ouurrammmummiummmommiiiiiinoninui,
r Reclacch) I AdmInistracIO:
Toleren 1411.0 i
i PiMig de Grecia, 90.—
,
Tallen (1lrnpremta
l aireare, núm.. 11 i 19.—Telèfon 1311-A

lannummauunnanasinammallIMOOHNSIfflarmansu
E

n

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ:
EDICIO DIARIA

E

..-_,

d

g
Bareetona . . . . 2
Fut. mes
Pentnsula dsterte& . l''š0 " trimestre "--4
I un erica llantos. . 850 e
. • t
ll
»
;acres eseeoe. . . 95
ilellalillIIHIllaill1113550111illillillallillIlillilllilillIlllillillidie

--Mileu Ilegit el distare de Nominales?

A NY XLVII. — NUM. 16,151.— PREU: 10 CENTIMS

Vi
BARCELONA, DIJOUS, 24 DE DESEMBRE DE 1925

E —si, herpe. Ea veu q se decididament
e* retira de la pol tica.

E

liumunnimmuunimminunummartmentimmtimnie

DE FRANÇA
IIMIHSIONS DE HISSIA

La

resposta de la 11110 d'Interessos Ecollbmics i la Coda» rencia de Grups Comercials a la proposició
deis indostrials del Nord

Un dels bits innegables del regim soviètic de Rússia és
curiositat. Conservadors i liberals, reaccionaris i revoiucionaris de tots els paisos guaiten el fet rus amb interès.
interés que sovint és fa vivíssim, 1 algunas vegades apassionat.
Protesten dels impostos i demanen la unió sagrada :: El Govern és derrotat en una
En aixe coincideixen els amics i els enemics, els imparcials i
els indiferents. Les dificu l tats que hi ha per anar a Rússia votació sense qüestió de cofiança :: Furiosos huracans a tot França :: El vent
j per saber que hi passa, donen en certa manera un caràcter
'emporta l'antena de la Torre Eiffel
d'exploradors i de descobridors als qui visiten la República dels
Soviets.
En aquests últims temps, Catalunya haurà aportat una
Un projecte de llei contra les associacions que usen armes
eentribució considerable en l'empresa d'exploració de la Rússia
d ora. de la Rússia capgirada. La enquesta de Josep Pla, publiParís, 23. — Els grups na- la fúria del vent la regiú del llirs cinc ferits en estat greu entre
cada en aquestes planes, és un treball notable, instructiu, dens. cionals de comerciants i indus- Nordest. A Paris =tela el vent les desferres dels vagods. Contiposteriormcnt, un altre cata% intelligentissirn, Jaume Pi i trials, a proposta de l'Enia d'In- As molt violent.
nuen els treballa per a treure els
Es considera que de resultes obstacles de la via Cerda. Amb motiu
Sun y er. ha estat a Rússia; i les impressions de la seva estada, teresos Eco/ea/atice i de lla Conde
la
tempesta,
que
fa
estralls
federació
deis
Grups
Comerd'aquest
accident els trens de l'estaque apareixen en el número de desembre de la "Revista de cials, han celebrat un mfting a la majoria de les regions de
Catalunya", són plenes de vida i de sensibilitat. El treball de protesta contra les càrre- Fraga, les tres quartes parts Cife de l'Est circulen amb gran nede Pla constitueix una enquesta de conjunt, on la Rússia soviè- gues fiscals.
deis fils telegräfies i telefònics tard. — lavas.
Ha estat aprovat el següent dels P. '1'. T. han estat tren- UNA ESTACO• INTERCEPTA
tica és presentada en els seus diversos caires. El treball de
cate, i Parla esta gairebé incoLA VIA
ordre del dia:
pi i Sunyer es una visió ràpida; una instantània, dirfem, dels
Els comerciants i industrials munieat amb la resta de EranParis, 23.—A Conseqüència de fi/uaspectos que el jove viatger català va tenir davant dels ulls. aixafats
pels impostos, adjuren pa—lavas.
Pla ha escrit un estudi sobre Rússia; Pi i Sunyer ha escrit els poderle públics perque cornParis, 23. — Continuen re- rea que sha desencadenas, part
unes impressions. _Aixf ho declara ja el subtftol de l'article que prenguin que illurs deures san: bent-se de tot França detaels de l'estació de La Valbonne ha estas llenCessar en tota despesa super- l'huracti. ei qual ha estat par- çada pel vent (ternurt la via ferida. En
"Impressions d'una recent estada a Rússia".
flua. Fer en el termini mds ticularment violent als depar- el trajecte ele Lió-Amberieu la via ha
En redactar aquestes impressions, Pi i Sunyer ha pro- curt
lamente. Han resultat ferides quedas interceptada per gran nombre
el màximum d'economies
ceda amb una sinceritat admirable./ No ha volgut escriure una possinles.
Treure el millor par- nombre/8es persones.—Havas.
d'arbres i de pals telegrafies que el
diatriba ni una apologia. No ha amagat cap aspecte favorable tit dels monopolis. Establir
vent ha arrencat de soca-arrel llençant ni desfavorable de les coses i dels bornes que ha vist. La hones- la unitat fiscal per tal que ca- El vent arrabassa l'antena los a gran distäncia.—Havas.
tedat del procediment i la claredat de la visió donen a aquestes da un sigui cridat a pagar
VAGONETA ESTIMBADA
la seva part.
de la Torre Eiffel
impressions de Rússia una gran vàlua objectiva. Jaume Pi només
5 MORTS I 15 FERITS
Declarar que no consentirà
i Sunyer no combat ni defEmsa el boixevisme. Renuncia a les nous sacrificis si no es demosNiea, 23. — Una vagoneta en la
París, 23.—El temporal des- qual ataren 20 obrers per la via
habilitats tendencioses. Dóna una imatge del que ha vist, no tra que aquests san indispenencadenat sobre, :•• tr P 6 ha ar- {enea
de Breil fou agafada per una
pes una interpretació ni un arranjament. Des del principi sables per a l'equilibri del pres rencat
l'antena de l'estada rai demanats per un gode l'article, el lector s'adona que pot creure sil?) que l'articu- supost
diofónica de la Torre Eiffel.— locomotora en entrar al viaducte de
vern resolt a proposar el teriiancao i fou Ilaneada des d'una
lista ii diu.
mini dels partits i practicar Rädlo.
altura de 20 metres. Cinc obren:
Pi 1 Sunyer ens fa veure, amb dades i amb observacions una politica d'unió Sagrada. —
LES DESTROCES A LES
han
resultat molas • i els restants
concises, la profunditat i la complexitat del problema rus, que Radio.
COST ES
Hayas.
greument ferits.
NOU MORTS A ROUEN
veiem simplificat excessivament pels primaris de la dreta i
POT TOCAR A
NO
ES
de l'esquerra, de la burgesia i del proletariat. Hi ha en la Rússia
Paris.
23.
—
Els
temporals
El Govern derrotat
MUSSOLINI
han continuat invadint una
sovietica, com hi havia en la Rússia tsarista, una gran part
en una votació
Tunis, 23. — I..1n dels coHaborae
gran part de França, partieude caos psicològic. En la confusió espiritual russa trobem totes
larment a les costes. El vent es dors del "Journal de Tunis" ha es:
les forces del be i del mal, tots els gèrmens de creació i tots
Parte, 22. — La Cambra dels violent i causa serioses pertor- tat agredit per uts periodista italià
els residus de degeneració. Ens diu que Rússia es Asia. Pere Diputats
ha votat per 280 vols.;
en les comunicacions de Trípoli. L'agressor, senyor Costa,
és una Asia que ha tingut contacte amb Europa, i no sols contra 254 la supressió deis haeions
ha manifestat que el seu acte era
telera/ligues, telegràfiques i
superficial, ans encara pregon i íntim. Per això ens sembla crèdits per a la convocació deis ferroviàries. S'assenyalen nom- motivat per la publicació al "Jourmés justa aquella fórmula segons la qual Rússia es "Euräsia", reservistes de l'exercit. El Go- brosos accidenta de persones, el p ar' de Tunis d'articles injuriosos
en part Asia i en part Europa. I aquestes dues parts tenen, vern quedä derrotat, pera no més important deis quals ha per a Itälia i per a Mussolini. El
havia plantejat l'assumpte com
Tèait de

dins russa, elements que no s'han mesclat i altres que,
en mesclar-se, an produït flames i detonacions de tempesta.
Les impreeens que, breument i suggestivament, ens conta
Pi i Sunyer, ens aluden a comprendre les complexitats i les
contradiccions de Rússia, de totes les Rússies, la del tsar i la
del so.-iet. Al costat de la descripció del renaixement cultural
dels darrers anys, l'articulista ens diu el preu exacte, en rubles
i en pessetes, d'alguns articles de mentar i vestir. Una carrera
en fiacre, en un trajecte de Leningrad corn des de les Drassanes

de Barcelona a la plaça de Catalunya; Ii costà 3 rubles, o siguin
11 pessetes; una poma per postres, un ruble, equivalent a
370 pessetes; tres mocadors de llana, 15 rubles, que fan 56 pessetes. "I tot per l'estil", afegeix. A la Rússia soviética també
hi ha el problema de la vida cara...
1.11w•MIIMIM:
•Basma

La

poliiica

CAUSA SOBRESSEIDA
Ha esta; sobresséida provis;onat.
olcut la causa instruida amb motiu
dan atracament esdevingut a les mines de Lit, del tenne de Conejas.
A LLIB ER AM EN T
S'ha decretat la Ilibertat de Joaquint
Paig Nadi, que eslava a disposich5 deI
tinca caronel d'inianteria don Crtstófor Fernanden Valdés.

D'ITALIA
LA PREMSA FEIXISTA NO VA
PAS MASSA BE

Roma, 23. — El diari feixista
:la Epoca", que dir:geix el diputat Bottai, anuncia que cesen la seva publicada. Sembla, amb tot, que reaparcixerä
Slintre de poc arnb el tftol de
i'L'Epoca Nuova".
; Es diu al mateix temps que la
'Idea Nazionale" i la "Tübuna"
i'ajuntaran per seguir fent un
sel diari.
"II Sereno", diari del migdia,
ha deixat de publicar- 8(3.— Ravas.
Le

TRi p uLACIO D'UN VAIXELL NAUFRAGAT DEVORA-

DA PELE TIBURONS
• N O,a Y n ,7k, 23. — SC2C tripulants
del vapor de cärrega brisiler "Mote" han tedia s la more en un paratge
in tettat de taurons.
Es produí a band del "Megy" una
ex p losi6 de la maquina i als avisos de
la T. S. F. de la tripulació hi havien
acuda en socors alguns vaixells.
El vaixell s'enfonzä ràpidament i
elan arribaren els salvadofs la tripu/Ida trobava muntava en una desletr a de la quilla. Llavore arribaren
els taurons i saltant damunt de l'aigua
narra arrosregant a mar i devorantlos els tapadas del "Merey", a la
esta dels qu e hae ien anat en Ihir so,
!ere—Radio.

Aquest número ha passat
Ptr la censura governativa

Full de

dietari

BERTA SINGERMAN

Cal dir que val anar al teatre Goya amb un bri de recel? Les referències que precedien a Berta Singerman,
virtuosa de la recitació, eren immillorables. Madrid li havia atorgat en.
tusiästecament els seas safragis, ea
cert. Però, no estem tips de llegir telegrames de Madrid, artides de Madrid, que volten d'encens una mercaderia menyspreable?
Sena dubte. S'esdevé soviet que l'exn d'una obra Õ d'un home són
tata nornes amb vistes a la indústria
o a la petanca. En tractar-se de valors ultramarines, sol entrar en. joc
alai mateix el desig d' estrènyerels
'leeos".
Vaig seure a la butaca amb recel,
pera no pas ami) prejudici. Es natural,
dones, que co acabar de sentir la "Marcha triunfal". poesia de Rubén Daría
que encapçalava el programa, en: irabes completament "a l'aise" i segur
de no haver perdut la nit.
La veu de Berta Singerman és efectivament la meravella que diuen. Na
cree que el fet de traciar-se d'una veu
nadivament russa sigui estrany a la
seca riquesa cromàtica, ni cree que la
circumstància de recitar en espanyol
d'Amèrica i no en castella d'Europa sigui estranya a la seca suavitat, a la
seca caricia, al seu color i tot.
La prosedia argentina és tan lleny
potser de la de Valladolid, com he
pugui esser. la de Portugal o la d'Itälia. Si Cervante s va dir que el portugues era "el castellano sin huesos",
em sembla que ha repetiria tot referint-se a l'argenti de Berta Singerman.
Pene Una ben injust de creure que
tota la música d'aquesta incomparable
rapsecla resideix en la veu. Hi ha, de
Més a mis, la intelligincia, molt desperra, i la sensibilitat. extraordinàriament aguda. Només així us explicareu
que Berta Singerman arribi sovitrt a
donar a algunes poesies mediocres o
a algunes traduccinns vacillagts una
plenitud ¿'emoció que cerearied debades ea la lectura silenciosa.
Feuer ern caldrà dir alguna cosa
mie vibre aquest tema, que s'escau
en la ertalla de tants problemes d'estetica i de sociologia. Pera no pas

a gilestia de confianea. — Ha- ocorregut a Rouen, on una barca ha naufragat i clan ofegat
yas.
EL. PRESSUPOST DE GUERRA, nou persones.—}lavas.
EL TEMPORAL A
APROVAT
L'ATLANTIC
París, 23. — La Cambra ha
aprovat el pressupost de GuerParís, 23.— Es van nabent detalle de
ra 1 el pressupost extraordina- les destroces causades pels temporals
ri del mateix ministeri. — Ha- en diverses localitats.
yas.
De l'Havre comuniquen que la toarEL PROJECTE
siesta negocias causant estralls a tota la
DE M. DOUMER regló. Hi ha hagut un mort a canseParis, 23.—El ministre sibil- (tienda de l'enfonsament Tuna corosenda, senyor Doumer, ha pre- risa procbit per nutran.
sentat avui al Govern el text
Al port de l'Havre un transatlendels seus projectes.
tic ha trencat les seres amarres i ha
El dit projecte proposa el marxat sense direcció, impotent per a
manteniment per a 1926 dels contrarestar la feria de lhuracä. Soriffipostos votats el 4 do desem- tiren sis remoleadors, eh quals, després
bre. L'augment en el doble de de molt treball, aconseguiren portarl'impost sobre la xifra dels ne- lo norament al port.
gocie, augment del preu dels
A Saint Nazalre el vent ha causat
tabacs i augment de les taxes destroces
de consideració en edificis i
d'exportae16.—Ilädio.
ha fet caure moltes xemeneies. Un
UN PROJECTE DE LLEI CON- vapor angles que es dirigia a Donges,
TRA LES ASSOCIACIONS AR- s'ha vist impotent per a dominar la
MADES
tempesta i ha anat a embarrancar soParís, 23. — El ministre de bre les dunes. El vapor "Macoris" ha
Justicia ha estat autoritzat per sofert serioses avaries.
Govern per a presentar un proA tota la costa ae la Gironda l'hujecte de llei que tendeixi a mo- racà ha causat danys molt imparde
24
de
maig
dificar la hei
tants.
de 1834 sobre l'U d'armes i a
D'Arcachon comuniquen que les ones
permetre la dissolució de les han suhmergit la plaça de Thiers.
Assoelacions guau Ilurs din-A Soulac i a Lacanau les ones han
gents hagin fomentat el delicte inundas les cases de la platja. — Hade pasear armes.—Itädio.
vas.
LA PARTICIPACIO DELS SOLA COSTA BLAVA
CIALISTES EN EL GOVERTS!
París, 23.—De Cannes informen que
Paris, 23.—La Comissió exedesprés d'una pluja torrencial que ducutiva del grup parlamentari rà guatee hores quedaren inundades la
socialista ha redactat dos in- carretera de Pegoas i la de Näpols,
formes que seran sotmesos al
Consell Nacional socialista el prop de Maaeliemu.
El Siagne s'ha deshordat en molts
dia 10 del propvinent gener, a
lloes i ha inundat la plana. El terreny
fi de facilitar la discussió refe- de les carreteres i els comes del Polo
rent e la qüestió de la participada en el Poder dels elements i (lel Golf Club han quedat submergas. Tota la cellita pot considerar-se
del partit.
El primer informe esta sig- perduda.—Havas.
nat per Compere-aLorel, i el segon per Ptenaudel.
A L'INTERIOR
Sembla, pera, que impera el
la
convecriteri que defensa
MORTS I FERITS
niencia d'una participació en el

Govern, dins un Gabinet on els
ministres socialistes tinguessin
majorim—Havas.

Furiós hucarä a tot França
—
Les tres quintes parts deis
fils telegràfics i telefònics
trencats Importants destroces i nombroses víctimes
Paris, 23. — Un vent d'una
gran violència s'ha desenredenat en una gran part de Frona. Només ha quedat Mitre de
avia. Avui m'estimo mes d'attuar-me
i de no complicar mes aquesta mena
de benvinguda a una gran artista estrangera.

Carlee eloldavIla

París, 23.—A conseqüència de , la
tempesta, a Tours, va caure una paret i resultaren un borne mort i cinc
{eras.
A Clermoat Ferrand va catire un
mur i matis un home i feri greument
una clona.—Havas.
Clermont Ferrand, 23.—Quan
butaca en aquesta regió amb mes
intensitat, un arbre arrencat pel vent
anä a caure datnunt cl carro d'un negociant en cesa el qual quedà inoet
dins del vehicle.—Havas.
TOPADA DE TRENS :-: CINC
FERITS GREUS
Paris, 23. — En passar per lessació de Noiey le Sec l'exprés de
Pasilea ha agafat en un pas a nirell
un deis cotxes del servei de Ventació. Com a resultat d'abre el tren ha
ecsearrilat. El cornboi portee% una
velocitat mes que regular i eis cotxes resultaren amb sedosos desperfectes. Un cotxe-Ilit ha quedat trencat per la meitat. Ilan estat seco-

cònsol d'Itälia tia presentat al jutjat
els acides que han motivat l'agressió d'un dels seus súbdits. — Hayas.

UNA TEMPESTAT AL. JAPO
20 EMBARCACIONS A FONS 1
40 DESAPAREOUDES
Toquio. 23. — lena violenta tempestat
al Nord del Japó ha fet enfonzar vino
embarcacions.
Manquen cent cinquanta pescadora i
s'ignora la sort que han pogut córrer
quaranta embarcacions més.—Havas.

DE LA XINA
El general Feng Yu Siang
sofreix una terrible derrota
Tang So Lbn
avança victoriós
Pequin, 23. — Les tropel de
Geng-Yu-Xiang s'han apoderat
de Peit Sang.
La caiguda de Tien Taita sembla imminent.—Havas.
—o. Pequín, 23.—El general Feng
Yu Siang no ha aconsseguit
apoderar-se de Tlen Tsin. En
la batalla formidable entaulada
ha perdut 10.000 °mes.
El mariscal Txan So Lin
avena vieloriós.
D'o Ilienee . ;le Feng fugen a
la desbandada, i molts soldat3
abandonen les files del general
Fang l'estrella del qual sembla
que comenea a apagar-se.
Sembla que Feng ha fet a
Taang So Lb n proposicions de
pau. Aquest oferiment s'interpreta rom el reeoneixement
la seva completa derrota,
"Na Pg So Litt encara no ha
contestat a Aquestes proposlcions.
La batalla Afros Frng 1 Txane,
Su List ee considerada com una
de les mas formidables que
s'han lliurat a Asia.—Hädio.
ES CONFIRMA LA DERROTA
DE FENG
Londres, 23.—Es confirmen
les notteies que donen corapte
de la desfeta'itel generel erlettiä
Feng Tu Siang.
Les perdues del san exerclt
sdn enormes.
La victòria sie 'Faene. So Lin
sembln definitiva.—Havas.
'o
LA PEPRESSIO CONTRA El.
"RESUME" A TURQUIA
Canstantinoble, 23 —D'alai a tivatre
o cinc dies es reunirl. el Tribunal de
la ledependencia per tal de bajar ts
persones eletingudes com a complicades en la publicació d'una proclama
setrcio s, contra l'entre do portar barret en Iloc de fes, proclama destinada
• e veeer menifeetacinns reareionäeles, Uds con, len esdevingudes recelanient a diversen localitats de l'Al-ladilla oriental.—Havas.

L'INITIO PER LI HISTORIA
Les nostres recerques ens donen sovint la satisfacció de
comprovar l'interès que desvetllen els estudis històries a
la nostra terra, ädhuc entre els
que estan allunvats d'aquestes
activitats. Sein ja alguns, acf i
ella, a ciutat o en /manis poblets, els qui s'adonen de la Importancia de la Histeria de Catalunya i espontàniament faciliten la tasca de l'investigador,
aclarint-li un fet dubtós, aportant-li una nova dada, assenvalant-li Tonto documentals in 'explorades. Ens be ben plaent de
remarcar com ís eneoratjador
aculest afana desinteressat de
"collaboraclii". ensems que reten' testimoni del mostee agraiment als que en3 l'ofereixen.
Poguessim trabar pertot nenestes facilitatsi
*
Algnne.s d'aquestes aportaeions espontànies
d'esser singularment rentareades.
l'na d'elles es d'un bon amic,
senyor Ramir Medir, de Palafrugell, que, amb neeeló de
fer uns treballs a l'Arxiu municipal de la maleian vila,
lus (los doeuments que Ii semblen interessants per a la hisebria do la guerra i la donnitaeta napeleftnica a l'Emporriti,'
te In gentilesa de treure'n

eaviar-00e-la.

El primer es un acord pres
per l'Ajuntament i el poble de
Palafrugell, el 27 de rnaig de

1809. amb motiu d'haver entrat
a la vila una divisió d'infanteele i de cavalleria francesa i
haver-li imposat la contribució
de guerra, a pagar immediatament, de cent bous, 150 quarteres de blat. 150 moltons, 40
quarteres de eivada. el forniment per a toles lee tropes i
dinar per al comandant i 41
eficials.
En hom s'imagina les engetnies i els maldecaps del noble
exhaurit. que sofreix ja fa
temps el flagell de la guerre.
Despras de deliberar ärapliament i de fer un acurat recumple , els reunits veuen que
no es possible de Murar Inés
que 30 boite, la cavada per als
eavalle, quarteres ¿le blat.
el dinar i forniment i 6.000 pessetes. Pera com que ni l'Ajuntament ni els particulars poden
pagar la dita quantitat. per no
haver-hi "fondo ~Beis ni pri-

ver'. acorden manllevar 1.500
lliures barcelonines a Parrendatar del delme. 1 de tot això
n'aixequen acta, "pera que conatie en lo esdevenidor".
Es un afer vulgar de subministres a les trepes enemigues
que passen menjar per als
tomes i les besties que traveseen la vila—; pera l'hietoriaire
veurh a traves d aqueet fet tota
la tragedia de la guerra. San
unes dades ben prosaiques. es
cert, pera que han d'esser ben
evocadores per al qui sàpiga
reconstruir el passat i animar
amb un ale de vida el poble i
els principals actors d'aquells
esdeveniments.
L'altre document a qua ene
hem referit es 'un acord pres

per tots els cape de casa remas a la sala capitular de Palafrugell, el 18- de gestee de
1810, amb I"Ajuntament. El corregidor duetos. 'fumas Puig.
complint una ordre del mariscal Augereau, general en cap de
Pexereit de Catalunya, ha manat que Acote els que tinguin
carros, carretes, tartanes i cavalleries mejore es presentin a
Girona per aliar a bagatge i
pergue hi portin una porció de
ordi. oli i vi. El poble, que
ha eseoltal amb atenció, resol
de cumplir aquelles ordres. 'en
tot lo que frs possible". 1 atenent que padria succeir que alguns t'articulare perdessin cas'rusa, carretee e eavaleadnres, i
que no da just ni raonable que
Sl 1 frMXill Pll tal cas tina perdua
considerable, "que podría acarrearlos la mina de sas casas",
acorden tes. 110 reparriment general, eadastral industrial,
ainb in nou inepost sobre els
fruits, per satisfer lee pèrdues
que el servei aeasioni, eorn lambe la manutenri4 dele homes
que ex Hogares) i de les careleaduree, assenyallant per horne
i carro sis pessetes i per home

i cavalcadura cinc pes:setes.

:mili n1 ben metes que si es perd
alga?t enero a cavalcadura per

culpe del bagatger, lis vila no

retara ehligada a (11110liar res.
En laig d'aqu e lles penoses

eireumstäneiee, empordanes delibere amin Seny i sesendas, complint de la millor
manera qun pal les obligacions
imposades per la guerra, que
ni) te Mira Ilei que la neeessitat ' i preveiern Ice perdu es
el servel ordenat pel eorregidor afrancesat podrit ocasionar.
**
Aqueer noble sfany de "collaboracie" a qué' tuivern
batirla de tenir imitadors. 1 enbretot caldria que a cada poble
lii llagues qui es prencupAs d'aquestes cocee. venIlant per la
eonservaeló dele documente histarics i donant a conaixer ele
OUP tinguessin rert interes.
Tambe serie eonvenient que a
cada pobilaeit5 alga cures d'aplegar. en una biblioteca pública
ci privada. tote witzelles pealeaeinns que frisen/ referencia a
la localant.
Una iniciativa per l'estil d'a(tuesta V3 realitzar-se a Cariledeu. emb la fundació don
d'anti g uitnis i una biblioteca pnpular, en la qual figurarh una rolleceia d'ataba/aire referente it la mateixa villa sobre 'In qual ele organitentines ens han fe! l'honor de
d e rnanar-nne una nota hista-

rica.
Alx6 demostra que. erren on
eigui en unn gran rail:1f o en
litu pohle neti1, poden fer-se cose!: intrressanfs, sempre que hi
hnrri patrintieme i amor a le*
nobles manifeetncione de
veril i la genl sàpiga deixar
banda els interessos purament
materlals , que mai haurien de
limite ttn lloc preeminent en la
vida ti/disertare!. ni rn la
tira,
Joan de Palau
Joan
eeseeemea......n•.

IM1121i11.11.101111.

CARNET DEI
LES LLETRES
I
*ab
"GIRONA"
Carles Rabola, historiador de
Muntaner, deis anys napeleenics,
dels jueus catalans; ceeriptor corre:te i fort, acaba de publicar la coaferencia que pronuncià el dia 2.5 de
maig darrer a la Cambia de Ceinere de la histórica ciutat de Girona. El tema es Girona mateixa.
Un darrera Vahee, passen pel Ilibre
cie Caries Rebota els nlonuments que
enjoien la núvia Cnyorosa de Carlemany. El mur ciclopi, els sarcMags
romana Sant Pece dc Galligans,
Sutil Feliu, els Banys "àrabs", la
catedral, troben ¡listes paraules
descripció i !friques paraules de
lloança. L'historiador ja no es, davant les cates pedres seculars, rho-

Ice, en el c.apitol reierent al mur
ciclopi:
"Al darnunt de la fortificad(*) medieval a la qual el rnur Serveix de
base hi ha una caseta, i en una finestra, entre testos florits, un infante en ternos de la seca mere som
teta joioeament al sol i estenia les
reanetes, obrint-les i tancant-lee, com
si volgues abastar raigs de laten i
jugar-he I heus aci que aleshores,
incntalnient, vaig rellifear, a travii;
i;e les centúries, els autors d'aquell
tros de muralla amb el petit
en qui somreia l'esdevenidor."
AqUeSt ¡Mata és un símbol optimista.
L'estil de Carles Rahola assoleix
en "Girona - . junt antb la ecra correcrió acostuntada, un màxim de cota

(halitas.
T. Gatees

AL JAPO
les proporcions dels esdevenimems
COLLISIND F:NTRE ORRER3 DE
atufes. Caries Rahola, en el eeu da;FABRIQUES RIVALS
rer llibre, és Inés aviat poeta que
100 VICTIMES 1 500 IMITENno pas eronista. El "que us diria?"
CIONS
panderatiu, ami, que Muntaner deslaeatres,
011111114111ten des de
Ser:nava el seu entusiasme, revé a
Toque" a leagencie Reuter que entre
la prosa assossegada, plena d'emoció els obrera de diles fibriques rivals de
i de ritme d . F.11 Rahola.
Tsumuro sha premien una batalle
Rahola no es insensible a la Iliee resultant un centenar de victimes entre
de les pedrea Elles, que han cota-, rnerts i feries.
aut tattta llssisa, preguen ara per
De Yokohama hala sortit sen
la pau. I per aleó l'apologista de Gi- cics per tal de restreir l'ordre, la qua l
rona, esguardant la ciutat -des del cosa s'ha obtingut després d'haver
cita d'alguna muntanya veina" ex. practicat unes 500 detenciont,—Hatat
clama: "Tant de bo pugui la paula pau dins la Ilibertat—continuar
UN CICLO A LA RECIO
florint damunt d'ella i de la nostra
DE REIMS
terral..."
Reims, esclata: un (eche a
le regia sl Reims. sus prodreix graos
La visió de Girona no es, dones,
en Rahola, Instada tan sols, ans pro- perntsbct, a les explotaciones uriceles
fem. El limen escriptor ens deseoi ¡eta Saltar teulades i arbres --Habreix el secrtt d'aquest doble :aräc- 1 vas.

me que escorcolla docurnents i cerca

Dijous. 24 de d esembre es_tino%

LA PUBLICITAT

MERCAT DE LLOTJA

al domicili social (Plaça
Santa Anna, núm. 18), es veriMari' el sorteig públIo de les
49 " 90
següents obligacions:
49 • 110
GARROFES
230 de la serle D.
511 • 54
190181111
47 a 411
320 de la serie E (del nú50 " 51
Negra V
DO "151
150 " 51
mero 1 al 32.300).
Ne gra CUt.UÕ.
50 " 51
45 a 44
Ne ra Master*.
is " 50
300 de la sèrie E (del nú4
Necea roja . .
49 " 50
90 "
mero 32.301 al 64.000).
38 " Be
" 44 2/1 Mama.
Mallorca
.
.
.
330 de la serie F.
• 38
37
4 $ " 44
Mallorca (Siriler)
46 " 47
Barcelona, 23 de desea-doro
(Freno ea rala ele 45 0111109, sena* OPA
48 " 49
de
1925.
amura carro Barcelona)

llaves loaren'. u And.
411YOUIN Id. Id. .
teces Navarra .
Breó 1 llevare& . . .
te:es basarla . .
. .30 1,.' 0 a 51
Camella 1 Menea
teces Andana& .
40
"
5o
Extremadura .
,„
5eces estraugerea,
Urgell 1 Vallda .
eces de Laatella.
(Preus en pcasetes 100 nubes. senas tásemela Andalusla
0.194 • . ...
58C. Canina vag0 oreen)
taus .....
/aves esnaugeres.
FARINES
J'arcas estrene.
90 100
Forte. .....
en pes-tetes ele 100 quiloa. amb
mitra toca/. . . .
es " 68 1/2 (Prats
me, damunt carro Barcelona)
Corren; 10%1
.
67
Extra-bladcs Castella .66 1/2 67
66 " 66 1 2
llanca corren; Castella.
LLEGUMS •
60 " 62 1/2
(Yreua en pessees sae de 100 quite
AMOS
damunt carro llsrcelous.
Dones cuasparrii.
Bamba.
/30 a 133
DESPULLES
otead . • .
73 " 74
Mansa; .. ...
73 " 73
30 a 31
;filmen, $
liell-iloc Sus o
69 70
2
8
29
Número 4
Troncal . . .
60 " 62
23 " 24
8egoo.a.
l'arma d'arre •
64 " 65
.,2 " 23
Ter .41114.
Cit. darl e. (Manase.)
34 " 33
Ou.rtell. . .
"
•
22
22 " 25
Laringe? (seg. da.; •
IMOMITILIS
¡Frena en pesseles eis 60 cl u1105 amb Casta'
eac daraum carro Barcelona)
Mallorca
84 a 85
Prat
menut (Pelma ) • • •
ta
a 18
VajOncul
"
seseen . . •
18 'a
Estranger migan clan»
13
14
70 " 80
Seso
(Preus en rals la (Mallara de 7 0 Jure%
CORONO
sane MC. aamunt carro Barcelona)
175 a 190
Sade
Blanca art. al . 44/40
148 • 150
CEREALS
Bienes sr. alt. 48/50
140 " 140
blanca ir. at. 09/114
185 u tos
35.50
atarme Plata . . .
Blanca ..r. alt. 511/611
140 • 1112
4d a 47
Ordi Extrem. I Mana
110 • 111
imanes ar. alt. 60/66
43 " 44
OMI estranger. . .
.
.
99 " 100
Pelona.
46 " 47
Orca Urgen 1 c•unarea
80 • 90
Llenties
Girada Extremadura
47 " 18
avena estrenaren. .
" 40
(Preus en pessetes els 100 t'unos, ese
Girada roja. • .
sao, decimal carro Barcelona/
46 " 47
Pay es Llobregat . •

BLATS

046
443
9.5

Polpa remolatia

136

Tinca

9.47

OFERTES DIRECTAS
DE PROCEDENCIA

Citada Ex. O RO.
.
Ordis Witr. o Lian. .
.
8 6901. . .
Tritus. . • . .
Erps

me

O

N

1915

1537

19'0

1940
1961

1870
1865
1870
18e0

Mi

a
1841
1801
1805
1825

111
1 5 40
18411
1911
1831

maca°

o

COSA °RUAR.
Tinta anterior .

Ooertura
Segon telegrama
Tinca

1003

isis
1820
1340

1700

1701

1814

1712

o
1764
1770
17 651
1780

Frenes
Solases
Belgues
Lfres.
1.1tures
Dblars .
Mares.
Pelo argen)!
Peso tirugual
aets

O

anterlor
. •
Obertura . . . • • •
segon telegrama • • •
Tanca

TWIC8

Londres.
Nora York
beigica
Fspanya.
nana
Dinamarca
Holanda.
Noruega

Mars

1284

1373

1260

i'63

Eakellat.i leer
1580

suma
Praga

Rumania
Austria
Portugal
Argentina
BruOlI
Grecia
Alemanya

1563

Aloa.

Atiza
DISPONIBLE EN PLAÇA

Alexandria Tanguea del dla

Gula Nianling (standard Universal)
Texas
Mema
An)' Poro
• - if--- a
11,3
190
7r,
g
lee
1
316
-2263
:tal/ella?
25.(100 Nie. mere 6.961,000 11/8.Fang 551.
Arrtb. ala se. 1113. des de l'id'agost
•
5.690,009
•
45,000 •
Arrib. sis EE. UU. «tundid. •
,j , n00
P
•
6,050 •
.
Vendes a LiverPool
Pransterencle 4,84 5/8
I. O
2343 23 33

Mihmount

Ale

TANQUES

2'11

13056 13130
2694 27'ff
12150 12075
37875
382
tesoe 10923
51150
523
10880 108'80
51950
1088e
5475e
72850
7560
1240
3800

485
120587
13075
10895
12013
2512
3432
253
1033
2383
1007
2036
16368
343904
4682
5900
3690
4662

/Wanda
França
Delgica
Italia
Suissa .
Espanya
Portugal
Dinamarca.
Noruega
Sueela
Alemanya
Praga
Austria
Argentina
Montevideo
Yile
Buenos Aire
votporatoo
Rio Janeiro

Batea

709

CAFE: Nöleit YORK
Stall

3131101 • . • •
1313teMbre•

SUCRE:

exnerabre • .

-

9

2,T4

e

t273

1....'

1
SUCRE:

mais

5all01. . . . .

161 1/2
ilo 3/4

Mais.

1;:1 1 1 "

BORSA DE

1

TAIMA RE L•N•REll

N1
. , ;',1 I

PARIS

Interior eep.
Exterior 4 r/. . .
llene Espanyol .
Ar. Alacant . . j 1,356
As. Andalusos .
()Da Caceree gay
Acelons Nord
1.019
' 390
Pamplona 1.• 1.. 1.1,180"
Darcelona 1.4
,Oh5'00`
Astürles
e(r.'en•
9...
"
5.310
Tabacs Filip.
nAnd
Itionnto
.
6.025
Renda trine, 3
•
% 4725
59'30
Nord B. sale .
040940.
"8.4
910'06•
"• 4.
•
•
970'00*
L.
1182'110"
Lleydes .
1,502
ASIR/lea 2.•. . Sarao.
Prlorat
. . . 1,007*
himen. cap. . asn'On•
valencia Utlel.. . 1,361
Maeant 2.• . .
14'10
"
. .
Cáceres ami&
. 9/5.0e•
Cordov68
. .
013'00•
AtIdtillillOS 1.. ver.

•

METALLS

I

BLAT: LIVERPOOL
Vare . . . . 1

'auno de piad

3/4
1/2
1 /2

80 1/9
82 1/8

3./1101,

Datara ...
Quilo de plata

1017 3 % 565930

Salidor . . . .
• 31305
Art o nt,

.13400
135'00
134'00
134'60
09.88e
34'09
7'0 •

8/4

MORESC: X1i7AGO
mar

. .

LlitITed
,

LeDRES

14.4 1/2 I
14.9 3/4 1
usre
14.9
14.9 1/4
%al'
15.3 3/4
15.2 1/1
Ál[011[ • •
/5
3
1/2
•
15.1
Setembre
)
BLAT: XICAGO

CANVI DE L'OR

Altons .
Isabel
unces 1 Va Unces
Petltes • . . .
Frenes

NOVA YORK

216
2'53
2'63
270

%are
lullol •

9
19

16 77
1657
1628
'
15-84

1668
1045
1623
1575

Elan

3 3/4
4 1/4

Coure Standard (complot) D.
Coure Standard («notan O.
aura Standard (3 Inesos) D.
Coure Standard (3 meros) O
Coure Eiectrolftle
Cauro Electrulltu•
D.
Coure BeSt Selecteci
O.
Coure Best belected . .
Etanv Standard (romptat)
Estani Standard (compita) O.
Een an y Standard (3 memos) D.
-Ls.an. Standard (3 MCSOS) O.
P1 005 riiranger (comptat)
llom estran g er (termini)
Spelfe r ordinari (comptat)
Speller ordlnart (terndill) • .
Fe740e

59'62
6975
6062
6075
6500
6406
b3'75
05'00
283'56
285'75
27950
2:P75
34'23
9412
3831
3750

Les suntestes de llana de
Londres

ANUNCIS OFICIALS

La ai3ena i darrera serie de vendes
de llana a Londres es tanrit la sellarla oasoaa ara!, el següent resultat: it14.con hales catalogades res
vengueren 30. 001). D'aquesta quantitat
73.5 01) enarca al continent, 39.500 re:taren a Anglaterra i 5.cani aliaren a

CATALANA DE OAS I ELE0TRIOITAT, 3. A.

America.
hagué Una baixa imtable que
per me en molts casos
co la tercera seimana de la sèrie i co
retiraren imites partides degut a :es
limitaciPns po9ades-en el preu. Durara
els tres darrers dies, per& sembli iniciar-se tin merintent ele competencia
en els preuo mis baixes que s'havien
establert els dies darrers.
En resma, eh arras de taica han
estat entre un 5 i un 10 per 1130
bäisa respecte (*.e les subhe.itcs doc•
Mime,
arribi al lo

Coillnatges
:113ncerla:
IRANS EXISTENCIEb
Tesas Parar, 1 d'Esmirna
(Orient)
1 ANUSATS A MA
en lotes mides i estile

.>èliz`1(r6_
,2

CALL,21
2curruz
TELF. 190 44,4'

En el sorteig celebrat en el
dia d'aval, per al reemborsament de cent deu obligacions.
de eonformitat a l'escriptura
d'emissió de les mateixes, ha
correspost la sort 015 onzr lots
de 10 obligacions cada un que
a continuació s'expressen:
Números

391
7.051
3.721
9.751
561
4.001
12.201
1.521
1.501

a

400

ii

7.060
3.730
9.760
570
4.010
12.210
1.530
1.510
12.930
12.810

it

a
a

a
a
a
12.921 a
12.801 a

Amb respecte a la prbpia es-

oriptura d'emissi6, es partitipa

interessats que podran percebre, des del clia primer de gep er prbxim, els dies feiners, la
quantitat de cine rentes pesseles per cada una de les religaeions compreses en els onze
lots suara indicats, reta deducció de l'impost sobre la prima
als

En venrer el primer de gener
prOxim rls etipons números 56

de la sig. ie D, 51 de la sacie E i
42 de la serie F. de les obliga.
dono d'aquesta Societat, es pnSE II coneixement dels senyors
tenedors do les maloixos que, a
partir de la dato expressada,
quedara oberl el pagament deis
lliures
esmentats
postes, a la Banca Arnús (Plaça
ele Ca(alunya, 22), loto els diea
feiners.
Barcelona, 23 de deserebre
rIP

El dit pagament ea verificara
en la Caixa de la Sorietat Anafimo Arnús-Garf, Passeig de
Gräria, número 9, d'aquesta
ciutat, mitjançant el lliurament
dels tftols reemborsables amb
el cupó número 59 i següents.
Barcelona, 23 de desembre
de 1925.-El director, E. Ralson.
SOCIETAT ANONIMA
" ELECTRICA DEL, CINCA S'
En viineer el ti del torrent
mes i el primer de gener préazim, respeetivament, el eupd
número 50 de les sèries A i
i número 27 de la sèrie C de
les obligacions d'aquesta Soeielat, es posa a coneixement
dels senyors tenedors de les
mateixes que, a partir de les dates expressades quedara obert
el pagament dels esmentats envine, lliures d'impostos, a la
casa de Banca dels senyors Soler i Torra Germano (Rambla
dels Estudie, núm. 13), Isste els
dies feiners.
Barcelona, 23 de desembre
de 1925.
COMPARTIR HISPANO-AMERICANA D'ELECTRICITAT
En virtut d'acord del Comite
del Consell d'Administració d'aquesta Compahjaki, adontat en
vista dels acords de la junta genera1 extraordinaria de 11 de
de 1921. i del Consell
desmbre
e
d'Administració n. 1e, la
s'nuanra el pagament del eupt
D - 6 deis llano de Renda "mesos per aqursta Companyia.
Sera pagable a partir del dia
2 de genrr de 1926, en la forma
següent:
1).-Cupó B - 6 dels Bons
Renda d'aquesta Companyia
' COI1VP/1 lis a pesos paper argentins, a raó de 8,75 pesos
paper per ctin6 o Ilur octiii •
valencia al canvi. a la vis la
sobre Buenos Aires del dia
que s'efertui el pagament.
2).-Cup B - 6 deis Bolis de
Renda d'aquesta Companyia

no oonverMs a pesos. paper
argentino. a ra6 de pesseles

o a l'estranger
Hile equivalencia al canvi
la vista sobre Madrid del dio
que s'efertni el pagament.
d'111313

El dit pagament s'efertuarÄ
en els següents Banee:
A Madrid. - Bine Central,
Banc Urquijo i p one de Rioeatts.

A Baroelona.--S. .A. ArnUsGart.

CATALANA DE BAS 1 ELED.
TRIOITAT, 8. A.
S'avisa els senyors tenedors
d'obligneions d'aquesta
tat, que el dia 29 del correnl

A Silba.. - Sane de Biscala.
A •russelles. - Banque de
Bruxelles 1 casspi

C.

A Bertin.-Deulsche
A Frankfurt a. M.-Deutche
Bank

Filiale

Fraillzfurt.

4en-,' •

1
A Zuric.-Crèdit Suisse.
A Buenos Aires.-A les ofirines de. la Companyia. Balearce, 184.
Barcelona, 24 do desdmbre
do 1925.-El presiden! 1141
Francese A. Camb6.-E1
secretari, Miguel Vidal I Guardiola.

MANS

SOLER i TORRA

BANQUERS
II i 3;; t3ONSUCCS, 113

ESTIA)lS.

NEOOCIEM ELS CUPONS

•

COIIPANYIA HISPANO-AMERICANA D'ELECTRICITAT
.1 partir del dia primer de ge-

venciment primer de gener de 1926

ner de 1926. quedarb obert en

següents Bancs:
Bano rrquijo, Madrid
Banc Central, Madrid.
Sane Discaia, Madrid.
S. A. Arnús-Gari. Barcelona.
Baile Eiscain,
Credit Sui,c, Zuric,
el pagament del rapó núm. 2 5
venciment primer de gener de
1926, do les ohligacions 6 per
(TM. emeses per aquesta C ompanyia a 22 de juny de 1950 , a
raO dc Ptes. 8,88125 per Obligao16.
El secretari del Con sol I d'Ad
rninisfraciA Miguel Viciad i
Guardiola.
els

d'amortització.
NO7l York

D'aval

Precedent

.6'o3
13700
3220
2860
3138
708

BOP3A DE LONDRES

DADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITJES PADROSA
11184011

Obligacions 3 per 100
Emisaló de 15 de Juny de 1897

BORSA DE PARIS

1712
1710
1:39

Balsa
Otea
I Upper
Bakelit?.

SOCIETAT GENERAL
D'AIQUES DE BARCELONA

SONSA bE BARCELONA

o

Cattfos-TapIsserlas

,

7 de Mal: 7 de farina.

kies
ILOIPTE (Elterp001)

M. el.

11451EREf

tiLTIMES NOVETATS

CATALANA DE GAS I ELECTRICITAT, 8. A.
S'avisa els sonyors tenodors
dc Bons d'aquesta Societat, que
el dia 30 del p orrent mes, a les
deu del matí, al clomicili social
(Placa Santa Anna, núm. 18),
es verificarit rl sorteig públic
dels següents Bons per a llur
amortització:
230 Bono (del núm. 1 al
30.000).
330 Bons (del núm. 30.001
al 70.000!.
290 BOns (del núm. 70.001
al 110.000).
260 Dono (del núm. 110.001
al 150.000).
Barcelona, 23 de desembre
de 1925,

NORD

D

O

1949
1951
1870

19-7

•

25 de blat; 1 dr

,

libly•

40 a 41
41 " 42
39 " 39

VAGONS ARRIBATS

4

NOVA YORK
Tanca anterior
Obertura .
Segon telegrama.
Tailed

estr.

Polpa remonsua pala. ,
28 a 29
T une de coco . . . .
3 0 " 40
Ferina de 111uoaa . . •
40 " 4
(Preus en pessetes eta 100 W 11105. arab
SIC, damunt carro barcelOns)

039
036 Nom.
951
035
eso
933

933
951
049
949

07,4
041
950
530

151
947
148
949

RUANO:,

FERRATGES

Altas p rimera •
7 1/2 a 3
•AlfaLs segona .
7 " 7 1/4
Palla Barg Ueta.
4 1/2 • 5
Palla cuna . .
4 • 4 1/8
Folla d'olivera .
Tre p adella . .
(Preus en pesamos eta 40 quilos, dio
mutis carro Bus-4101M

DIVISES

O

511.90.1
e72

LIVERPOOL

7.•

g

CENTRE COTONER DE BARCELONA
'renca anterior
Obertura . ..
Seg on telegralt..4.

Dies,

ASSOCIACIO DE VIATJANTS
DEL COMERÇ I DE LA INDUSTRIA DE BARCELONA
En compliment de l'article 59
deis Estatuto, la Junta directiva
convora a sessió ordinaria de
junta general, que se celebrara
diumenge, dia de gene? pròxim, u les nou del matí ale salens ele la tambre de Comer r 1
NaNegati6 de Barc lona (Casa
Lletja, 11i 7 principal), essent
l'orelró del dia:
Junta general. - Lectura de
l'acta de la sesei6 anterior.Lectura de la Membria.-Anrovació de comptes. - flony,,nció
rle Junta directiva.
Barcelona, 17 de desembre
110 1925. - Per acord do la Junta
'directiva, el secretari. J. Humee
Cots.

e

Gran assortit d'adornaments
per a vestIts. Galons metall,
tuls. flors, tissús volants, serrells. pollo, marabús, galano
ru0000 i hofons gran novetat.
Casa Reberfils. Banys Nous, 5,
Telefon 3938 A. Preus reduits.

FILLS de F. mit SARDA
BANQUERS
Rambla del Mig, núm. 1
(Davant

Tcatrr

Pw:uem el s cupons venclment I . " de Gener vinent

CAMBRA CUIRASSADA CAIXES BE LLOGUER
per a custòdia de valors, documente, joies i altres ebjee.
tes de valor.- Compartiments des de 22 pessetes anuals.

OSTICIES
CASA B`'N-TEMP> =QUINT .%N fr, , 7
Telèfon A. SMI

Eneirreee a domicili

EN COMPRAR.

XÅMPÅNY
no demaneu

Una botella EXTRA
Una botella ESCUMÓS
demaneu

Extra CODORNIU
Escumós CODORNIU
que nom

Mil
és garantia de qualitat 1 allò que In fet
Ioru! , rseJsn r ms EXTRA SCUNPS

ERNEST CRUSET ARRUFAT
VIDU
ha passat a

DE ZOE BERGMAN

minar vida ahir, havent feAt els AUXIIIS

(A. C
Ela seus afligits filio, presento i absents, germans, presents i &bonito,
polític Hans T. Moller (cómo] de N eruega) i familia teta. presento i abeente,
en assabentar les seves amistats de tan irreparable pèrdua ele preguen que el
tinguin present en Ilure motejes i se serveixin assistir a la mea mortueria
pameatge dc Senillesa (prep de la plaça d'Artós - Sarria. Tranevico 12 i 14), a
dos quarts de quatre de la tarda, per tal d'acempanyar el eadäver a l'esgléeis
parroquial de 8ant Vieents de Sarria, i d'allí a la sev a amera eetada. Gemea•
tiri de Lee Corto, pelo quals actee de caritat els quedaran verament reeeneguts.

NO ES CONVIDA PARTICULÁRMENT

Dtput, 24 de deaembre de 1925

LA

PUBLICITAT

U1ONICA BARCELONINA

blE;KVE,1 biE,TEOROLOGIC DJ CA1ALUNYA

d'avui: Lluciä, Metrobi, PanaiCanobi, netiro, Dr os ;
• Dellf bisbe.
;
aa.e • es Irmina i Tarsila, vergas.
—
¡IOTA NECROLOG1CA

D'EUROPA A LES 7 HORES:
Avança rapidament vera Escandinävia la depressha barornatrica, sota la influencia de la qual es re-

del corrent Avui, a dos quarts d' onze, a la Casa de Caritat.
Raf ala Vives Padrola, infama de
Lloren Mir i Cot Morí el dia 18
del corrent. Avui, a dos
quarts dort ce,
als

Josepets.

I.

DIA 23 DE DESEMBRE DE 1925
u. SITUACIO GENERAL ATMOSFERICA
2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A

A la Península Ibérica malora el temps, pera s'estableix el corrent polar, Inotrvant un nou descens
de la temperatura,
La zona de pluges i nevadas es troba avui a
Escandinävia, Alemanya i nord d'Itàlia.

ANIVERSARIS
Josep M. Roca i Roca. Morí el
"
RME DE SOLER I AUSIO
causat molt de sentiment la dia 24 de desembre de 1924. Avisa
a -Mataró de la benemèrita da- a les deu, misses a Sant l'ere do
les PueHes.
Anfs
4 Carme de Soler i Ansia, de
Josep Asencio Ibärlez. Morí el
catalt• vidua en primeras noces de dia
de desembre de 1924. Avui, a
aaquirrt Llobet.
'la finada presidia la caritativa dos quarts d'onze, lisiases al Bon;lauda Asa d'Orienes de Sant succés.

ECONOMAT DE BARCELONA
Rambla de Catalunya, 80 : - : Telefon 1557 G.
on a bes criares articles, trena ren:
Conyao Domecq 3 c,epes............

"

Iteposi en pauta rebi el seu afligit
la familia tota l'expressló
al riostra condol.

r.ab motiu de complir-se

ateari de la mora del jove Josap
;aria Roca i Roca se celebraran
• rai misses pel bel de la seva ánima
;l'altar del Santíssim Sagrament
San Pece de les Paellas.
La piadosa cerimònia será una noprova de com as compartit el
dol.
geiterem als pares i a la familia
ata l'expressió del nostre condol.
E1TERRAMENTS PER A AVUI
MATI
loan Valls, Salvi, 40, al censen•;:a Xara A les deu.
Niquel Paytubi, Regornir, 8 bis,
.1 kementiri Vell. A les den.
turne Muñoz, passeig de Gra:iai 66, a l'estació del Nord. A leo
ser.

galdomer Puig, Aragó, 228, al
Alentiri Non. A les deu.
Naldomer Garriga, Fraternitat, 31,
ii cementiri Vell. A dos quarts

"

"

BALLS AL MERCAT DEL
PORVENIR
Els venedors del mercat del Porvenir, com aterida i en obsequi ais
compradors que durant tot l'any els
afavoreixen, han organitzat per a la
tarda i la nit d'avui, en que, com
de costura, es trobaran oberts tota

eis mercats de Barcelona , unes fastas
a base de balls amenitzats per l'orqaestra de l'Ida Parc i altres fastas
que apareixen als programes que es
rcparteixen a les taules d'aquell merCat.
440fP • A'

3. VEN Åb allaaaratariab A
Altitud en matraz:
Direcció:
Velocitat en marres per segonr

Botera i

3 2!

er n;)

ninentiri Vell. A !es den.
Anna Campanyä, Argentona, in,

CIANA
Aquesta entitat celebrará avui, a les
deu de la ni:, la seva inauguració oficial al seu estatge del carrer de. Sal-

meron, 183 (Bar Alemany).

Durant els dies 24, 25, 26 i 27 hi
hurà bulle. paseatemps i fastas tipa.

aaNaV. WNW. Naaa NNIV.
ti
lo
9
6

podem afegir per noticia que de les
mateixes ens ha estat facilitada per
l'esmentada Societat, les que a continuació s'expressen:
Gener de 1926, expedició italiana
en el vapor "Neptunia"; mara , expedida amb turistas de la prOpia nacionalitat en el mateix vapor; juny,
caravana en el vapor "Principe
ladina". amb turistas italians també.
A jutjar per les caravanas d'antiga
noticia i aquestes de les que donen/

aendents del qual excedeixen del 4

pia) se celebraren les anunciades si-

per roo, se substitueixen les distànc i e s efectives per altres de mes aplicació, resultant la base quilomètrica
cmelcom més recluida que la de la
tarifa general i amb aixO es china
Si viatger que utilitzi els trens directas la facilitar de prendre el bit-

multänies d'escacs a cArrec de l'avantatjat jugadorfenyor Sandra, que
taren força interessants. El resuitat
ft-u el següent:
Partidesi4perdmics, ciotze.
Guanya n les senycretes: Amélia
Peinado i Paquita Anguera, i els senycrs C. Ba:art, J. Rosal, A. Mar-

Ilet per a les estaciona del transarreflecte i evitar-se la molastia d'haver de baixar a Ripoll.

compte, pot assegurar-sc que l'any
1 926 s'assenyarä a Barcelona per un
increment notable del seu moviment turistie.

L'esmentada Divisió de Ferrocarrils té sotmeses a l'aprovació superior algunes tarifes cspecials, que ul.
Ira ésser d'inter è s general, afavorri.xen molt la comarca servida per

6IVI11 LICOR

aquel( ferrocarril i aquesta capital.
Les dites tarifes les donaren/ a couèixer tan aviar cono siguin aprovades.

AGAFAT PER UN TREN
A l'estació de Sans Vicents Gómez

FABRICA DE
JOIERiA tPIATEM

Guitart, de vint-i-nou anys, volgué pu-

barat,

FIEL 1) 'A.OR1OL

un tren en marxa, relliscä i
fou agafat per un vagó. Li amputà
jar en

ectze.

TORRONS extres
Dolços usell
RASSAHRS, 32 - Tel, 3474 A.
(entra c. Princesa! P. Bonn)

Plus 1 qualitat sense
competüncla

26.

Florentina Gómez, de 4 mesos,
Sarit Jeroni, 1, al cementiri Nou. A
as
earme Berns, de 45 anys, Portaarassa, 19, al cementiri Vell. A les

A

consequbc :a d'una empenta d'un

xicot, Joan Espino García, de set
anys, caigué i es trencä la tibia dreta.

altre

trem.

laolons Rocavert, de 73 atlas, S o

al cementiri de Sans. A-craios,9

les :tres.

'Masa Fontserf, de 64 a nys . Corta
Ca itlanes, 55 0 , al cementiri Non. A
lSS )res.

E?igèr.ia Garcia, de 3 anys, Rapar4, al cementiri Nou. A les

Puej.

Zvarista Ponce, de 77 anys, plaga
de f i gueres, 5, al cementiri Nou. A
lts tres.
Itsep Sabanas, de 34 anys, Coalla,
3,1 al ceinentiri de Sant Gervasi. A
quarts de tres.

FUNERALS
Dolors Santiago Soteras, vídua de
bizon Soli i Canal. Morí el dia to

tri -

12113 - í

A. BORDAS

Piza de unta Anna, Min. 7

totes

XEREÇ I CONYAC VALDESPINO
—
CARAVANES ESTRANGERES
La Societat d'Atracció de Forastero d'aquesta capital ha rebut noticia
de l'organització de novas caravanas.
A les que ja tenim anunciades COM
d'imminent arribada a lb nostra ciutat,
3”7,

BARCELONA

dues cantes.

CIUTAT N97

Sangra

.

1 -;,*

[tatuaras

J. Colldeforns

Han quedat redores a l'Asil Duran.

99, Salmeron, 99

Especialitat en llana contra
el reuma.
SESSIO D'ART
L'Alcacil Obrar del districte II ha
organitzat, per al vinent dia 27, a les
cine de la tarda una sessió íntima
d'art, en la qual prendran part un escollit nombre de concertistes i capeodes.

JOGUINES?

La millor hat de vaca que hl
ha a Grecia da la que es ven

a la Granja del oarrer de Verdl,
núm. 56, per asar pura I cense
desnatar, I a més, de vaques
quo pasturen a les rodalies.
Tasteu-la I us en oonvenoerou.
Tambá es ven nata molt bona
I mantega de La Seu
Serial a domIcill, cense augment de preu.

LOS IMPORTADORES
37 al 41, Boqueria, 37 al 41

Engras i detall

A Climent Vilanova Bou, de vint-

i-nou anys Ii agafaren el braç esquerre entre dos carros. Presenta contusions i probable fractura de l'húmer.

1000 2000

metres per segon: 8, 8, 1. — Estat del cele quasi seré, seré, quasi sera. — Classe de núvols: fractocúmulus; cirrus.
Temperatures extremes a rombra
Máxima: 151. — Mínima: 87. — Minfrna arran de terra: 8ala — Oscillació termométrica: 64. —
Temperatura mitja: 1'9. — Precipitació aiguosa, d es de les 7 liores del dia anterior a les 7 hoces del
dia de la data en milítnetres d'espessor, o sigui, litres per metre quadrat: o'o. — Recorregut del vent
en igual tarara: 200 quilòmetres.

QUINA MOMO
per elaborar bo I vendre

500

en

Con-22 Va I e-rnIno "F. I.. D."

A .;OfIRE EM LUANYARAN

250

Baròmetre a zero i al nivel l de la mar: 7608, 7639, 766 0 milímetros: r,o14'3, 1418'5, 40223 milibars.
— Termòmetre a l'ombra (sec): 10'7, 14aa, ri'9. — Termòmetre a l'ombra (humit): 123, 9'5, 36. —
Humitat (centéssimes de saturació): 31, 52, 61. — Direcció del vent; W., N., aa l . — Velocitat del vent

Ahir a la marinada fou sorpres forcejant la parta d'un quiosc de rellotgarla del carree de Manco, un tal Núp ez Ponzä, de 38 anys.

CA MISERIA
SANS

a Me Vi tteires:

-.5

.a

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horas d'observació: 7, 1 3 i IB horas

PUNA.

PENYA RECREATIVA VALEN-

I/osa barra Bruch, 41, al cemenA les deu.
jlisepa Comas, Portaferrissa, 19,
sl cernentiri de Sant Gervasi. A dos
guatas d'onza.
Ilrancesc Sabater, hospital, al ceNou. A dos quarts d'onze.
TARDA
Fausta Castañeda, de 61 anys, hos;.tal Clinic, al cementiri Nou. A les

•••

...

.........
••• ••.......
..• •...........
••• •.. •........
•••

••• •••

Bouvet-Ladubay carta d'ora.
-Gladiateur" cavall.........................
cristall
.
Pommery Grano. sec extra sec...............
Veuve-Clicquot carta blanca.—
.........

A-PirGERONIBIO

Josep Subirana, València, 98, al

tira Nou.

.........

••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
XAMPANYS:

Vicents Puig, Bruniquer, 45, al
aenentiri de Les Corts. A les deu.

cementiri de Sant Gervasi. A les
neta
Maria Correas, passeig de Fabra
Puig, laca al cementiri de Sant AnL• au. A les deu.
Lluís Otin, Hospital, al cernenti:i
You. A les vuit.
Adelaida Guasch, hospital, al ce•
tientiri Non. A les den.
Pere Bofarull, Travessera, 18i, si
cerdentiri Non. A dos quarts d'onze.
Antoni Bertran, Corts Catalanes,
653, al cernentiri Nou. A dos quarrs

"

del Mono... ...

"

•JOAN VALLVE I PUJOL

rebe cristiana sepultura el cacaer del malaguanyat senyor Joan
lavé i Fajol, renterrament del
,41 tau la prova de la consideració
/es simpatías que havia sabut capaase.
les demostracions de condol que
rea la desconhortada familia ategim
testimoni del nostre sentiment.
giS EP MARIA ROCA I ROCA

2

Conyac Martel V. O....
" X X X... ...

;Je.

olida i

EL CARRIL DE RIPOLL A

PUIGCERDA
El Ferrocarril Transpirenenc de
Papoll a Puigcerdà, que explota l'Estat, sota la direcció de la Segona
Divisió Técnica i Administrativa de
Ferrocarrils, ha estat autoritzat ner
adherir-se a la tarifa especial de
gran velocitat número 1°9 de bitIlets quilometrics, si be degut a les
cxcessives despeses d'explotació, les

torell i R. Lumbreras i empatà

PORCELLANES

g,s; Inmuta t mobject,s por a presents.

Croacia de la

COBERTS ESTUPENDS DE
NADAL, a 8 pesarles; vi i xAnnPANY compresos.

Segueixen amb axit creixent
els coberts a 5 pies.; vi i xampany inclosos. Pensid a preus
económica.
CABANIENTS I BANQUF7S.
HOTEL RESTAURANT Re felZ,N1
Passeig de Colomb, núm. 22
Te,;2fon 1499 A.
Al carrer de la Riereta dos individus simularen una baralla i en intervenir-hi Joaquim Vicents Teixidor per
deacornpartir-les, se li llançaren al
datnunt i ii prengueren la cartera. que

REAS

13, Rambla de Catalunya, 53

Pre ente per a Mal

Jaguines ingtruztives

"Acuno"
Prraleria

Radiataiefonla

GAFE DE LA RAMBLA

Poulardes. gails c capons per

Material Escolar i Cientafic, S. A.

a Nadal. Rebem enceraos,

1111111011.11,122,12E.I.M..1331:17.131

d. ESTEVA !BARATA
Ronda UniversItata núm. 7 t:

ELS MILLORS

as e tea. a

LLIBRES

D'ART

vidtia

\T

..n..anemnaatermn,r.....nw;

iesAnSgeise.sreess:
AIXELLES u eariL, ima os,
d

mes sIe 1 v,ss . scsts a preis roon0mloS.
Ostra & El300011. Ferran, 36

Els mossos d'Esquadra han detingut,
a Mortjuich a Tomás Nallor Javaloy,
el qual s'ha confessat autor de diversos robatoris m'ilesos a la tnuntanya.

, o xina ¡untura al tren,
sense rival.

en venda a la

HA MORT

1.Iib eria Cataitinia

(A. C. 5.)

Plaça do Oatalvnya, 17

néts, germana política JoEla Sells fills Ra non i Dolors Targa, vídua d'Amat;
i parats tots, fan saber tan doloRapa Amat, vaina de Vilanova; nebots, coÑos
i els inviten a alisistir a l'acta de l'ente rr arasa pèrdua a aura a alias i coneguts,
a les tres de la tarda, per acompanyar el cadamena que tindrit llo avui, dijous
número II, a l'església parroquia! de Sant
ver dee de la casa martuaria, Badén.
seva darrera estada, Cementiri Nou.
(rail(
a
la
i
les
Fuelles
Pare da
NO S'INVITA PARTIOULARRIENT

lirtta"

Plaça do l'Angel, 12
Satinaron, 1 8-Plaaa Sta. Anna, 18

LA Ci11113\11ES11111

Besturnt

• •

Atencio:

Estufas de petro-

"as,
brasers, etc., en troba 'reu gran assortit a la casa Llorens Germana. Rambla de les Flors, 90.

ESCACS AL CLUB RUTY

LO PEZ
Diumenge passat, a l'estatge del
Club Ruy López (Aldana, 9, Olyna

CRISTALL D" e°nles;
veta ' sel en
eri"atumor
as.
BACCAR ss T

ART

DE

ANOS RAMOS

competencia.

Palay°, 10

i

Veleu capen:104 1 consulteu Preus.

gegaleu liares!

,,AdetReeeJk~agettl

ha llibres per a tots. Per
a loto els gustos i totes les
Hi

TITOL HONORIFIC

aficions.
lii ha Ilibras de ols els preus.
LLIBRERIA SLIBIRANA
Poraaferrissa, 14

6%1 "MA3 NRYP., PTP.A"
Valancla, 2132, entra Arlbau I
ifluntener: - Telefon 2054 G.
Pone Preso- i elailórat ala pròpia Granja. Especialitat en bolifarra catalana.- Gran assortit
de capons i pollastrea criats a
la mateixa. Torrons de totes
menes. Lieors, xampauys i vins
de totes les marques.
SE SERVELX A DOMICILI

Ha estat nomenat. pels seus mè-

rits professionals Acadarnie de la

Reial Academia Hispano Americana
Ciéncies i Arte el doctor josep
María Peyri.

PABAIGUES Parran, núm. 14
MONEDERS Gasa CL kPLS
Suereres de cristalí amb nansa
i tapadora ben nique.ada, a 60
c','..ntims. no les cerqueu mas
que a la veritable fabrica Lluis

1Nglada, Rambla de les

Flore,
núm. a. i Ronda de Sant ‚entona núm. 5.

Aperitiu "Jerez-Quina" Váldespino

Rotor:loa ime per evitar o Caree
la raalauaa, la indlns casa Ca usar

La Barreteria °OEA, de la
Ronda Universitat, •I, desitja
a la seva clientela i a/ públic

DE VENDA A LES FARMACIES

en general felloas PASQUES de
NADAL I pròsper ANY NOU.

El millor present as un equip
• Lingvofonú. - València, 245.

S 1' A L L itrlsM°.de
ST. I.AMBERT 7,:xrde

CR1
3;AL

París en seis ccc q o taida.
narnrmarld
locador. GOIFE & ESCODA. Forran, 39,
TORRONS 1

ANI- IAPOPLETIC DERDAGUER

LES REV

srEs

"EL BORINOT"
Avui surt el número roa de "El Borima". setmanari de literatura i d'hamarisma, amb la página del davant
amb un magnific dibuja. i amis variat
text, articles i comentaris crítics,

nato per E. Roig i Raventós, Jarli
Arutu^. L. Bertran i Pijoan, i d'altres.
També porta, una bella repraducei6 nacaienrz amb una pacsia de Joaquim
Fraguara.
Continúa la interesantísima publicadó de facsímil; de portadas de pe rròdics diaris apareguts a Catalana&
de cera anys enaä.
"L'ABELLA D'OR"

NEULES

superiora, a l'antic i acreditat
Forn de Sant Tust. Palma de
— Sant Just, núm. 8 --Er. un tramvia, a la plaça de Catahinya, ciprina] el moneder a Francisca
Pensar i ii prengueren uns valors que
portava al Banc de Catalunya.
-

En les próximas fastas compreu tole els vins, xampanys
licors en ampo:la i a doto, a
VI MARCA CLARIANA

Rbla. Catalunya, 95. Tal, 3257 A

UN PESSEBRE AL CENTRE
EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA
Dissabte, diada de Sant Esteva,
zaobrirá al públic, al Centre Excursionista de Catalunya, Paradis, co,
principal, el pessebre que exposa
l'Associació de Pessebristes de Bar-

Es a punt de sortir, amb aquest tí.
el calendari per a l'any 1936 que

tot.

per la seca presentaba vetitablemelt
exquisida eanstitui•a ura naretat remare:ab>. una publicaciti ino/t atractiva, tirada per la casa Altés.
Es tot tirat en excellent papel"multé", co que permet de donar
unes iHustracions. totogravats, dtbui-

xos, caricatures, amb netedaa i rinor.
El wat is tia* varia: i suggestiu

cantes, muda:lea tolle -lore. paesies.
notes histariques, joes i datares. amb
profussió de gravats per tot.
celona.
Porta un autagrai d'En Guintera.
Es podrá veure fins el dia de la un gravar antic de Pau Claris: baixas
Candelera cada dijous, de quatre a I d'apaca; reproduccions artistiquas

••n•

BEN MENJAR

El mIllor Illbre do oulna

J.

cortit. recua sonso

Ahir bou fasta en tots els centres
oficials de la cimat.

La casa FERRER MESTRES,
Agència del Xampany FREIXENET 1 NOTA, desitja a la seva
nombrosa eflentela i amics
fastas de Nadal i millor Any
Nou, i al mateix temps els ofereix el .5 P U 1) en despatx del Passeig de Gracia, 67.

°luda "t_ii

6.85
9,80
12,80
12, —
f2.07,
13,53
9,—

tTrit:

GRIFE al ESCODA. Forran, 36.

TO RHO D (I, PUM]

6,15 not. gran
5,60
5,35 "
12,40
11,35
7,40 ", 1 litre.
6,60 " 3/4 litre.
4,10 " 1/2 litro.
7.65 " gran
4,10 " patita.
5,70 " gran
3-75 ^ petita..

Moet Chandon, carta blanca.-- ............
TORRONS: olasse extra pura:
Xixona. Alacant i Guirlatxa...
...
7,25 quilo.
Xixonamollar.............
••• ............
8,25
alassapä, Cádiz i Iema.... .„
••• ......
6.75
elasse extra: 2'50 el rent
ASSGillY1DA SECCIO DE XAROUTERIA
NOTA. — Fi timbre n .25bil a cartee
• rfrI
auzalt.,:art=acufflürsxml'il sper a ça, per a compz nyar j 11M- set, i els dies festino de cinc a vuit
rar gratuitament els prestataris, lea de la vetlla. Es faciliten invitacions
robes que tenen empenyorades, es- gcatuitament a l'estatge social, Avinpecialment la roba d'abric, tan ne- guda de la Verge de Montserrat,
cessària en aquesta apoca, a la dita 34, primer (Gràcia) i al mateix CenInstitució, Organisme de Préstecs tic Excursionista.
prendaris de 'la Caixa de Pensiona
Es recorda als interessats qua el
per a la Veliesa i d'Estalvis.
dia de Nadal es tancara definitivament la inscripció al Concurs PúELS MONJOS DE MONTSERRAT
bale Infantil de Pessebres.
ea recomanar el seu licor. adverteixan que no és legitim del
Pastilles Laxants Prats
Monestir tot el que s'intenti
vendre amb nom diferent al seu
JOIES , VERITABLE OCASIO,
regis t rat
i Maltees usats de totes olas"AROMAS DEL MONTSERRAT"
scs. Preu fix. Tallara, núm. 41.
Demaneu-lo a Colmados, Drogueries i nl son únic dipòsit:
Al baixador del Passeig de Gracia
Fcnollada Serra. Barcelona. Loren detinguts dos nois, de 1 3 i 1 5
anys, els quals
javen sonso ballet.
RI nn r TALLERS
Amontillat
"Inocente" Valdespino
q.9 M. PLLROLS

cecee & ESCODA. Forran, 36.

senyor M. Ferrando.

contenia 375 ',metes.
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Warch
Na Dolors Vilnova
Joan
Targa
de

el

BE

visita allane el

LES 8 HORES:
El cel esta completament sera a Catalunya. Hi ha
venta forra del quart quadrant.
Durant les darreres 24 llores salan registrar alguns xàfecs a la -regia pirenenca.
La temperatura ' máxima ha es tat de 18 graus a
Barcelona i Figueres, i la n'anima de 7 graus sota
zafo al Ilac Estangent.

gistraren violents temporals a les costes occidentals
d'Europa durant els darrers dies.

VOLU GOIVIF'RAR

Coildeforns
99, Calmaron, 99

Swetars llana i seda de tantasia.
UN BELL GEST
Donant una nova prova d'amor
envere eh pobres necessitats, Eis
R. al. S. ha Iliurat la quantitat
antes mil cinc cantes pessetes a la
Germandat de la Mare de Dar' da

BANYERrS LAVABOS
ESCALFADZRS
B n DETS
CAMBRE.9 DE BANY

WATERS

JAUME SAURET
7 • PELAY0 • 7

1

Dijous, 24 de desetnbre de

LA PUBLICITAT
bost•n••••,..ka..n

Li YÚS1CA

:.mb assistència del delegat del Patronat de Previsió Social de Catalunya i
Balears senyor Duran. i efe represen-

ELS TEATRES

estudiats per a l'objecte que han de
tomplir, i amb els elements amb que
compta el "Metropol", és segur que es

la vida provincial

Santa Seu el nomena "Prelat domèstic de S. S.", en premi de la seva
tasca parroquial en l'ereccie deis
temples de Sant Joan d'Horta i de
Sant Josep Oriol, d'aquesta clutat.
MISSA DEL GALL
A MONTSERRAT
Cobertes ja totes les places dels trens
especials que el Comre Social de Betltrft ha organitzat per assistir u la
solemne i típica Missa del Gall que 50
celebrará al Monestir de Montserrat,
avui, nit de Nadal, es recorda a tots
els inscrits que l'hora de sortida és
a dos quarts de mi del vespre amb
els tramvies especials que sortiran del
carrer de Vergara, o a les nou en
punt a l'estació de Mageria. que es
l'hora de sortida del tren especial.
ESGLESLA DELS PARES
CAPUTXINS DE SARRIA
Nit de Nadal. — A tres quarts
d'onze, processó per portar l'Infant
Jesús a l'església i fer la primera
adctració, cantant-se després les
Maitines. A les dotze, missa del
gall, que celebrarà per prjrnera vegada el R. P. Fra Llue de Batet.
Es repartirá la sagrada comunio
1 al final hi haurá adoració, mes,Ire el nou sacerdot dirá les dues
misses de consuetud. En acabar es
cantará. un "Te Deurn" i hi haura
besamans.
Al metí se celebraren misses de
les sis a dos quarts de deu i a les
onze les tres darreres.
La fundó de la tarda serio a dos
quarts de cinc, cantant-oc el Trisagi
i acabant amb Eadoració de l'Infant
Jesús.
El dia de Sant Estere hi haurà
mieses a les sis, set, vuit i nou, i
la tarda funció dedicada a l'Infant
Jesús, a dos quarts de cinc.
Diumenge, dia 27, ee celebrará la
iunció reglamentària del Terç Oramb rnissa de comuniä general
a les vuit del rnati i conferencia a
les quatre de la tarda, acabada la
qual es Ilegirá pel germä cronista
la crònica de l'any, seguint despres
Eacostumada iunció. Al final es repartirä el "Sant i jalma",
OBRA DELS EXERCICIS
Al Casal de l'Exereitant, Canuda, 4, principai, es on es reben les inseripeions per a la
tanda que a la Casa d'Exercicis
de Sarr:it donará el P. Val let
des del 28 de desembre al 6 de

veurä afavorit per la nostra societat
tacions obreres d'aquella comarca.
OLYMPIA
mes selecta.
ES EL MES COMODE1
IMMOOIA010 D'AMOS DE %A
Resultat immediat de l'esmentada
Com de ensturn, avni. eltjons,
Com ja hem Zis, el projecte i execuMIMO*
' •
Recollim de "La Noche" la següent
visita, ha estat eafiliació al Regim de
la setena cie és de "Lena S. A.", a l'obra del
Dirá.
es
a
la
tarda,
ormació :
Manta Selva I Joan Mass11
Retiro, de mes de rso obrers agricomatinee infantil d'Olympia. i a qual ha collaborat l'escultor "Mate" in "Se
nos asegura, por persona de la
Oteen roen&
'
les.
nil. es presentaran poros amh les figures en pedra ir la fit- intimidad del presidente de la Dipula
L'expressada tasca de difusió de les
El . segfAri concert done per
aleaecione, que en:abarate de' xada i les de maielica de l'interior del
tación, señor Mili y Camps, que éste
¡tanta Selva i icen Massiä a modalitats en l'aplicad6 del Retir
completar els program e s/ que
A mes a més ele segiients indasno contestará a los comentarios puesJ'Asaoetaetd d'Atetes de la Mil- Obrer en el camp. previa a receló per a les pròximes testes ha bar.
en el bar "Metrials
han
intervingut
*ices fou, cona l'anterint que res- inspectora, continuarä reelitzant e se en preparat ltt Dirreció de l'Olym- tropol", la casa "Uralita - , de la qual tos por el señor Puig y Cadafalch a
la nota de liquidación de la elencovenärem, una aessió exquisida, les principals comarques agreries d'a- pia.
són els sòcols i sostres "Dekor"; Sada les que es fan rieordar amb euesta regio.
Com l'any passat, divendres . lat germane, Torrededia. Margalef i munidad de Cataluña."
capecial complaença.
COMISSIO MENTA DEL TREDiadn de Nadal; dissable, PiaGeixene,
En el programa tingueren la BALL EN EL COMERÇ DE BAR- da (ir. Sant Esteve, i diumenge, Castell Tort, ebenisteria:
pintura; Rigalt Bulhena i Cia., cristalls
important
els
partiCipacid mis
es farit hirvió nIe Circ atril) pro- i feria ; Tapies i Llorens, metalls;
CELONA
Anuari Lis Afilies de
grnmes extraordinaria. barda i Lloberas germans, electricitat i lamUntes. Començava amb la SonaEn la temió extraoedinäria celebrata en si bemoll, per a piano i da per la Comissió Mixta del Treball nit, i lambe igual que l'any fpisteria; Manes i Oms. aparells de crisl'Art
de Mozart, j la de Tartini en el corneen das/tiesta ciutat, el dia passat. eieS d'avui ha romenent
Vila Cabos, obres; Pujol, errozsdoli i piano , anomeneda "TM- re del corrent mes de eesembre i a ja el despatx ele leer/Wats per talleria;
eaics de gres, i Pujos S. A., taulells
Acabem de rebre l'Anuari dele
au del diable". A la segona part proposta del Comité Paritari del Grup a totes lee cementarles fundel bar.
Anees de l'art litúrgic, bell coronaflinraven composicions curtes
cione.
s'acordä per unanimitat el segeent
En la inauguració del "Metropol". ment de la primera Exposició, glosa
Leclair, Pergolese.
TEATRE VICTORIA
de grietee general.
les amistats i la premsa foren obsesuara.
Naedini, una,d'autor detsconegut acord
ele
fesdies
1/1,1Ele programes dels tres
Es declara ebligatória per als
quiades pels propietaris duerme nou
Esplèndidament imprès en els
¡sic pece (piano sor; de Scartas de Nadal, són:
gatzems i deepatxos de filats i teexite,
luxós
establiment.
de
l'Aires, ornat amb una bella porlitti que ea donaven en primetaren.
"Mesasen
Deniä, divendres,
tan nacionals com estrangers, de cató,
Felicitem els senyors Mariné, Font
Obiols, pròdig d'illusrit andicia; i la tercera part llana, asierre lii nitres similars, Ea- Janot", de Guitnerä, i "La crea de la 1 Cia., i els desitgere moltes pros- tada de Josep
tracions i de gravats. és un llibre que
14 cdttpliren la Fantasia op.
Nit,
Lasarte.
muda", d'En Pitarra i
nomenada eennana anglesa. advertinthonora llurs editors.
(PlaTter), i la Sonata op. 105 se que la jornada de treball no poslrä la comedia CAlfons Reme. "La Cia. peritats en el eme negoci.
Els noms de Josep Tarré, Manuel
:(piand i dolí) de Schumann.
tutela"
i
el
joguet
d'En
Ruesins
el,
éster superior de vuit botes i mitja
«SMON/M.1..
Trens, Josep Gudiol, Antonino Te' . La perfecta lucid d'estil que per dia laborable.
"Gente bien".
nas, autors dels diversos estudis, són
ni In Sonata, de 'Mozart palceaDissabte, tarda: "La Ciutadella"
precedent acord començarà a reuna garantia d'equest Ilibre l'aparieiö
r p ó dos artietes, i les delica- girElles del din primer del vinent any "Gente Nit, el drama d'En Pidel qual saludeob amb joia.
dadas d'ezpresai6 que caractei
el
sainet
e
tarra
"Lo
ferrer
de
tall
En parlarem amb l'extensió que
ritaihn la relató magnifica que 1926. que 'es ia palie per initjä del d'En Vilanova "Que.. compra madeiANTOLOGIO
CATALUNA
Ço
mereix.
de Iß bella obra ens oferiren, "Boletin
Oficial de la Provincia" t.
catalana
ideaEls esperantistes
disposaren ja da le millor ma- premsa local per a coneixement dels
Diurnenge, tarde: "La cree de la
listes i ferms lidiadora acaben de
nera l'auditori, que rebe
masia" 1 la cerneslia "Toreros intidesees precedente.
als
interessats
donar
una nova emperna a la divulinterpfetaeid i les sueessives
veme". Nit: "La fiare", d'En rb,!55ide la literatura catalana per
pació
amb un entuttiasme vivissim.
nyel. i el quadra dc CO561/6.5 V11261misiá del bell idioma internacional
la difícil composició
1110; "El carro del
Esperarte: la publicació de la KataTartini, En Massia, menee abanTEATRE BARCELONA
luna Antologio, antologia de poetes
CARNET D'AUDICION S
donar mai el to de noblesa i
L'empresa del Barcelona, d'acot d
i prosistes catalans en ceperanto.
lIgnitat que admirem en aquest
Per a avui, a la tarda, i al vespre:
de
la
companyia.
els
Mes
milà
de
les
fronteres
lingüiseis
directors
arnh
telele com una de les seves miCalella. joventut Sardanista. Cobla
tientes de la nostra terra, la Kataactora Ricard Shne-Raso i Pere ZegrlLora qualitats, mosträ brillantLa Princiied de La Bisbal.
luna
Aritologio
es
esperada
amb
runa,
ha
combinas
per
als
tres
dies,
a
reels
asee som posseeiI tots
la Me programes irercaoree interés: els esperantistes catala tarda i
•ursos d'una técnica perfecta,
lene n'elan sabut fer una propaganda
ment cómics.
domini que Ii permet de superar
seriosa i erren cc desitja coneixer
Demä, divendres, primera ¡esta de
L'hmeuatge a En RussiEyol
amb elegant naturalitat les mis
LA CONFERENCIA D'EN RAEalt gran de cultura i maduresa asNadal. a la tarda. l'entremis "Mentir
ourrIplicades entremaliadures.
FAEL
BORI
•
a tiempo" e la tragedia grotesca d'Aveolit per l'idioma dels catalans.
Ben merescudament fou ovaEl Comise d'honor per a l'homenatge
Eis el sale) d'actes del Foment del niches "Que viene mi marido!". Nit,
La dita obra, que consta de ero
eionat i cridat repetides vegades
Santiago Russinyol va reunir-se
la
darl'entren/es "Sin palabras" i "La tresTreball Nacional tingué Iloc
Planee. formas 22 per 16, co pot comiregtrildn.
a l'Ateneu Barcelonés,
prar a les llibreries Catalänia, Poli- ahie, dia 23,
Lea delicades pägines de Por- reza lliçó técnica del segon curset er- ra g a de Laiuente".
per a tractar del pla general de les
glota. Italiana i Nacional i Estrene
Dissabte. tarda: ''Dc pesca" i "Yo
pera i Leclair. Pergolese i Nar- ganitzat per la Unió Sindical de 'les
testes .
dini., i l'exquisit -Larghetto" Arts del Llibre. El local esteva ple a pecador". Nit : ahogada de f en- gera.
Va acordar-se la celebració d'un acanbnim. que causà excellent im- vessar per un palie especialitzat, en sor ".
te popular que tindre efecte a Sitges
ROMEA
preasid i que fou repetit, froba- la seca mejores, en les arte gräfiquee
TEATRE
CATALA
el segon o tercer diumenge del mes de
:en tambi en En Massiä l'in- i els emes derivare. La conlerencia esNa poden iesg er mis atractius
gener.
tarpret ponderatt i intelligent, teva confiadu a En Rafael llore tecnie erAgrnmrs que riereis al m'Odie l'emLa nit del mateix diumenge es dojbst en el a matieos, al qua l no eepecinlista en raiestigens de puhlicitat piresa d'aquest teatre per a l ee tradiisatis una l'unció de gala al Gran Teacientifica.
qui
despees
de
brees
paranfinors
subtils
e;dapen del
les mis
tre
Liceu,
representant-se
les obres
de cional,/ festes /:e Nariz!:
les de presentació•del vice-president
d'kquesta deliciosa música.
Diada de Nadal: segons tratlicianal
d'En Russinyol: "L'alegria que pasir
Miguel
i
Plaseny
I.
Ll.
a
Blanca
Selva
S.
.11em.-d'agrair
costum. tarda i nit el grawli ges especINSTITUT DE MEDICINA
ea - i "La nit de lamer". dirigint Pornas. desenrotle el suggestiu i interesque
ens fin assaboilevetat
PRACTICA
tacle "El:, P27110fC15".
questra
l'autor
de
la
música.
mestre
rii. Lee 5iS peres de Scarlatti sant tema: "Les artes grafirmes i la
Diada de Sant Esteve. A eles qtarts
En la sessise eicntifica celebrada Ende Morera.
sdn'intereseantfesimee i eneisa- publicitat".
de guatee: "Els Pastores". A dos
El Comise va acordar reunie-se en
a r Institut • de Medicina Práctica ha
Els conceptes ernesos pel senyor Bo- Quert de sie: "Matemetiques" "Seny
(Jetas, ron) teta la música d'ael doctor Torelló Cendra el 1E05 5uccessius per a ultimar les dades
tjnest refinat. Interpretades ma_ ri eemeetraren el gran demini que té i amor, amo i enyor ", ei grandies exposat
de la festa, els gneis s'a‚tu concepte cientific a propesit de
i
preparatius
glatraltrent
per la eminent pia- sobre la materia, eseent cxposats en exit de l'Aveli Anis, a la ni :, progredel mio°por:a/flamero. Tot fa prenunciaran
n'iota. engrescaren d'una manera forma clarissima i arneria que icien tea Ruesineol. "Els sacie de Vilatrie- In s alteracions funcional;
que resultará entusiasta i re yesveure
cardi. Fundament á la seva tesi en
etraordineria el públic, que deblement interessant el cure de la di- ta" "L'aleada que passe".
lestudi de la tonicitat cardiaca i tiri tut carácter excepcional l'hemegire demanä amb insistineia la sertació. El destinen conferenciant
esDiumenge. a !e primera seesiä,
que Catalunya dedica a l'alta
gloeeä amb observacions PrOPics,
natge
demostrà haver realitzat un conciencies
2epetiel6 de les dues darreres.
duraran "Els Feetorets"; I la >mona,
personalitat del pintor-poeta.
tedio de diferente tractadistes. Obpart final, dedicada a estudi de quant es reiereix a la pue
e
s
nosa"
doctoro
que
ncr
El Comité compra amh la valiosa
Schumann. no rodia desdir trac- blicitat. a la veritable puhlicitat que, formidable èxit d'En Russinee l "El jectaren el dissertant els
de tete el, artistes dc Cacorieeracie
i Duran Aromes.
tant - e d'aquests artiste s . Les segons definirle, encerrada del mateix, -usament de coneeniencia" A la rete Busca
El dia 19 se celebra la darrera con- talunca.
duce importante • composicions es la forma justa i atinada de donar
erre
nosaltres'
i
"Scny
ja
mée
ferencia del cure de Cardiologia, sindel gran rnmäntle repiziren-ple_ popularitat a les cose,. eantant-ne les "Déu hi
i amar. ame i senyor".
tetitzant el conferenciant la tasca
res de eareteter. vibrant, i apas- seres exceHencies. sens mancar a la
teerico-clinica experimental portada
TEATRE TALLI
Sionsteles. plenas eanimacid en veritat, fent sols l'elogi meresa terme en l'actual trimestre.
Resulta intercesant cl pregrama que
ccntraet arnb les serenors evo- cut pece, de manera hábil i diplomática, que porti cap al producto, al pe- es representa en aquest teatre, despees
CONFERENCI A D'EN JOSEP
cedes a la segona part.
CASTRO
Aquestes duce seesions han blic que hagi de servir-se'n procurant de l'exit assolit arnb l'estrena de la
Quaranta hores: A eesglésia de les
A l'Escola Naturo-Trofológica. RaWeix ik t, sena 'triste, a tote els que ice neixer en agrien primer reiteres, revista americana *Anieeican's
leecoies Pies. Diputació, 227. Mores
VI han assialit. 4 record mee després la simpatia i la coaiianea que re".
(G.)
es
dala
una
conferend'exposició: De les vuit del metí a
bassa, 17
2ßrad6a, i cal donar l'enhorabo- es tren:fumen en un desig que acaba
cia naturista,, ami. dijous, a tres
Ire sic de la tarda.
tb' a l'Assootarid que ami) tant en una necessitat d'adquirir-Ice
Cort de Maria: Nostra Dona del
quarts de nou la nit, a cärrec del
«tutee les organit
Els principals punts que foren obprofessor Naturista En Josep Castro,
Remei. a Sant Jaume.
jeme de la conferencia d'En Beri, ser.:
amb el tema següent: "La pràctica
Adoracie nocturna: Torn del SanL'anunci imprés; que és la publicitat;
eimourr a L'ORFEO
del diagnestic per l'Iris en les metaltissim Corpus Christi.
ORACIENO escola de publicitaris; Eeducació de la
tics cròniques".
Vetlles en sufragi de les mimes del
Eurgatori: Torn de Nostra Dona de
L'entrada és lime.
• Pretnet d"ésser re aros eedevere- clientela; creacions gräfiques aplicajebe musical el concert que Per al des a la publicitat; Eim.pres senzill;
la Meced, a la capella: Escorial, 155.
Eucologi: Demä, divendres, dia 25
dia .3 de gener. a les once, te Oiga- l'impre s ilustrar i la sera ileustració;
avui
per
a
Assenyalaments
eis prospectes, fullets i catalegs; la
de desembee: Ordre de la Missa, panitzat IOrieó Graeienc.
AUDIENCIA TERRITORIAL
prendran part el pianista senyor premsa diària ; la premsa periódica i
D'eT
gines 25-59. an sh Glória i Credo. Tres
I
Sala primera. — Universitat.—Ma~1~..
Eeuu Vilalta, que ha donat diferenss el periadic particular; els cartells: el
Misten pròpies de la festa de Nadal,
o
veritable
jor quantia: Estebanell i Planella conpäginee 101-113. Cant gregorià: Misreciteis i que darrerament ida una tipográlic i el litogràfic
cartell,
la
seca
historia,
les
seres
estra J. Sirjas i altres.
sa II, pagines 77-81, Credo III, patournée umb En Manen; el violenSALA PARÉS
celes
i
la
seva
influencia
sobre
el
púTarragona. — Taceria: Vidua LluPETRITXOL, 5
gines 98-roo. — Durant el temps de
te/lista del Lh'ea :erryor Joan Torres
Pintora
BAIXAS.
12
i Maytni i el solista de EAssociació In- blic; la publicitat i el turisme; el sä i R. Mach, S. en C. contra Tomás
Nadal in ha oraciee premia al Sant RoF. GIMEN O .
tima de Concerts, senyor Juli Ainaud. segell recluir: orientacions i concluMallo! Bosch i st nitre.
J. MIR.
sari, pàg. 22. a la pregäria del vespre.
aetual.
26
Fins
al
Sala segona: — Puigurdá.—elajo:
Tumbé hi prendrä part una liederieta sions generals.
DEL BISBAT
,
diria
Dedica
un
elogi
a
la
premsa
11,
quantia: Jcsep Cerda centra Bonaqu' e no ha estat designada encara.
el rector de Sant Josep Oriol,
Ahir
LAYET4NES
que
qualiiieä
de
primer
vehicle
publi-.
GALERIES
de.
,La primera part del conceet serä
ventura Ribes.
reverend En Joan Icart, rebe
18
CORTS CATALANES, 6Pntura
diada a ,rnasita catalana i la :nona citare si bé demana que les empreses
AUDIENCIA PROVINCIAL
mane de S. E. el senyor hube-co. DE Cal3k4YC3.
A
de
ier
destacar
més
l'aes
preocupin
e música clässica.
VILA-PUIC
Secció
primera.
—
No
te
aeecnyaleadjutor el Breu pontifica en que la
Aiguaforts
R. ESTRANY.
.0pornmament assaliemarem eh nos- nunci «entre la barreja dass. Digne Meros.
esmaltate
Vidries
la publicitat
eenes g /gens
tres leetors deis .detalle d'apesta im- que les arta gráfiques i
•••
Un
o. EGIILee; al
Secció
segona.
—
Concepció:
eren tota la vida deis honres, perque
portant manifestaci6 musical.
oral per lesions contra Aeton: Vigades del naixement fans a la mert, tots
dnduf's gratuit organitESTUDI _44tR.EYES
rías, i un altre per violacie contra Maels actee de. la //ostra vida s'eeeritren
CORTIS CATALANES, 670
la Seciet:t tiestlü
zatpdr
nuel
•ernid/tez.
Pintura
M. °ARCES.
per mitjà de la tinta tipegräika i cls
C. GUADALUPE,
Secció tercera.. — No te assenyaPer cada 20 etiquetes biasllencen abs ,quatre vents de la popalaP. PFRUCNO
lamenta.
ques de Ilet coadunada "LA
J. M.° XIRO.
risas merces a la propaganda.
uu artuai
regle
LECHERA" o 5 de ferina lacLa semita de la publicitat que en
uonsumewommemelorwouserfflonwe.,
teada "NESTLE" de les que
altres nacions ha merescut els honors
LA PINACOTECA
UN TELEGRAMA AL SENYOR
san immediatament enganxade eäteera f3 en la ilustra por apreciaCORTS CATALANES, 644
CALVO SOTELO
da i ntolt imperfectament conceda i
des als pots, es Rimare una
QUADROS ANTIC8.
del café
raes
al
actual.
'2
recepta culinària.
Ha elite tramis el següent tele- estudiada. Els beneiicis que al nestre
Vint-i-cinc receptes donen
país pedrea reportar el sen bou conei"Metrograma
IIE
A
E
ea a un bon numerat amb
xement
són
¡Inmensos,
tan;
ees
del
"Extra. senyor ministre d'Hisenda.
PASSEIG DE GRACIA, 62
tres xifree i 1,000 bons formen
punt de vista particular com públic. A
—Madrid.
vol"
Escultura
J. DUNYACII.
Pintura
evidenciar aquesta necessitat i a alentreta serie.
Almete Lliga Defensa Industrial i
J. JUNYER.
eme st Si volar
S'atorgarä una máquina SINComercial agraeix predundament betar els esforços que fino avui es pera la tarda, va inaugurar-se ea
Ahir.
GER de cosir, model númeten
feto
enioce
la
sera
conferencia
el
tevela acolVci dispensada a comissió
MAINIErpt
GALIERIES
ro tos, de 1,115 pessetes
senyor Bori, a qui el dia de demä ea- el careen de Pela'. núm. 56, en la lendesierta entitat i prega respectuosaPASSEIG DE GRACIA, 68
de Catalunya el nou e;•
bon les TRES XIFRES del
Pintura
reten ee serveixi resoldre favorable- brä la eatisiacció d'haver propulsan en- teixa Plaça
NONET.
tablinient "eletropol", on reuneix
l'ins al 31 actual.
qual seran igual; a les tres
Ment instància presentada sobre cunde tre els primers la introducció i adapdarreres del primer premi de
tació en el nostre país de la tècnica de a la regada Cafe, Restaurant, Bar,
Tea hei timbre dictant disposició aclaXarcuteria, Pestisecria i Bomboneria.
A
la Loteria Nacional correspoMbria t sentit apuntat en les eón- la publicitat moderne.
Marine,
Forte
i
Compa7
GOMINA,
El s senyers
nent al darrer sorteig de mare
Ele aplaudiments que seguiren a les
chalen& de la mateixa, tue considera
Pintura
CAMPS.
de
(amar
a
DURAN
1
encert
propvinent, altres nou mäquieme al CO actual.
eittictament just i d'acord amb Im - darrerce paraules riel senyor Bote fo- mia han tiegut
les
diierenti
seccione
ciel
seu
establines SINGER. model 15K26,
perit de la Ilei. El saluda atentament.— ren prova evident de opus el seu trel'ús
a
a
apropiat
ball hacia estat compree i apreciat pel ment, un carácter
de 36o pessetes als nou bon,
Joaquim /Urja de Nadal, president.
S"
"A
qué
estan
destinades,
tasca
en
la
qual
GALERIES
les DUES DARRERES XlEL RETIR OBRER ALS TREBA- neu auditori.
INALMERON,
han estat secundare admirablement per
ERES dels quals corresponLLADORS AGRICOLES
111408LES D'ART
INTERESSA N T EXPOSICIO DE l'autor t".el projecte i decoració degut
guin a les de l'esmentat premi,
DECORACIO D'INTERIORE
..19er a la inteesilicael6 del reglen
"Lena".
Alti/lima
CARTELLS
Societat
a la
i noranta rellotges de polsera
egiateri dei Retir Obrer als trebaEI bar ostenta una decorada istil
de 35 pessetee als noranta bons,
S. A.
Acabada la conferencia, quece. eher- barroc
/Mere del camp, ha estat a Sant Feinnovació
catalä
i
presenta
la
la DARRERA XIFRA dels
PA88110 DE 011ACIA, BO
de Llobregat, l'inspector regional tu la magnifica exposició de cartells d'estar ornat amb estitues de meló"DEK011..
enfatices
ts
Reveetimen
quals sigui la rnateixa que la
Obr e r. tenyor Mon, havent- anunciadere, deguts als mielan artistes lita.
PLATERIA JENSEN.
del prerni dit.
Mauu/maleta permanent.
&Mes,
Jean
d'Ylen,
Cappiello,
a
la
Societat
d'Obrers
Zebrat
El cafe, d'esta anales (Tudor), és
Les etiquetes cal trametre«Atables, un acte dexposkió i ran, etc , que quedarä oberta al pú- sobri i luxó a la segada i dóna una
les com a impresos a la SOde
cinc
a
nou
de
la
tarda,
fins
C.&
blic,
per
COMAS
especials
CASA
de
les
normes
adatiei6
confort i intimitat.
CIETAT NESTLE, Ceranvia
volts de Nadal en el mateix saló perfecta sensació de
PA1118210 DE ORACJA,
a Tinstripeió i pagarnent de quotes als
' Els locals destinats a les quatre clasLayetana, et, Barcelona.
LIQUIDA6I0 D'OSSECTINI D'ART.
d'acres
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Foment.
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vierestuals
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&d'Apilen
(511,
TIne n BOL
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seu
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UN SERVEI HORARI LLumi,
NOS PER L'EMISSORA Red)10
BARCELONA
La creació d'una nora i pot,,t
emissora al Tibidabo, pr‘ixitna
inaugurar-se, imposa a Redio- liasee.
lene laus completa reorganitzacie
dels seus serveis, amb la introduree
de novetats que resulten tembarje
d'utilitat pública general.
Entre aquests projectes le ha le
installació d'un servei horari Ilutne
Mis mitjançant raigs d'un pat.",
lar elèctric situat en un dels ere,
pals de ferro que &han aixecat el
Tibidabo per sostenir la gran ante.
na. Tot Barcelona i el seu pla
quasi els confins de la pro vincia pc.
eran corregir l'horá del seu tenores
amb precisió, al qual fi es te ee
estudi la possibilitat retransms.
Ire el servei horari de la Torre Ed;
com shavia practicas en algune;
ciutats britániquee. Aquest origina;
i eficaç sistema de donar l'hora re
ha estat emprat, fins ara, que s t.
bem, enlloe.

REPARTIMENT DE ROBES DE
VESTIR 1 ABRIC
Ahir, al Convent de PP. Capulxins de Pompeia, tingue l'ioe
la resta de cardal que cada any
celebra l'Associació del Roser
i el Rober del Pobre. Era bo de
veure com anaven amb ilur alegria els pobrete socorreguts
llargament amb robes, gerseis,
bufandes, camises, flassades,
etc., etc., i la joia de les senyores i senyoretes que velen
l'agraiment del fruit del seu
treball en be) del pobret.
SANTUAR3 DE L'AJUDA
Demä els Dijous Eucaristies
tindran la Comunid de reglament, a les culi. A la tarda, a
les set, l'Hora Santa amb exposició mejor. Indulgiincia

san expostdei

SOLER

I TORRA

GMANS

BANQUERS

BITLLETS

. per ro«
Frenemos, 2020
Anglesos, 34'39 pessetes.
Italiano, 2865 per roo.
Belgues, 3215 per 100.
Suissos, 137 per 100
Portugueses, 036 pessete.
Reichmarc, 5'67 pessetes
Sxilling, o'98 pessetes.
.
Txecoslovequia. 2090.
Holandesos. 2'84 pessetes.
Grecia, 873 per roo.
Suecia, .1 . 89 pessetes.
Noruega, I'42 pessetes.
Dinamarca, 1".5 pessetes.
Finlandia. 17'15.
Romania, 3'20 per roo.
Bulgäria,
Turquia, 3 . 60 pessetes.
Estats Units, 7 . 06 pessete
Canadá, 697 pessetes.
Argentina, 291 pessetes.
Uruguais, 7 . 12 pessetes.
Xilens, 087 pessetes.
Brasilera, 1 pesseta.
Bolivians, 240 pessetes.
Coloinbiane, 020,
Peruana, 24 . 50 pessetes.
Paraguais, o'r5' pessetes.
t'r5 pessetes.
Japonesos, 293 pessetes.
Algerins, 26 per roo.
Egipte, 3450 pessetes.
l'ilipines, Seo pessetes.
OR
Alfons, 136 . 5o per roo.
Unces, 135'5 0 per roo.
i 2 duros, 13550 per tot
duro, 13550 per 100,
Isabel, 136 . 5 0 per roo.
Frena, 135 per roo.
Lliures, 3460 pessetes.
Dellars, 707 pessetes.
Cubà, 7 pessetes.
Mexica nou, 138 per roo.
Venezuela, 234 per roo.
Mares, 157 per 100.

1925 -

Välvules R 'ATEAS*
"IRAY" Billa, de les Flors, 10

PROGRAMES PER A

AVIJ1

RADIO BARCELONA: 325 re
A les 6 de la tarda: Cotitzaciug
oficials de la Borsa de Barcelona
6 . 05: El eeptimi "Rádioe.
6 . 1o: Sessió infantil. Lectures g
cents.
640: El septimi "Rädio".
6'5o: Darreres informadora ce
Premsa.
A les 9 de la 161: CO0Cert pel sest;mi "Rädio e . El bariton Josep Carbonen i rondalles de Nadal pel po.
pilar folk-lorista Aureli Campmany
El mee formidable progrés radiotelefemic és la nova tempera
Philips B. 406

VENDA-Carm e ,1 4
RADIO CATALANA: 460 inetrn
A les 7 de la tarda: Burilen metesrolägic de Catalunya; pronòstic
temps: senyals horaris; cotitzaciong
de la Borsa de Barcelona; sants le
dia; noticies per l'Agencia Han:
crónica d'art, esports i modes.
7'r5: Concert. Francesc Pones
bariton: Delfina Garayoa. mandoena: Eugeni Badia, piano: orquesto
"Rádio Catalana": "Oran" (pas deble), orquestra, Asirá.: "Fox-trot fe
Li son /brilla", mandolina i piste
Quirós: "La aleaciana", cant i peno, Guerrero: "El pobre Valhuera (fantasia). orquestra. Valverde: "Ce
litre" (vals). mandolina i piano,
lek; "El Padre Nuestro" (mg,.
cant i piano N N
7'45: Conferencia i Ilicons
"Mah-Jongg e , pel professor E. I.
K. O.
8: Continuacid del mereced: -Pamperas" (tango), mandolina i piane.
Zacirtsky; "Los gavilanes'. (el es
nero), cant i piano . Guerrero; eLs
alegre trompetería" (iantasial, erg
nuestra. Lleó; "Enlevo e uerenae.
pertuguesa), mandolina i piano. Ce
Lreira: "Ha callan el rossinyor. cale
; plano. Borres de Palau; "El 1,3.l 'rin" (vals-jota), orquestra, Buce
"Chong" (jazz-foxl. mandolina
piano, Weeks: "Madre" (tangos
cant i piano, N. N; "Marxa torete", orquestra. Valverde.
A les 9 de la nit: Tancament de
l'estació.
Degut a la iesta del die, suspener.:
l'emiseió de les 11 a les 12.
amn••••....

fl ia TH V E 113-Car me, 74

VeDlOtAN
Si voten construir-vos ur,
receptor de resultats segurs
Adquiriu un

"SET"

Radiosoll

de 4 o5 lämpares
Evrell de üent, 324

(entre Paeseo3 de Gracia 1 Clarlo)
2251ASESYMEXACIIINI860116

AT'WATER-KENT
El receptor

i alta vea de

T• S• F•
quP

ha

primer
la

aconseguit el

lloc al nuin per

quantitat i qualitat

de la

seva producció.

ALTO ELECTRICITAT

Dtputació, 234

LA

El GOVERN CIVIL DE PRIMO DE RIVERA
PRESIDENT DE LA DI
PUTACIO DE MADRID, EN UN DISCURS
AGRAINT L'HOMENATGE QUE SE LI HA TRIBUTAT, HA
DIT QUE EL
GENERAL MARTINEZ ANIDO ERA L'UNIC CIUTADA PRECURSOR DE
LA REVOLUCIO DEL 13 DE SETEMBRE
EL

PERSISTEIXEN ELS TE MPORALS A DIVERSOS INDRETS DE LA PENLNSULA. A DOS HERMANAS UN CICLO HA PRODUIT DESGRACIES I
DANYS yATERIALS
VACANCES
Madrid. 23._ Ei general Primo de Rivera te el propòsit de
pasear al camp cinc dies, ciara
responents a les pròximes festes de Nadal.
El rei també marxarà alguna
dies de Madrid.
El general Martínez Anido
pensa passar alguns dies a

Gandia,

DESPATX AMB EL

PRESIDENT

M'ab el president del Conseil
han despatxat el cap del Negorial de Colònies. general Gómez
Jordana i el vice-president del
Consell d'Economia nacional,
senyor a etedo.
UN DISCURS DEL PRESIDENT
DE LA DIPUTACIO DE MADRID
n la Diputació pravincial s'ha
rificat l'acte d'imposar les in- .inies d'Isabel la Católica al
- .0 president senyor Salcedo
costejades per la

arporació.
La cerirn(_Mia cha celebrat al
-iló d'actes de la Casa i ha espresidida pel ministre de la
aavernació.
El diputat senyor Alonso Ordaño ha pronunciat un breu discurso d'elogi al senyor Salcedo.
D'elogi per al mateix senyor
han estat també els discursos

pronunciats pel governador i el
ministre. qui ha collocat al pit
del president la placa d'Isabel
la Catòlica.
Finalment, el senyor Salcedo
ha pronunciat un discurso d'adhesió inquebrantab:e a don Alfons Tron. Per a mi — ha
dit — el millar d'Espanya és
P I rei i la seva augusta esposa,
que amb ell comparteix el Tron.
Després ha dedicat paraules
d'elogi a l'actual regim, i ha
dit que el seu mejor honor era
que hagués signat la concessió
(le les insIgniee el-Directori militar.
En parlar del senyor Martínez Anido, l'ha qualificat d'únic cintadá precusor de la rerelució del 13 de setembre que
salvat Espanya, i ha afirmat
que aquesta gran obra del senyor Martínez Anido va estar
punt de malaguanyar-la un
f;overnador conservador que
lerda el tftol de conservador
roan alguns anarquistes s'ancaa

menen civilitzadors.
Ha elogiat en paràgrafs vibrants l'obra de governant del
senyor Anido. únic — ha dit —
que havia aleshores, i ha acahat afirmant que no mereix les
insígnies, perquè a la Diputació
no és si no el minuter: la máquina i la corda del rellotge de
la Casa ho eón tots els direitats.
Per a la Diputació — ha dit —
han de correspondre aquestes
Només 'ixt les se....pterf;.

LA RIFA DE NADAL
MES AFAVORITS AMB PARTICIPACIONS DE LA GROSSA I
LA SEGONA
;faro, 23.—En tenir-sc notkia que
naaa Rest la grossa al núm. 11.519
va produir enorme alegria per saque en aquesta lacalitat es juetversos vigesimb.
airnisser Eugeni Martínez (a)
per t'acarree del conegut
-att de xoriços senyor Carrasco,
Madrid set decline.
que el senyor Carrasco hacia
"latee que fossin • d'un once mil,
lctii Martínez Ira el 11519, i dovigeaircs al senyor Carrasco,
a mes d'industrial és propinani
'ti Frontó a del Cinema d'aquesta poalada.
Entre els acus dependents i cliente:a va repartir cinc vigésims.
Stmbia éster que donava les participacions embolicant amb aquestes els
aarieos procedente de la seca fábrica.
Com que les participacions són, en
general. peines, resulta que el v ige jets estan molt repartits.
El senyor Carrasco jugava dos vigesims, corresponent-li, per tant, un
urdió i mig de pessetes.
El carnisser Eugeni Martínez jugava
:6 pessetes.
&ere els funcionarle de la fabrica
de xoriços i del Frontó jugavcn un
Intal de 250 pessetes.
El senyor Sarazcla, propietari d'una
teneria, jugava un vigesim.
Gregori Castillo, amo d'un bar, 73
aessetes.
Un dependent del senyor Carrasco
a nnmenat Damas &mea!, 35 pessetes.
El magatzemis:a de eins Juli Marcerina portava ama participació de 5
Pessetes; et senyor De Diego, propietaxi d'un comerç de teixits, lo pessetes, i el doctor Victor García Medina un pessetes.
•
Palincia.—Els germans Ignasi i Jeami Martínez portareis un vigesim
II grossa.
Han maniimat que rhavien com Rat a un xicot de Madrid que el por•
tata abonat i que %carie, s'havien quedat amb tina partkipació de ao'pessetes.
Abir prorneteren una participació

d'una pesseta a un xofer del servei
públic i a una serventa anomenada Esperança Martín. En assabentztr-se que
els havia tocat. el primer premi, s'aprestaren tots dos germans a buscar
el .'toten i a lo- menada serventa. per
a lliurar-les-hi les participacions promeses.

Aquesta tarda, al Cafe, obsequiaren
amb copes i paaos a totes les persones que es trobaven a restabliment.
També juguen un vigèsim a la grossa els germana Ferran i Alfons San
Pedro, els quals han manifes:at lambe que els el va vendre un individu
de Madrid.
Els senyors Martatez han dipositat
el vigesim al Banc Espanyol de Credit. sortint despees cap a Madrid.
El xofer i la serventa, després
saber que el número eslava premiat,
han elogiat cmusiasmats rhenradesa
deis esmentats germans.
Abans de marxar a Madrid el senyors Martínez foren visitadissims.
Sant Sebastia. — La serventa Irene
Gälvez. que presta els serveis a casa
del senyor Julia. Gamballo, rebé una
participació de la grossa, de e'ao pesse-ks, dun germä seu que resideix a
Madrid, i que treballa de jardiner en
un convent.
Irene repartí la participació entre
amigues seves, i es queda ami) una pesseta.
Una altra amiga seca, també serventa anomenada flermenegilda Anton, que prestat els seus serveis a casa
de la senyora vídua e Izarraurrj, té
també una participació de a 'so pessetes.
Madrid, 23. — Per les dificultats
produides en les comunicacions pele
últirns temporals, fins aval no salan
conegut referencies d'alguns números
111(53 deis afavorits ami) els premie
grossos de la Rifa.
Segons noticias rebudes de La Carolina, radministradar de loteries Rafael Martinez López va vendre el bitllet premiat amb el segon premi al
senyor Antoni Bermúdez Poveda. botiguer, el qual fracciona els deu vigèsims, repartí participacions a Miquel
Milan, Espantale6 Concita, Ramen
Campos, Apagit González, Josea Calero, Just Pérez, viatjant ele Caravaca,
Lla :s Rosillo, metge, i el secretar del
•Jutjat municipal.
La noticia sha rebut a prinwres
hores de la nit, i l'alegria, tal com es
de suposar, fou enorme a tot el poble.
El posscidor del bitllet, senyor Ber!naden. se n'havia reservat nomas 15
pessates.
Caravaca. 23.—Se sap que un dels
vigesims del isómero aiavorit amb el
segon premi el jugava l'industrial En
Pau Celdrän.
El senyor Calan reparti algunes:
par:icipacions entre els seus obrera i
alguns dependents del Club Taure
Madrid.—Aquesta tarda sha presentat a la Loteria on correspongué el
premi seta l'amo de la' fábrica de licors praxima al Cerro de los Angeles i sei de Getafe, per i al de cobrar
quatre vigèsims, que ha repartit entre els seus operaris i atines.
Corunya.—La noticia que havia conrespongut a aquesta capaal el prerni
quart, se sabe a les 12'10.
Moments més tard es vela metida
l'administrada) número 4 que regenta
Eernanda hiera que rexpendi cornplet,
novembre mitjancer a la funcionaria
de la firbrice de Tairace Flora Barra!.
Aquesta, corn a dipositeria, el distrand en participacions de 2 pessetes i
-en dona una a Fernandeta.Mera, filla
de la lotera.
Flora Barral és vídua i té seixanta
anys. Vil' al band de Santa Hacia.
En conaixer la son, s'absenta de la
fäarica. on hi havia un formidable
alda
Tenen participació 375 abren; fiel
taller dz., cigarretes. 23 mestresses (le
cigars, els portersi i els funcianaris
de l'Administrada., 'aria Izquierdo i
Eladi Delgado.
La portera Matilde Palencia jugava
tres pessetes i ahir en regalà dues
a les obreres dele taller de modista
I Inc té una filla seca.
En mute la tarda Flora Barna
acudí al Baile Pastor dipositant el hitIle-. recoll i el resanar,' i el Baue ella
ofert a cobrar-lo i pagar els tenedors
de participacions.
Flora Barra', a mas de cigarrera es
dedica a la venda de particimicions
de la lotería i a coNocar entre ele
les seres companyes de irehall robes
velles, jales i altres efecics. Tanda:
feia préstece . Es molt estimada i popular a la fabrica.
Una companya de Flora. que reimtja una värticipació que li ofens, es
compra' 'tina altra de número diferent,
i en conèixer avui el resolut de la
sor, no ha parat de plorar.
Una altea cigarrera distribuí la seva
participac ió entre els seus néts, que
són vint, a raó de cinc centfins cada
IITI.

tn dels afortunats amb 1,500 pusetes, ea ésser feliciiat, digna:
—Amb bona fe que em faig la HUIsil) que torn9 a llieenciar-me de l'exercit i em lliuren una altra cegada sis
mil rala

Tumbé ha estat aiavorit el secretaSaragossa.—Un vigèsim de la tercera el pena l'industrial d'aquesta puNació Andreu Landa que ta anys el
juga a mitge.s amb el sen ende Pene
Gómez, resident a Barcelona.
Del sorteig d'alar li ern:iä el vigasin pera renunciant la seca participada), cansat de despeses.
El senyor Luncia, en tenir noticia
que li hacia correspost el tercer premi, telegrafiä el seu ataje denant-li la
tnitat del vigèsim. Ha distribuit parcipacions entre diversos nebos.
La gesta del senyor Luncin as comentada molt iavorablzincnt.
EL DECRET DE DUANES
El decret de (titanes a que en.; hein
reierit anteriorment, que publica la
"Gaceta - , atitt aiai en la seva part dispositiva:
Article peimea.—EI pera,arai sete
de rarticic 281 sic les ordeimuccs de
la renda de duanes. 'vigent, quedará
redactat en la jornal següent:
Els generes de fabricada nacianai
que es destilan a l'estranger podran
circular sense marca de fabrica o ostentant les ac cada fabricant des de la
fábrica fins la duana de sortida, sempm que vagin contluides en ii.rdells
precintar, i atta) la marca de cada ant
de les dines fabriques.
Per cada tul dele dits iabricants es
sotmetrà previament a raprovació re
la direccin general de Duancs, havent,
les Duanes, de comen-ovar l'eficàcia
legitireitat dels precintes, en realitzarse els ernbarcaments.
De l'aprovació i ressenya deis precintes adoptats pele fabricante de eue
es tractés, es donará coneixernent a
les Dimites i a la direcció general de
Carrabiners. a l'efecte de considerar
licita la circulada, la qual haura ele
realitzar-se eirectament, des del lloc
de producció fina els port crunba.rcament o Duana fronterera corresponent.
Les factures d'exportada a'encapealaran amb el noto del fabrican:, qualsevol que fos la uersona que intervingués en el despatx, i expenent-se per
cada expedició una factura.
Si algun deis generes així requisitate circulés pel territori nacional amb
altre desti diierent que el dexpertació,
incorrerà el fahricant en la penalitat
que determina el cas primer ce rartiele 354 d'aquestes ordotances, sense
reducció que estableix el paragraf einqué del dit article.
DECRET SOBRE ROTURA-

CIONS ARBITRARIES

La "Gaceta - ha publicat el
Retal Deeret sobre roluracions

arbitráries.
En el dit Deeret es consigna
al següent:

' La legislación de roturaciones arbitrarias hechita en terrenos pertenecientes al Estado, se
regirán ¡íos lo dispuesto en el
decreto-le y de primero de di+
ciembre de 1923 y su reglamento (le primero de febrero de

1921.

Las verificadas en terrenos
comunales o de propios pertenecientes a los pueblos, se ajustarán a lo prevenido en d1 presente Real Decreto.
No podrán ser legitimadas
las roturaciones tiernas:
Primero. — En terrenos que
estén comprendidos dentro de
los montes declarados de utilidad pública, salvo que ei ministerio de Fomento diese su
aprobación. Estos montes son
los incluidos en el catálogo
formarlo en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo cuarto
del Real Decreto de 27 de febrero de 1897.
Segundo..— En terrenos que
están comprendidos en montes
que. a ujicio de los Distritos forestales o División hidrológica
deban ser objecto de declaración irle utilidad públiea. aunque no , figuren en el catálogo.
Tereero. -- En montes que
se hallen bajo la dependencia de
la Junta de Colonización y Repob.ación Interior.
Cuarto. — En las vias pecuarias, abrevaderos, descansaderos y cualesqui e ra otros terrenos de dominio pública.
Art. tereero.---Para ser considerado poseedor de los terrenos a que se refiere all articulo
anterior si tener derecho a disfrutar d¿ii expresado beneficio,
habrá du acreditar la posesión
previa y continua de dichos terrenos:
• a) Durante sin año y un día
respecto de extensiones que no
excedan de tres hectáreas.
b) Durante un año y un día
más otro año por cada hectárea de exceso, respecto a extensiones mayores de tres hectareas y en ningún-caso mayores do 10.
Los indicados plazo a podrán
contarse hasta el dia primero
de enero de 1926.
Art. .1. —Los poseedores de
terrenos a que se contraen lo ß
artculos anteriores, no podrán
acogerse al beneficio de la legitimación de que se trate, en los
siguientes casos:
A) Cuando el terreno poseído no Sí.- haya destinado al
cultivo agrario, a la formación
de prados artificiales o a rro-
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zales o a repoblación forestal.
B) Guando las roturaciones

interrump an servidumbres de
paso en terrenos donde existan
servidumbres de aguas, constituidas por fuentes o abrevaderos , siempre que. se deje libre
el aprovechamiento de las
aguas con la consiguiente servidumbre que gravaril sobre la
finca.
Los gastos de roturación de
las servidumbres de paso serán
de imenta de los legitimadores,
y la apreriación de las eondiMonos que justifiquen la posibilidad y convenienria dr legitimar las roturaciones roniprendidas en los rasos a que .se
alude en el párrafo anterior, se
realizaran a pelleian del Ayuntamirini a . por el perito que designe el delegad o de Hacienda,
o per el que la misma Cerporaelón nombre entre lns que poseen título oficial. en el 'aso
de que aquella designiteian no
so hiriera dentro de sims 111,3,
controle-' desde el día en que se
solicite.
Art. 5.—Los poseedores de
terrenos comunales y do pcopios que deseen legitimar su
posesión. deberán solieittarla
el plazo de tres meses, ä contar
desde la publicación de este real
deorelo. del alcalde-presidente
del _ayuntami ento a que pertenezca la propiedad.
En la in,-lancia se erni-dgnará
el sitio en que radique el terreno, (ion su eabida, linderos y
namlires si la tuviera, lo que
haya mil riendo y la exi s lene in o
inexistencia de servidumbres
públieas o privadas, especificando en el primer supuesto la
persana n entidad favorecida.
A la instaneta se aeompanyara justifican t e de la posesión,
por si e Por sus causantes, durante et tiempo que, según la
extensiAn dol terreno, exige el
articul o lereera.
Si los termina estuvieran
amillarados o catastrados, pajustificarse ha posesión
acompafiando el correspondiente certificado. En otro caso habrá de acreditarse la posesión
mediante informari ri n testificada practicada ante el Juzgado
que earresponda en el pueblo
(ba nde radique la finca.
. cuando ma se aeompafiare a
la solicitud la justificación antes expresada o no se presentase ésta en el plazo que se sefíala, quedartí sin efecto la petición de legitimación.
Una vez presentada la insbisela. el alcalde, en plazo de
diez días', insertará en el Boletín Oficial de la provincia un
anuncio que consigne el nombre del solicitante, la poblacian
donde radique la finca. el paraje en que ésta se halle. la
cabida declarada por el peticionario, los linderos a, las servidumbrem existentes.
Asimismo publicará el edicto
correspondient e en el tablón de
la Casa Consistorial.
El alcalde. y en 811 CaS0 el
misma solicitante, deberán dar
cuenta del anuncio en el Botet•n . Ofieial al delegado de Hacienda y al jefe del distrito forestal o de la división hidrológica correspondi e n t e, a los que
enciarán comunicaciones c ariéndoles saber en qué número
de dicho Boletín se verificó la
inserción. Sin este trámite previo no podrá proseguir el expediente. En otro caso adolecerá de defecto de nulidad. El
funcionario a que se refiere
este párrafo acusará recibo de
la indicada comunicación en
termino de cinco días.
Si en el plazo improrrogable
de un mes. a contar desde la
publicación del anuncio de cada
solicitud en el Boletín Oficial
se presentara oposición fundada en motivos de carac,ter civil,
el alcalde, de oficio o a roqueritniento,d e la autoridad judicial competente, suspenderá la
tramitación del expediente se-titiland o al opositor en su caso
el plazo de un mes para que
justifi q ue haber presentado ante los Tribunales ordinarios la
correspondiente demanda y que
ésta le ha sido admitida.
Transcurr ido dicho plazo sin
justificar los referidos extremos, Se continuará el expediente administrati vo , pero si resultase formalizad a la contienda
civil, se esperara a que cobre el
pleiga recaiga sentencia ejecutoria.
El jefe del distrito forestal o
de la división hidrológica podrá
oponerse a la legitimación:
Cuando se trate de un
monte incluido en el catalogo
de las de utilidad pública.
h! Cuando. a su juicio. el
mcinte a que pertenezca el terreno roturada deba ser objeto
de aquella declaración, aun
rnando no figure en el Código
aludido.
En el ytimer caso, la oposlción dejará sin efecto la solieitud; en el segundo, suspenderá su tramitación durante el
plazo de seis meses, contados
a partir (1`e la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial.
Transcurrido este plazo ala
que de real orden se declare
ser el monte de utilidad pública, proseguirá la tramitación
interrumpida.
Art. 9. — La Delegación de
Hacienda sólo intervendrá PR
estos expedientes cuando la roturación afecte a montes comunes o sie propias MI que el

Estado sea participe del 20 por
100 de su tasación.
Resueltos los incidentes previos, sl SP hubieran suscitado,
se verificará el deslinde, mensura y tasación de la finca.
Estas operaciones serán r ea lizadas en el caso anterior por
el perito que designe la Dirección General de Prnpiedades y
Contiiilmción territorial. y en
otro ras( ' por el que Moja el
Ayuntamiento entro los que
presten servicio en el Ministerio de Hacienda 0 . se hallen autorizados t tor (os

SEGUEIXEN EtS TEMPCFOLS
A LA PENINSMAI :7 n)cLo A
DOS HERMANAS
CuUra ilel 1,:nneral el
mar ha socavat profundament els murs
que salten la ciutat. Un dele murs del
quarter Clftiginyers es tem que s'csírondi.
Córdova.--Continuit el temporal a
aquesta comarca.
El rin Guadalquivir ha baixat quelcom.
L'alcalde ha conferenciat amb les altres autoritats sobre la situdó en qua
queden els reine de la barriada le
l'Esperit Sant, en la qual, per efecte
del temporal, les cases han quelat
inundarles, veient-se els veías obligate
a abandonar-les.
El Bisbe ha disposat que els dits
veins es traslladessin al Seminari, i ha
ofert el ami Palau, per al cas que sigui neeess3ri utilitzar-lo.
A Mar: a filas, prr ordre seva, han
estat Ilitirades dues rentes ilassades als
damni ficats,
Santiago.—E1 temporal de vent
piuja és imponeat. Ha causat gran:
danys en els camps.
L'huraci luis fet catire el sostre d'una
casa en la qual hi residia una familia
pobre, qucriant enterrada la dona anoincitada Rosa. Cuca. que mori als pors
moments el' hacer estat extreta de les
rimes.
Sevilla.—Al poble de Dos Hernianas sita desencadenat un terrible cic16. que ha cnfonsat la mulada (runa
fabrica. Han resultat lesionades algauses obreres.
Els olivarers han- estat molt castagata. Molts han estat arreneats de
peu.
Hi han diver s es persones ferides a
causa de la videncia del cic16.
El Guadalquivir, la creseuda
qual continua, ha arrassat la masia de
Los Palacios,
El Guadalquivir té alternatives
puja a l'hora de la pleamar de baixa a l'hora de la baixa mar.
Ahir hi llague una gran alarma al
balad de Triana, os alguns reías di:s.
pararen alguns trets per a anunciar que
el riu, trencant el taponament que Id•
havia al carreró de la Hoz, havia entrat al carrer, inundant la planta baixa
de les cases des del número 20 al 26.
A les tres de la matinada erina'
duraven els treballs dels veins per tal
de salvar els seus aixovars, i foren
molt pague les farnilies de la barriada
que se'n asaren a descansar sense temer la inundació.

El cap de l'estada> de la barriada de
les Cerillas fou auxiliat a causa d estar la caseta voltada d'aigua.
Tambo estigueren en perill algunes
famílies que viuen darrera el tementiri, les quals se salvaren en llanxons,
la Part de l'antic cementiri de Sant
Josep de Triana está inundat
Al carrer de Manuel Carriedo i Im
entrat raigua, i a la de Saat Joan
Evangelista la inundada ha produit
molts danys.
Mes de Seo vais del nou barri de
Torrecilla estan aillats per les aigües,
havent utilazar Ilanxons per a entrar i sertlr de les seres cases i es
queixen que els barquees abusen exigint preus extraordinaria per al seu
transport.
Les destrocescausades pel temporal
a l'horta i a la barriada de Sant Geronim eón grandioses. L'aigua arriba
en aquells Roes fins la carretera de
l'Algaba.
A la carretera de Tabladas es troaa
inundada bona part del camí que comunica amb la dehesa de davant del canal d Alfons XIII i a rantiga dehesa
¿el Guadaira • ha entrat l'aigua fino la
carretera de Cádiz.
L'alcalde de Pefiaflor comunica que
les sigiles del ría han baixat 5 0 centimetres, la qual cosa fa esperar que
si acta no torna a ploure que en poc
temps el nivel' sera l'ordinari.
Motril. — A causa del fort temporal de pluges. ha quedat destrossada
Ir carretera de Màlaga a Almeria.
Ha quedat incemunicat el poble
anomenat "La Manola".
La forta pina/ lia inondat els priucipals carrera.
S'ba &manat retnei als mala a les
a a to risa tu.
Salamanca. — La gran crescuda
ad riu Tormes ha isolat una
Les autoritats i els VC1115, desamas de grans esforeoe, pogueren
salvar de la mort a 3 0 persones.
VAIXELL ABANDONAT
Málaga. — El vapor pesquer Galicia, que esteva pescant a la costa
occidental del Marroc, prop de Casablanca, ha trobat una embarcada',
segons sernbla, abandonada.
S'ha apropat a ella i com que ningú reeponia a les veus dels mariners
aquests han tirad una barca a l'aigua
1 slia apropat a l'embarcad&
Es trama del pallebot pottuguee
Florinda -. de 800 tones, amb
vega de fusta treballada destinada
envasos per a fruites.
Es desconeix la sort que liagi pogut córrer la tripulació del "Florinda-.
El "Calina" ha ancorat a Málaga partem a remolc el "Florida - , en
espera de reclamació.
EL DIARI "GALICIA", SUSPES
Ha cstat suspes el diari de Vigo
"Galicia".
Ell mateix n'ha donat tomate als
seus lectora- per mitjä duna fulla, que
diu el segiient:
"A media noche /105 ha sido comunicada, de oreen gubernativa, la suspensión de nuestro dado.

Desconocemos las causas a frie CI'ä
medida obedece. Oportuturnem.e, si a
ello se nos autoriza, las parta:apee:tus
a nuestros lectores y amigos, sei canto
el dia en que habremos de reanudar
nuestra habitual comunicación con
ellos..-La Redacción."
INDTJLTS

"La Gaceta - publica avui els ineults de mort acordats en tia del!
darrers Conectas.
Ele reus indultats eón Valeria
Infante, Josep Maria Aguirre i Ra(non Portolés, condemnats per les
Audiencies de Cardovn. Sant Sebastia i Barcelona, respectivament.
En virtut d'un altre Decret que
publica "La Gacela"a queda suprimida la presa) central de Chinchilla,
Els penats que actualment reclou,
sentenciats per primesa regada a
presiri i presea correccional, seran
dcstinats al Refornatori d'Alacant.
Els altres penats sesea destinats a
la presa, central del Port de Santa
Maria.
DECLARACIONS 'DE L'EXMINISTRE AMALI JIMENO
Madrid, 23—La Nación" dio:
"Interrogat el cenue Jimeno per
un deis riostra, redactor, sobre el
seu recent nomenament per fer una
visita d'inspecció a fa Facultat de
Medicina de Barcelona, li ha dit que
ningú no pot pensar 'que ell
tés aquest carrec tan asppre, i que
si l'acepta foil a instàncies del president del Consell de Ministres i
despees de limites conferencies ande
el ministre d'Instrucció Pública.
El colme de Jimenó ha afegit que
la uva resolució. com ja ho sap
molt be el cap del Gorern, ha estat
sense minva de la seca independencia i ele la seva significació ea la política i només pel desig d'esmerçar
els seus serveis modestos a ideals
nobles i per poder ésser útil a la
disciplina i a l'ordre lcadernici, deis
guate ha estat tan atnant durant els
molas anys que porta' de catedrätic.
Ha acabat dient que va a exercir
de Medicina, a la qual ha apres d'esla dificil missió en aquella Facultat
anys de professorat, tense prejuditimar tant en els seus quaranta cinc
cis ist prevencions, närnes inspirantse, com es natural, en l'esperit dimparcialitat que considera, mes que
necessari, imprescindible per al seu
bon comes.
La missió del senyor Jimeno és
gratuita i, per tant, sense dictes ni
emoluments, als quals renuncia des
del primer moment."
EL TRACTAT AMB CUBA
Madrid, 23.—EI ministre d'Estat
ha conversat amb els periodistes en
sortir de Palau.
Ha manifestat que a última hora
de la tarda es reunirà la Secció de
Tractats 'del Consell de l'Economia
per estudiar el Tractat amb Cuba.

Aquest número ha passat
per la censura governativa

ESPLUGA DE FRANCOLÍ
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Els laboristes
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Pul Boncour, Auriol, Malvy i Maui:ce Sarraut.-Havas.
DETENGIO DZ_

PRINCEP INURAT

París, 23.--Ha estat detingut el prülcep Murat, president del Consell d'Administració de la Societat que comerciaN'a en la venda de pells de guinca
argentat, i que, com es sabut, estava
acusat del delit d'estafa mitjaniiant
l'emissib de xecs, sense posseir fons
que reeponguessin de les dites emissions.-Havas.
BOXA A PARIS
París, 23.-L'alemany Dougoergen
ha vençut al francés Lefgineur.
Ki•el Francis ha vençut per punts a
Carlie Sauvage.
UN TRACTAT Tunc-nus suo-

FAT A PARIS

Moscou, 23.-La prenses publica el
text del Tractat soviétic ture aca/sat
a París el cli p. 17 d'aquest mes entre
el senyor Txitxerin iel ministre de
Negocis Estrangers tutea
En el dit Tractat s'estipula que durent tres anys cada contractant obsersacó neutralitat en el cas que l'altre
fos atacat per una o diverses potenciee.-Havas.
DECLARACIONS DL
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TXITXERIN A LA "ROTE
FAHNE"
Berlín, 23. - En unes declaracions fetes a un redactor del peri,idic comunista "Rote Fahne", ei senyor Txitxerin s'Isa tornat a mostrar
:Avenar; de la Sociee.at de les Nacions i ha afirmat que la negativa
de la Unió dcRepúbliques socialistes
soNitiques a ngressar a la Societat de les Nacions is definitiva.
Creu el senyor Txitxerin que
aquesta entitat es favorable ale forte
contriria als dèbils.
Hayas.
-r
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i la qüesti6

Cambra

abandonen la

- --UN
ACORD
PRELNEINAR
York
rar,'. - Al "New
ANGLO-TURC?
11 ald". ti comuniquen de WaLondres, 23. - El Consell de
ah glo-tine el senyor Coolidgaiha decidit trametre una de- ministres ha tractat liargament
de la sitttacid de Mosul.
l e8P cid a la CeelferMeia P re P a El senyor 13ai idwin ha &u/ab
S retarla del desarmament.-- } l a..."compte en el ConselLd'una conIl vag,
ferencia celebrada arnh l'ambai. E4 11111118ATGE DEL REI JORDI xmlor de Turquia. en la qaa
Ale CORIUNS :: EL TRACTAT •sembla qe
u s'arrihh a un aeord
D 4 LonAmlin :: PRo nnaGA prelitninar.-ilarns.
i DEL PARLAR1ENT
DECLARADIONS DE Wat OILBERT PARKER
Londres. 23. - A la Cambra
llega el
de Gomero ha estatoensid
Nova York, 23. - Mr. Gilbert
de
nmh
del
rei,
rerisat g e
Parker ha nerihat a aquesta
la ;prórroga del Pazdament. eittiat amb objecte do passar
En el missatge es dec:ara que algunes setmancs de vacances
s'alpeei que els Tractats 4
a América.
Lotarno, concedint la segurelat Interregat pels periodistes ha
formnIment els resbatedesmentit
ala pobles- immediatament
rapats. eón eidhue una base (le mors cine han circulat als Essincera entre ells i un trits I l t;.its resprete a la revisis
Dawes. Cap
principi de cooperació nmisth- m'eni iinl del pla
el món sabrá aprofilar. modificad& l in (lit, ha estat esS`q4te
a
pagament de
sobre
el
puIndiada
de
EP-rei halda tot seguit
latea interior. fent una crida a les nnualitats alemanyes.
drrriEn el mateix corren ha a
la`cooperari5 i al patriolisme
Norma , goon
ilota els anglest.s per resol- ha t Mr. Monteen
sobre Ud ets grans prohlr- vernador del Banc d'Anglaterra per la! (le conferenciar nmb
.mis• económica.
el eovernador general del Ba nc
rSeguidament el Parlement es
'Novn York.-Radio.
febrer.dr
de
brorrogat fina el 2
EA INTErIn iP m es tyrteRa_
leas.
FICA AM B MADRID
LA •QUESTIO DE L'IRAK
París. 23. - La interrupeló tclegra!4.s LABORISTES ARANDO!4.s
fica amb Madrid, a conseqüencia deis
NEN LA SALA DELS C.r51UNS temporals, continua.7Havas.
Londres, 23. - Disentint a
Paras. 23.-Continua l'hurra:a. La
laXambra dele Comun a el pro- pluj a ha ceus as eseralls a les rnics
l'Irak.
ele
trehallisles
blema de
presentaren una memiö. duna- 17'''''-:-Thy•-l•
naht que fos alomada aquesta M. HERMOT DONA UN SOPAR
París, 23. - El president de la
qüestió davant la proximitat de
lesas sareances. Com que el Go- Cambra de diputats, senyor Herriet,
vern no s'avingué a aquest donara aguaste nit un apat Imán a
ajornament, els treballistes honor de l'ex-primer ministre trebaablustonaren collectivament la llista Mr. Ratnsay Macdonald.
fai -Mbita- ' e les sessions. - HaC-111Vidals C 1. 3 scnyors Muna
IIi
.4114asiexSt
y al,. 4- °''
•

a la

r-7-1

>e smasemeas...~usweeataastsee...asatet..earsa,statasata..a. neamaerear....-/..-.4...2./...4a
HOCKEY

UNA SALVATJADA
PERIODISTA AGREDUr PER
N'ji;GADOR DEL POLO
JOCKEY CLUB
ei ea"Ibis . * la tarda el reluc;
• caat, de la secció de Ilock-zy de
iA PUBLICITAT i d "L'Esport
Cala", en ocasió que es trobava
extreini - la seva missió periodística,
l'o
va el match Indian
•efe.,i :kcse que 'tingués ternas
•
fou agredit pel jugado: de;
1-+ segyor Drull, .que sssuava ca
l'er:entat -encontrei ~Pie j u ga dor no oa lea l ; contra el nostre redacto: : :tare
• im de ressentiment une "•-..ver
següent aprechsP, tacm tairapaaa guda en el darrer numero
"L'Esport Català", crit teme nortraat en aquest moment rat:fiquesn:
7E
- n , Brull s'ha de convencer que
no h t'asna per a mig-centre;
sets joc té una certa semblanca amb
cine:FOZ:a d'artifici: molta brillantor
en algunee jugades individuals, que
no 'igaistumen a donar rendiment
efeetiu,• 1 quan }m'aria d'esser al seu
"
es
lto
'pretestar amb energia contra
la 'Salva tjada denunciem el fet des
d'aquestes columnes a la Federaci6
de Hockey i molt particularment a
la Junta del Polo Jockey Club, que
si deixaven sense unció un atropeU
senlant seria cosa de demanar qu,nayrevantie ofereia el scu camp per
periodistes que hi van a com.
plhael se» deure.
L'EQUIP D'ESTUDIANTS IN-

'D'OXFORD BAT
MENT EL DEL POLO •
ihir assistirem, no ja a un partit,
sal a una exhibició dels estudiante
ee.41-Indian Ginskana", selnetet a
la legona , part, en que ansegurat sobrikmanere,. el resultat favorable, es
haitaren a fer un joc preciosista que
enii detecta en extrem.

No podem citar notas percate tots
absolutament pesscemen un abscht
control de la piluta, que junt anth
una comprensió rapidíssinia de la
jugada que es, al nostre entendre,
el que els fa donar aquest rendiment. Si bé ens reservem un judizi
definitiu per a desprds clel segon
partir que es juga el dia de Nadal.
De totes mancres, es destaca plut
damunt dels altres Jaipal Singk,
davanter centre, qua es siels minore
jugadors que hem vist, si no el m'ilion
Al Polo, am b . un enentic aixi, no
se Ii podia exigir gran cosa; solament Isamat es fas un tip ' d e . paras
pilGtes, evitant al Polo una desfeta
de les que fan epoca. Els altres es
Urea un tip de córrer coas .rates ernLretzinades. Quedaren astorats
veure com els passaven les pilotes
Sense poder-ne haver ni una. Els
reforços que empraren no els surn'en pes de res ,
Fl partit acabó amb el resultat
7 a t per als indians.
Els equips eran:
Indian GimItana: Kak, J. Ferrandez, A. Ahrnad, L'aig, A. Khan, Tutut, Reddy, V. Ahaniad, Singh, 11.
Khan i Dan-a;
Polo: Isainat, Gonzalez, Pons, Lobo, Brull, Herberg, Rierola, Satrústegui A., Satrústegui P., Friker i
Giró.
CAMPIONAT D'HIVERN
COPA DE NADAL Per dinovena vegada es correra
dená, ella de Nadal, al mati,
sigiles del nestre port, davant el local social del Club de Natació Barcelona , . organitrador de la festa,
aquesta solemnitat natatória que,
ele nou nedadors actual:1-1cm en ple
desenrotIlarnent, vindrà a tancar
deixant a pass el concurs per equips
brillantment la serie d'actes d'importancia que sisan vingut succeint
durant l'any actual.
Entre les inscripcioits rebudes so-
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Aquesta tarda sort'r
te711 r.=e
ç:

icrir

orkuna

;

E t'Euro extriaordivri Cl
Wa

•

• 8UNNUMI
ereant", per la Comlessedel CetstetIlis; "San-

tts Ohms". conte americh. tl'En Thonurs Ndson Page;
"Rondalla de Nadal", pe.' Carme Karr; "Caneó de bressol". »Ira de Mossèn CHI.° i /misten de N. L. A.; "Nadaideca" (El Pessebre g.:e a Déu mes plan"- per Editara
López-Nerin; "Present d Nada-l", historieta iilustrada
per Lola Anglada; "Cante 't de Nadal", de N'Apelles Mes: trena- "L'Amedeu; el gra imatger entallt", per C. (amb
eongetlet", :letra i música
fotdarafies); "El Desemb
(popular); "Eil einst dels ocells". lietra i música (popular); "Mes milla dele lid tole", novell a: "A flor de litt▪ vis; • per Ovidi Esealer F - . mi . No hi falten en aquest
Mulero els figurins; "La triula de la diada". i el folletó
de la magnífica novella d'En V'clal i Valenciano' "Rosada d'Istru".
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la campanya d I
Marros
RIFENYS REBUTJATS
CONFERENCIA IMPORTANT
Melilla, 23. - Un grua de harquenys ha intentat apropar-se a les
posicions avançades d'Aixdir, periis
!san cstat rebutjats enèrgicament pel
dur foc dels nostres soldats.
Al campament de la harca que copresentat
manda Soliman
ptestie,iós cabileny de Beni-urriajuael i ha celebrat una llarga conferencia, a la qual es concedeix gran
importimcia.
BOMBARDEIG AERI
Melilla,: 23. - Les esquadretes
d'aviaciú han volat damunt del front
rebel i després de Ilanear gran quasitirat de bombes han estés el seu vol
fins a Dar Drius.
L'aparen, tripulat per l'oficial senyor Anton, sofrí una avaria al motor i hagué d'aterrar prop de Tafersit, sense canseqüencies.
NOTICIES DE MELILLA
Melilla, 23. - Dmant la visita fetzt pel general Castro Girona al caroprarent de Zoco M'Talsa, arrib& allí
el general francés Castiel, amb

seu Esta: Major.

El general Castro Girona els in-

vidt a dinar i als postres es brinda
per la fraternitat ele tots dos exer-

cits i per la prosperitat de les dues
¡saciarte gerrnanes.
Pelo principals carrete han desfilat dos tabors de Regulars d'Albucen/as, que embarcaren cap a Aix-

din
Ha marxat hospitalitzat a Granada cl capita d'enginyers N'Eusebi
Casto
Ia: arribas matan de Tafersit el
tinent N'Aura Losada.
lis marzat ami) direcció a Ma-

drid la segona expedició del batalló
de Wad-Ras.
ARRIBADA: DE DOS AVIADORS FRANCESOS
Melilla, 23. - Han arrlat dos

aviadors de la Companyia Latecoe.
se, dz pas cap a Uxda.
Reicreixen que dissabte. quan vo/aven prop d'Alacant, sufrí l'aparell
Uiverses avaries, veient-se obligats
a aterrar.
Després de diverses llores foren
portats a Malaga per un vapor ale-
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TARRAGONA
Concert :: Tea.
Te . nporal
trate :: Fútbol :: Aitres noves.
Hem tingut uns dies de mal
.
temps.
El vent arribava amb poca
torea, però en canvi hi havia
molta mar.
Els vaixells ancorats en el
port tingueren necessitat de
reforçar les amarres i protegir-se amb bones defenses els
atracats de costat.
El pailebot "Trinidad Concepción", de la matricula de
Barcelona, corregué perill fora
port. havent sortit a auxiliar-lo
dues barques amb motor, del
Serrallo, que aconseguiren remolear-lo fins dins la darse,"

1

MONTBLANCH
L'Orfe6 Montblanquí
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- La Filarmemica ha ce'lebrel, el seu tercer concert de

la temporada, a cärrec de la
Societat d'Instruments de Vent
de Paris -Sextet Taffenel''.
Totes les peces van mereixer
les vives mostres d'aprovació
i aplaudiment amb que l'oren
acollides per l'execticid brillant
que hi donaren els música parisencs.
Ha estat comentada la dectsid de la Filarrriónica de delxal' la sala del Teatre Principal
per la del Centre d'Acció Católico-Social, en el qual s'ha donat ja am-est, concert.
- Continua al Teatre Principal-0dd') Tarragoni-l'aetunció de In companyia catalana (le ~Mies Pujol-Arquer.
Quan tan pos' s'aguanten les
eompanyies que fan temporada
es satisfarfori de comprovar
que rúnica que ho aconsegueix
ls.; una que representa en la
riostra bella parla.
En les oposicions celebrarles a la Diputació per al
proveiment de les placees de idblioteehri es auxiliars de Valls
Vendrell han estat nomenactes
les dttes Aniques aspirante Na
Trinitat Pi i Na Consol Llauger.
El terreny de la piala
ele Ferreries, Continuació de
l'eseullera de Llevant. consenlit por causa drla forts cops
mar d'aquests dies. ha cedit en
el moment que descarregava
escombraries un cernid de les
Obres del Port.
El eami6 ha caigut a mar
i el meehnic tingué prou ternos
per sallar i salvar-se d'acornpanyar-lo.
S'ha fallat a l'Audiència
el recurs ronteneiös - admini e
interposat pel greml de-traiu
vaquers contra l'acorcl de. l'Ajuntament. ohligant el trasllat
dr les (madres a l'extra - madi
de la població.
El fall no es conegitt encara
oficialment, peró es pot avançar ja que s'ha pronunciat desestimant la refreíd deia vaquers.
- Per als dies 26 i 27 del
rorrent el CI1414 Gimnàstic té
ni-u/rela ta dos partits de fútbol
rnit. l'Atlitic sIe Salanaatt,

many.
L.-estirten les d'Avtigas, Dentingo i
PRESONERS EVADITS
Giménez, del C. N. Atietic, i lee de
Melilla. - Han arribat, proceJosep Pinillo, Drull, Majó i Segadente d'Aixdir, set soldats i un paisà
rá, del C. N. Barcelona; a part
estaven presoners d'Abd-el-Kri:n
tres que vindran a confirmar els pronästics d'aferrissada imita que seid i han pogut escapar.
possible presenciar en aquesta clas- Han marxat a Màlaga soldats
sica prova de 200 metres en (Mía
excedente de plantilla del . batalló
recta.
de .Wad-Ra3.
El jurat, nomenat pel Collegi Ca- evnemamerammIncrAmexc gremeorme. ere aTer
leta d'Arbitres Oficials de Natació, ar.4serrara.....,..a..4.4a,rra4.4,-,arsa4,-,asmaar
per a aquesta carrera, i també per
ELS PARTITS
a les que succeiran després a la
DEL F. C. MARTINENC
piscina del C. N. B., és el segiient:
Els partits que el F. C. Martinene
Starters: N'Emili Solé l ' En Maranuncia per a aqueetes • feetes eón els
tí Lloberas,
Cronometradors: En Lluís Estere, següents:
Dia de Nadal, al mati: BadalonaEu Casimir Prides, En Pcre Brust
Martinenc (tercers equips).
En Josep O. Tuiii.
Dia 27: C. D. Europa-F. C. MarJutge de viratge: En Mudan
tincar (primers equipe), a dos (inerte
Trigo.
Jutge d'arribada: En Joan Trigo. de tres de la tarda.
BOXA
..
Jutge de cursa: En Jordi Ludwig.
DE LA SOCIETAT ESPORTIVA
•
FUT1S
LA FLORA
L'EQUIP DEL FIRST DE VIEEL SEU PRIMER ANIVERSARI
NA-QUE HA DE JUGAR DEMA
Per celebrar el primer any de la
CONTRA EL BARCELONA
seva fundació, ens notifiquen
Porter: Caries Ostricele. Té vira- quest entusiasta Club pugilistic que,
1-cinc anys i en diverscs ocasions ha u:tra els actes esportius (ja anundefensas els colore austríacs.
ciats en les nostres edicions paseaDefensa: Josep Blues. Té vint-i- des) 1/an organitzat els seus ecnnset anys. Ha cstat durant aquests ponents un espléndid ball d'orqucsdarrers temps el preferit de tots els
tra a gran gala.
candidats a la defensa de l'ermip
La Comissió organitzadora conaustriac. En general es considerat
vida totes les ' er•titats esportives, i
cona el Junior defensa que hi ha a
els fa avinent que el ball es farà
Austria.
precisament en la vetlla de den/a.
Defensa: Carlee Rainar. Es troba diada de Nadal, a un quart d'onze.
cts els vint-i-quatre • nys i forma una
RUGBY
excellent parella amb Bium.
Mig: Ignasi Ludsvig. Es l'incom- UN FESTIVAL DE RUGBY I
parable ala dreta de l'atac. Excellent ATLETISME AL CAMP DE
LES CORTS
titilador i d'un domini absolut del
Ultra els dos encontres internajoc de cap. També ha figurat diverses Negarles en requip nacional.
cionals de fútbol que per als dies
Mig: Robert Seuffert: Té vint-ies i 27 té anunciats el F. C. Barcecine anys i es un dels jugadors in- lona, cl dia 26 al metí tindrà lloc
ternacionals amb que compta Aus- al camp de Les Corte un festival
tria. Es caracteritza pel seu joc tèc- esportiu a base d'un partit de rugby
entre els primen equipe del F. C.
nic.
Mig: Leopold Hoffman. Té dinou Barcelona i la Societat Amateur de
Rugby, i unes curses a peu de cent
anys. Es el jugador mes jove
metres i de initja Itera a l'americal'equip nacional d'Austria. Malgrat
s
ha
revelat
gratis
dels seus pocsr.s:
na per equipe de tres torredors, en
qualitats de jugador.
la (Mal prendran part concursante
Mig: Otto Kaller. Només te di- del I , . C. Barcelona, C. D. Espanyol,
vuit anys. En materia de fútbol és U. E. de Sane, A. E. Tagamanent
conceptuat com un element de so- i I , . C. Badalona.
brades qualitats que promet moitísAquest festival començarà a les
deu del matí, as/lb climinatóries de
sint.
Davanter: Rodolf Seidl. Ha for- uno metres; seguirit el parta de rugby i a la mitja part es correrà la
mat part repetides Vegades de l'equip
final dels mas metres 11150s; en
nacional i compta vint-i-vuit alls.
Davanter: Frederic Gscheitil. Té últim !loe es correrá la cursa a peu
vint-i-dos anys i ha estat clegit di- de la mitja hora.
iSTI_Er SME
verses vegades per formar part de
l'eriiti;t nacional.
PRIMER CROSS COUNTRY
PER A VETERANS
Davanter: Josep Uridil. Té vintORGANITZAT PER L'EUROPA
i-nou anys. A Austria gaudeix de la
¡maciza popularitat que En Zamora
En Junta d'Atletisme celebrada
aquí.
(Inmute passat s'acera rebaixar el
circuir,
que era de guatee. quiletmeDavanter: Antoni Bullas. Té vint••
i-quatre anys. Es un veritable mes- tres, a dos i mig.
El& inscrits fins ara són: Roca,
tre co el joc de cap. Segur en el
mn, és el marcador .de gols de re- Alsamora, Garcia, Busquets, Martra,
Mestres, Munguió. Tulo, Alcalde,
gión.
Davanter: Otto Fischer. Ha estat Serna, Marco, Maluquer, Virgili, Vidiverses vegades jugador internacio- cents, Massaula i Maurici.
Segons carta rebuda de l'ex-catnnal.
Suplente: Josep Kotar, portee; pió Alonso, el qual és a Alger, i no
podent ajornar-se la prova, tramet
Caries Graf, defensa; Joan Fischingen mig; Carlea Kuiel, Enric Riba una medalla perque sigui disputada
entre els actnals veterans,
i Joan Furst.

teatre Cirvianum diumenge varen representar "Gent
de platja" i "Aucells de pas",
per aficionats de la vila. La
recaptació es destinará a beneficencia. La funció va organitzar-la l'Ajuntament, el qual
va dir que qui no contribuís a
la testa era que no tenia dos
dits de front. El local no fou
ple ni de bon tros

lomina, totalment glaçat,
vamada de l'eacamot, composta
per cine obrera, va quedar go_
terrada per una avalanea
neu despesa de les altures. Qua.
Ire d'ells varen quedar e nterrats del tot, i el cinquè s olament fins al pit. Aix6 li permeté demanar auxili, i la resta
de la brigada, en sentir ele
ente, acudí al !loe de l'aecideat
aconseguint salvar-lo.
Els quatre obrers resienta
fou impossible trobar-los
moment. L'onderna, dimarts, foren descoberts, f des del llar
Eatangent portats fins a Codea, essent traßliadats per
l'interior del Canal, que fou
buidat, per estar el cenit en
molt mal estat, i considerar-se
perillós fer-ho d'altra manera.
El jutjat de Sort ha anat a
instruir les (Tertulies diligencies.
Els morts es diuen: fisidre
Fruitó Tonella, Manuel Mese
Trinella, Jaume flringu i Josep Palacfn Vidal, tests lleydatans. Linbrer salvat es diu Joaquim Figueras. .
Ahir, dimecres, va c elebrarse l'enterrament de les víctimes
d'aquesta catástrofe, ese han
esta( enterrades al cementiri de
Capdelln, aasisttnt-hi les famtlie5 i ele directora de la Cerapanyia.

Rosa Vidal. llene( la unió el
del Santuari. Acabada la
cerimònia Sis convidats forren
obsequiats amb un esplèndid
dinar a Vieh. L'element femeni
hi tenia la millor representad& Desitgem , a la feliç pa/Tila una eterna Huna de met
- Per ra6 del temps plujós, s'han hagut de suspendre
els partits finals de campionat
entre el F. C. Torelló i ei Maria-Ausa i Pis d'aquest darrer
equip amb el Manlleu F. C.
- El fred va arribar la
setmana passada a set grana i
mig sota zero. Fa uns quanta
dies que no en fa tant per ra6
de les pluges.

rector

Tern.to
FaNt• al :: El temps
cariament
Tentrals
Dilluns passat a l'església de
1.,r1 Glera, es verifieh l'enllaç
matrimonial del nostre
„loan Dura amb la senyoreta

Defunció

Reforma de la plaça de Sant Fran-

cese :-: Teatrala Altres noves
Als seixanta quatre anys d'edat ha
mort la virtuosa religiosa M. Loreto Azcoitia, superiora de les Germanes Carmelites de la Caritat d'aquesta
vila.
L'enterrament i funerals es veieren
concorregudissims.
Descansi en pau.
L'Orieó Meatblanqui, freturós de
commemorar esplendidament el cinquè
aniversari de la seva fundació, prepara un magnific programa. que es desenrotllarà la diada deis Reis.
Sabem que hi prendran part escollas elements musicals del Centre Ca.
titile de Sans i de l'Orieó Catará.
Esta ultimant-se el programa, atractivo! ca extrem. Ajo; que prengmi forma definitiva el transmetrem als nostres lecters.
Ilem 1-ist el projecte d'urbanitzacie
de la plaça de Sant Francesc. Es ben
encertat i bonic.
Ara cal que aviat deixi d'ésser projeme i es ccnverteixi en realitat.
Confirmen els ars.aigs de les obres
que es pesaran en escena al Centre de
Lectura i a "La Artesana" durant les

nadalenques.
Al Centre, a carnee del eee

festes

dramatic, es representaran
teares
"Cors de dona", "Diu hi fa mis que
nosaltres" i "El prime:- k ..3". Aqueota darrera en substitució de "Cren de
guerra". que no pot presentar-se per
causes involuntiries a la direcció del
quadro.
Els aficionats de "La Artesana" interpretaran "L'hereu escampa", "Lo
Inri d'aigua". "La Santa" i "El carro del vi".
El nostre bon company En Josep
Marta Poblet ha estat invitat a collaborar a la Biblioteca Catalana d'Autors
Novells, apareguda suara. Felicitem el
nostre dilecte cornpatrici.
El dia de Sant Esteve tindrà lloc
una cursa ciclista organitzada per
"L'estel".
El recorregut es: La Guardia, Pera-

DEL MARROC
COMUNICAT OFICIAL
ESPANYOL
Per efecte dels violents temnorals
d'aquests darrers dies. s'inunda pan
de la població d'Alcizarquivir. Als vol.
tants de Larraix el mal temps ha impossibil itat el trifec.
Les darreres noticies afirmen que el
temporal ha amainat quelcom.
No hi ha cap mis novetat a lee
zones del protectorat.

DE MADRID
DELS TEMPORALS
Corunya.-Foemidable temporal. Ha
destrossat fils telefònics, produint fortes descarregues.
Tarribé ha obligat a entrar diversos
vaixells, entre ells els esPan7011 "Ca.
bo Peña" i "Cabo San Vicente" i
goleta "lsfanolita".
El transatlantic "Cristóbal Colón"

Maiestic Hotel
1 RESTAURANT

dies 28 I 27, tarda
THE DANSANT

ORQUESTRINA SALTAT
Saions especials per a casaments i banquets.
Hl/1'ACR 1925-26
Gran sopar de F. d'in),
egult de Ball 1 COWIÚ
Es reserven iba tantee

CAMIO N ETA FORD
QUASI No‘i ä
Vendré baratíssima
Luchana, 70, baixos ( P. N.),
de 8 a 9 i de 12 a 2

011es, Sarrcal, Solivella i La Gürcl:a.
La sortida sea donada al Portal de

FA

BR ICA

de
Bove.
- Sembla que ha tingut solució l'afer de l'aigua bruta, miestló que de»Mg ahics
batia el senyor Castellví i l'Ajun:arnent.
Despees de provaturcs, tanteigs, con7n•n••-•.11•1^«,....••n••••-ei•••..e,
ferencies, reunions, via:ges, disgustos,
PELS
TLADES
alegrics,
impressions, dimissions, nomePOSICIONS OCIT
FRANCESOS
naments i altres i aires de coses i
Rabat, 23. - Els informes_ oficials coses, sembla que no s'ha donat el
32
confirmen l'ocupació de la malladma curs que en la solució d'aqucst afta:
altre
pretenia
la
Permanent
i
algun
riienya de Beraber per Amar Ben
mi.. n lit L ~RE. asei•
reg:dor, no tant permenent.
Arnidu i anuncien la presa pele nosLLURES, 8. A.
d'aHa
calgut
que
els
regidors
sss
Ponent, 22
tres partidaris dels noca de comanMarca i motilures de tote
cord arnb que l'assumpte es resolemes
ciament de Beniselam i Buaber.
cristalls 1 llunes OtAquests dos (farrees notes estar' si- en la forma primitiva proposada, per
ees 1 bisellades, vilinered
interessos
als
entendre
que
era
lesiva
el
primer
al
sud
i
l'altre
al
tuats,
gravats.
emoinnisulea
nord del famós massis de Senhadja, comunals, s'hi oposcssin amb tets cis
mizjans al seu abast. i han aconseguit
en el djcbel Knell, fortalesa fins ara
que tot quedes corn estas-a abans.
irreductible, focus de la dissidència
Des de primer d'any la sucursal del
ii nord de Fez, i que domina AM
mucii f1388iii3i
"Banco di Roma" d'aquesta plaça deiMediuna, ts considerat com el caA O 60 pessetes leo d'u primeros
xara de pertányer a aquesta entitat itanal per un desemboca la invasió riparaules i a 0'10 per cada un a
liana. passant a ésser propietat d'una
fenya.
d'exoths
d'espanyola que s'ha fundat titulada
Els exits militare han coronat l'es(ore deis noetres partidaris. Els "Banco de Roma (Espata)", la qual
evantatges d'aquests raids han estat es queda tumbé amb les altres sucursals i agencies establertes a la pf11explotats políticament. Avui els Setshadja de Islaebalt celan en plena subSASTRERIA ECONOMICA
missiU. EIS del nord, agafats per la
termints. tueca Peana 14.
Cumpla:
POBLA DE SEGUR
reraguardia pels nostres partidaris,
pasCO
Una catástrofe al Ilae de la Coper` focupació de Bu Adel,
Quatre obrera morts
lomlna
set, a nosalttes i engrossen les files
Iuterior.
d'una ava'anxa de neu :: L'endels 'tosten partidaris. Els de 1.t
terrament a Capdelia
vessant del sud comencen a arribar
.,
AUTOPIANO %„°°,̀ "'„,11«5
a Ain Mastuf i demanen•
Di:luns passat, a la tarda,
portsne.
havien sortit de la Central que
Aixi sha vist com ha vingut a
té installada en aquest poble,
itera l'eficàcia d'aquest massis tenisE. Granados, e.
Cures
la Unió Electrice sie Catalunya Pelarme/
ble que les nostres tropes no havien
de
la
brigada
de
uns
14
obrers
atacat encara de front.
reparacions per tal d'arranjar BOTIG)%;17.,,P,58\Z„:s tðC
Les conseqüències de la reducció
una avería produïda en una li- P
eL t sbraatuoillui
rliers
StePe
En
eirA N5. ()tEntre
mo
del massis de Senhadja secan incas
nia d'alta tensió de 6.000 volts.
grans i ja ha provocat la submissi.i
L'enorme quantitat de neu
ne la meitat Ccl Beni Chid. - Raque eslava agombo.ada sobre el
terreny feia que els obrers hadio.
guessin de caminar amb molfa
Casablanca, 23. - Continua reg dificultat.
S'EMPAPEREN
usant un vielentissim temporal a la
En arribar al llar de. tia Co- alllara04, 1 5. primer. ates-neu.
costa del Marroc.
irgrilesharishessrum zzzzz Bassa•Suierrameoss110
Tots els porta. I least del de Casablanca, estan tancats.
L'entrada al pert de Casablanca
CINEMA"
DIA DE NADAL, "FALL
fis ia molt dificil, a causa de l'estat

"La Ifil!a

de Para"
Ferran,

tiit

VENDES
CAIXES

D1YERSOS

de la mar. - Radio.

MALL
DEMA,
marammommuummummummoolo
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▪
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LA PUBLICITAT

ELS ESPECTACLES
•

TEATRES
•nn•11n1.~.

Gran Teatre del Liceu
Avut no hi ha fundió. Dema,
!jalean aa propietat i abonawat corre/pone& a dissabtes,
les nou: La grandiosa ópera
actea, del mestre Verdi.
en
SID A , per l'eminent tenor
;onar JOHN SULLIVAN i els obleas artistas senyora Carrara,
sidoven, senyors Segura TaMasini Pieralli. Mastre
Ilion
Paolantonio. Cos de ball rus r
p•panye31. Primera bailarina,
y/planeta dei Río. Primer baila :i. Basile Ignatoff. Dissabte,
tarda, les celabradissimes apeaa MISS•5 EL. BRUIXOT IMgORTAL i LA FIRA DE SOROTCHINSKT, pea ota • la catabre
compa nyia i cos de ball rus. La
,...etmana entrant• l'aminant artista SAGIMON ZALESKT. amb
rörra FAUST. Dia 2 de gener,
solemnitat artística: Estrena a
aspanya de la grandiosa
rada mastica. de Rimalry-Kortea 0 :f. LA CIUTAT INVISIBLE
DE KITEGE. 8 tortuosas deco_
raciona novas de filumara.
Alarma. Batlle Arnig . Vaatua; atree exprés.

Teatre Català Romea
Tetaran 3500 A.
Companyia catalana
Avui. tarda, a l a s cinc. Esvetarles per a infants. el mas
meravelle d'en Folett i Torres:
ELS PASTORETS
o L'adveniment de l'infant Jesús
Tartúlia Catalanista:
L'ANELL MERAVELLOS
LES NOIES ENAMORADES
- Dama. tarda, a les 'inc. ;
alt, a les d a u: El tradicional aspetraria Els pastorets L'adveniment de Fintan! Jesús. Diada
da Sano Esteve, a 2 girarla de
guaira, Eis pastorets. A dos
garts de sis. Matemätlques
hay I amor, amo i senyor. Nit,
pragrama Rusainyol: Els savia
de Vilatrista i L'alegria que pasea. Diumenge. a das quarta de
auaire. Els pastorets. A dos
quarts de sis. programa de
gran brama: Déu hl fa más que
malees, 2 artes. d'en Soldevila. i e! gran triamf d'en Russinyal El casament de conveniènoia. Nit. Das, hl fa mas que nosaltres Seny 1 amor, amo i senyor. Dhlluns, funció d'Innoa .-tnts: Estrena de
NYIGUI-NYOGUI 'Romea Revue'
Llegar pro g rames i adquiriu
localitat. Es despataa a comptaduria.
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ELDAADO

..leemil.044n1444444.t.e.r..
111444444444+4444+44.44444,

Triomf de les varietats

TEATRE NOU

• DERKAS SEROS
4.44444444+11444+1+04fteri

GRAN

COMPANYIA LIRICA

S EROS 1
I
heeees.e+e-e44444+e+bee4..e.
/44•+.444••44•444•4444•4A
.leu ,etire aqueste featel

YES YES

1

que és l'espectacle mes sensacional. ancarregueu immediatamant le s y/Jarras
Inealitats.

nit: Reprees de la preciosa aarauela
del mestre Chapi
,je/l/ e.

La Bruja
a Dies 25, 26 i 21. grans
C artells. Hi prendran part
lotes les primeras figuraa
d'aquesta gran companyia.
Es despatxa a comptaduria.
#1/4•144.444.444444444,...44
s44ep.a.11.4•044.~.444/4/4

TEATRE

VICTORIA
Companyia catalana
Dile/rió; Enrio Giménez
PROGRAMES DE NADAL
Denla. tarda, a les quatre:
MOSSEN JANOT
LA CREU DE LA RASPA
Nit, a lr e s quarts de deu:
LA CIUTADELLA
GENTE BIEN
Dia 26. a la tarda:
LA CIUTADELLA
GENTE BIEN

Nit:
EL FERRER DE TALL
QUI COMPRA MADUIXES
Dia 27, a la tarda:
LA CREU DE LA MASIA
TOREROS D'HIVERN
Nit:
LA MARE
EL CARRO DEL VI

.444444444+1.944+9444+4ei

444+1+•++.4.4~04•4444•
DERKAS-SEROS
.4.1».44444444
444444444+444444+34444444
L'espactriela mas grandiós

YES YES
Cuiteu a earearregar localitats si no vnleu quedarse sense veure'l aquestes
fest.
I
e4+1144444444444+114444444e

TEATRE GOYA

Avui, dijous. tarda, a dos
quarts de eine. Butaques a
2 pessetes:
DOÑA FRANCISQUiTA

Ricard C. Lara, Felisa
la-rrero i Emilia Iglesias
Nit: Segona

representa-

riO

111SEVEH
LLURO
MARY /SAURA
EMILI SAC» BARBA
EMILI VENCR5L1.

TAPIA

is+c-t-1-6.4+9-~».4,-s-e4444.
Teatre de Novetats
Pata. tarda i nit, airit coloasal
rr rininal e l lp•epr eirlUddiA
L'ULTIM »RO SOFRE
LA TERRA
;a ntaatiques aventures d'un
•el cl ame nasatjat par milions
d a dona!.
snrollaa l'ernacaonant
1,1• Ifetrla •spartiaa Match de
bo xa entre el reimpió d'Espanya
PA ULINO UZCUDUN I ORE,TEN STRATER, ra!npi6
qual !ton' vencedor el
Fati púgil ampanvol per k. o. al
Itaa round. Completen r iuest
Pnitin• programa: PAOTE SU4481, per Charles janea, i la
8unäh 1 nc. de rialln continua, RADIOIMARIA.
DIreeel6
'''F‘OFES del

dIC

OLYMPIA

Gran companyia argentina
enmico-drarntitica

R1\-ERA-DE ROSAS
Avui, dijous, tarda i nit:
L'interessant vodevil e n
quatre actea. de García Velloso.
EL TANGO EN PARIS

1+444•604444414•11

Triomf de les varietats

DERKAS-SEROS
144444444.444444+44444+4.

TEATRE TALIA
El más bonio i confortable de
Barcelona

Gran companyia de revistes
Director artista-3, ROS 1 GUELL
Avui. dijona. 24 da desembre
NIT DE NADAL
Nil. a tres quarts de deu. Butaques a 2 pira. Gran programa.
2 OBRES. 2
4: La revista del dia

MAII-JONGG
Exit immana

AMERICAN'S PICTURES

PTC r1t aeiú aapba-anda
- Remis. diyandraea. cliaaabla

diamangra !arda i nit. MAN JONG0 I AMCRICAN'S P1CTUeriropl a (III
RE& Ei jeopat, p,
centra da loralitate.

Companyiu de comèdies
SIMO-RASO - ZORRILLA
Primera actriu de caràcter
Dolors Cortés

TEMPORADA DE CIRC

Director, J. Ventura Uannau
AVE! DIJOUS, tarda: VII matinée infantil d'Olympia. Pregrama extraordinäriarnen t Arate. Tots ele clowns, pallassos
Augustos a la piala, lee millors
atraarione de la companyia.
Nit. a tres guarda de deu:
Grandiesa fundió amb dos intareasanlissim DEBUTS:
STMM'S ET MISS BETTY
baile moderne i arrobátics. La
parche de ball ramoso, ereadora
r. Paris de les danaas mes
modernes.
111113TER WHITE
amb la sa y a original eoHeccia
d'animala ensinistrats.
Camplataran el programa:
adISS MARY, trapezista
MR. KARLETY
original "Mephisto"
KONYOT, mestre d'alta escota
MLLE. Pl. KONTOT????
LES 4 D'ANGOLY'S PUICK-ACT
ELS TOOZOONIN truupe de vuit
formidables saltadora
LINDA ET GEM. LOTTO

clelistaa eZ)rnie, ama el seu interessant match de fútbol a
la pista
ULTIMA SETMANA DE LA

SENSACIONAL PROESA

LES FRERES DESPREZ

amb el sen emacianant salt mor

tal en l'aire en automòbil. L'atracció más interessant, más
nova, más atrevida i emoolonant que es coneix

Preua: El:legue) , U alasee 3
pessetes. Butaques U Masca. 3 ptee. ianta. a 2 ptas. Entrada general. 0 • 71.1 ptas. (imposte rermpresos).
FESTES de NADAL
Divendrea. tarda i nit; diaaabte, tarda i nit; diumenge, tarda i nit: Grandiosos programes
per la millar eompanyla de
ciro quo s'ha vist a Barcelona.
Pro tfavui, i cerzu:nt el ros_
tuno do rany passat, es despat-

xa a comptaduria per a fofas les
funcione anunciadas.

94+6*444++.4.44.44+0.~

ELDORADO

I

Empresa Novo - Tel. 5112 A.

ELDORADO 1
TEATRE TIVOLI

CINE M ES

Teatre Na:celona

444444444444444444444+111

•19.4+6,0

ARISTOCRÄTICS KURSAAL I SALÓ CATALUNYA
1 Ele precilleates de les familias dintingides
OKQUESTRINA SUNYER I SEXTET TORRENTS
Avui, dijous. insuperable programa: Vida d'estudiant a , /tamalea; èxit de la eomadia americana La ilulta per la v;da, per
William Fairbanks; la sensationttl produació La oreu de la
humanitat, per. Thomas H. Suca, i la magnifica comèdia Ele
ängels de la llar, per Monte Bleu. — Nota: La oreu de la humanitat narnaa ea projeetarä al Sala Catalunya. — Avui. de
6 a a, depara de butaquas num a rades par a les retes de Nadal

44444444s •
414441144 .4{4 . 4441,44+1~.

Direator artistie:
ARMAND OLIVEROS

•44+414
la E RELDORSADO

•

17111MBRBBIBIBBBBIIIIIII•BRISBEIR111•11187.7111111•1110181/1

DEIRKAS - SEROS

e444.4444444*~44444444*
Teatre Català Romea
Avui, nit: Tertúlia Catalanista
L'ANELL SIERAVELLOS
LES NOIES ENAMORADES
Ei despatsen vals: Rellotge
ra Mullor, Davallada de la Prea
só, 8 (Telèfon 3629 A.), 1 Capaliarla Gili, kospital, 16.
b44444444444444.444.44044»

ELDOR AD()
COLISEU DE VARIETATS

Avui. dijoue, enalnssal esdeveniment . Sessions d'art.
DERKAS - MERC,E SEROS
Tarda. a dos quarta
canea i Tira a les deu: Notables pel•lieulaa. Les atraaelane: NenIta, g entil bailarina; èxit de Llamar "Le rail
de la mort"; Yvonne and
BU, notabl a parella d p
balls; Rosarl Servet, erriinant tiple Hrugera: axil da
DERKAS
Famas imitador. Fastuosa
preaentaeie. — Triomf immens de le popular artieta
MERCE SEROS
r.r1 les grane creacions del

sei; variat i nou repertari.
Dama, tarda. seseld
üffica,

a ,los 'marta de cinc.

Nli. a lea dan. __. Dissabte

diumeng e , aessions cte lar•
; mil. /arana programea.

et - ,..serge4eee+++4.44..411e

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohétnia
kvul. duce,. larda i nll, colersale programev. Set e etreneel Lee
ditertidee pellimilm. Que alma
Merodea 1 La negativa; e! popular
Noticien i Fox; 11/ JGrnada de l'extraordlnria El rei dels secuela;
Id pelllen'a de 7ranaiec a-Ftiment
Abaradonada en l'altar; la pintorr,eil El =U Mis el [m'Un., per
Cayena

QUE VIENE Mi MARIDO!
- Dama, divenrar,ts.,

1

ruumenge, u la eeseid de Id Mi,

e ,trena de !a perneule de mollee
ralle:, El mimet de l'avia, Inter.
pretana r-! mrbrr Hernia

64444.4494444+6.6444+4444
Monumental - Pedró

Walkyria

44444.444411+8+4».444•4441

allou.e . eetreme, Eta exsa- 1
vadees de l'Infeen . Ajuria " Per I;
Fleta; L'últim dele mai
-o.perBabeBiford:El
modern Sherlock l'olmos, per
g amplines: El san futur gemirle;
Aetualltata Universal X
' mesh, dIvendree, dlada de Mdal, l'
ereeln marina d'II a I. Tarda 11
nit. esenIllts programes
Plum-rige que ve er-trenn: El neu- .4
fuel de le Humanitat, per Mm,'. 3,
Vallar, held

Teatre de l'Orfeó Graciene
Astúries, 83
Carnpanyia catalana da can-Jadies
SALVADOR CERVERA
Butaque s a 2 passet a s —
— Entrada general 030
Gran fonda/ menstre per a
dama, diada de Nadal, nit, a dos
guarra de deu, amb dues aomedrea glkia del Teatre català.
LES JOIES DE LA ROSER
.3 arias:, i
L'AMOR VIGILA 2aetaa,
A riure. a riurat!
- Dismabre, die 26. a dos
querte de tina de la tarda. La
dida, 3 &atea, i L'amor vigila,
Nit, a dos qual is
dau: Els última Rovellats,
i !a divartida praa L'àngel
de Déu, un a d e. Diumenga. 27,
tarda, a un quart de can a : Gran
funri6 d'Innorants.

%Val l a'

g

,

PH444.»..+6e44.04.0.•
eMeD.Wee4A

ELDORADO
Grane sesoiono onatinals exriusivament de pallieulea
instructivas per als die 26
i 27 del corrent. a les onza
mati: Rapoaicja da
deh

LES MERAVELLES DE
LA NEld
1 la curiosa cegona part

AL COR DE L'AFRICA SALEXPLOVATGE,
RANT L'AFRICA VERGE
AMB EL PRINCEP GUILLEM DE SUECIA

TEATRE COMIC
Companyla internacional de
reviste& DIreoeló artística,
0. Sugranyes
Avui, dijaus, nit. a tres quarts
de deu: Gran funció de vigilia

nadalrnca. Lee (irles obres de
m a s axit! 307 representarla de
la famosa m'iota

,

,-• . ‘'. - ,akaj a
Diumenge, canvi de programa. Tetes Exclusivos

RISS-ME
——

Gaumont.
1»444•4•4•14•C+4+444444114+1

'7.` dc laaspertacle fearique en 6

Diana - Argentina

sieeteha, 12 quadroa, 4 aortines,
2 talanes. Eeos de Marius Aguilar. Escenas: catalanes de Josep
U. do Sagarra. Reportatges de
Franeese Madrid, Diàlegs del
earrer de Brauli eolsona. 'aliase
en atarla" i cantables de Manuel eugranyes sobre música
del meetre Clarä,

YES YES
Tiaras deba sizetrils:
De Tarragona al Còmic

L'espill meravellós
Els vins
quadros)
El present del Marahajà
(3 quadros)
Una nota de color
El Ilac encisat
(2 quadros)
Principals intarprets: LYDIA
FBANCIS. Salud Rodriguez,
Amalia Palau. Tina maaays, JO5 E rt PArtrnA. Baldomerito,
Joa ap Serra. Salvador Sial",
Bonet ti.
110 artistas internacienals
Figurins de Labarta, Gemnaar,
Bruneleschi i Erté. - 850 naódele de Max-Weldy. - 160 vestal, nona da Mamela Capistros.
500 "toilette" d e madama
Jeanete.
Val ineommensurable, fastuna preeentatia.
Advertiment Important: A
peaar de les grana desposes quo
representa el muntatge del nou
espaciada, seguiran ola preus
pnpulars: b pessetes butaca i
2 pesetas seients nurnerats.
- Dama. divendras. diaaabte
diumenge, tarda i
KISS - ME i YES . YES

14,

10 — ESCUDELLERS -- 10
al;

• POSEM A LA VENDA PROCEDENTS DE F A LLIDES,
. en
•
SUBHASTES DEJUT
JATS 1 DUANES :
•
1
6 pta.:. a 2 — parell
• Mitjons de seda, ele de

4.1144444444+.4444414+11.94+

Aval, dijoua. tarda, a un
quart de sis: La joguina en
hitas actas. d'Antoni Paso i
Joaquim Abata
EL VIAJE DEL REI
Ni!. a un quart d'onze: La
Iragi, i1I2, nr-desra en trre
arrea, da Carle e Arniehei.
da. Mentir a tiempo i Que
viene m) marido. Ni!. S.n
palabras i La frescura de
Lafuente. --- La sala és perfumada diariament a no b
par !ums "Aatra-.

4.4
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•
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•
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•
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1 " a 0'65
"
Mitjons de cotó, els de
10 " a 5—
"
Mitges de seda. los de
•
3 " a 0'75 una
Corbatas de seda, les de
1 " a 0'25 un
Colls de piqué fort, els de
9 " a 5'— una
Camises novetat. let de
200 " a 65'— an
Impermeables, els di
DEMES HI HA GRANS LIQUIDACIONS DE
Botons camisa
a 0'50 paren
Crema per al cal£at
a 0'10 capsa
4 a 0'10
Llibretes
de 0'40 a 0'10 un
Llapis tinta
Goma borradora
de 0'65 a 0'20 una .`
Guante
de 2-- a 0'50 pare!! a
ttueate
de 30— a 15
tres de llana
•
senyora
a 1'50 una
•
Camise
Botons daurats per a con
a 0'15 dna
•
.11
Estoigs per a presenta, els de ... 25 ptes • a 10—
Coberts alpaca, els de
30 ptes. a 18'50 duro.
-•
a 9 — dna.
Ganibets de taula
Raspalls per a l a roba, els de
2'50 a 1'25 un
•
Raspalls per a les sabatec
a 0'25 un
Aigua de Colònia, Rom Quina, Pélvors d'arròs, Coloret,
Locions, Extractes, Sabons tocador, un 50 per 100 més .s
econòmic que enlloc.
•
•
Pela-patates
a 0'10 un
Boquillas, les de
1
pta.
a 0'25 una
II
Hi ha gran varietat d'altres objectes, i tota a més
bon preu. •
I
GRANS GANGUES PER A REVENEDORS
.

1

z;

tunnnnornammummoiacizmammgei
—
Cinema Princesa
;-:
ESPORTS
-...;
Via Laietana, número 14
Telefon 1371 A
Local cómoda
Avui, dijou.a: Noticiani Fox;
Un aliat monumental, carnica,
en duce parte: La senda del terror, primera de la supersarie en
ara jornadas, per l'intrèpid
ib Larlein; El món no perdona,
extraordinaria tinta de gran argument, eaeatió de Perci Marrnard. i la preciosa cinta La medalla del "torero", per Algabeño
i Tina de Jarque. — Denla. ala
la preciosa estrana Más val arribar a temas, per Eleven Moore.
Dirsabta. nit. estrena de La lila
maleida, per Corinne Griffith.
Diumange, estrena de La petita
Anneta, primera jornada. per
afary Pickford, i La senda del
terror, segona jornada.

.8.44.4444+1S~e44444+444

LANS

PARTID;

INIERNAVONALS
•

Di a a ia, a les ii deb mati
Dia 27. a 3/ .1 de 3, tarda

Fili g a CLA g ICLUM
rord-2a

FIIIÎ 113M ho r -Ut C u
de Viene

Dia 26, a

la 1 0

•

del mati:

FESTIVAL DE RUGBY I
ATLETISME

CONCERTS

CAMP DE LES CORTS

1+•4•44444•4+•444444+444.

PALAU

Excelsior
Avur, dijous: El rel deis corsar : :) , La negativa, Pon amic el

bandit, Abandonada a l'altar,
Que vingui Horodesl, Noticiar'
Fox núm. 50.

DE LA MÚSICA CATALANA
Dissabte, dia 26, DIADA DE
SANT ESTENE. ,1 la tarda

Cançons nadalenques per

L'ORFEÓ CATALÀ
sota

Teatre Triomf, Gran Cinema Marina i Cinema Nou

EN LLUIS INILLET

El ,iia del /roncera entradas a
taquilla.

Avui, dijous: Noticiar' Fox,
Ei que no es guisi per tu..., Un

aliat monumental, El rel deis
corsaria (terror a . . L'huracà, La
medalla del "torero".

COLISEUM

la direecia del mestre

esseciació (e tima

de C e ne e rt i

SALA MOZART — Canuda, 31
Diumenge, 27 de deeembre, a
da s quarta de sis de la tarda:
Presenta/9a cl Barcelona del catabre QUINTET SOHACHTEBECK, da Leipzig. Inscripeions:
Sala Mozart.

:-:

DIVERSOS

Nit de Nadal en el Tibidabo
Mina DEL GALL al Temple
d‘l Sagrat Cor.

•

Inaugurada del GRAN PESSEBRE, installat al magnlil, cstId de festes. Cap nen de Barca.lona deixaria d'anar a visita -ha.
Al formas HOTEL FLORIDA
(Telefon 6458 G.. a'admatail
anear-reas per e avui, vigilia 4.1e
Nadal.
Server en el FUNICULAR il nis
a l'acabament le la missa,
tb.

GRAN PESSEBRE ARTISTIC
Visiteu-lo — Carne, 46 —

Avui, dijous: Novetats Universal; Un diumenge apro-

Associació Música Camera

Diurnenge, 27 desernbre,
presentació a Barcelona
de la cantatriu russa

fitat, cómica, i la preciosa
pellícula PETER PAN, el
millor aspeetaele par a
nans que s'ha presenta*. a
Barcelona. Protagonista Bet
ty Bronson. secundada per
Mary Bryan. Ernest Torrance i una legió de formosos
nene. Arranjament musical
exprés per Une Riasanfeld
Superproducció Paramount.
Cada die, tarda i nit, Peter
Pan. Diumenge, El senyor
do Pontlac, drama. Avíe: Es
despatxen butaques numerarles per a les tunrions de
larda de les vinents fastas
En praparacia, El oald (Thei
Shailaa. per Rudolph Valentia° i Agnas 1yres. Programa .ajuria.

h'INCOMPRRFIBLE

NINA KOCHITZ
anulo

la cooperació de

OPEL

P1ERRE LUBOCHITZ
pianista

Excluaiaament per als socia/

leti llOßt . 1

DINER

a l'acta per paperetes de Germandats, jotas, automabila, generes, ato.
UNID, 22, principal

4 p

hallItee

AGEN-re

(EMECIii
PELLS

Vena pella aoltes i joes d'adornament barras. Viliarroel,
4.44.44+4efts+eseeee 4+4 42 / segon la:a / PELLETERIA /

4

/

Ea le,
Bruch, numere lea

+peet-ee+.40~434444,4,44J.
.111

9

pe b... viiigui a veg a

••

u

iia pallicula al PA F

bu- 1:
E 1,;

CINEMA derui eis (líes

27 a 28 29 = 39 = 31 1
nuilicuimmoziaummulamiawanammitnacirnazwamizmazuwanweimminaum
"

Gik X I 3E3i WIL.

Dirortsr Llle. Miguel Marre/. de..ltarn ele
amical
ames &lames 1 amiste!, easems que e lturc dls.
Sinn frliC Nadal 1 fehvper Any :son.

Consell de Cent, número 340, I
Llúria. ale Te)?fon SHF»

1

Dijous, 24 de desembre de 1925

LA PUBLICITAT

11111•1113111•1113111E11113311EZERS1111111118•1111111111111111111t

taammumiunizzawhimunu•na•azzunutrammoulaamazimmuin
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REIR IMPAR

•

▪

•

409 pessetes
Facilitats de pagament

▪ Corte

E

Cataianes, 59Ó.- BARCELONA
.711511218illidEBEZEGREECE2111112/31212RECEEMESEINIIN
••nn•••••nn•

E
E
E

CLA391F15..A130R2i ARXiVADOR9 1
Carpetes, fltzeß 1 obJectes d'escriptort es ',neo a preu de fabrica. Clama.
super ama: cantoneres de mrtall: 2.2.5. pis. Arxivador

(Radie, de palanca
calan: 1.35

pessetes. Carretes "Flies": 28 pto. el cm, eteetert.
NIUNTA NER, 177 :: Telèfon 1387 O.

amb

EJ

•
E

ee**

BO, S. en c.

▪ BODNIER sSic

si

•

‘

avantatges: retrocés, bicolor
90 signes, etc.

a•
a

E

..,,,, s
,• t, . ,
iizeriet keeer , . ,,.

Màquina d'escriure NOVA
i de MARCA amb tote els*

•

ESEL.

4

GRAN PRESENT

JULI FUCHS. ::

•
El
El
El

1

:ISI

m

filfIGELOU

A. 2::) .25L :LA

Res millor com a present que
un aparell cinemato8rafic
laminar

lE

IPANYHE
IM

Te11:11

escsoculemectarffloßamanomm

pai4.134y

11ü111. 5369

sense perill i de facillssim
funcionament

VENDA: Als Grans Magatzems, Comerços d'articles fotogr3.fi cs i similars
..../CATALEGS I DEMOSTRACIONS DE FRANC A

Path&Baby, S. h. E
8, Rambla de Catalunya, 8-Barcelona
h
_Ams

em

12211233

Defienda su
cea1--zadc, con

vulguin perdonar aquesta falta involuntària que
deriva única i exclusivament de la nostra norma
conseqüent de no llençar al mercat Xampanys
que no tinguin l'edat de cava reglamentària.

– Ex terminades en un minut ami) 4:
•

fARNÄCIAPARADELLCOMIe Assalt.28.BARCELÖNA

UNA PESSETA-Po coantu,1'50 pessetes.

Muna

La casa FREIXENET prega als seus volguts clients
les quals ordres no h3n pogut ésser degudament
'-complimentades a causa de l'excessiva demanda,

-==nn•=g7n•nnn -•

,tinsecticida PARADELL I

ti.

RECLAM
Pe! tal de realltzar
el baian amb re-

Ei Betu'rt
ilogar

duldes existentes

del
ei

PREUS:
[i i,ASJ [11R 111.1 [11d .12* ASA

E

Limpia, colora y lustra
en una sola operación
el calzado do todos colores
De venda a Sabateries, Magatzems de Curtas, Basars. Drogueries i Tendes de gomes.
DIPOOITARI: E. SICHIERLOH
Plaza Bloncada, núm. G.—Barcelona

El

1-144444.44444$.2*044+2,

1

g

eumuunalEmmemusummena;MCIganteamEmennEmarsacannnalmumeumnswantam
••••n••n•n•

det 440.044414441~.444+2

¡FABRICA
DE —

LiÅii MiNE Ali
el mes eficaç 1 el meS
barat de tota eta aillaut3
coneguls
per a fred, calor, soroll.
Essent inorganie és
Imputroscible. i Ininflamable.
De gran utilitat per
a earnbres frignrItiques,
installaeluns da vapor,
sales de concerts, taus[Wats, eta.
DPmaneu mos i res gra.
tulleS i preue al °oncesalunar! exerusiu.
FILL DE E. BRUGUERÄ
28.-BARCELONA
RIERETA.
TELEFON A. 3772.
femm-44444seeeeeeeetieema
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Emplastos

fwv pu

4 TUPIR

Gran assortit I economia

OMBRELIES

(Fuaelnd& no 147).

El Medicamento Mas
Maravilloso Del Mando

PARA- SUS

1., Mili
1166,

Para Uso Externo.

i BASTONS

HIME111

UNE

Ronda Sant Antonl,

Casa E argu(is
33 - Sant Pau - 33

Marca Aguda.

66

ció 1 Censen de cent). Telefon

5te4 A.

Dolores en la Espalda.
Los Emplastos Alkock no nenes igual.
Fortalecen los Eapaldas Debile.
de manera incomparable.

1 Immens assortit en articles propis per a prcsciits

Dolores en el Costado.
Emplculos ‚4/kork los alivian
pronto y al mismo tiempo fortalecen
el costado y din energía.

LOS

Emplasto
El Emplasto Allcook es el primitivo y legitimo. Este
es el remedio universal y se vende en todas las Poticas del
mundo civilizado. Apliendlo donde quiera que se sienta dolor.

Continues creacions
Paraigües d'honre i de sepyora
"Popular", 11 .90 i 13.90 Ptes.

Cuando nooesitela una
TOMAD

Exclusiva de la casa

Carteres pell fina "Popular"
Ptes. 1390

SEGELLS DE GOMA

Gravats de totes menes en metans 1 Instes. ttspldesa en els encarnes. Claris. 17 (entre Divina-

UNA

Par...oxee oeptal.

pfldora

Pildora Brandreth

(Fund. en 1752.)

31111. Dolor el. Oaben, oevnesseheisetas, InclIgestbil%, eta
P * listresilmissito,
DB CINTA EN LAS BOTICAS /MI. MONDO ENTI•o.
774

9611/~

en Espate–sl. URIACH

CIA.,

Barcelona.
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JUGUETS

troncaras E:s. queixals,
perq uè aquesta re..ba es de les
PANYERiES SALMERON.

uuitm, 1)

En consignació
prendria casa de grav
venda, situada en

l oc ben acreditat
scriure Tiro te ses
número 100

GRAN 358ORTIT
tot'
de PonOsirals i discos de
eis preus.
.1. SOLER

AvINYO, 1

El millor present
una ni:vi de eahals cconiunicsi
des de 210 pessetes. Midiera.
número 125, interior.

