA COM El darrer Rete oficial d'Hughes
guns dels principals actors del conefectius per trimestres veneuas i pel
riodistes. dóna les gracies al Casal
.
PER
ANAR
DE
S'IlA DE FER
L'orador advertei:e que va a cien- termini mit-im de tres anys, per l'equiha estat la carta oficial en la
tlicte Zinoviev-Trotski.
i acaba amb un Visca Catalunya. que
firmen. I 1.-A les 1150 arri- (mal s'oposo a Paugnient de copar-se normes de la Societat de NaL'emitiere líder maximalista Preovalent dels préstecs que vagi fent fins HU
és acollit amb cisques a Madrid i a dona C0111
senyor
Millerand.
espant
el
bis
RA.
HORA
a cargan politic, i comenlibre en ela canons de la mabrazenski, enemic celarat de Zinola suma de 300 milions, canse que mai
, la Premsa.
ea explicant l'estructura de la Soa lea, caigué malalt aquests darrers saluda( amb visques pels memrina.
puguin pastar del triple de la part del
' El baríton eatalä senyor Mas-ron cietat.
Lliga
Republicana
bres
de
la
dies.
capital social que l'Estat hagués desha", "La canción del olvido" i una
VALENCIA
Consta-.diu-de tres organismes:
També es troba malament de sa- Naeinnal, mentre es donaven
Cap a una crisis?
ernborcat realment.
altea de Surinyé. essent aplaudit per
lambe visques a Herriot i a la
dos,
sobirans:
el
Consell
i
l'Assemlut
l'antic cap de la Txeca, Dzierznsque
dona
a
ac:ó
s
titut
podrà
admetre
impnsicinns
t
L'In
internre
l'admirable
I
ESTAFADORS DETINGUTS
pan.
blea; l'altre, executiu: la Secretaria
Nova York, 12. 'Tribune"
ki. La seca malaltia sembla estar
en compres corrents a un any de ter.
aquestes composicions.
Des p ees se relehrh un 'tr anValencia.-Fa dies que arribaren a relacionada amb l'actitud indecisa
General.
en quee en el (mal el eenver Mille- preven un canal en el Gabinet ameMili, al menys a caminar des del avía,
El senyor Orriol. soci del Casal,
aquesta capital dos estafadoes que haL'Assernblea es forma amb els reel conflicte. - Hayas.
rica, en el qual conservaran llurs
dintre del tinas máxim d'interés esta.
I llegí "La daga", del "Ferrer de Tall". presentants de les
rand nrominciä un discurs.
vien intentat cobrar al Pace Urquijo
nacions
carteres els renyors ale/lon i Hoover
LA CARESTIA DE MERCADEMert pel Come!l superior bancari.
4 d'En Pi'arra. i una altra co,nriosicid tanyen a la Societat, que que perD'ami,
Ti,.
ructri,
cona
a
chita, de Barcelona un xec fals.
avui són
solament.
RIES AL CAMP
podrà emetre obligacions
També
dä.
igua/
cree
ahir,
eseent
pre, t de Rubén Dar'n, essent ocacionat.
El comissari de policia dona ordres
56, tenint dret cada nació a veure's
Str. Mac Cormick sera nomenat
amartitzebles en quaranta anys, al porL'acte acabà amb cisques a Espanya
coses
siderd.
nperta
toles
Ist
Afoscan,
12.-Els
diario
d'acinesia
per a la seva capmra i anit foren
repreaentada per tres delegats mes
arnbaixador a Berlín, passant a Lontador, al tipus i amb l'interès que conarergiae
a
l'obra
da
ronehrdia
1
i a Catalunya.
capital
parlen
de
la
tnancanea
de
merdetinguts. Són Eugeni Hernández i el
el nombre d'experts i tècnics que sideri'convenient mentre que el set, imeta vitrithnaia rantriedina de la dres el titular ¿'aquesta ambaixada,
Avui. al ifscal del Casal es brillaran
caderies que s'ha desemodlat entre els
seu fill Manuel.
nital es modest, però Ileial ser- en substitució del senyor Kellogg.sardanes 1 pel matí la cobla ha elonat cregui que són necessaris i que seas - port no excedeixi del doble del capital
canmerols.
Aquests
es
t:oben
mancats
turnen a ésser sis.
Hayas.
raie l'Estat hagi lliurat realment a
un concert phi.ic al Retir. Denla dode generes tnanufacturats, cuiros i pe- vidor.
El Consell está integrat per chal
DE MADRID
Doe fets principalment han FRANCA ABANDONA LA IDEA
1 Institut fins al moment de fer la seva
nara un aire concert rl nuneix Une.
troli.
inembres de la Sncietat. Quatre
DELS EMPRESTITS
vin gut a donar la ro.; a es eamrespectiva cinissió.
LA MORT D'UN POFTA
LA DEFENSA DE LA
Dances de la litiga Republicana
PORT UCUES quests mernbres stin permanenteLes facultats i atribucions que fins
Nova York. 12.-Ell cls M'ele a
', ranfia, Jaula Anglaterra i ItaliaD'ITALIA
PRODUCCIO
Nacional contra el 1.4ial
ara corresponien al ministeri del
financiers circula el rumor que, per
• Madrid. 12. - Nomhrosos escrip- i els alares sis són temporals.
Madrid, 12. - Avui ha celebrat sescomplaença. mal dissimulada, indicació dels banquera americanaal
Treball, Comerç i Indústria i a
tors han des! hat per la Legad!) de
Actualment formen el Cansen, en
ó mnt pe! Govern.
l'inspector general de Pósits, les sió la secció de defensa de la produccl Govern francés ha suspès les ne-'
Portugal per tal de testimnn l ar el conEi senyor Sia.oa dimiteix ad El
concepte de consellers temporal:, els
Govern ita ne g at el perill gociacions iniciades per a la coHo.'
asumira la :huna Directiva de l'Ins- en). S'han examinat lene expedients:
dol al ministre de la velna República representants
d'Espanya,
Béltitut, la qual les exercirà en la for- set d'auxilis i l'altre corresponent
la sets-secretarla (abres comunista, mentre anava afavo- cadí) a Nordamérica de diversos em.,
per la mort del gloriós poeta partugues gica, Suecia, Uruguay Brasil,
i els d'una
la Bei de cornunicacions maritimes.
rint amb el set] silenci i amb la prestes industrials i municipals atnW
ma que determina el reglament.
Antoni Sardina, que tart contribuí a
Fúbliqus
altra nació que el dissertant no reseva undulare& sense ercuses la garantía d el'Estat, i. sobretot,'
Se raen rebutjat quatre, un d'ella
El personal afecte als serveis cenl'aproximació de les ze!acons hisnanocorría.
davint
la revolució.
el de ciment Cosmos, després de !larga
tral i provincials, conservara tots els
d'un de trenta milions de dólars per',
lucitanes.
L'Assemblea
i
Als comunistas; els esfh nor- comptc de l'Ajuntament de París.
el
Crotsell
tenen
les
dellneració
Roma,
12.
El
senyor Sciai aprovant-ne quatre mes,
drets que els concedeixen les disACTE DE PROPAGANDA
loja,
sots-secretari
mateixes
atribucions,
reunint-se
la
mes
anunciar
públicament
la
d'Obres
púentre
ells
el
de
la
minera de Sant nula
posicions vigents.
SANITARIA
Sembla que atad obeeig al desig
bliques, ha dimite.
revolueió i el molí.
primera una cegada a l'any i quatre
Els préstecs hauran de dedicar-se per a la fabricació de dionamida caldel Govern francés de tenir el mercat Madrid. 12. - Sota la presidencia
Per substituir-lo ha estat
vegades el Consell.
En
canvi,
orlan
un
periedie
de
cica
i
derivara
del
nitrigen.
necessàriament a l'agricultura, gadel senyor Miquel Grancll, s'ha verinornenat el diputat senyor Pe- l'onesició denuncia aqueetes de Nova York (hure per a un em.
El Consell-segueix dient-vé a
Han pres part en les discussions els
naderia o a la transformació dels
trielo.-Havas.
ficat al Fornent de les Aria un acte ésser a l'Assemblea el que les Comaniobras, da sentirla es posa prestit de setanta mil milions de dòsenynrs Caatedo, president: marques
productes
feta
pelo
mateixos
producEL GOVERN ESTA CONTENT
lars destinat a les colònies, al qual
de propaganda sanitaria.
moviment la nstfria.
missions permanents a les nostres
de la Frontera. vescomte de Cussó,
tors.
DE LES MESURES PRESES
Han pronunciat discursas els senyors
Contra el entnurtsme com podria seguir un altre per a les ren
Diputacions provincials,
Csnals. Mateeanz Andújar. Gómez,
Solament
es
podran
concedir
pres.
El
ministre
de
l'Interior
ha
paracions.-Havas.
Navarro Fernández. Garrido Lepache,
Hi ha, a més a més, un gran nomdeclarat que les mesures pre- contra el pnrill elemany, el Gotecs a les Associacions agríenles, Nnaez i Prado Argiielles.
Nene, Granell, Alhifiana i d'altres.
Ha quedat suspesa la discussió per
see pel Govern han donat moll vern nefiral vacilla.
1 Tots han tractat temes relatius a sani- bre de comissions, les quals depenen gananeres i a les seves Federacions;
Davant d'amiests fets s'm p obons resultats, car n teta !lidia
de la Secretaria i tenen funcions pua lea de carácter forestal i a les continuar-la dimecres vinent, car entat i higiene.
hi ha la mes completa lean. ente nolflea chs la Lla. la (mal
rament consultives. Entre les dites
cara queden disset expedient per rededicades
a
la
traneforMáció
dels
El senyor Albifiana ha censurat els
quillitat.
preeonirea la pau en l'interior i
r 1 rerrn ro tres tolera la
França, Jamí, Anglaterra i Italia- produetes de totes elles que esti- soldre.
catedrático que fan negoci amb els
La ',olerla ha fet nombrosos en l'amteniara
S'ha reparte entre eta vorals el pro.
i els altres sis són teraporals.
guM
legaltnent
constimides.
noria
de le p no Lariba1,1
registres i detenciotes a Parma,
Contra Itt camnnriva de falee• • Hilares de text.
De la Secretaria General depenen
Per excepció, es podran eoncedir jecte do l Re g :m ganeral en les competeNapols i eIodena. Tots els es- dets (Tilo e1; reelitzn Contra el
•
INAUGURAL DE CURS
sac'ons
a
l'exportació.
tetes les secretaries de l'Assemblea,
per ala mateixos fins a particulars
tabliments públics han estat Mor Nacional, (Un nua hi heu ele
A L'ACADEMIA
Roma, 12. - El Govern ha
del Consell i les de totes les coMsenan eis garantitzin amb la sena
DECRET SOBRE
clausurate.
fets ciama e trant qu n la roa iocia
declara( estar perfectament al
DE JURISPRUDENCIA
sions. La Secretaria és integrada per
hipoteca.
VALORACIONS
•
d'armen
p
corrent
de l'aetivitat desplego..
it
e
e.
ha
redeit
e
l deficit
Madrid, 12.-A l'Academia de Ju- un secretari general, un secretad geLea garanties podran ésser: pe r.
DNA LIMA !SERIA
Demà publicará "La Gaceta" el
do 42 . n00 milions a 40.000 mi'dapel general Poppino Gari•.i.isprudencia aquesta tarda s'ha cele- neral adjunt i dos sots-secretaris gePARIS-'VARSOVIA-MOSCOU
annals, pig nennt ícies i hipotecarles.
Decret sobre Valoraciuns, basat .n
afegint que mente°
lions.-Havas.
assistint-hi nombrós públic, la nerals. La Secretaria está dividida en
Craeävia. 12. - Ha arribat
En tus de fallida, l'Institut tindrá els acords de la acedó corresponde
aquesta actitud no surtí dele
sessió inaugural del curs acadèmic. diverses secciona anda Ilurs capa i
una missi6 d'aviadors francepreferencia als abres creditors •
al Consell de l'Economia Naciolímite de la teoria del Govern
DE t XINA
En representació del Govern hi ha
ses arnh objeete d'establir una
1;1 IlliCart amb tolerància, pere
el personal respectiu (seccious de
nal.
El tipus ¿'interés de les diferents
en el rnoment en qué sobrepas' assistit el general Vallespinosa.
Política, de Premsa, Juridom, QiiesDemés s'e rcarrega al dit organis- Urda aèria amb Parfs-Verseviaclasses de prestee es fixarà per la
elnecon
i
tornada
per
Craeavia.
si aquests lim:ts, es troba petTambe hi assistiren diverses pertions socials, etc.).
Junta Directiva, procurant eue re - me l'estudi de la legislació aranze- -Hayas.
c n n e' f; v 'tatas de (ertament disposat a posar-se
sonalitats cientifiques i catedrática.
L'objecte de la Societet de Nacions
!aria, a fi de refondre la llei de basuhl modera!, però tetaba en
--davant
dele esdeveníments. El president de l'Academia, senyor
ses de 19°6 amb la dita de Valo-afegeix-és la reorganització interte que
que ha d'ésser suficient per coki.11Z-ilal
tea s r d3 sagEL BANDIDATGE A MRXIC
Hayas.
,Felip Clemente de Diego, pronuncia
racions arancelarios de rezz. la Ilei
nacional, per tal de resoldre els conbrir les despenes genarals normals
Mex , e 52. - Una quadrilla de einEL MODUS VIVENDI ITALOratg r mhats
un discurs desenrotllant el tema: "La
tildes plantejats i prevenir els que
de l'Institut i les partides que pu- d'admissió temporal i partido Min _ quanta handits ha at3cat i robat la
Jurisprudencia com a font del Dret".
ALEMANY
puguin derivar-se. L'organització
gula resultar fallides i per propor- dificatives de la de 1906, concedides
granja de Sant' Bartomeu, pertanyent
E/ secretad, senyor Soler, ha llegit
L'organització ofereix els segiients
Roma, 12. - El ministre d'Ecocionar a les aportacions de l'Estat en el Decret orgänie que. creä el a súbdita alemmys.
Xang
Hoi,
12.
L'antic
governa
els treballs de l'any passat i la pre- avantatges: continuitat, metode, prensell d'Estat,
i a les accions un hendid clel 4 per
La polcia ha sortit en persecució dar de Xang Hai. al davant de nom- nora a nacional ha declarat a "La
paració d'altres.
visió i conciliad&
BOXA
Tribuna" que Alernanya i Italia, en
toca i als bolis i obligacions que
deis baadits.
brases forces. avanea sobre aques'a el modus vivendi que acaben de conTambé digné que l'Academia, sellAquesta
nit
F
'ha
celebrat
al Cercle
L'orador s'estén en consideracions
en el be(' dia n'emetin l'interés que
plaea,
per
foragitar
l'actual
goverase endinsar-se en el problema fenal- per demostrar l'existència dels aseanPrice
una
vetllada
pugilista.
es cregui indispensable per a la sera
errar s'han atergat reciprocament la
nador namenat per Pequín. Les mo- clasula de nació mes favoreguda. amb
nieta, ha admis en el seu si, com a
En el primer combat. entre Arilla
tatges esmertata, i a continuació excollocació al mercat.
nee gnvernador de Xan g !ta l es alaunes excepcions, pe, d.-Hayas.
acadimiques, les senyoretes Concep- plica alguns dels conflictes que ha
i
Atoren°,
vence
el
Primer,
per
L'Institut del Credit Agríeola esci6 Pela i Clara Campeamor.
punta; al segon. Cano vence per preneu el reme! vegetal deis renieguen cap a la possessid franceresolt la Societat de Nac'ons, entre
tará regit i administrat per una JunDIFICULTATS PER AL CONFinalment, el general Vallespino- ells el de l'arxipèlag de les lile% Al,
atiende a l'uruguai Ambrosun: ter- diabólica D'abothaina Osloritn, sa -Harns.
ta Directiva, composta d'un presiCORDAT AMB BAVIERA
u, en nom del Directori, ha fet un el del port de Mente!, el de l'Alta dent, dos vice-presidents i sis vo- cer. entre Ruiz, campió d'Espanya, la benfactora aceite de la qua;
EL GOVERNADOR DE TXERoma, 12. - Mcnsenyor Pacella
estä
doma
la
salut
a
milers
i
el
francés
Gaye.
Des
brea parlament.
del
primer
Silesia i d'altres, no de caràcter poKIANG ENTRA A LA CIUTAT
cals.
Nunci de S. S. a Berlín i Munich ha
round Ruiz doininä el francés, perd de malalts.
Comenca justificant Pabsincia del litic sind de caràcter monetari o
Xanghai, 12.-El governador d'a- arribat inesperadament a Roma amb
Els Phaits, amb la seca actual °I• del 9 a l'u round el
Seno regim: S.ralft- Farmàcia
francés domipineal Primo . de Rivera, qui tenia tècnic.
questa ciutat ha fugit, després d'un objecte d'en revistar-se amb
La
Creu
ganització
i
funcions,
passaran
a
deel Papa i
na a Ruiz; de l'u al ts domina
0 proptuit de presidir la ami&
Finalment el senyor Madariaga fa
combat aferrissat que ha lliurat amb
amb el secretare d'Esto; monsenyor
- o li ha deixat realitzar aquest esment de les censures que s'han pendir de l'Institut, perque tantee completament Ruiz al seu contrita
Sun-Txnan-Fag,
governador
de
Txeexerceixi
les
de
protectorat
i
liqui.
Gasparri.
cant.
't el MUTOC, on Espanya té dirigit a la Societat ele Nacions i
Kiang, qui ha pres possesaió de la
<lactó, respectant la ceca tradit ional
El ciatgé de Paoelli es creta relaDesprés hi bogué un combat ent un problema molt greu i diu que aquestes censures només pociutat, juntament amb Txihe'en cionas amb certes diicultats sorgidei
constitució i la propietat dels seus tre ela aficionas, Atienza i Pastor,
Ja esti en cami de den ¿caer de dues menea. Si es diriq1U
AMI'
A
I
u'
!
e
EA
It
Yuang, ex-governador de Kiang-Su. en la negociació del Concordat can,
capitals, cense perjudici d'utaitzar g uamrant el primer.
fairtaank 4. /114110). MATAR° Hayas.
la Santa Seta i Baviera.
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si son diabAtic

Sabó 'LA OCA

gr,
LA

EL CAIrPIONAT DE FUTBOL

partit Barcelena-Espanyol qii invia de jugarse djons,
susptes per ordre governativa
una espite;dida vietörla del Terrassa sobre l'Espanyol
Seas bat el Crácia, el Barcelona, el Martinene
I l'Europai el Sabadell
continua ~coi el loador en el grup El

ei:SPENSIO DEL PARTIT
BAP.CELONA-ESRANYOL
Ah
jr al respre començà a circuel rumor que el partit assenyalat
tre els dos esmentats receles, que
nrspo nent a la primera volta hade jugar-se derna passat. clijous.
se cclebraria, per trobar-se ma5 diversos equipiers de 'l'aspaol
Mes tard va saber--- se que s'havien
ait a la Federada, precipitadaels directius, per assabentar
duo comunicat de caneter oftloar s'acabava dc rebre en aqueoficince.
En electo, el governador civil hasuopis el partit. ignorem per
es causes; so/tibia, pera, que
;ai • a de la c. a y ,. alca., de echar el parta t fera de la " regi a
1e:torera els acords presos pels
eratius, que es trobaven rcunsts
el moment d'escriure aquestes
Illes.
ELS PARTITS DEL GRUP A
La punnació
P. J. G. P. E. C.F. G.C. Puls
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L TERRASSA BAT NETAMENT L'ESPANYOL PER
2 A a
Edui /era la primera entrebanca
cert ben seriosa, de l'equip-:e
spanyol

Tot el que pot dir-se de Eactuacha
laquip egarenc en armes: parre:airaría paMid davant la rae:. Ni els scus mateixos partida-e esaereren, seguramente seta1 -/: ea. Perquè si el resultat del
ma loaeues de comparar-se amb
gua:aae; i qualitat del ice desato-ala: per tots dos cantrincants
era una cosa absurda.
Recordem cucara e/ partit jugat
Ore aquests dos equips en la prira volta del Campionat, en el
al ro es va veure mes que un
.uip sobre el carap da joc, i aqueas
a de l'Espanyol. Diumenge va
sera tot el contrari, car el Torrasen esscr absoiutament Ecquip donador en tots sentits.
laaniea diferencia que pot fer-se
tu la comparada) d'aquests dos par
tits es la que el Terrassa debutava
amb un porter notable, pera poc
brtgat en aquestes 1/unes entre

Pel F. C. EINziona
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5 oi partit do Campionat }j
Bar a raora-E.saan ía !, Q- 10 So ll
cele brará dijaus, e:a 15 del
carrat, cc roe:Ir:aran oís
s cayors soois akonats les loealaats caraesponeats fine
d i mecres, a la una del migda, i pausada ile dila hora,
l SO localitats no rzce.11ides
saroaran per carnpi:rnentate
el a micarrecz, l'eas pcis socia en general i per- la .i
tagailla.
equips fíe primera categoria, i
renga l'Espanyol va poder recolrar-se amb un Zamora, que en
aqueet partit s'hauria ben guanyat
la fama que te.
Gràcies al seu porter, requip realista nn va sortir de Terrassa amb
toa Serrota aciaparadora.
Mes notable (15 encara la victòria
ata lerrassancs si es té ea campte
1 8 e acabada la primera part,
grat cesar els millors sobre el ter" a la cl resultat els era deslavorable.

el Terrassa. fine el pura de tenir
acorralats els Sella contraríe gairebé
durant el., tres milete d'hara.
L'Espanyol va eomenear el partit
regularment; pera a mceura que els
locals s'anaren imposant amb el seu
joc rae i precie, elle s'anaren desmoralitzant. fine mnstrae-se com un
equip mediocre. Unicament van ealvar-se del denstre Mann i i Colls,
a la davantera; Traba'. a la ratIla
inftja, i la defensa. Tots ells actuaren regularment, solarceartint en alguns moments. Els altres feren un
partit dclentíssint, exceptuant Zamora, que, caen heno indicar, actué
de Providencia.
Del Terrassa ecbrcsortir-ne la
gran figura de Managua'. Aquest
notable jugador, després d'una temporada per cert malt prisa, fe i a ja
alguns partits que eornblara tornar
a la ecva forma. I diumenge,
Plzant ccmplatarnent a Zabala i tallant els avenços de la davantera
espanyolista. Inc demostrà plenamente Va fer un partit eaplandid, eseent, amb Zamora, els millors sobre
el terreny de joc.
Els allres jagadors terrassencs
van complir perfectament el neu co1:1'25. Si alga va fhtixejar en elgune
moments van ésser 1-botet a la defensa. i Pcdrol a l'atan. El primar va
jugar arillo el seu entusiasme sempre, pera una mica integur i por
collacat. En Pedrea, rnalt poca procisa en les seres centrades. pera
no mancat lampar d'entusiasme.
El primer gol va marcarlo l'Espanyol, poc despres de corneneat
el partía Zabala va aprontar un
inoment indecis de la defensa terrasecnea, i el porter, molestat pal
sol, no o-a reune cono li burlaran la
porta.
El Terrassa o-a marcar c15 scus
al segon temps. El primer als mirare
min-ate, d'una centrada die Pedrol,
que ¡raga el pal superior i rematé
Roig. El ecgon fou obra de Brote>,
marcat clati a a fais6 esplendiaa. Una
magnífica i precisa paseada de Gracia, i quan Zamora hilara a agafar
la pilota, l'oportunissim interior Carluerra terneeenc la pan i amb tota la eerenin r fe.0 paesar-la per damunt de l'esmentat porterEren eis equipe:
Espanyol: Zamora. Canals.
sa. Traba!, Peleó, Caiccdo, Olariaga, Sanea:tija, Zabala, Ithuri i Colla.
Terrassa: Sabata, Massagué. liume, Papen, Iielvig, Kaiser, Roig,
Argenii, Gracia. Broto i Pedro!.
L'arbitratge, a carne d'En Llorera, perfecte i a gust de tothom.
Se * ne va da- que abane del partit
raharia cridat ele jugadors del Terratea i seas havia exposat els moka
motive que hi havia per posar tot
l'interés en sonar triomfant Erguir/
cepanyolista. Motius d'ardre local,
nacional. espartiu, etc., etc.
No saberlo quin daqueste ele va
lar posar tot l'entusiasme nue els
porté a la victoria, Sigui el taue sigui, vagi la 'lastra enhorabona, per
ben merescuda.
J. P. i C.

SANS. 3 -GRACIA
La Unió Esportiva de Satis va
fer aloir una cxcellent exhibic : 6; mi..
llor dit, va tenir un segon temps
que li pernocte d'afirmar-ee, en res
eultat i técnica, superior al seto contrincant.
El joc, que a la primera part havia
transcorregut tnalt caeopit i cenar
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E l partit va tenir dues fases ben

dier ents, almenys per part del Ter-

ra en. La primera pan va ésser una
tella e xhibida de ice las i aun, ea

cl laca la daeantera terrassenca,
e ludada per lielvig, va demostrar
la s era excellent classe.

L a segona part va esser Inés de
loe der, un veritable partit de Can:-

Nana encara que jugat ando {airea

terr enal, i noblesa. I tamlaI en

'least .Senta, Malgrat la seva infenoritat física, va dominar netament
•
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gainbe cap intens. aria millorant a
mesura que l'encontre avaneava. El
primer gol, adora d'En Feliu. d'una
"punta" inceperada, va semblar donar coratge als uns i als altres.
feia pas tres Minuts de fomentada
jugada que eargi l'empat, a costeeMiancia-d'un free-kick tirat per Sales. I així s'arriba al deecans.
Cono hem dit anales, la ampolla
paro fou jugada niés asprament;
certs momente sovintejà el inc dur,
la qual censa dificulté quelcom la
taaca de l'arbitre. El Gracia, molt
amenaçador de hell antuvi, anit de.
caient i exhaurint leo forces, contribuint-hi molt Cl bloc que formaren els majos del Sans. Fou Ilarora
que el; davanters d'aquest eercle
connnearen a apretar de valent i
aconseguiren imposar-se en absolut. alonican, que ahir, ultra me home molt repid co "destapa" com
un perillas :curador. va ésser qui assegura la vicaria, amb els dos gols,
mateats en mcnys de cinc minuts de
diferencia lain de l'altre.
L'actuació del Sans. com ja heno
dit, sobre tot a la segona part, va
ésser magnifica, Sobre tot pel malt
bé que es van entendre tots ells i
per lee bellee combiaacions dele davanters, que assetjaren materialment la porta d'En Palau. Tests jugaren ando entusiasme, pera l'atece
mercixen encentar -se Feliu, Montean i Martínez.
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Parlament, 9 i 1.1 rematar una paseada de Tejeiro. El
segon gol es fett al segon tem. ps i
per mitjä d'Olivé.
Els equipa es presentaren com seLda:
lxeY' Uriach,
guui

e

Per fi dB Temporada
tus les existe:es
'. a qualsevol pren .•

Regalen] el gänere

BIAS rCeç\taIsA-Deusto: 5 a
Erandio-AthIctic: o a 2.
GUIPUSCOA
Unión -Tolosa: 3 a t.
Esperanza-Osasuna: o a 3.
GALICIA

Athletic-Deportivo Can:5a: a a 1.
Racing Ferrol -Celta: suspas.
ASTURIE.S
D. Oviedo-U. D. Racing: 3 a O.
Sporting Gijún-Sama: i a 2.
S. Aviles-S. Ovetense: o a 3.
ARAGO
Zaragoza-Iberia: 1 a 3.
CANTABRIA
Racing-U. Montañeel: 6 a o.
U. Aetillero-G. Torrelavaga: 1 a 5.
Cultural Guernizo-Eelipse: o a o.

ee

La enrispos.imi6 dels equipe era:
Barcelona: Plattko, Solé, a'alter,
Pesa, riera, Cenalln, Vinyals, Marta Samitier, Arana i Sagi.
Martinenc: Palleja, Maiei,
n friguez, Comarera, Beses, Calvo,
Vilar, Barrachina, Alfaro, Llacer i
Urrutia.
Arbitra Vidal. - J. T.
SABADELL, o - EUROPA, 2
Són mollee les vegades que el resultat decieeitt dama Iluita no res.
pan pas al joc entina: pel cercle
guanyarlor; i en aquest CaS C.S troba
el partit que ene ocupa.
Sense soler restar Merits a la victaria dels europeus, havern dc recotieixer que el Sabadell desenrotlli
mes, i molt mitlor joc; a ell correspongué Ir. majar pan de domini,
aue, particularment al repon tenme,
fou pon inenys que complet; però la tac de l'Europa no va volguer imitar el seu contrari en to que a perdre oportunitats ea refereix, i primerament rAlcäzar, rematant una treta fluixa del porter 1 després
En Cros, amb un fort xut que ä'escapä de les mans de Tena III, aconseguiren la victória ptr als seus.
L'Europa, amb tot hi la victòria,
no va ésser aquell formidable onze
que tant tienden: admirat; aquellea
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ELS PARTITS DEL CLUB
BASCONIA

(i

rodó. Vallvid, Vernet, Garreta,
Vives, Magrinyä, Salvad& Pauli,
Fort, Domingo, Queralt i Domingo II.
CAMPIONATS PENINSULARS

[SUMARE° prolltaut
apesta oportnnitat per adpite una talla de vestit e any

Al tenme jutt per acabar, Sagi
aelfa ama pilota, centrant-la; regara
Vitayals i tic pasea a alarti i aquest,
d'un formidable xut, fati el tercer

PILOTA BASCA

Diumenge al mati acudí al
rafició.
Frontd del Principal una enorAixä comprova que l'Euro tingui
me concurrència per honorar
una tarda dolentissima i que es deixi
els naus campions senyors Riimposar molles vegades per l'Atlègau i Robirosa.
tic, encara que els atacs mes perilloEl primer parti t foil entre
Patito -E. Bo, vermells, els quals
sos foren duts a cap pels jugadors
guanvaren per 13 punta a E.
locals.'
Escudero - Oiamendi, després
El resultat de l'encorare certament
d'un partit molt renyit. El seno fou el reflexe exacte del que sigon fou entre Cucho-Rovirosa,
gue la lluita, ea:- el que més atará i
vermells. i Rigau Bargino,
mes desgraciat estigué fou l'Iluro.
balnes. Malgrat trobar-se visiEls cquips eren integrats per:
blement indisposat en Rocino Andreu, Pujol, Llorens, Salomé,
ea- el partit estigué a gran niGirones, Cofrecee, Ramos, Silvestre, vel!, enearl que guanyaren per
"O a 29. El partit anunciat a
Mota, Pons i Galofré, per l'Atlétic.
30 punts fati allargat per comFlorenza, Mauri, Comas, Verdier,
Lleonart, Bentanacs, Clos, Soler, Ser- n'almo del palie que anava
arribant a nada moment.
ra, Sanet i Reniu, per l'Iluro.
Els nous campions taren
llargarrient ovacionats. p epePORT-BOU, 2-REUS,
eiallment en presentar-se a la
Veritablement fou el primer par.
cama.
tu t que el Port-Bou es presentava
mas animas a la Huila; a més a més
el fet de jugar novament en el seu
propi camp, encara que el terreny
resultes desconegut pers embebas onzes no deixava per aixa d'ésser un
la m'e; C..e'2-1-1t14:3t
gran avantatge per als locals.
' lt 4,17,( F..1..13aft
El tren gute empraren els del Port.
Bou en el primer ternps era desconal...?ter O S:
..)parrS.'
certant, fent aixä que dominessin de
bon tros el terreny reusenc. Aquests,
antb tot, palmearen ésser un
equip de conjunt, posant en perill
qualque vegada la porta dc Castro. NATACIO
La composiciä de requip portesté completament canviada i EL CONCURS PER EQUIPS DE
: buenc
la seva actuacia en aquest últim parSET NEDADORS
tit fa suposar minore resultats a la
Diumenge al mati, a la piscampionat.
segona volta del
cina del C. N. B. s'hi continua
L'arbitratge, a arree de Vela, fou
el coneurs per equips de set
encertadissim.
nedadors.
eren:
equipe
Els
A les anuo lluitaren els equips
Port-Bou: Castro, Macla, Llovera, capitanejats per Basté i Majó,
Reyes, García 1, Aparici, Nadal,
tots dos del C,. N. B., donan!, les
Garca II, Barras, Subirana i Llaudiferents proves els següentä

un 50 per cent
.4
o

El promedi del güanvador
cedeix dele 30 quilòm e tres per
notablement triomf del vencedor Munt-,é. En aquesta aconseguiren distingir-se Serra i
Calvet.

hora, la qual vosa avalora

A Mataré, es jugä aquest partit,
el resultat del qual sorprengué en
gran manera, no solament als addictes de l'Iluro, sine; que també a tota

a pi dmostri que els nostres preus no sün reaixats

es

Torres, Trino,

Vuita, Castelltort, 1-26. Novè,
López, 1-27-30. Destf, Mateu,
1-28.
Es elassifiearen dintre el
temps reglanientari 34, corres-4
ponent premis als 30 primen.

Espeleta, Riera, Subias, Farré, Asarta, Tejeiro, Olivé i Ferran.

c.r,
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PIDERNAT
BARCELONA

CABALS

Avene: Gonzalo, Soler, Pallares,
Bau, Tomis, Pascual, llolera, Guisé,
Prades, Arenas i Cabrera.
Tingué cura de l'arbitratge Castillo, que ho féu amb encert.
ILURO, o-ATLETIC, o

Júpiter . 8 8 o 0 20 7 16
Duro. ,.8413 tpum
Atlétic. . 8 3 3 3 u u 9
Aven S• • • 8 4 4 o 18 14 8
Badalona . 8 a 4 2 15 16 6
Lleyda .. 8 3 5 o II 15 6
Reus. . . 8 2 6 o 12 25 4
Port-Bou . S 1 5 2 8 18 4
JUPITER, 2; BADALONA,
Al earup del Badalona i davant de
nombras pablie es jug à diumenge
aquest partit, el qual leo fou, ni de
bon tros, el que se n'esperava.
El Júpiter tingué un dia un xic
gris, jugant un prime,- temps dolentíssim i desgraciat, en el qual es
deixaren ;manear pels badalonins,
que actuaren bastant milllor que els
del Poble Nou ,

ENTRADA LLOURE

Talaron 8. P. 1183
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ARQUES

ELS PARTITS DEL GRUP B
ESTAT ACTUAL
DE LA CLASSIFICACIO

aimaramiwzigairegmazziana
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BASCULES

fecte.
Els equipe s'arrengleraren aixi:
Europa; Bordoy. Serra, alontesi.
nos, Alcariza, Mauricio, Artisus,
Pellicer, Cella, Cros, Olivella i Alcazar.
Sabadell: Tena III. Cabed°, Mu ts fané, Desvens, Litintä, Tena 1, Pastor, Maten, Bertran, Tena ii i Sane.

R a rn b ! a del Mig, 5 (eilli dci Licoll)
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El Gracia és tia equip que ciela
regada radiara més, amb jugadora
que per Ilur voluntat i Ilur joventut san una ialagucra esperança. En
aquest sennt, Santa: 72 . e5 un exemple. Potser que fau un error d'ells
col-locar tOrricele d'interior, en lloc
fer-lo jugar d'extrens. la qual
cosa feu pudre eficacia a 13 Maja.
U. E. de Sans: Pedrea Percha,
Balasch, Soligó, Gularons, Calvet,
Rini, Tm/Ullán, Ecliu, Martínez i
Monleón.
Gracia S. C.: Palau. Saura, Amista Calatayud. Sales. Cortes, Lomera!, Plazas, Sastre, Orrials i Vila.
El senyor Arribas es defeneä be
en el ecu dif í cil cornee. - 13. EL BARCELONA BAT EL
MARTINENC, PER 3 A
El cama de Sant alerta arah tot
i les ocres reformes. diumenge gairebé no pague cacabir el gran contingent te:de del Barcelona que
es tí-asía:cía a aquella barriada per
tal de presenciar la ttuisa. Cenament que el camp reaultà ita bon
>tic petit, ja que la gent s -nague de
posar d'una manara no paa naire
camoda, mantenint-e", durad tot el
partit, ea la raattaaa sialacia. la qual
coca eninment els ho fein cblidar
reme-ció couatant que el partit dugua en ti.
rd que toca al resultat que 23a211Y1 13 1 ' "SCCI"C " C11 finalitzar la Huitu, creiem que és ben justifica: i
rciac per:ectament l'actuar:a - barceinnieta. els jugadors ael qual pa•
earen una bona dispoeicia ea !a Iluita, si be al primer tcmps, malgrat
i els seas consta:in eslareas, an pcgueran aconeeguir marear.
Ea: aviesa-. primera part, la tictica del Bareeliona no re-mangué
conforme la seva voluatat i 13 calan
raes principal d'això la te en presznlar a Martí, que ultra estar completarnent danntrenat, pel molt terrips
que sla trobat alhanyat dcl carnp
joc, tingué un bon :coniunt de la davantera. Això. pera, queda molt modificat a la !enema para que jet mes
compenetre:5, a 19 fi, feren un ice
enroillader que deeconeeeta, en alguns thoments, la raella d_elensiva
martinenca,
Al mig Id juga Mera; la seva presentació cena a nsig centre fou lona
feliç. 'Distribuí el jac Tuna manera
esplèndida i acaparè el joc cono peque:, vegaaes hem viet en un mig
centre. Dele alinee jugadora, Per da
Sagi. que-muntdeo,cal r
tingué una tarda de les millore. si

precises combinacions de la seva
ratlla davantera han desaparegut per
complet. Els mitjos i defenses es
portaren regularment, i En Bordoy,
a la porta, cornpli amb encert.
El Sabadell jugä amb encert. perd desgraciadissim en el sin, particularment Maten, que tus feemblä
el punt fiar de l'equip.
L'arbitratge de l'Aramburu. per-

Panyena Anglesa 1

PERE GINER
NEORIATIC8 I ACCESSORIS
Passatge Wifral, número

MOTORS) MAQUINARIA GENERAL

A. Resell Casauttlaaa -:- Ronda de Sant Pero,

d'intelligèneia, deatacant-se, però,
l'ala dreta.
Com hem dit, al primer temps es
mantingué el zero al marcador, pece, al segon comeneä el Barcelona
arnb el seu jec impetuéss, dominant
completament els ceras contrincants
i ben aviat Samitier, d'un free-kick,
aconsegui el primer gol. El segon el
mara el mateix Samitier, aprofitant una polita que Martí tocé un
sic, però que no la pogué introduir
al marc.
Des d'aquest incinentels martinencs, un sic entusiasmara, s'imposen un atac fort, que féu perillar el
marc barcelonista, per:, una refeta
d'aquests els dugué una situad ó
bon xic compromesa en disputar
Arnau i Samíticr una pillota de Pelleja; Arnau, però, amatent, introduí
la pilota al mare, no donant l'Arhitre el punt per vana, per considerar-lo ofi- sirle,

VULCANITZACIÓ

miNERALS D'ALTA QUALITAT PER

Amarte,

Iré es velé molt afavorit pel joc que
tant Aman com Piera Ii Rimaren.
El Martinenc es defensa duna manera espléndida, pecó el fet que a
les leves linies hi hagués la baixa
de tres clemente titulars, entre els
quals Lakatos i Blanco tregué el
bon conjunt i la välua de regido, si
bé e3 reservä una grossa dosi d'entusiasme, que en alguns moments
posaren en perill la porta de Plattko,
que es velé molt ben &remada per
aquest jugador, amb tot i no estar
molt ben secundat pub seus companys, Soli i Walter.
La ratlla martinenca, que jugä
amb mea intelligéncia i millar fou
la mitjja:. pese, no així eis defensas
i davanters, els quals, ultra no entendre's gaire, jugaven toibirs, sobre tot la davantera, per la manca

de neumatice 1 vimbre, per a automOblla, a . c. Eenecialltat en lea reparacions Ce nouneties de corda
PAT:ENT nun. ta71e
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MURCIA
R. Murcia-D. Murcia: 3 a

En el primer temps, tret .1e1 sust
del Júpiter en veure l'atac badaloni,

CENTRE
Racing-Athletic: a a 6.

no In llagué res de particular si no
es el gol fet per Tejedor II, que en-

VALENCIA

cara serví per desconcertar el Júpiter.
A la segona part el Júpiter es reté
de mica en mica i comerla d'atacar
amb mes animnsitat i treiant-se un
sic més l'apatia anda qua havien jugat tota la primera part.
En aquest tentps els del Júpiter
aconseguiren marear dos gols, els
su fi ciente per aconseguir la victòria,
els quals foren fets tots dos per Vi-

nyes.
Fls equipe eren:
Badalona: /Ira, 1ilassanet, ;:inchea,
Redrigo. Gomis, Fibla, Cascarria Reno, Llinae, Tejedor II i Tejedor lit.
Júpiter: Ihars, Orti, Martí, Perich,
Callicó, Montoliu, Gil, .tayvolas, Vinyes, Sanramaria i Ventura.
Arbitré l'eris, bastant encertat.

LLEYDA, 2-AVENÇ, o
El partit que es jugà al ramo del
Lleyda entre aguce equip i l'Avenç
de l'Esport certament fou deis millora que hez/1 vist en aquest camp.
L'actuació dele locals bou una cosa
inesperada, lluitant amb gran coral'
ge i bona voluntat per sortir
fants, la qnal cosa desconcert1 un
xic els jugadera de l'Avene que es
deixaren imposar.
La primera part acaba amb el re-

aultat d'i a O. entrat per Asarte en

O.

Llevant-Atiétie: 6 a o.
Espanya-Ginmästic: o a 5.
Valaneia-Stadium: 7 a O.
Eliminatòria Sud-Nord
D. Castelló-C. N. Alacant: 3 a o.

CICLISME
LA COPA MAGDALENA
Tal com anunciävem,
menge va tenir lloc la cursa
copa Magdalena reservada a
neäfite i que organitzava Ila

Unid Esport ira de Sane.
S'aliniaren 12 nehfits Ile• C c )

Martí, San(-hen!trajcS
Adriä, Santa Coloma (Ir Gramanet, Mollet, Monteatia, Santa

resultaba:
Cruells,
100 metres
15"; Baste, 1' ,21".
100 over: Vila, I' 32" 1-5;
Fontanet, 1' 22" 2-5.
100 braça: Tusell, 1' 46";
13retos, 1 47".
100 espatIla: Cruells, 1' 45";•
Tusell, 1 52".
200 lliure: Puig, 3' 15"; Baste, n' 18".
400 lliure: Vila. 7' 13"; Puig,
7' 15".
350 reemplaçament: equip
Basté, 4' 52"; Majó. 5' 27".
Polo: requip Basté, format
per Cruells. Puig. Tusell, Baste,
Vila, Fontanet i M. Trigo, guanya per tres gols a cap l'equip
Mod formal per Rovira,
Bretos, Majti, Pinillo i Pérez SeGuanyä l'equip Basté per 33
pinte a 9.

Tarnbe jugaren els equipe
ves i Mas, del C. N. B.. amb els
segiienls resultats:
100 metres lliure: Pinillo, 1'
30"; Grau. 1' 3?".
on a yer: Thrdernits, 1' 30-:

Mas, i' 32".
100 henos: A. Trigo. I* 51";
Mas. 2' 18-.

100 espatlla: narria, 1' 40";
Pera deordi. 1' 46" 3-5 ,
Perdembs, 3' 11";
200
Ferrés. 3' 11" 0-10.
-íle o Mili: e: Manten i Pinillo.

quedant rendent dc resolucie, la'

Tointuaent d'anuo5ta nnyva.
35 0 reempleçament : eonip
Ma . reineren 4' 52" i el Y1VOS
S. 7".
Poleo: l'eouip Mas truanya anoto
Grao. S'abata, Pinillo. ala s . Peradeierrli, Perrti s, Berdamine,
per sis pen's a un alle en fa Peruin (10 YiVI'S, formal per A.
Trigo, M. G. :treta, Buhas, Vila,
nt a tsainiter
VilP111313.

Clianyit l'equip Mas per 27
Colonia, Semi. Adria, i arribada punta 5 12.
al earrer do Sicilia. lavant el
Pare; (ola, 44 quilümetres.
La Butta es porta rnolt comB O X A'
petida i a gran tren, sobre tot
per Munts, Salva, Calvet i Serra que foren els que dugueren ALIS BOXARA A BILBAO CON-,
•
la veritable competició.
TRA JACK WALTER
L'arribada s'efeetun pel seSegons llegim a la pretina bilbaina'
güent ordre:
30 Ricard Alío boocari Primer, Josep Munné (Jener el prbocint dia
Pala Jachi
contra el
Pouehnis)i. una hora, 28 mi- a Bilbao un
nuts. Segon, Joan Cailvet, 1-24- Walter, delo n'Altero pesos mitjans
3. Tercer, Salvador Salvä, 1- europeos.
1
S'ha finat per a la celebtaebldoelenill
244. Quert, Josep Serra, 1-24
-6. Cinquè. Jen g, 1-25. sise, M. match el Sal en el pes del
Carpi, 1-25. Setè, Minan, 1-25. de 73 quike.

LA
No cal dir que si Mis aconseguis
batre adversari tan qualificat seria con-

CRONIC-A

ba d'entrar. Temer% però, que el

COL.LEGI D'AGENTS
FIE CAN VI I BORSA

sidery tot seguit com a pOssible chaIknger del campionat d Europa de la
categoria del pes in:tjä en la qual aca-

match sigui qualcom Pcmatur parque
hom pugui esperançar un resultat tan
afalagador.
A la mateixa reunió. segons les esmentadas referències, Tonny Ciclone
boxarà contra el francés Fahregués, i
Llorenç Vitria, el conegut amateur catara campió d'Espanya del pes mosca:
fará eh seus debuts com a professional
boxant contra un adversari bilbai encara no designat.
VICTOR FERRAN BOXARA A

LONDRES
Una altra cegada Victor Ferrand, un
deis nostres millors boxadors, ha estat
contractat per boxar a Londres. El
match tindrà afecte el prósim dia 15
de Febrer al "ring" de l'esmentada
població, i el seu adversari será l'angles Corbett.

Ltres-Medalle i ariistiltn3
', reptes per a espere
Segura
10 Eduard
PLAÇA REIAL, 15

ATLETISME
EL CROSS-COUNTRX

BADALONI
Diumenge passat, al mati, es

va celebrar a Badalona, sobre
un Ira cele crucis vint quildrnetres, ranunciat Cross Country
que organitzava l'Ataneu Obrer
Badaloni, en cooperacid atnb la
Federació Catalana dAtletisme.
Van prendre la sortida $ 8 atletas delta 73 inscrito, classificant-se'n 36, com segueix:
Gràcia. R. C. D. E., 2316";
Calco. F. C. Barcelona; Miret,
U. E. de Sans; Blat, F. C. B.;

Ferrer, F. C. B.; Visado. F. C. B.
(tots premiats): Garcia, F. C.
B., juntura, Anís, F. C. B.; Catala, U. E. S.; Nuez, F. C. B.;
Sanz, F. C. B.; Ramon, C. D.
Tagamanent; Alfonso, C. D. E;
Ameos , F. C. B.; Anfrens. F. C.
B.; Ferrando, del Tagamanent;
Mac;ä, E. C. B.; Choeel, F. C. B.;
Aguilar. U. E. S.: Vela. U. E. S.;
i després Mestres. Sabanicos,
Caibar, Rojo, Conills, Moya, Tugas, Moreno, Pérez, Estfvil, ViIlanueva, Guedara, Tengas, P.
Claramunt Cortes i Font.

ticipar yute clubs,
Par
classiEcant-sc: F. C. Barcelona
i U. E. de Sana.
.F.:1 primer, dels seniors da
Grácia, de ,junio:s G. Garcia, i
de neöftts Caibar.
111 van
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ELS PARTITS DE CAMPIONAT
Els parLts corresponents a

la <barrera jornada de la primera volta del campionat de Catalunya, van donar els següents

resultats:
R. C. Sant Andreu-C. A. D. C.
T., 37 a 8.
C. D. Espanyol-U. E. de Sane,
31 a O.
F. C. Barcelona-U. E. Santboiana, 16 a 4.

VELA
LA COPA LOSSADA
El C..Maritim va disputar diumanga al matí la primera prova
d'aquesta regala per Hispánico
classe U, en un Injerte de tres
rnilles, en un triangle dins del
port. , amb tan poc ven( quä els
vuit y'achts que hi van prendre
part, vista la manca de condicions atmosferiques es van re.
tirar l'un darrera l'altre, acabant solarrient l recorregut, a
(tirarla de tres de la larda, l'Alur, d'En Miguel Toses.
EXCURSiONISIUE
Y‘Mien.

Al Centre Excursionista de
Catalunya, demá, dimecres, a
les set de la tarda, el seei se_
r.y or Josep Salvany fará una
exposició gráfica n le l'excursió
efectuada per la Secció d'Arequeologia a Cardona i Solsona.
DE

L'ESTRANGER

ELS ALL-BLOCKS VENCEN A
PRANÇA
París, 1 2. — Allá- a l'estadi de Co-

SOCIAL

El Collegi d'Agents . de Canvi
i Borsa d'aquesta plaça, en Jun-

ta general reglamentaria celebrada diurnenge passat per a
l'eleeció dels càrrecs de president, dos vocals i un supient,
va acordar reelegir, per aclarna7
ció, els senyors que cessaven en
aquests carraca, Navarro, Galo hart, Marsans i Balotas, r e spe c tivament, quedant constituida
-la Junta Sindical de la Borsa
Oficial ele Comere i del sed Collegi d'Agents de Canvi i Borsa,
en tia forma següent:
SIndic president, Agusti Navarro Grau; vice-president, August Cortes Bat -Ira; tresorer,
Eduard Cabot Albanell; complador, Cesar A. Doncel Parellada ;
adjunta, Joan Calobart Duran t
Joaquim Marsans Peix; secretari !sidra Maristany Roses; subeliiuts, Rafe! Balmas RiVas i Ita.
mon Paris Massanes

La camp3nya
d'A ;rica
EMBARCAMENT DE TROPES
D'acord amb el pla traçat per l'Estat
Major, ahir a les quatre de la tarda
sortiren cap a Ceuta, a bord del vapor
"Teide", de la Transme.diterränia, 7o0
reclutes del nou cupus pertanyents a
diiercnts caixes de reclutament d'aquesta regló militar.
Mana els expedicionaris el capità
Amiro.
Al moll de Barcelona hi hacia a
acomiadar-los, ultra la representació
oficial, una gran gentada.

bemnla que Trolzky reslstelx vigorosament els seus
enlutes

ha insistit de nou a favor de l'elecció
'liare d'Un rei. El senyor Goeraboes Es
t'anidad absolut de un reialme nacional i refusa les idees republicanas "El

comte Andrassy tarnb.5 pren partit-

scgons aquest orador—per la tesi d'un
reialme nacional i contra la tornada
de la vella dinastia. L'adveniment al
Tron de l'arxiduc 'Ottó equivaldria
a la restauració de la monarquia anterior sota una altra forma. Les tradicions de la familia dels Habsburg
no s'ajustarien amb un reialme hongares exclusiu. Si els legitimistes aporten garanties serioses de part deis
Governs estrangers, qui tenen mil objeccions a fer contra la tornada del
rei, els partidaris de l'elecció
d'un rei podran aleshores discutir-hi."
En acabar el senyor Goemboes digué
que tota influencia jueva ha d'esser

PrIll.tAITAT

Dimane, 13 k gener de

opa Nimia
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SERVEIS DIRECTES
LINIA A CUBA 1 MEXIC
El vapor CRISTOBA I COLON sortirà
de Bilbao el 16 de gener; de Santander, el
19; de Gijón, el 20, i de Corunya el 21,
cap a l'Havana, Veracruz i Tampico.
LINIA A CUBA, VENEUELA, COLOMBIA, PACIFIC I PUERTO RICO
El vapor BUENOS AIRES sortirà
de Barcelona el 10 de gener, de Valencia
1'11, de Màlaga el 13 i de Cädiz el 15,
cap a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Havana,
Santiago de Cuba, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Puerto Colòmbia, Colón,
i pel canal de Panamà a Guayaquil, Callao, Moliendo, Mica, Iquique, Antofagasta i Valparais.
Nota: Per causa de la Lley Volstead
(Llei Seca), ha estat suspesa l'escala de
Puerto Rico en e/3 viatges d'anada.
LIMA A FILIPINAS I PORTS DE ZUNA
I DEL JAPO
El vapor C. LOPEZ Y LOPEZ, sortirà
de Corunya el dia 22 de gener, de Vigo el
23, de Lisboa (facultativa) el 24, de Cädiz
el 26, de Cartagena el 27, de Valencia el
28, de Tarragona (facultativa) el 29, i
de Barcelona I'l de febrer, cap a Port-Said,
LIMA A L'ARGENTINA
El vapor INFANTA ISABEL DE BORBON sortirà de Barcelona el dia 4 de febrer, de Màlaga el 5 i de Cädiz el 7, cap
a Santa Creu de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo i Buenos Aires.

exclosa.
Tot i aquestes diferincies sobre la
forma d'e:ecció i de dinastia a Ilong:ia hi ha unanimitat monárquica.

urdeekteer.e.-

12 sittlació Aire la Santa
Seu 1 l'Argentina
El diari "La Prensa", de Buenos
Aires, continuant la publicació dels
documents diplomados respecte l'afer
Santa Seu-República Argentina per
Varquebishat de Buenos Aires, reporta
el text d'un telegrama que a ministre
argenti prop del Vatich, senyor García Mansilla, envià el 2 de novembre
de 1623 al ministre de l'Exterior. senyor Gallardo, en el qual hom informa y a que el Nunci Apostòlic a Buenos Aires havia proporcionat a la
.Santa Seu noticies desfavorables respecte monscnyor d'Andrea, proposat
pel Govern per a arquebisbe de la capital. FI ministre de l'Exterior cregué
oportú aleshores de no donar comunicació del telegrama al Senat.
Aquesta informació del diari "La
Prensa" ha causas viva impressió. A
propbsit de monsenyor d'Andrea els
diaria argentins informen que aqueos
prelat pateix fa algun termas d'atacs
cardiaco. i que els metges li temen
ordenada una estada de repòs en una
piatja.
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El diputas iv.ingares Goemboes, cap
del partit de la independéncia Inicional, discutint en una reunió del comité
d'aquest partit l'opimo del conste Andrassy sobre la qüe5ti6 de la reialesa,
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PREUS IrEPC1ONALS

PER A LA PRESENT TEMPORADA P BVERN
Vestits de llana superior, país, a
° Abrics de totes imeres a mida
IM
mida, de 90 pessetes a
des de 130 a 210 pessetes
Vestits de liana superior, anglès,
a mida, de 200 pessetes a
ti
300' 2.000 atrics confeccioca il s a 65, 80
I Pantalons de llana superior, de
25 pessetes a
70'— , 110, 115, 130, 143 i 1O pesseies
re
500 pantalons confeccionats de llana a 20, 23 ì 24 gessetes
el
ra
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lombes s'efectuà el match de rugby
entre l'equip de Nova Zelanda i
selecció francesa. El partit los molt
brillant i aferrisslt, guanyant es neozelandesot per 37 punts centra 8. —
Hayas.
LA CARRERA DE SIS DIES A
BRUSSEL LES
Brussellea, 12. — L'equip belga
Rerts - Van Kempen ha guanyat la carrera citlista deis sis dies, amb un recorregut de 3.645 quitó:nenes 800 me-
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SERVEIS COMERCIALS.—La :acotó que per aguaste tamal» tk estal'erta la Companyia s'enga del transpon i exhibició a ultramar deis liostruaris que li siguin tr . masos al dit objecte i
de la collocaci6 dala articlue la venda deis malo, com assaig, desitgin ter eh cape rtadors.
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AVISOS IMPORTANTS. — Rebaixes a familia a i en passatges d'anada i tornada. — Presas mune>
donáis per eambrots especial.. — Eh vapors te sien instcRada la telegrafia sense fils i aparen. per
e senyals submarina, retan dotats dele mi mo de:ns avenços, tant per a la seguretat deis passatgers
, cm per al n :1 confort i gust. — Tots els vapor a tenen metge capelli.
Les comoditats i tracte que gaudeix el patato cs.: tercera Ce mauti a l'altura tradicional de la
Conmutada.
Rebaixes co n6lits d'exportacie.. — La Companyia fa rebaixes de ao per too en els n6lits de
ei .:terrninats artreles, d'acerd amb Ice vigeots disposicions del Servei de Comunicacions marítima.
FEEVEIS COMBINATS.—Aquesta Campa nria té establ la una xarxa cts serveis combinr.ts
per al; principal. porta, semita per Bales rentare, fatte li permuten d'admetre cisTega i passatgets
cap a •
Liverpool 1 porta de la /ir Faldea i Mar del Nord. — Zatalbar, Mocambimic i CaPetowt.
Forts de l'Asia Menor, Golf Pèrsic, India, Suma" Java 1 cpzirudua. mrprrige i Nov., zeiudia.
¡lo ¡lo, Cebó, Port-Arthur i Whdivostodt.
Nava Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Balnmcre, Filadelfia, Boston, Qukbec 1 Montreal. — Pons d'Amèrica Central i Nord América al Pacific,
ele Panana., San Francisco de C,algórnia. — l'urna Arena& Coronel i VaUparadis per rEetre: de
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Scgons una informació de Moscou
el part.t de Trotzky espera el moment
propici per a obrar. En una proclama
atribuida a Mu5cou i a provincies,
Trotzky declara que cal exigir noves
c'a.cc.ons per als Soviets i la
laca:, d'un Gove.rn elvgit Illurcment pel
poble. Du, però, que cal evitar la
guerra civil. Trotzky continua vivint
Moscou guardat pela scus partidaria de l'exèrcit vermel. Compta amb
l'ajut de la unió d'obrers tenor partit,
deis patita funcionaria sovictisies i deis
opositora que hi ha dins el inateix
Govern. El Govern sovietista coneix
molt be l'activitat dc Trotzky i no
ges.a detenir-lo par por d'una revolta
ni deportar-lo "Per motius sie salut",
con; hom havia dit.
El candi de tactica del Govern sovittisla davant el malestar general i
les protestes i els a • enip ..ats dels canaperols contra els delegats SOViet:5:CS
és pa:és. Sobretot les mesures econòmiques reccnts, los quals sernblen
nyalar una renalxenea del cap:tal privas. Dad que rAgéncia Costa assenyall, ami) un cert optirnisme, la formació de societats an&inies amb accionistes particulars i a'gunes companyies mixtes. en Ira quals perii particMa l'Estat soviesisla. El Govern dels
Soviets ha ratifico- els estatuto dc les
dues societats mióniines privadas, d'un
capital de isn.000 rublcs cada una.
K.ires informacions. en canvi, lleguen aquesta oconinica i financ'cra de Rässia, que atribueixen a
un bluf de la prentsa ofizial. Segons
unes deciaracions recents de Dzerjinsky, cap de la Txeka. l'obrer industrial sovietista només prodtteix un 21
per Cent del 1;i:e produla abans de la
revolució. essent Vempobiment general. Tot esfor: per a im renaixement
indus , rial fracassa. El mateix fricas
es manifesta, en Vordre financicr. bavent fracassat sola els esforços fe,s
pels Sov i ets par obtenir un 'empréstit
de l'estranger.
canvi. l'instint sie conservació
namral oposant-se a les directives oficials del comunismo, ha creat una patita burgesia industrial i comercial.•

Coincidint amb la sortida del dit vapor,
arriba a Cädiz el SAN CARLOS, que surt
de Bilbao el darrer dia de cada mes, de
Corunya el dia 1, de Villagarcia el 2 i de
Vigo el 3, amb passatge i càrrega per
l'Argentina.
LINIA A CUBA, MEXIC I NOVA YORK
El vapor MONTEVIDEO sortirà de
Bazcelona el dia 25 de gener, de Valencia
el 26, de Màlaga el 28 i de Cádiz el 30, cap
a l'Havana i Veracruz.
Per causa de la Lley Voistead Wat
Seca), ha estat suspesa l'escala de Nova
York en els viatges d'anada, efectuant-se
el recorregut direete des de Cädiz a l'Ha.
vana.
LINIA A FERNANDO POO
El vapor MONTSERRAT sortirà de
Barcelona el 15 de genes., cap a València,
Alacant i Cädiz, d'on sortirà el 20 cap a
Las Palmas, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu la l'alma, les altres escales intermedies 1 Fernando Póo.
El dit vapor enllaçarà a Cädiz amb un
altre de la Companyia, el qual admeträ
càrrega i passatge dels ports del Nord i
Nord-oest d'Espanya per a tots els d'escala d'aquesta Unja.
SERVEI ESPECIAL
El vapor REINA MARIA CRISTINA
sortirà de Barcelona, salvant imprevistos,
el 13 de febrer, dc Valencia el 14, de Mälaga el 16 i de Cädiz el 18, cap a Sant Joan
de Puerto Rico i Nova York, admetent
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N Carro,. da Fontanella, 17
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ATALLINYA
GIRONA
de l'Associació de Mú.
. cancurs oposIc e. : !es

xent la noble intenció dels que han
fet aquests treballs; als quals felicitärem fa uns dies, creiem Pre f erible que el claustre resti, per ara,

.1.: Atropen :-: Renovar-1ó
de Junta

tal com está.
—En els establiments benèfics
provinciale cha celebrat, com cada
any. la diada de Reis amb un repartiment de joguines a la mainada.
—S'han fet les subhastes de pastura d'aquest tenue Municipal, com
tambe les de llenya.
—La Direcció d'Agricultura ha
remis un projecte per adobar els

funcionans municipals

rcert de l'Associació de
que d eruà. ditnecres. donara.
F i ircip,-11 la genial canta'eaMaria Davidoff, acont's el pianist a Josep SabaarpPretzra el següent prograte-Dars ton pays" i "DiSs0de
de Borodin, i "Chatison
-Chanso n de Lela , de
:Korsakeff; II. "Souvenir de
PrekriielL; -Quatre cande
de Stravins ky , i "Je ne peux
i" Papicendre cet oiSean " -:
Siduele
de Niedtrier: III.
'La nina s'ador na
picnons" i "Chef de
- de ln lussorgsky. El vi"ancert
6ndrä lloc dimecres,
d'aques t mes, a càrrec del noTria Pichot-Bonaterra", de
L'..ljuntament ha acordat
'-oacurs-oposició per proveir
a de dipositari municipal i
cl carrec d'inspector de
la° de Belles Arts, encarte.fancions inspectores al pode la Conli5Sió de Cultura.
Dissabte vinent, dia 17. es
ä en aquesta ciutat la "Asode Secretarios, Empleados y
.raunicipales" de la provinHa inert en aquesta ciutat el
dt er Jcsep Pons Miians, vidu
Caritat Maruny. La seva pera estat naolt sentida.
Al oilennetre 763 de la carde Madrid a Traína l'auto
58a;18. de la matrícula de
ora, va atropellar a Florenci
, de 15 arys, resident a Llers,
als brezos i a les carnes.
V3 ésser detingut al Pertús
srrahiners.
precedit a la rennvació
eh'. de la Junta Directiva de
Esnertiva Bisbalenca, essent
es: president. et senyor Ciuottari. el . senyor E. Duran.
ale. dt scnyors Soler, SanMassazecr i R. Romaguera,
utiANOLLERS
El nou rector :: Altres
noves
el partit de futbol jugat en-151'22n i el Granollers S. C.
atea els locals per i a o.
anibat el nou rector d'acirat. mossèn Enríe Sacaslaceé, pci fins ara banda ea er deßant- Quint! de MeI: a rebre'l a l'estació els

scnyors Torras i MariEljentarr.ent, els jutges de
n i de p.'íu, les ¡une' Centre Católic d'Obres i
corperacion's religioses i la
deis pobles del vollant.
cap artabats al Centre Catóprmunciats els parlaments de
rzd ccc aquests casos. fou obani'a pastes i xampany.
pres possessió dels seus
s. en les respectives juntes,
nyors següents:
cd Granollerf: president. Mit.rusellas; vice-president: F.
. secrelari: Josep Liobet;
er: Jaurne Pla: vocals: Janhana. Esteve Argelic i Joan

torrents i repoblar les muntanyes
de Gern i de la Sal i altres termes
d'aquelles contrades.
—L'altre dia es reuni la Cambra
Oficial de la Propietat Urbana, torea viva de la poblad& que tot i
ésser de la propietat s'acolli a una
de le dependancies de la junta de
Beneficencia. Paradoxes de la vida.
No saberla si recaigué cap acord
que pugui ésser d'interès per als
lectors; recordarem únicament que
aquesta Cambra, temps enrera •es
reuni i despre.s aparegué un "Interesante Mensaje al Directorio Militar" en el qual es de:a que Lleyda
era "fuente, ventana, puerta" i un
seno fi de Coses que • le bona gana
reproduirient perquè els comentaris
els iessin els lectors,
Esperarem si de la darrera reunió en surt un altre missatge.
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Durant l'any pasaat han tia.
gut Roe a la nostra parroquial: 64
cas3ments, t2,5 batismei i 125 de.
-r

funcions,

— Estä a les acaballe. -fhontenatge amb qui la nostra ciutat vol
honorar la memòria del plorat mea
tre. Cont és de suposar, augurem
un èxit falaguer.
— L'acreditat fabricara d'anissats i licors En Josep Santamaria
ha *obsequiat la seva nombrosa
clientela amb un artistic calendar
de paret.
REUS

:-: Els Reis :-: Sar danes
Altres aoves
.1,
a•lic. i.• •• •.
f...i114.1.3tt.,•-k •

,

ESPECTACLES

TEATRES
Gran Teatre del tiren
Avui. no hi haurà funció

per

donar lloc a l'assaig general de
LA FLAUTA MACUCA
Demà, a dos quarts de nou,
vint-i-vuitena de propietat i
abonament. Darrera represen.
,te
ELS

NUTRES

OANTAIREI

1),./ous. estrena a Espanya
l'obra cim de l'immortal Mo-

zart,
LA FLAUTA
Dissahte:

MAGICIA

MEFHITOFELE
pel célebre trabe Masini. Pirrani, i debut dels notables aris.
tes senyora Boccollini Zacconi i
senyor Taccani.
Dia 28:
HIPOLIT LAZAR()
Les persones que tenen fets
enearrees a rompladuria per a
la primera funcid de l'eminent
tenor Hipòlit Lazan). podran
retirar-los des de demà. Es despalxa a comptarlur , a per a la
tercera funeió d'Hipòlit Lazarn
i primera de' la "diva" GrazielPareto i del "divo - Carlo Galeffi,

PALAFRUGELL
L'Associaci n 3 de Música de la nostra vila ha coniiat el seu tercer concert al reputat "Quintet Padró", el
qual interpretara un suggestiu i molt
interessant programa. La sessió. que
és esperada amb un gran interés,
tindrä lloc divendres vinent, dia 16
del corrent,

Teatre Català Romea
Tetaron 3500

Avui, dimarts, tarda, a les
cinc. Pretts populars. Programa
de gran broma. els dos grane
exits de la enronanv'a :
LES NOIES ENAMORADES
de l'Artis. i
LA BALDIRONA
de Guimera. Nit. tothom a Muro
gran.p4
Ovil
Montero:
sri
LA PENYA ROCA

SABADELL
Maria Davidolf Pessebres
Divendres vinent, dia 16, ' l'As-

sociaci6 de Música celebrara el tercer conecte del sise curs, haventle confiat a la famosa cantatriu
russa Maria Davidoff, i interpretant el següent programa de cancoles:
Primera part:
Maus ton payo, Borodine,
Dissonance, Borodine,
Chanson de Zuleika, Rimsky-Korsakoff,
Chanson de Let. Rirusky-Korsakofr.
Segona part:
Souvenir de Solch. Prokofieff,
Quatre cançons, Stravinsky,
Je ne peux pas entendre cet ciseau. Medtner,
Medtner.
Tercera part:
Si donc Vespiegles, Mussorgsky.
La nina s'adoran, Mussorgsky.
Aun champignons. Mussogsky.
Chef de l'artnée, Mussorgsky.
— Entre els pessebres que !laven: pogut admirar a la nostra ciutat aquest any mereix una especial
recordanca el que s'Ira installat a
les Gerrnanetes dels Avis desemparats, obra del nostre compatrici
senyor Clapes, i que ha merescut
unänimes elogie.

Soldevila.
MIQUEL AUCLA1R
Seguidament, estrena de la
comedia en un acte, del mateix
autor, el qual, per deferencia
a Barcelona, li ofereix aquesla
obra abans d'estrenar-la a París, on es representara a la Cumedie Franc:tise,
EL PELEGR1
Assistirà a la representació
l'autor. CHARLES VILDRAC, Es
despatxa a comptacluria. Condicions especials per als senyors
que desitgin assistir a les dues
vetllades.

PAQUEBOT TENACITY. Di.
marts, dia 30, estrena de la er,rne'.dia en tres artes. de Charles
Viildrac, 1 rarlueefr, de Carlos Soldevila. M1QUEL AUCLAIR. Estrena de la comedia en un ante,
de l'esmentat autor, el qual. per
deferencia a Barcelona. li ofereix aquesta obra abano (j'r,5„
trenar_la a Paris. EL PELEGRI.
.Assist vil e la repre - e nt anin l'autor. Charles Vildrao. Condirions

SARRAL
Moviment demogràfic
Altres noves
Per hacer d'absentar-se a l'es6.044•4444444444444444444*
trangcr ha presentat la dimissió del
TEATRE TIVOLI
eärtec de secretari administrador del
Sindicat de Vinicultors el jove
.r„.`
Oompanyl• de sarsuela
br, president: Anbei Cu- comptable NA. Maten Poblet.
. VI! e
— El moviment demugraiic
; v id-president: Pere Cla211, 'eä e ...
of a. a• •
opereta
seguent
resul1924
rlenlie
el
l'any
t.'.
s' a 'A al
secreari: Josep Baiget;
a a.'
LA MES ORAN D'ESPANYa
tat:
Pere Barange: tresoof
Director &Malle:
Naixements, 31 ,
— Resulti un exit la festa d'artat Brugues; vocals: M. MasDefuncions,
28,
MESTRE PC' 'J'el%
Seti MOr Terricabras i Josep
ribada dels Reis, carregats de joCasarnents, 23.
guines, que saberen enlluernar la
— Hem tingut el gust de salu- gent menuda.
president (reeleAvui, dimarts, tarda. Se17 , 7. Villa; vice-president: dar En Joan Bta. Solé, mesure que
Es velé també iorca concorregut
gona sortida del jeme tenor
secretari: Fraticesc hacia estat d'aquesta vila, on tantes el teatre Circ, en fer el repartiment
de joguines als nens pobres, orgaAgustí N. vocals: smpaties té captades.
FRANCESC GUDAYOL
— Han estat non/e/mis fiscal i nitzat per la Joventut Caritativa.
Abril, SdIvador 'Cuque!, Joan
Avni.
suplent, respectivament, els senyors
7. Josep Gili i Jean Espinal.
— A la plaça de Prim doni una
el qual va obtenir un gran
Deniel Giné i Joan Tous.
afici,,nat s de r"
audició de sardanes la cobla "Caexit ahir tarda amb
— La setmana passada actuä al
unb individus de Junta de la
talunya", essent puntejada la nosteatre del C, R. Autonomista una
LA GAVIOTA
feren una excursi6 a
tra danca per un considerable nomora Mataró. ftnt un äpat companyia de sarsuela, posant en
bre de jovent.
Nit:
P rimera poblacié i tornant al escena "La sultana de Marruecos",
— La guardia urbana, durant el
"Los granujas" i "El Sexo débil".
UNA INTRIGA DE AMOR
d el rnateix dia, molt satiSmes de desembre, efectuä 37 denún—
12element
jove
del
Sindicat
arno ganes d'esperar l'any que
cies per infligir les Ordenances
,
Es despatxa a compradoAgrícola esta preparant la festa de municipals, prestant adés 143 serter it c una ultra.
.. vra.
Sant A ntoni, anal) els tradicionals veis diversos,
el mercar darrer s'han paGas: de 3 . 2 3 a 330 pessetes "Tres comba", ami, gran entusiasvbev.40.2444444.0.444444blir
me.
a : polh s tres: de to a zo pesa p arell: gallines: de /8 a
BERGA
Teatre Català Romea
_
lsetes el paren; conills:
Obituari :-: Reis
Tradicional fira
AQUEST
NUMERO
de
GENER
de 1925
DELLUNS,
19
Pessetes un; colomins: de
Demografia
Preparatius :-: Un
Conferbnole per l'illustre draPessetes el parell.
almanac
maturg francas
RA PASSAT PER LA
El dia dels Reis tingu:s une al
CHARLES VILDRAC
LLEYDA
gran pla de Can Pons, de Montclar
sobre els motius que el van ¡hm
rnissid de Monuments i el de Berga, la tradicional tira, amb
CENSURA MILITAR
al teatre i les circurnstancies ea
'1 de la Seu Admin'stratemps esplendirl, molts firaires i
ll La Beneficencia acull la
nombroses transaccions en bestiar
Prop ietat
Altres noves
de peu forcat. Els turronaires feren
iCi la Cottli.s e k, de Moel seu agost en ple ;.../ener.
— Darrera Ilarga malaltia, sofer•
ter tractar encara de lari locr l m FORSAAt 1
11111 fTAIINt 1
cl s
ta ami) exemplar resignad& ha mort
epulere de Beltpuig, que
a s'ha ajornat.
a Barcelona el nostre estimadissim
Ele predilectas de les tamales distinsidee
amic l'advocat En Manuel Cardoes tractà de la recons°modelas Sulif I Iledet Torrente
na i Pedrals, deixant an buit entre
de l gran finestral del clausla Seu vella, recentment desles moltes i nornbroses amistats amb
Avui, diMarts. programa selecte. Gran èxit de la magnífica
què comptava.
Per be que tot el que fa a
El testimoniar el nostre condol
comedia dramatice Apedaçant amore, per John Gilbert. Las
don; es cosa molt comens fern càrrec de la con- als seus pares, ho fem especialment
nortes de Ottelmir,.de molt riure. Noticiar! Fox núm. e. El so' a d'intentar aquesta. car als seus germans i amics nostres En
ronda èxit del die De dona a dona (selecció Capitolio), Eran"
i
germana
Lluís
En
Juli,
En
°i/t com el finestral aparegut
Josep,
diosa obra mestra de l'insigne escritor Michel Montos, ma.
gran part del reixat com- Merci. A. C. S.
Illent e srnicolada. Potser si en
— Enguany també la m'aleada
gistralment interpretada per la bella i gentil ebtre ll a amerigiu macie s'hagués disposat de dels Reis d'Orient ha recorregut els
cana Betty Compson, en la qual ha sabut intereesar els més
abs edant material—i aja& ho carrera de la riostra ciutat, oboeó. Dimarta, estrena
profunda sentiments; superba presentaci
de pr ocurar la Junta que tannuiant els mentir* strib joguines i
a
fa ben peques coses en
altres coses. V 1 g PU, tigre.9,
del grandiós i emocionant drama passional A les ruines de
tftir
van de fugues artístiques,—
t
Rolde, pele artietes-Corinne Griffith i Frank Mazo.
0.1
,
. es haurien nogut restar a
.:/ • _15 •,
',lb?.
e4
" P e r aixi, que tot reconei- r n/,...

II e ii

Avui, dimarts: Pintor de par
rete, Ele re.. del earb6, II deedeny6e, Joventut esportiva,
L'orfenesa de Xlearr6.

Teatre Català Romea

^s4+04+60.0.0.44.0.044,04404

Demä, nit:
JOVENTUT JORTHANPa
LA PENYA ROCA
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o
LA COLONIA DE L'AMPOLLA
LA BALDIRONA
Es despatxen vals: Gran Ca'
miseria Jaume 1, 11, i
Casa Vifiolas, Portaferrissa, 18.
444411,4+0444144+041444~0

TEATRE NOU
GRAN COMPANYIA DE AMUELA
Director artlen, Pu ‚netter
PAU LUNA
Director d'escr.na:ct relebrat u p04MIari551m primer artOr
PER:UN VALLEJO
teteStre= dIrorturs I roneertarlong
Acevedo. Blay, R. Gorga
,
Avul, tilrnartS larda a dos quarts .
rle o lor, sensacional ,.iimiit a riereis
popUlars. I. EL CONTRABANDO,
creari6 de t'aneto. 11. lolew de la .
ceiebrana lile cantata victoria Ea . n
. ri y nero 1 de ren
i g nnt
e
t pop ular '4 barlton .1,55 , ep Parera. que es pre- e
ota atol) la seca err eg riel, la leer- 5'
i Densa ob, 1 . I rn e• tre t • sandizaea, .
.̀,1 LAS GOLONDRINAS, p r r Racinarril,
2... Jtnieli o e, SI. 1 lmnarn4. rarcra„'
,T. Alsrt. 111,111. Illibin 1 1.5-515,..-7Z.t. :.
e e, ,,,
,, re„„,„ du den: 1. EL NIÑO
n;. DE LA BOCA; 11. ExIt. L'osiop e n Ia
q Sa • SIMI:1 Psparl y ela. d'ambi o n g cata. 5,
s le en dos artes, d'Atniehatis 1 e
e 111.1, i-1 5 olisi r a rl • I mostee mutan,
••• LA GAViOTA, Per Pau Gorge, ',ter- ''T re casas. Josep Farräs. Tellez.
'5, Vi' odrn ;, .T in. nos. R'poll. Vatlego. I.
'' A1117 Amar. I lo -ea Borde s 1.Oprz
,.. otrerer5i. 75 n qu o ts de Valls. Sarda,
nes per l'Esba e t de Dansa i r e s de
5:. Catalunye. FO • relosco (Ircorac os
d'Alarma. castrIls 1 Fernand o/ t 3.
' Morar. . Per tal quo puguin neutra'
' aquesda ob ra hi hat's releusa de
preus a benetici del públic
•

/

OLYMPIA
GRAN COMPANYIA D'OPERETA
ITALIANA
CARAMBA LOMBARDO
Reputada com la primera del

mein
VENT ENIOTI:S FUNCIONS
DEBUT: DISSABTE A LA NIT
S'admeten encàrrecs a comp.
laduria per a les cinc primeres
representacions.

1

Teatre Barcelona

ojos, esrleven g rnent Urge d'onor.
m e selisarl e. . bebo dr remire ut
tense Ant-'n5 ‘ 55 ,51/”.. malta la famosa dipera WAR'NA, arob la
ruerpretar per
gestil 5 net
prime r a veg,e 5 a a pi e/ Il e h i"tIon
el eran rentan/ rau Gorge

GRAN COMPANYIA DE

orugg
f
Es de-tu:1 5 5
mar6
5 ...t e, . o 1 nrahlre , •• n•
de Catalunya. 5. TelefOn 4017 A

1

C.0 NI EMES SF.I.E1 . ES

LA BALDIRPr:A
Tres boros de riottles emitímies/. fill t atines a done pesQe_
tes. Dernä. tarda. FIDi7.LITAT,
d'En Sa g arrm NI. Joven f u f jor.
diana: LA PENYA ROCA i LA
,3ALDIROMA. Dijons. arda: ELS
PASTORETS. arnb nrribada
d e ls R e is f nbs e quis als nene i
nenes que assisteixin a Pesper.
taele.
Dilluns. dia 19, terrera vetIlada d'Art. Conforiumin por
l'eminent drarnaturg franUs
CAREES VILDRAC sobre els
motius que el van dur al Teatre
i ercurnstanci e s en les quals hi
va arribar. Seglildanient es poSara a 0 .555.0 1 l n le seva obra EL

especials per ritir rte,;trzi"
assistir a les (Mes votiladr.s. Es
despatxa a compladuria.

i

que va arribar-hi. A continuació
es posarà a escena la seva obra
tan aplaudida del públic de
Barcelona.
EL PAQUEBOT TENACITY
DIMARTS, 2 de GENER de 1925
ESTRENA
de la comedia en tres actes, de
grandiós èxit a París, de Charles Vildrac, traducció de Cantes

LA COLONIA DE L'AMPOLLA

Dimissió

leatres Triomf i Marina
i Cinema Non

CARME COBEfiA
CARMETA 01-RsER COBEÑA
ALEXAGORE MAXiMINO
Director artkro: Frederic 1...
Odvet
4
•

Dario Nicodemi.
RETAZO
erraril3 personal de Carmela
Oliver. Nit. a un quan (Tonze. La comedia p u tres actes. de Guillern Meyer Forster, traduerió de Caries Costa 1 Josop Al. lo

i

NOVETATS UNIVE RSAL
núm. 61. EL FILL PERDUT,
rän• ra. per LIGvd Ilarnillon.
La grandiosa peiliett'a LA e
CARAVANA DE L'OREGON.
6
Cada di d tarda i nu LA
CARAVANA DE L'OREGON.

•
weesre•werveimeerenertere4

PATHÉ CINEMA
R ALO P F I NA VICTORIA
Ore uestri neo

1.17casio stouro
GR.1N ENIT

de la ;71 . 111 . 115 5 sa 1 ,e4ieula de
la marca LOE1V-METRO
La MAR
ELS HERoiS
comedia dran'aUca interpretada pels 141ebre5 arlistes
RENFE ADDREE

Hirote-eoce-344,;.serel,

BABBARA BEDFOaD
RAZER
lit 11; Ett
Hl NI-: KEENAN
(Interessant pesca del pe.x
espasa)
Cae' II •., • e: f . ' . cuela:
OH, DONES, DONZS!, eo/7.dulla , per da bella ,Hriu
Grave Dar morad LA PLaT.
:
JA DE LES SIENES,

CINEMES
Teatre Condal i
Gran Cinema Boneinia

t: Gran

Aval, (Marta tarda I nit, rotasSaii prugrat.U.S. I a gliterlelise.ma
pre Muela Relamói15 " 11 Ci ! 6; ‚es
ron g etros maletas çrlocia I E ca; caatr; la vairro-a ; • clielila ii15• Melca Dan d Cohp r reiels, trote,
i tant . se la 1 ..,ierra.ii.i. e 1...rels•lo..aitt
«vaina Honrares la tova mere
n' ion, csr e na /Pm Elm es: 'cinc.
e /finan tnterprela g per,' Ce5a '5-5 a r
ri nstes Gladys w.tion 1 unn.arn
na
,

•••nn

1

mica, de mol/ 11.15,
.4.41K-ireelPPIMP•errerie•P444.

co*IrE?1"1

t'atinan

JUVENTUD DE PRINCIPE

4 ,:-1-irersre...4-se • . , i-erv-a-1, .- / -

4 4-•••-e44.tises4 4••• 5 5 5 64.04. , •

11.1M.M

e 4-a5s5+4ialI444-ed -04.3-1.4-A-a-zi-1

Doma, dill u as. 1a raza:

.. .10illrill r '''. al

Pedró
Walkyria

LA ENEMIGA
(e
.
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