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LES FITES 111130111ES
Primer dia de l'anv nou... Una altra anyada comenca avui.
Per() on es produeix el . fenomen del començament de, l'anyada?
Els
No es produeix en el món exterior, sind dintre l'home.
començaments, tots els començaments, eón una illusió humaco n tinua na. El món, tal com l'home l'ha trobat, és una gran
canvi sobtat.
lenta
o
per
evolució
per
continuen
'ó. Les coses
transformacid,
.. e teta manera. continuen. La vida és una
•
•
.
•
ó.
n pas tina creaci
percal:
Per què. dones, par/em de l'any nou? En parlera
Misiona.
la iPusi6 del començament * és una de les necessäries
coI la_ illusió ei sovint una força vital. En mig de l'univers
tant com per
n ag gt, l'homt viu per la illusió de la seva anima,
1 sabe bielbrica. Els homes han imaginat la illusió de la crodel nombre. I aix ò
1 alogia. la II asió de /a mesura, la illusid
vida.
Les fites illusbconcreció
llur
donar
una
ban
fet
p
•r
so
ries que l'hm le ha posat en l'espai del temps, li serveixen per
'a afirmar la pròpia personalitat, per a tenir la consciència d'ell
nostre voltant
snateix. Si nc poguéssim mesurar i comptar al
n tru, de te/1ms i un tros d'espai, queclariern deixatats i per• uts en l'infiait i en l'etern, en el gran buit incommensurable.
•'home és ui ésser essencialment geomètric i aritmètic. La
-italitat que no s'acaba, que no es pot mesurar ni comptar, és,
• ractie s ment, el no-res. Per a viure, per a existir, l'home ne, essitas la limi t ació. De la limitació és fila Així, limitant el
.2mps amb la divisió dels anys, dels meses, dels dies i de les
/lores, i limits nt l'espai amb iota la nomencla 4 ura de les mides
Des' t. verses, l'home projecta la seva pròpia natura sobre el
nón exterior. I en aquest apareixen, com obra de miracle, les
,orcions des ai i de tenips delimitades per les files illustiles.
Aqueste: fites, que no tenen sentit fora de l'home, tenen
un evtit prt Indíssim dins nosaltres mateixos, per la raó que
són te, el se' et de la nostra vida. Un any que comença és en
aritat un en eneament per a tots aquells bornes i per a tots
suells noble, que porten dintre una cobejança o un ideal. La
uirfaió del e: endari ens ajuda en el nostre cami- Tots ens
esas-Uf:ti d. caminar si no trobéssim, de tant en tant, les
:'-es que ass, lyalen el tros fet. L'any nou no és res fora de
- osaltres; el rimer dia de l'any és corn tots els nitres dies.
'erb quais u! borne o un poble senten un noble afany de realitiació i,de ' peració, en la novetat illusbria de l'any i en la
a • eria illu 5ia del dia ir.icial troben un esperó de la própia
• nergia, un ( ímul per a la continuació fecunda.
Els dest :anyats són els més enzanyats de tots els bota s. Els qu , aben que l'any nou és una illusió, i que no hi
.1, en real4a lia prjrner ni dia darrer, i que les fites cronològiques a vial a, les són una convenció de la limitada ment burirahalwnci e han dé treure' ' d'aquest coneixenea cap conchisió'
: pt‘Sirrisfie .

La novetat de l'any, la primaria d?1 jorn que l'obre,
sód idttor- mates de germinar -rom una lleaar. Les fites,
I siguic-innterl as ceiminaterials, repre=1 a per a l'home la
tsinderació i , relació, que edil tota la vida humana. La Hei
I ðe la illusió a -veix perdurablement entre els homes. I aquel!
¡que no l'acafi 3 pena de la vida, perquè és ja mort en espera
labrns que la . rra torni a absorbir la earn del seu ros.
.
Salut, fil illusdriesl Una espuma de vida .salta de l'home cap enfor i aquesta és la fita inicial de l'any.' Si volguéssim mat ria'aaar els començaments d'anyada, posaríem, al
llarg del cami• del temps, una filera de flames cklieeimes illts-ninant albor J'A- -Passat Il'esdevelaidor i prolongant així, cap
rndatant i es , muera, la Heu espuma del present.
Salut, ilOi ió, la mes bella i la més noble forca del món
iumit l I..,, vid; dels bornes és curta, la vida dels pables.e molt
es Targa. ?‘" O totes dues s'esvairien en l'immens no-res si
a mitra imag i • ació intelligent no distribuís, en' els espais, /es
ites divisbrie -. La -divisió, la limitació, la mesura i el nom' re, són P.afirt , aeid de Thome i de la humanitat. Els romans
enien el sent rent pregon d'aquesta realitat permanent, quan
alearen en le divisóries longitudinals de les vies els monumente, dels m. *zis. Els qui van pele camine al pas natural de
.1e , ffie, que Zo. • a• mes noble velocitat, troben un conhort i un
c(eplal davant a columna indicadora on resplendeix la bellesa
.a 2
de I'art.
a salt , fóssim a fer, manariem que dels camina i
earretere., de stahinya fossin trets els vils pedrots que ara
aseenya l, a el:• uflömetres, per a posar-hi primes columnes es_
eulpides pels
llors artistes. La fita és la condició de la vida
umana. Par
en el camí de la terra, ¡lames en el uní dels
egles, aquest s ón la nostra força i el nostre senyal.
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D'ESSER FELICOS
Feliç any!
' Felicis
•-s no a s -ten a recollir el
:iris i guers i la boca
dir-ne •::altres, en justa
,it art • I Xatura ient, hi ha res
sne la ç-licitt..? Ella sola conAitnia ti
elít es, toses les pere Temor integral.
Vol + ni isser felic •s! 1 -li ha alga

'•(•¡

ésser 'elic? Es gairebé
demanar o. Tots voten

•
aquesta •'s la creença val. , olh»n aspira la felicitas. 'Pe,' lihnett, hi as em: Ni hi Ita
ei anee cor z 'ree aspiracions
•
nisee i mis rravatadores?
sospitar ..1 les que he exe•• ,..a • nombres,: vegades.
r
desi t de felicitas sua e iesig (:e 'alienar concreta,
len so n* ck perro: condicions i releves,
esser £eïç.. però si per
e Stee 441,2 havia t . convertir-me- en
c. uk Voleo que us
ee run

7s dar inri piit voler‘esser
eindeanV ati a,d'haver
tu m'
tó d muidanya.- sense caelizit'ea . --exclama Nitre.
`0141i
deznbrim que els Inés
uo la vera felicimama felicitat

La política
.11,TES BALVES
DELS AJUNTAMENTS
Ha estat destinas el regidor de Prat
de Lbablegal, Jaime Parés i
Mas ara no se sap qui será el S-'it
Ju h s1 111.
EL NOU SECRETAR!
DEL GOVERN CIVIL
esta: nominal secretaried.1 Govern Civil de Barcelona, rar it nea;re
la vean! produ lda per la inart sclicor Lilas Junpnen,- En Jaiep d'A:Mereja, que Pa.la diversas mi.ts
resnr¡nria r lo noo, a ¡lata,.
EN HONOR DE ¡d'Ay
MONE .1.1 .4 I PUYO'.
Penni passat, dunnenge, a des auur's
de 'tau del vespre, antb nediu de trabar-se a Barcelona el cateditific d, in
Uníverditat de Saragossa En h1(19
ne:a i Paya, gran ami,- de i,iu
vida, li sera aleta an g ipat en el Restaurant Martín.
Barcelau?s s'adnieten
insrripeions, f ins dema, dissabtr, a
fabricai.a d'acord amb un somni terhol
complicadfssim.
Aquest somni corn ens intoxica!
Vindria un angel ros amb ales dar grat a dir-nos: "La felicitar teca és
alli ves-hi." Nosaltres gairebé el
Creuríem perquè les aparicions anglinttes inspiren malta credulitat als
humans: per' si allí no era
que haeiem somniat, i l'escoltarieml

Carita neaderien.

EL RENDISTA ESEMAT
Niça, desembre.,
El que mandé la glòria
tu és la torea del cuita, d

Ni-

sigui
l'sdmiracid ,del fondista. ; Ho
deiem aliir.'Ho • repelim
Niea esta poblada de .randiStei
de turistes;que veden-A'cons...
tatar que I . els rendisteš lvinch
com el 'peix' a l'aigua.. Es. i'ar
de trobar un solo de la intinstria gresca o del comerç important a la Hiela de telèfons
país. En canvi, hi trobareu l'horrez retirat dels afers, el rendis-a important i perfectament co'negnt, la vielutt que ha reallL
zat una bona liquidació, els 112.rcus de mollee glòries. i frobareu noms de tot arren. I ara
que l'aristobracia russa ha estat
retirada de la circulació E- ha
perdut el reflex que posava a
la Costa Blava, el país encara ha
quedat mes estrietament reduit
a la seva fundió pròpia, que
eina hem dit, la de proporcio-:
nar un teld de fons a l'apoteosi
del cupó.
La vida dels rendistes es reposada. Es lleven a l'hora que els
funcionaris municipals pentinen j enllustien les palmeres
deis jardins. Si no eis domina
cap mania personal, després de
Ilegir el diari—generalme nt el
Inri xtclinistet del seu respectiu
pais—van a posar l'es q uena al
sol. Si söst adilliradU IS de la ja( a canina. fan eeguie el goa,
prèviament organitzat per 'resistir les ordenanees munieipals
i les denúncies dele lendistes
ertemies de -la lava canilla. Si el
set' *cor els-fli admirar ele-anee.;
o ele reelle, surle» annals d'un

ette-bi;hareme lqUeSt país? S'ex2
pljea, segons Ana- eutés. per . till;'•
acord tmplicit dels rendisfei en*:
benefici dels turistes'. Horn.con-'t
siüea'que . :1Iairairació s'ha 'de
dmiloSt rartarith _ele fets. El tnri e
itra-e- fe - . 'ittet.patt ta, bola'
Ole '-' e rn•ix tendisj
les titguiri una Iparbldèid neta 'i
atreglada, una 'solida perfecta,
una bona propaganda. i aigua
calenta i freda a. bon preu. Es
ben trobat. El rendista diu,
amb:energia:
.
—ßi ens adrat'en:que paguin!
I el turista respon amb una
moribtinda,,,despres d'haver
•
dtáxdt le etonomlisal la milete, emb'ima - convicció que esdeve_ prenda de tan fpreada:
intelligents!
Aquest curidg doble joc explica la glena. d'aquesta eintat
I l'enveja que produeix. Es difiel] de trobar un país que die'post- d'uns incligenes mes morigcrats, d'uns costuais mé i; doleos, d'uns pensaments fries delicats. El cupe; requereix moralitat perquè es la columna mestra de l'ordre social Tothom
sala cada dia horn ho proclama
en les notes oticioees, el dubte
•:. napussible. Paralieltunent es
arodueix el fet invers: una nia cada cantonada per posar-'-a la resistèneia de la Aus. familiar a la qual perla_pobres .turisf es. 1, tothom juga:admirablement . el neu
peper. Els rendistes temperen
Pur positiva situació, l'entuelasme gua, provoquen, amb eisen ineurable pessimisme. Ele
turistes petate canten duna
manera sonora .les 4.xuellieneles
del pais atedlitior E si/Imane que
dejad gaudir de la naturaMisa i ele loa vide...eta:lela
agxt ya
.
jr.
JoSOP Pla

e

petit paquet •Tiegrtines
Campen sobre rherba dels parterres, geneiutment davant
Ea -indiferencia olímpIra_ de tes
44.,4te 1ileiitet Eis ocells, i
isiteee difa mengetr-getteril-xaent a ;la tarda, i aixb explica
elltden
•
'
• la.seVa irtdiferäneia.l'ai•ún
-ausitem>
rendiste&
-de
• rtpiers. •
tums més simples, sanies d'una ELS Hl/MOSTOS PAGITS AMB
IVIERCADERiES
vida mes eeuzilla paseen simple
polone"a
arsoeta, 31.ment els :natius asseguts en un
aprovat una Ilei permuta que
butte-4 o en una yestise, mírala la
tnent dels impasse!, es tralitzi amh
mar o par laut a mb 'els a mis.
deries.
Aquestes eunverses`>teostumet1/4
— (^
a ésser .iratu pess4141J1e tan
▪
i
i
ix oLonoac i o DE LA VIDA
euticentrat ,que arriba a esstiel
voluptuös. -Els .Ua3 ¡i er ina,,s4i
COBRIMENT8 MEDIC8
'els nitres PeIr poc,"cada dia'e • DOS
patea conté elements per proLondres, 31.-El "Sunday Chroni.
porcionar agrada-bilis:sin/es een- ck” publica la segtient infamaseis;
seeisnas pessintisteis ala role,Viena ,c1 doctor Deppier preteu
tesaEn aquest sentit, Na
ie
" lger desc4iert..utta alttció quirnica
E.
male
riquesa
ls
semita --Un a
susceptibt;i srle prolongar la -sida de la
magnifica. Poltier el ettycit • que materia orgátaca.
•
a
-Je
.cambia'
dek
h
otel,
.
viu..a e (*
Per la ,eera ,part, el- doctor' fraucis,
costat di -la mueva, i que sent.r: Alesis Carrel, cap del servei Cinves•
que discuteix asid, la aova, - Upe:0ns mediques a l'Inetitut Rocnyora, esta pi vocupat perque a kefeller de Noca Yurk, assegura que
Santiago de Nilo voten treure els gracies a una solucid quirnica es trabulots. El veí de, l'anee enstat ba ei condicions dr donar a les cellues plany putsee : del canvi (llo- les ca»sades 1111 vigor nuu. Afegeix
ran que han sofert els trantvies que ha conservar vives dueto anys
Iir Belgrad- No se sdp mai, i
caules separades del cos humà,
el pesamnsm e dels rendistes, no
per ésser un fet d'entre miste- SEIXANTA QUATRE MORT8 EN
ieds deixa d'ésser un /et evi- UNA EXPL0810 A UNA MINA

A la tarda, despees dime,'

Eagle Pass (Es(as de Texas), 31 Han retal retirats 42 cadarers de la

pies nota-del consell del bare- misa* Ce carta'. 1.ts Palais, on es produí
metes, /mi» fa la mateixa vida
dissilac passat. Sembla'
que al mati. Hi ha cOncerts, ro- que queden encara a la i mina 24 cada - '
enli.
visites
unions familiars,
gades, Inanif e stacions esporlivt.s que eorittibueixea . a crear COLONIA -I WONN -INUNDADES
*qAte'l Uariibiènt terisopinfent
31.-Degut a la cresc7ida
necessari 1 indispensable per
del Rin numbrosos carrers estan an- •
poder dir quo la gent que hi
dins viu de renda. No ie pus es- gals.
Les cotnunicacions ferroviàries i de
trato, que aquestes videe pleitee
de tanta noblesrandesa .provo- trarncies han quedat-suspeses.
A 13-önn l'aigua ha arribat aun mequin veritablejuntades d'enveja
universal. El doleissim eneopi- tre (Ealçaria en els carrers
A Coblença les dtassanes del riu
nn • nt del rendiste, el seu pessimisine voleptuös...les mojen - liso quedar sulanergides.--Ratlio.
.eiatie mlatieablee de la seva. vi- 5 Ligs INUNGACIÓ88:111 POLONIA
da; entusiasmen la gent. I
Varawia, j t. - El rin Vístula ha exacuse parlar Ilelo sandiales que'
tenen manía parmonal, • que eón . prrimentat una graWcrescuda. Afilan
els lijé 8 admira' s. La gent sent barra ebtan amen:wats d'inundar-se.
A (Iranio in noinbrosos barris estan
que els . rendistes mairiatice
4,,onstittleixen l ' arifilmen4eia de ' ja inundats.-Radio.
Ttalainoift. Els genis ignoralsa
els ministres que em fan (el EX-MINISTRES DESGRACIAT8
Atenes, I 31.- -Els "'ministres Michtteun 'die, com els bolet a, eig
lopulos. Kafandaris i Papanastasius
ventole de nuves formes de eahan estas privats dels drets civils per
ritat, les mes absuroes
jauen, esperant l'hora,,eut a hasler realitzat maneigs contra • la Aels coixins raquesta aristucraem assMalladit. Aquest güst de
UN AUTOIRDIBUS CAU A UN
la inestaliliitl i del misteri, es
NIU 5: CINC MORTS
äpreeint por l'inditzeint i. sobre
Amsterdam, 31.-De Titulen cornilt'el, pel turista. Tothom xent
que dauern el rendiste ines.gris ni1 itten x hie un autiminibus atestar 'de
pul, amagar un geni. En viatgers es preafpità al tekt, de mulrealitaI. una //tenia presentable tes d'una falsa maniobra, resultant
As la manifestacin nido com- ofeg ats cinp viatzgers. - Havasa
prensible del talent.
el rendista, ben entés, no té L'EX-XA DE MEIDJIA INTENTA
8UICIDAR-8E
cap vici, Illevat de la cartlat
oculta. (luan Ilut ei oculta és la
,Pra' ga, 41,41 s.aliaris •publigne
..rtt. la
eteritat; tanIg elogiosa es la no- noticia qut. Ist ha !, b
intenta,
droiogia: LiftveiPS, Ceuta teeeliea stficidrr-sd'ablr*d'abir anisrielibed.-L
la profusió de taules de ruleta Hayas.

Una interviu
amb Berta

Singerman
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INI IIEFINICIO DE “ ENEA NACIONAL"
Ginebra, tielembre.i

,la:protehió confiada a la cara
En la ;lanera ees 'itiö -del Con- • do la %Metal de les ISacions
sell , de la $ocletat , de tes•,'Na-, iPorque existeixi una minarla et.
notas s'be posat encara més dt; ' 21 senil', deis tractatn actual,
manifest ia tendOncia que tri' cal que sigla ttn producte'di
¡• Impera en la ,qtleettó de la pru- limare que remnatin a segtee,
lietn Tarlat amb la illustre teenú a les minories pacionais. ut fIns i • tot menys Ilunyaneg,
artista 'argentina, no abans 'de. El senyor Nlego T Franco, reprt- eatre cortes nudenalitals, i hei
•présen4r-isee'al públie de'll.ar- sentara del BraSiL III va , don r
aerts terntoris d'una 3Q,,cellma sitió nkaprés d'haver-bi -lectura del seo 'report. i va fer
una :astil ii 1 reYés
ti iondat. El seu art i la seva tot seguit algunes deelaranonts fases Ilistadquee eutseeesive.T_
vida iiPteressett ara mes que personals sobre la qüestiö, inVd agua anne»ys. tina
guau, plena d'ansietat i expece teressants solament per
Lituania, per boca del Soll
tildó, Bella Singerman es dis- elles mateixes, sien tambó 1:el representant, dentuttatita
posava a provar la sensibilitat comentar) que hi van posar ele havia demanat que es earael,ede la ilustra gent. La seva firepresentante traltres .nacions ritzés- Mes exaetatnent alta que
gura és aureolada d'un prestigi membres del -Consell.
entendre poir Milid e r j a naben guanyat. Hem'pegut expeEs rosa prOu:sabuda que dins cional. Les paranles del repte'
rimental . . oblidant els elogio la Societat de les Nactone, i
sentant del Brasil donen ja una
1/e/S altres perquè no ens
que fa a la protece10 de les base terma pee cartteteritiar;
l'enmeló i el dring de la
existeixele dues ten- he. La seva definició ens sentina
veu . de Berta . Singerman. Heus dències: la d'atquells Estelas que ben orientada. ES dar que l'ha
art les paraules amb que la voldrien que lote els .membres donada pensant: com és natutriomfadora respon a les pre- de la Societat es comprometes- ral en tiquosts rusos, en el sea
guntes que li /tesis dirigit:
nafta en I Brasil. 1 es deu !lasin a assumir, respecte a les
—Súc nada a Ilessia, però he mittories que hl hagi en t'uy yar (lit: si 111111 agrupaeiú etnici
viscut a l'Argentina de molt in- territori. • le» nutteixes obliga- incrustada en tut Estat ettmai.
fant. Dele den ala trelze anys r ...119 que hals i,ttEE. sia al- tueix ja una minoría nacionaf,,
väig fer tontee seis .a Buenos guna dele seus luemb.es. i
ei Brasil tfildrill diLIS eh Seti
Aires, al costat d'un gran ac- traqueils Estats alíe sosteuen territuri minories naeionalsa
tor. Vela papers de noia o de que no cal esteittlf
constituides per Temes indígettes
lea dinoiel. La nieva vocació drama- tes obligacions.
i Li- cense' personalitat Itietóriea-ni .
tice no ella exereitat en cap tnieni a figuren
ele prhm- eulturat. Per :data siasurament's "
&ira te asiA. Vaig seguir el batha- a fegif l'al! rti ritrarlerist ice -e-.
als Pron ng inol o r s d.e la primeP
xillerat. En eeeer al penültim
bu nnis important en opi»16 se-.
ra id , tolate.> 1. .1
cursi vaig deixar-lo per entrar
i alguns al- va. d'un al ri bu t psieohi g ic. so:*
Bidgiett,
a l'Escota de Declamació. Aviat tres Estats. membres , 'el Cen- Ojal i hi sttArie. 1 la Prf n VR (Me,
vítig pasear d'alumna a profes- sen. figures
pus &rentero petisa\ a en el seo pats en donar

"illragraldarla de eoneIxer Ia mti!danses, lea arta, de
Catalunya"

- a108,408

sora. audició privada, a
Buenos Aires, va proporcion;:?_
n)e tul exil, que ein vaig 'lancee
de ple al nulo- art.

—El mea debut oficial s'es-

dovingué a Montevideo i. oh
siMpatie af zar! al teatre Albéniz. propietat deis out alans d'aquella ciutat. En tres anys
e ¡ are gut Perú. Xile, 131exic (on

Arlb/1MP 16
gentina. cuba. Brasil, Portugal,
Espanya. La meva estada a Catalunya no tit estat menys gravaig

ta ipi' hei, nitres.
—No tinc "sistema" de declamacid. En tot cas. arribaré
tf smittlet a posteriori. El contacte ami, 1 lÚhlì Ila estat
l'experiencia o iNa inti• m'Esa format. No obstanf. la illeV1
le ni ', qt .te tutti detona amb el3
vehis p roe m'thiit':ilc aeadenitcs
de ileelarearift. no Ita varia!, estsenetalineitt- des dele dies que
vaig ingresSar a l'Escota. J'o
-sento" la* declamad/a Les nieves inteepjeetaeluns neixen rnolt
maniie l'anima mis no pes ,lel
cervell.
- --Es dificil per mi tl'expr e si
ismn erawebo (. 1 Me a art.
Vull que sigot de brin l'oyes
E antigneS • altiora. Modernissim
i clässie. Sintesi d'una serie
d'arts. Yuldria aproximar lit paraula a la música, seinse que la
1(5. 1 ulla perdí' hunianitat. Voldria ensotes, colorit,
plasticitat (acostant-inte així
l'escultura i a la tiatioa;. . Jo pm
veig ro nillakt avaneada del ¡Asa1re sintAtie, :simple, que hora
reeerea tanl, a latas de palmos.
El titeu ideal és de donar en
el infitimilm de• tenme i amb
els niaterials nula indispensables la MaXilllit i mr/s perfecta
emoeid. Aquest ideal. que ente
seonseguit ja en la mesica i en
la paraulit
és Iluntat encara per a la !amauta pat•lada.
—Estimo la pooSia. Estinio
elassies asees. f si no ele

de la segutut.
El settse-r Mello-Feaneo, en
les seves deduesciens t I
Consell, lun t.xes ,...sit d'una ma itera dura. no estiva . st tes
nions en qua es fonamete.a ia
seguna tendencia, :din:, 'pie ha

defina quina era per als seas
¡Jef • /testes la v d'Unte.. limertat
de la proterchi a le, min a r l e 3.
Ens

tiembla

del /Mala/

»UPS i t'al ... . Palia -si. asna,
fra.
teiAele•lersikle r¡ea,'
Yeitun prituer de ..tu!,. quin
g il' qu'el' Ifetanef! la' -mitilasaa*,
definició delta el senYM;
SP/pljiä.
Franco dall ó que s 'ha d'entetf- inteiopar
d1Weniellabal
,at'ta'Tfltt S
. dre per minoría nacional.
com la presenten els tractals n man liarla dc definir stusins
• •
protecria
.
Ea
que asseguren la protecció. "No gin la fiva Ii 1 al tb
Neei0113.,:
societat
de
les
es sulainent ---diu--una agrup- une la
clú ètnica incrustada tI 'os d'Un atorga it lot 111014./ j et., , i igual-,
s )5 /j
niel)! diSerthbb* .s
Estat, la majoria del qua) fi _ debí, ne.preatiatatits;d'Anglateinal
tea una rollentiYitel; etaidte
í Belgica en aupad de liopiaio'
ferent. Es laiu1A un Öl tibut peleo:411e; soeihl:i !listaste ., 'efttni- de llar eallega.
Earsterent • aqueix all ro as •
tituint, potser, per a la definl_ele que cal reeentar la tast• acte- pede de la 1113 ,,fen un pr+ilii_4
1
efetiea Jifero-1'0HO- ofie exeellens xim artirk

donap

r•ataixer

Aleto"?

cite La sola

coexistencia d'a •
grupacions humanes formant

entitats collectivee
dift • rents eis el _Let • rítori i sota
ifttft.1_,..siat, no
suficient pesque hord sigui
obligat a reconèixer l'existencia
e» SQilebi Estat, al costal de la

agrari. Kallio. h constitun
La cartera de -Negosjsstratigers 'he
esltat atribuiddab.seusb r Selala.--'

joria de la heNS
d ' Una tit j iitEa 11110 Ileeels rdl a de

UN ALT PUNCIONARI OREC
DETINGUT PER COMUNISTA

es, subretut, per culpa deis I raduetors dolent s. Petiso soleechiller. de dio en

11111.

el,

(flelte

programes i co tu tribuir. tutti, el
II/PQ modest esfure, al mi llitai,i&'ttI, del gust puetic dele pú

--Les meves lectures predilactes. pera, aún d'obreä en pro-

ea. No ebslant, heits aet els poe-

tes preferils: d'AmAriea. per damunt de lote, Ruhen. Despees.
Gateada Mistral, Joana
botina], Storni, Fornandoz-

Moreno, Batirlas, :Vale lioNló,
tmlre els més joves.
—En: sap gren d'Intver vineta ami) tan por bagatge d'entose cal :darle. Pera digui
jectors 1,.1 Pl'BLIGITAT (1111,
Maragall (del (mal recito ja "La
aoa cesa - . Vm n laguer. AleoPiim.u.
ver, Costa i
rarner, ..Ñigarehl.
i ¡ nrara ole més joves. se p an in
eerporitts de seguida als miele
1,1'14011111PS; Cnilfit , , 111»1» 11.111i
a Cala Ittnyn. poder resp,,nals,

uivi :1 la genl ilesa lIs Oalidaaa,
esteró moll satisfota de propagar pe nliin valoro tan pares

com_ les vomfres.
—Estic ennts4ttissima .11
l'éxit que tingut a Barcelona.
Es un iexit de verital, no? Han
estat moll amables aniti mi. Ile
frobat un ptiblie intelligent i
preparat. El reeord mas viu el
servo dele 'Ani's de la Poesia",
l'Ateneu va deiLiisessiA
xar-me meravellada.
110 11..
—Ni voltee la
bol sitia; anar de elletel al teatro. He tilemt nittlatia la meva
t'Aleta. Miran». Ara vaig a Mallorca tui s tilla»ls dies. QUan
ui m'agradara de conèixer
la milsiea, les damos, les arfa
Iltilolonyn. 1 les belleses
la eitil al Peró els breus ajes
d'estar entre vosalt res majan
revelat ja resnet it geiler(56.
»n'e,

NIETA INTIOERMANN
Per Bagarta

ha ddinil • I A AS que a eontinualt
eiú, intniedialarnent. protdanas'
que tap dels Estats anterietine
no oferelx: l'element n .bjeettn
ettpae de • earaeleritzar e l H.eocial en qiiestiit.
Ene sembla,-dr Iota manera.
que tut i tratetur• se d'una huir
interessatla la limitarte
que posa el representatil del.
Brasa) al ronrr e ple de minoria
Mstifirada.

IIIMOtaleilat, eal

de la vostra territ.
C.

EL NOU GOVERN FINLANDES
---EI cap cel pista?

Aleles. 31.- El ›euy,..2 . Stefau. , u. Iirnitor dele argius:del ministrri de Ne-'
„veis Estrangel. ha . ,estat &timan.
actaats d'estar CO _intelligincia atub
ageats cumulaste,- ImIstras.
LA CRESCUDA DELS RIUS
OCASIONA GRANS INUNDACIONS
Bruseelles, 3t.-Les darreres noticies rebudee sobre la saludó de Ice
inundacions diuen que a la regiO
Narnur cls Thlb s'han desbordas • en
difcrents
A Lieja durant la tarda i al vc:•pre
la situaciú elsa agrenjat encara tnes.
Els barris extreme han estas inundats.
serveis
1 hin estat organitLats
Largues per a aprovisionar els nabi•
tants.
El, ,(reis de tranities estan sur
,cetarAls
ktriques estas
pesos. Les
»unidades a consetatincia de la qual
cosa la cintas estä completament a les
fosques.
Dinos dliasselt q ue a l es den del
luan l'aigua ha pujas tins a 524 Mer
tres i .ittc a les dues hacia pujas 'ab
centímetro mis. Els enginyers 'de
Rotas i ctittiuis Consideran- la eituiti» trolt grelo
El die slia trencat a les tres a _Ito•
eholon i les comunicacions han que
das interrumpudes.—Heyes.
lirussellen. 3 1. A Chal le;
te. la iiitOnéin creada per left
itiumineions sita agreltjat considerablement.
Aquesi n »ni ha quedat n'un.
dada una part de la riutat babas
El Stunin •e 'hit desborda'. •

El Batee enmereial esta in:,
terr n quput.—liavas.

EL SENAT rOCITPA DE LES
•:vicrimygs

litussellett 3: -'- Al l.Senat algunf
membres han demzmar- una intersett•
rió lipiria deis seeireir ermitietents.
favor tic ha inundaciä.
El ministre ale l'Intetior ha donstt
ordres perqui es dietrihimixin s o nor
•
llos cii mettIllie.
-,E1 -.Sentir Asa -111511ie ^ieß *ele ¡seo.
Saals tisis a noca convocatVia.-HaVea

4

PUBLICITA'r

DIv . A.I:res, 1 de

gcner de

_
Segovia 3 %. • .1 6 3 00
. COSIUNIVST
DIDITIM DE L'ESTAY
.1 77'95
. CATAS-UDS*
Almansa 4 %
COTITZACIONS DEL 31 DESEMBRE DE 1925 meati
Adberidos i 60'00
"
El 1914. .1 69•65• Interior 4 % A. . 7020
4 67'50
nant Joan 3 %.
. 0000
" B.
70'00
1920.
69'85
Alsasua 4 1/2 % 1 8350
" C.
C. C. COt 'wat . .1 7125•
1800
5 D. • 69'110' Osca
4%
69'70. Nord 6 % .
. , 01PIITAC O DE IOUIPMONS
10135
" E.
•o
i "'
69'30
lord ä 1/2 % Val 90'35
• F.
s velles. / . 78'00.
BORSI,
Nne
1
BORSA,
MADRID
bl"tati°
BORSI, MATI
Alocant I. 3 %
02'25
" O. IL 0950
(Aparicio S nones./ 75'00'
''
85'25
9.• a%
80'2 3
Exterior 4 "% A.
com
. -r=5«.=
...
--...-••••••=•-i....
Ail UNTAMENt
"
3 • 3 94
81'75
sa•sa•
9.
.
BARCELONA
Ile
m.
S.
A.
A
5
%.
8170
97•50
6000
obra
Alt
Ball TIlliCa Inlerloes
&II 1 lee 1 Tunca
Obra
"
11 4 1/2 % 7725
0130
" D.
87.00 15010810 1 emes re
• AmortItzable 4 %o
. 906 11.
C4
.
78'77
8395
" E.
7375
.9325
82'86 83'00 8280 82.85 NOrd .. . .. .-..... 8320 83'40 8720 8337 Amortuzable 15 14..
..414_
"
'78'77•
la
4
%
.
83•95
"
F.
1100
••
•
C..
8030
906
41,eant--,..... 7280 7325 3290 7325 Macero ...... 7360 7370 7360 7370 Estertor 4 %
79•0•1
" 0 11
II 0700
907 D.
1800 oane d'Espanya .... 58200
E 4 1 /2 % 77•25
oovele e. • 68'00 6800 0791 6726 Orenmes ...... ..... 1800
•
77'00• AmGrtItzable 5 9', A 93119
"
I, 5
.
8775
910 D.
bunc Esp. Rlo Plata
1870
11, me..........., 10'70
92*05
77.00•
"
.
o
10100
912 11.
Baile trepano-Amer
30'25
'N,erw
• 30'25
7450
II
.
" C.
92'17
0525
912 E.
",
Tabaco
2 22005
2107
29'75
.
20'75
T'u-eres
ir.
,
"
74'50
a
. .
" D.
••
9200
1,11•00
912 P.
Sucres P
.i..mial. •. •. 67'00 67'85 67'001 67'30
77'35•
Francas 2 1/4 u,
" E.
••
03'00
55'75
913 B.
Sucres O-- ........
5
78'25
1/4
%
"F
92'80
916 E.
49'75•
Cedulea
"
91'00
78'27
G.
Trea
G.
1829
A
10200
DIrectes
2
1/4
%
5E25.
017 D.
Nord
5
.114'00
,'
,
'G.
7S1'27
Badiana 5 95 .
••
B 10100
98'70
010 I:.
Abran%
30600
,,0
77'50
"
()vetee orino:Ira
F. 1927A 101'5
-o•
loto B.
enes
.e nYzo
" "
F. '.0110
Urcuse, pum tuna% 62•79•
78303.
990 B.
Friures
Ll
Astúries
BORSA, TARDA
"
921 6 % 9511))
",.A • 1978 A 10I'75• Anua'. 1. • nx 3 %
" 1.• variable .15•71,
A. " O 101'50
"100 2 o 15 010 07'70
5
--.----•
»
1
"
N. 1928A 10120
2.• 113 3 55
97101
1500 .
75,2 5
Elaampla
't:::: sa'00i 83'35 83'00 8317,
,.
"
89'00
2.• vainita:e 1250
N. " II 10125
1913 .
COMPLEMENT DE COTITZACIO
,Aeld21.....,....., :2'45! 73'05 73'40 :3-40
01'70
1907 .
A.1907-0, 4 1/2% 7715
67'75.
67'70
67'85
6770
OBLIGACIONS
1..'.all19. „ •
0050
Andanesos G
.
05•tii
C O M. Bons Re arrua .
I FERROCARR LB
O*
- mea- - - 1270 12'90 1970 1890
Corra.
2eellileati g
4 % 02'75•
PORTE
04'00
30'27
30'25
..a:Ages. .
alanresa-Berga 5% 86'50
101•25 AJunt. Sevilla 1923
.
. \ fn n•no• Non' 1.4 Inp. 3 %. 6030
68.00 62'25 68•00 66'00 Trart. 7 % 1081 • .
1905.
t'Adela)
91'00
Parecido
MIO. beu2aul 0 % 9100
13.veß C1m. A. -sartson" , .
.
61;00
09'50
274'00 Traes. 7 %., pret.
1903. . 0.."01)
.•.! Mes • . 274'09
",, a..
C
Comp. Telefonlea Nac. d'E.. 13,2.0,1 memia"
3,a ""
Sarria a liarla. 6% 00'25
6650
:upo
. • . . 100'75
• 44rop,
Det
70'tto
90'50 B. 11. d'lirugual.
••
Fer. Latalunga 5 % 8750
Stat. Gallega d'Elec. 6 04
tres
05'00
Sevilla.
"
"
ag'"5
"
5.
. .
,.,41111 A. de BadalOna.
ti 95 110'75•
Ideln Mcin
O. T. Pana. 6 %. .
14 6 • a
91'50
01.160-Nft
scl
.
.
0.1';54
9500 C. dp. i G. Lebon . .
Pamplona. .
V. C. Catinaos Nells 8418
U, N. de Llevant . •
61'50
DIVERSOS
1_,..,
6750 C. 71.053tfiltitIca 5 1/2%
Prlo c ltat . .
l'orces Mútilos 6 % 1913
1'. C. Calataus nous 00'00
71'25
...:,......
Marre,
,.
$0'00 Oc. Tramvies Pret. 7 %
5 94I 715;177
Asturles 1...
a. M. Paseos 11 06.
66'25* 'langer a Fea 6 % 94'75
9• 9., B Hipo( carl 7 '15 • 118's
87,00 Oblig. Trimeles 925 O%
7 •
2...
"
AMM. Valenzla 6 % •
6 r5o• Cremallera 6 % 101100
'
911'37
00'77 ()ente Ferrovlart . . .
13 % 198'00•
"
3...
Enid 80117era 6% . .
Grau Metro 6 % 9190
64'75
93.35
F.
0.
1
COnStrUC.
1925.
87'(.0
8.4711Aons.
Lleyda
95,C.e
Colla
if
a Rana
O % 01'75
A. Sevilla 1920 . . •
Tc ans versal
G925

MERCAT DE LLOTJA
49 " 50

l'aves Eurem. o :tul.
favons Icl. Id.
Veces Navarra .
Ve:es taguas .
Yeecs Audalusla
Veces estrangeres
Veces de Castella
ESeamla Andalusia

BLATS

GARROFES

"
"
50 " 51
" 51
45 a 46

Itallana
4" a 48
Negra VInaroe.
50 " al
31 a 5,
Negra
Casielld,
50 " 31
E: remadora . . . •
.5 " 5 1*
Nsgra Matare/a.
40 " 50
:en I Talles • • •
Negra
roja
49 " 50
90 " 91
eus en pessetes 100 tinlio2. seo»
Elvissit
38
"
1/2
44
"
44
etc. damunt vago origen)
.1ellorea
37 " 38
63" 44
inus . . ...
Mallorca (8611er)
.
46 '' 47
O aves estrangerea•
Il'reus en ra/s els 42 quilos, sense san,
FARINES
.111
fas ons catre/ser&
4;
daniunt carro Barcelona)
00 a 00
sPrem s en pessetes els 100 quilos, amb
Fürga.
ea " 60
sec. 2:1111W11 carro Barcelona)
.1-1 Te local
.
66 " 67
Coeent local . . . •
Al tals primera
s 0 8 1/2
07 " 08
itzlea-btanea Catana •
M'ala segun°
7 1/2
6"
/3 anca corrent Ciltelil
Palla ItargUe121
50 02
B. la. • • . . . .
Palia curta .
"
1 1/2
1 'rus en pessetes ase de S011 quilos
AR1106
Fulla 51 ollvera
damunt carro Barcelona!,
Trepadel7a
/lamba CalesparrK
130
a
135
it'reu2
Bamba.
...
en pessotes . els 40 quilos. daSelecte
munt carro sanemos/
73 "
Mansat . ...
.9 a 10
bell-1/oc base O .
69 " 70
/limero a
Pulpa
27
"
28
•
ren101alra estr.
.
Trencat
60 " 62
N'amero I
23
Polpa vernolatxa pala..
Farlr.a d'arreo . .
'10 a 31.
64 " 63
•
besOilelk
Tortd de coco . . . •
02" 23
• er-e •es.
Gil. (Carrera (rartnaasa)
34 " 53
11 " 3,
l'erina
de
11510,5
.
.
(proles . . . . . .
(PrelL; ell pessetes
MONGETES
!' enge r (seg. ell.) .
;00 901105. ama
r.ax, clarimut carro Barcelona)
41': 'i us en pessetes ele 60 tliilloa aniD
ea=tena
OFERTES DIRECTE8
sic darount carro Barcelona)
Mallorca
3 a s;
oE PROCEDENCIA
Prat
Citada Ex. o Dan.
38 a 40
Llgell
•
a ro
De la g (POMO
10
"
(nene Eme*. o Man.
,
ValSadO. .
12 " 43
I " 10
.
Le, olla . . .
nègol.......
Letranger be0006 Cla,;6e
:10 " 39
71," 89
15 " 16
Ses3 ......
'fritos.
,
"
(P con en rals la quartera de 70 tare%
Erp,
90 "
CIGRONS
. taso me, (emula carro Barceleellai
1:5 a 180
Sane . . . •
143 " 150
lilanrs art. al. 49/45
549 " 343
111Ince OC. /01. 49 ( 50
EsTACIo M. S. A.
135 " 132
a 35 1;2 Manes ar. al. 52/54
. . . „li..rese Plata
1
/le
nlat;
Lof ha.
Manes
..r. alt. 58/60
620 " 122
G " 27
VI al Eitrem. 1 alanza
110 " 115
manes ar. alf. 60/65
DORO
1.4
dl estranger. .
90
"
100
Pelona.
•
.
•
.
.
1.
"
II''
blat:
16
n/*
fama;
1 (10011..
1'3l Urgen 1 vilnarea
60 " 90
Llenttea
45 "
t.' oda Ei11ena19111ra .
Paa
37 " .10
• acta estrangera. .
i
••
1
11
.
-15
amo
*1.900
ton, Mol os e I
15-.
vPreus en pesseles els 159 quilos, amb
lada roj a. . . .
Inb
inrio
‚ne. uamohnt corre, BarCCIOnA)

.-hee
1 Xa9/0111
.
treella 1 Manga . .

FERRATGES

LLEGUMS

DESPULLES

La Cambra de Comere i NavegaciG
de Barcelona, ient esiorç, 1111 aconseguit (emir impresa abans d'acabar
aquest any a Iletnüria Comercial de.
Fanterior. Per això ha hagut de prescindir d'algunes ¡ladeo nItic no li han
estat proporcionadcs a tcipps. FI/ contpcosaciú. n'ilisereix (nitres que 110 lelIrIl menyi intere:s,
reprès en aquesta Metue.lria
publicació de les estaclístiques del comen; exterior pel port de Barcelona,
agrupant les (mantitats de mercaderies i llurs valors per paisos de procedencia i desti. .1questes estadisti-

ques slavien supritnit quan les vagues obligaren a retardar considerablement la inlpressi6 de la ..'llemeiria
i amb l'objecte, principaltuctit, de disminuir vl volum, mesura flacura mol:,
convenirle.
Al fi nal del text, en la "Conclus:G"
s'inscreixen per primera regada tres
quadros que són el resunz de les esmen:ades estadiatiques i comparació
amb les general; del comen; exterier
d'Espanya tambe per paises de desti
i procedencia, i van cncaminats: a)
a posar de relleu antla quitas 53)059
ens és favurable la 'm'anca comera:1
anlb quins cns i)s adversa: I)) a quin,: llaClülN dirigeix prs*I'.2.aantni2lit
l 'exportació efectuada nel purt
Barcelona i d'un pr . (ventin les mercocienos que per cll s'importen: c) quina telació existeix sota do estuerrat;
aspectes entre el comere in.e(nacio•
nal per ti.,•es kis luanes
el que es realLa pci pon sk liar.
Celona.
COM • ine Aucvs :541.11115 pzriacten
apreciar crrors d'import à ncia deguts
a falta de sinceritat co les declaraeions, CO publica lambe tul altre quadro amb les siires nue kan proporcionad cl, sonyors cianseds respecte al
comen; trEspanya atub la nzaP , r prirt
de les Nacion; del Centre i Sud America, les quals Constitucixen rectiticacid de les Ilustres. La Cambra
explica guilles sial. en el seu sentir,
les caus.)s mes eticients de le; discrepancies i determina. en el possible, la
infamia veritable dels errors.
La . lerriória de la Cambra dc Comere i Navegació de Barcelona currespOnein a 1924 éS. Coill toles les ans
teriors, un caudal de <hules de vcr interes per apreciar la vida (Tm/ion:ea
tic Barcelona i, sota mults aspectes,
de tot Catalutiya, ett rally a que es retercio,
Estä dividida en tres parts moh
desigual:. La mes voluminoSa és la
tercera, que té 648 Nigines i estit formada únicament per estadi,litple, daseificades en den seccions que Cl rcfercixen a la vida marítima (le Barcelona, als transports terrestres, al comere exterior Del port dc Barcelona i
la Duina de Port-Bou, als Presto dels
principals articks Ile consum i primeres inateries en e/ mercal de Barcelona. a la producció agrícola de Cata-
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fr8IMOUnt

Toree
Orleans
Any Port
o -re-- 111.102
1,7
-7:;:i 977771-72:75
01lellar
05.0 001 B/s. Fans aM.
52,000 11/a. C001411
Arre als EE. UU. des de 1•1cl'agost
5
6.3; 2,on0
7.250.000
si -lb. als EE. UU. en un dls.
•
9.
eniu
7,1mo ) trilles a Liserp001.
3
Fraustarenclai

ADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SIVES PADROSA
li

TANQI.es

nos

Precedent

nlea

Halla

Debla

BORRA DE LONDRES
Nora York
llolanda
Fraueg

Belgica

llalla
suissa .
Elepa•D'a
Purtneal .
Dinanlarca .
Noruega
Suerte
A1,00303'8

Pi alfa
Austria
Argentina
Moatecide
Xlle
11110000 Aires
Valparalso
1110 2011e1r0

48515
120556
12013
10698
12009
2509
3135
253
/902
2308
1800
2038

TRAM S1118

CONSTRUCCO

G. de Tramv. 4 % 7700
Ideo, ldem 5 % 85'25
Tramo. 0.0.0. 2 %7605
11.16.01.
79•
951
" St. Andreu 4 % 76'25
~U& GAE ELECTRICITAT
C. B. d'E. 1913 5 05 8800
,, ,, " le g o 6 8. 9850
Unió Elect/ tea G 95 9000
Algu es Bag ue. 5 % 9600
O 6 % 8097.
Valeficl.i e 1/. 9250
G a t m a _ E 4 1/2 9. 7650
ta Gas 6 1%./ 2 «• 7490
04'3l1
1 Lei; Boas e la 9200
Eracrgut a % . . 85'00•
e % e
06'00
" 0001 6%
% 9275
S. P. P. Mol 6 96 67'506
" " " Lions 7 48 $093
2 . A. Elec:. 5 % li10-5
1)10-3))
ß 9 122'00•
"
"
C. Fluit Etc. el 51, 01'00
C. 11101. EICt. 6 55
NAVICAGIO
Trans. 4 % . . • 87'00.
" 6 % 1920 v. 95'25
O6 4 19,2 n. 19300
Esp. Con.
6 04 0175
E2p. ramo. Ms. O 15 96'00 •
CIMENTO I CARBONE
Aslancl 6 % . . ./ 9500
"
1%..
101'50
C. 1 C. Fi ella
Espan. 6 5
9 !10025.

lunya, a la constitucid i dissolució de
citnpanyies mercamils, a la vida financiera Catalunya, a les suspensi(ns
de pagaments i ( anides a Barcelona.
al moviment social (estalvi. previsió,
vagues, emigració) 1 als serveis postal, telegrafie i Irle IÕIIiC (le Barcelona.
I,a scgona part és la Mentira pri'e
piament ( lit a, aix;i es, el text 1711 el
qual es resutneix la tercera part, atul,
ampliacions molt interessants de dades i particularment de noticies, observacions i consideracions que contriImeixen en gran manera a donar tina
idea més acostada a la realitat del que
11;1 cstat la nostra activitat econòmica
en 1924 i dels feto que mes han in-.
flutt en sentit favorable o advero. La
primera part és la més breo i eenzilla, car esta formada per una colleed)') gräftcs en colors que permeten apreciar d'una sola ullada i glohalment les mes. importants dades sobre l'activitat náutica, comercial i
linanciera desenrotHadcs en a 'Me:11Uria.
Per als qui co dediquen a estudis
econUmics i com a l'aire de consulta
per als hurnes Ile negoci, indubtablement ha d'oierir interès la Memòria
Comercial de la Cambra de Comen; i
Navegaci6 de Bareckna.

r
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10073

NOTO .-Els Cll 1 «444
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conv i da tota ets

tire

Me*

De,ereets. • •

141•22
le-13

16'10

'

12

la
inauguracid del se 110 0
- taller i despatx le -

JOIER/A
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Baue fe Catalunya
Rambla deis Estudia, 10

BARCELONA
la CATO C01.1011a.
Ápiele la núm. 1: Carr e r
r fd de itiarrt Andreu, toil
.1,Eq• nria miro.
Auj'.11,•ja 11111 1 0 .
Corr er de . salmeei:iu, idun . 1.

•

z
is

Sucursals a:
LIJADA, Rambla de (' rran. núm. 41.
Gin ladans. Mur). 19.
01110NA. CarrAr
Participa a la seva clientela 1 al pútlic, que e' dia
de gener inaugurarä les operacions b seva

15.1

15 5

í
1.2
1

lestIg"
Contra Illiurament de 2 5.

•
•

installacia a l'AVINGLIDA DEL. CON:TE DE PERILVER.
número 19, en el mateix local on havia vingut funcionant
la Sucursal del RANO DE ROMA.

•.••anistaariaimanazaouteineg•aansiallamall•Ill

etiquete2 blanqueo da les)
que van engaxixades al pu:
de la Farina Lacteada "Nest16”, que porten la nostra
marca de fabrica "El tildo",
es tara el present d'unid

nina.

Les etIquetes poden pre
sentar-se a les ofieines
la SOCIETAT NESTLE,
Gran y m Layetana, 41, Bar.,
Mona.
AueSL obsequi anirä
tiCOMpary at d'un Butilett
del nostre Concurs per a
i'adjudicaci0 d'una nina de
gran tamany.
ta.--Queda ben entes que les
[migues einmetes valed/a/es per
a la pecu)lta sen leo blanquea,
que van UlluIC,1181418eUl
lides al pot, arrib «mea) de
101.44 els altres prospectes 1 CliIf011ani Que l'acole:Layen.

1
a
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PRIMER ANIVERSARI DE LA MORT DE

DE GIRALT

134'00

00.68:
34'00

Ocorreguda el día 1 de gener de 1925

7'00
145eo
25,000

desprds de rebufa ele Auxi lie Espiriinals
(A. C.
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Coure Standard (Comptat) D,
Come 5 tundan! letauptati oi
t'Aquel; bi lantla ial (3 ilesos) o.
Coure Standard ta meses) O.
1)
COdre Electrontle
O
cente Electrolltle
Catire Dest 'Seleeloil ,
Felected . • . • o•
COlIrIO llost
E8 101) y Mandan/ iconipiall D.
Estany Standard (rompe') O.
7.0tany Standard (3 no--kos) o•
0010117 Standard (3 11)01 0 0) 0.
Ploin estran ger lcoluDta1) .
l'Ion' ratranger (terinlni)

Spelter ortlinah (complat)
Spelter orillnarl Iterado» ..•
retro!

S•) -"

El seU desconsolat espòs Joan Giralt i Miró, filio han i Josep Maria, filies politiqueo Francisca Ce,
Misia Llu m 1 Roqueta, nets, nétes, germano, germä i germana politics, nebots, nebodes, cosins .i familia
en recorda a les seves amistats tan dolorosa pèrdua els preguen que la tinguin present en Ilurs orador,:
sei veixin assi. tir als funerals que en sufragi de la seva ànima se celebraran demà, dissabte. dia 2 de gene.
dcs quarts d'oize, a resglésia de la Casa Provincial de Caritat, pel qual piadós acte els quedaran molt agrau

SANCA DE tONDRES

1 1/8

MORESC: XL;AGO

1.1•1n51..,

Na Irene Graupera López
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la Reforma de (008.
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de
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nou a dos quarts de dotze del
mal), es pagaran per aqäest
Balle els impons i tilols
lit zats del Deute municipal d'Inernissions d e 1903,
1904. i 1905. Si7irieS A. B. 1 C.,
i g nissions de 1906; i_•;i2ries
de 1907 i 1910; $in.ire E. ,i
.1e 1912:
de 1.912
.
1013. 1916. 1917, 1918, 1019 i
1920; entissi.") de 1921 i 1921
1 Dècinaa 6 per 100; aixf coni
els copono (le les oblir avi oles d o l'EX11021eig ; rIndús Cries
entissiel
1922; Sacrin de 1 1f 1 1 i 13ons

'AIRIL

BOROS DE (Mg
r
Inte l [, 4„ .5.4
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onizazts A2...512/21 ' 1,02 •

081./GACIoNs

DOS del dia 2 de gelleP pr0xim, lots e:s dies teiners,

Portaferrissa, 18. T. 1983 A

Obsequi

Cons. I Pay lm. G

BANC HISPANO-COLONIAL

JOGUINES
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ANUNCIS OFICIALS

"HULES" • PLOMERS

AGUSTi CASTELLS

.,:
d'Obres
465 1 %
Z

79'62
69'75
641'62
6075
65.75
6627
63'70
64'77
289'12
21025
281'62
281'75
35'50
35'31

Les IlliSSte després de l'ofici, i seguidament la del perita
E', DOlp ES DONA PER ACOMIADAT

30•62
37'93

1

NO ES CONVIDA PARTICULARMEIN
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▪
Divendres, 1 de gener de 1926
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1.- –Un tramvia aturat no intercepta el pas dels altres vehicles

canvi, un vehicle aturat a la via intercepta la circulació de tots els tramvies.

13

a
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e
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II

III.—Pujar al tramvia en marxa té els seus inconvenients

IV .—Clue

Clavell evita fent-Io aturar en els ilecs assenyalat

a

e ,r,etiews,.
r
. -

V.—Discutir amb els empleats pot tenir complicacions.

Vamic Claven evita fent la reolamació a l'oficina corresponent
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LA PUBLICITAT

CRUZA BARCELONINA
Santa d'avui: La Cireemseisai6 del
Senyor. Concordi, märor; Fulgen.
cl, bisbe.

Santa Itufrotina, verge.

NOTA NECROLOG1CA
IRENE GRAUPERA I LOPEZ
Denté se celebraran a l'església
de la Casa de Caritat funerals pel
be de l'anima de la virtuosa senyora Irene Graupera i López, de Gira% amb motiu de complir-se l'aniversari de la seva mort.
La distingida familia, a la qual reiterem l'expressió del nostre condol,
surà renovat el sentiment que causa entre 'es seves relacions la dissort que l'afligeix, amb motiu de
la piadosa cerizminia.

ENTERRAMENTS PER A AVUI
MATI
Pilar Sagreran de 78 anys, Sant

Divuldres, 1 de gener

SERVEI M ETEOROLOGIC DE CA1 AL UN lA
DIA 31 DE DESEMBRE DE toas

1.-SITUACIO GENERAL ATMOSFERICA
D'EUROPA A LES 7 DEL MATI:
el nord d'Europa es troba sota la influencia
d'un cicló, els velas del qual adquireixen
una violencia extraordinaria a les Illes Britäniques,
Canal
de la Mänega, mar del Nord, Falsos Baixds i
Alemanya 1 es fa impossible la navegació per les costes
d'aquells paisos.
A la Península Ibérica ha millorat notablement
e/ ternos, però encara es registren abundosos núvols
a la seca rneitat occidental

fantil", que constituí un ver èxit, i
demostrà les simpaties que té la
dita associació benófic.a. Foren melles
les persones que no hi pogueren concórrer per manca de localitats.
Entre la selecta concurrencia que
emplenava el teatre, compti la representació de la Junta de Protecció a
la Infancia i un gran contingent
nens al quals era dedicada la vetllada.
En vista de l'èxit obtingut, la Junta de la "Lluita contra la mortalitat
infantil, té en projecte forganització

a.

LES 8:
A Catalunya regna bon temps, peró durant les
darreres 24 hores s'han registrat vents forts del Nordoest a la major part de la regió.
La temperatura máxima a Barcelona ha estat de 19
gratis, i la mínima a Trernp de 3 graus sota zero.
El caudal del Segre a Camarassa Es de 44 metres
cúbics per segon; el del Noguera, a Tremp, de 11, i
el del Flamisell, a Pobla de Segur, de 5 metres cúbico
per segon.

riga Bachs, Lacambra, Tintore, Dal-

Río.

:

•

• Capes i Vestits:

in
Benet, 23, al cementiri Vell. A le3
once.
Josepa Roseet, de 71 anys, Salmeren, 184, al cementiri de Les
Corte. A dos quarts de deu.
•
Mareelf Barga116, de 63 anys, Ro•
ger de Flor, 318, al cementiri Non.
A les vuit.
Teresa Martf, de 45 anys, Pera3. ve.NTS SUPERIORS A BARCELONA. S
ondatges de l'atmosfera lliure a les 13 hores:
les, 34, al cementiri de Les Corts. A
Altitud en metres:
250
500
1000
2000
les vuit.
Direcció:
WNW. WNW. WNW. WNW.
Guillem Mondar, de 47 anys, hosVelocitat
en rnetres per segont
7 Ronda Sant Pero, 7«
8
10
3
15
pital Clinic, al cementiri Nou. A
nos quarts de dotze.
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Maria Mare a , de 8/ anys, Comerç, . 9, Plna Santa Ana, 9 •
}lores d'observació: 7, I3 i oS hores
62, al cementiri Non. A dos quarts
13arómetre a zero i al nivel! de la mar: 7678, 7696, 771 5
milírnetres; 1,0237, 1,026'1, 1,0286 milibar
•
d'onze.
- Termórnetre a l'ombra (sec): 131, 1S'o, 140. - Termòmetre
a l'ombra (humit): 127, 136, 13'o. Antònia Mama, de 54 anys, Flors,
Humitat (centéssimes de saturació): 75, 59, 89. - Direcció del vent: WNW., NW., S. - Velocitat
5, al cementiri Vell. A les onze.
del vent en metres per segon: 6, 5, o. - Estat del cel: quasi tapat, nuvolós, serè. - Classe de núvols:
Joan de Mata, de 7 0 anys. Casfracto-cúmulus, cirrus, alts-cúmulus; fracto-cúmulus, cirrus, stratus.
tellnou, 7, al cementiri Vell. A les
Temperatures extremes a l'ombra
imum•amizzma
onze.
áXiMa : 192. - Minima: 95. - Mínima arras de terca: 90. - Oscillació termométrica: 9'7. Dclors Camelias, de 52 anys, hosAhir al mati, al carrer del MontTemperatura mitja: 143. - Precipitació aiguosa des de les 7 hoces del dia anterior a les 7 horca del dia
pital del Sagrat Cor, al cementiri
de la data en milimetres d'espessor, o sigui, litres per rnetre quadrat: - Recorregut del vent en igual
seny, un automòbil topa atol un pal
Vell. A les onze.
temps: 179 quilòmetres.
dels tramvies.
Paula Prats, de 67 anys, Rossend
Sofri desperfectes de poca consideArus, 95, al cementiri Vell. A dos ració,
quarts d•onze.
Un gos mossegà a la mi esquerra
Amaina Ribé, de 54 anys, passeig
a Pau Torrens Javantany, de 38
de Mare, 24, al cementiri Nou. A 1 RESTAURANT CHA RCUanys.
TENIA
les non.
• loan Fortesa, de 23 anys, Are del
eafü
de
la Rambla
Teatre, 22, al cementiri Nou. A dos
2, Canuda, 2
quarts d'onze.
•
ES
PECIALITAT
EN FIAMJosep Martínez, de 75 anys, Villar3E1
BRES I ROTISSERIE
roel, 77, al cementiri Nou. A les deu.
z3, Rambla de Catalunya, 13
Servel
a
dombell
Rafe Parró, de 70 anys, placa
,
WIHI111111111111111111111111111111111111111111
dc Lesseps, 9, al cementiri Nou. A
-- Vaixelles jogulna per a
les nou.
Ahir a la tarda, hi hagué un gros
Bernarda Isabel, de so anys, Ma- escándol a una casa del carrer d'Assaonac:ors. El motín fou que un xicot
llorca, 293, al cementiri Nou. A dos
quarts d'onze.
de 18 anys, Sants Sánchez Izarri, peMULTES DE LA COMISSIO
Juli Pérez, de so anys, Bach de gà a la seca mare, Maria Izarri QuiEN 11-A
MIXTA DEL TREBALL
Roda, 33, al cementiri de Sant An- ñón, de 59, quan aquesta el renyi per
Han estat multats per la Comissió
dreu. A les den.
la seva mala vida.
Mixta cael Treball en el Comerç al
:
Isidre Feliu, de 64 anys, Sant AnDetall d'aquesta cintas, tots els comerureu, 79, al cementiri de Sant An- e v•moz•ommuE
7
ços
i barraques que li han estat deCatalunya,
17
dreu. A les den.
nunciats per haver tingut oberts els
Mercó Pujol, de 44 anys, Was•
seus
establiments a hores prohibides
hington. 2. A dos quarts d'onze.
Français on Française,
durant els dies de Nadal, Sant Estere
ANIVERSARIS
• bonne écriture 16 a 30 ans,
que
ha
trasnadat
el
seu
estatge
social
i
diumenge
darrers.
escrit
En
Josep
Maria Folch i Torres,
Irene Graupera López de Giralt. • sachant dactylo, est demanal carrer Planeta, 16, i a la Plaça del
amb música del mestre En Joan To• de par Compagnie d'AssuMorí el dia primer d'aquest any. ▪
mis i en la qual hi prendran part les
Densa, dissabte, a dos quarts d'onze, • rances. Ecrire Apartado 901, in Sol.
La reunió de Junta general que haeminents actrius del teatre catali Na
a la Casa de Caritat.
▪ Barcelone.
• via de tindre lloc el proper diumenge, Maria Morera i Na Pepeta Fornes.
Carles d'Oriozola i Guinaud i RiLa Sudó de gimnàstica rítmica del
ta d'Odziezola de Perla. Morireu, imazziammenc•mi dia 3 del corrent, segons eslava anunciat, ha estat ajumada per les cirCentre, sota la direcció del seu mestre
respectivament, els dies 2 i 5 de
LA QUINTA DE SALUT
cumstancies abans dites, per al dia la
N'Enric Gibert-Camins, executarl les
febrer de 79.4. Dissabte, de deu a
"LA ALIANZA"
a dos quarts de cinc de la tarda, la
cançons "La festa dels Reis" i "Les
dotze, misses a la Concepció. •
qual tindr à non en el nou local abans
Juguets instructius
figures de pessebre", del mestre En
El propvinent diumenge, a les deu
Joan Llongueras.
del matí, l'institució obrera Quinta de indicat.
Mocean -- Llibres
Homenatge a Rasslayol
-oSalut "La Alianza", celebrar à assemDiumenge, 10 de gener, 1926
REIS
Rallo -- "Material
blea general reglamentària de deleAnada i tornada a Sitges i dinar
LLIBRES : JOGUINES : ARTIgats, a/ saló d'actes del seu Palau dc
Escolar 1 ClentInc,
Tiquets a 25 pessetes.
il 11Ellil en 1):a:vern
VIATGES MARSAN8.-Rambla de la Mutualitat, en la qual es tractarà - - - CLES D'ESPORT - - S. A."
d'una important ordre del dia, on fiCanaletes, 2 I 4.
guren entre altres temes, la lectura de
DERMIS
I
la Memòria, i l'estat de comptes de
ROBATORI
Portaferessa, número 14
-Rondi Universitat - 7
g
e MYRURGIA
MY
l'exercici 1924-25, renovació parcial
A la matinada d'ahir, entraren na1,.
fli
reglamentaria de la seva Junta se Gl•
Dolors Gricia Castillo, de 19 anys. 0....._____.........
dres a la casa núm. 6, primer pis, del
fou mossegada a la mi dreta per un
carrer de Sant Marian. La senyora de vern i exposició dels treballs en curs
Joan Gómez Martín, comerciant de
gat.
la casa, Valentina Tomis Sastre, de per a l'adquisició d'una quantitat
pernils de Guijuelo (Salamanca), ha
La
coneguda
casa
ràdiurn
per
a
la
dita
institució.
22 znys, estaca fent el sopar, sola amb
denunciat un individu que li compri
la seca filla de pocs mesos, quan per
400 pernils valorats en 17.100 pessemarca
C
EL
A
SI
ANA
Vins
Si
tasteu
la galeria entraren tres homes armats,
una vegada la Ilet
tes, sense pagar-los.
que es ven a Gräofa, a la GranXampanys, vine generosos, Jícara
els quals l'amenaçaren mentre Ii roLa policía ha fet diversos registres
ja del Garrar do Verdl, 58, us
del cerrar de Banys Nous, 6,
Rarrifa Catalunya, 95. Tel. 3257 A.
hacen tots els diners que trobaren.
i ha recuperas 26o pernils, que foren
en convencereu que no hl ha
Després, la lligaren als peus d'un Ihit
Novetats per a Senyora,
venuts pel denunciant a un individu
Ilet tan bona en tota aquesta
la taparen de boca. Quan el seu esdesitja als seus amics i afaque toa portat a presencia del jutjat.
barriada.
pòs, Joan Ros Andrés, de 32 anys,
voridors un
I is segur que us preguncambrer, torni a casa, la trobi abrí.
tareu: Per qué serà aquesta mlEl jutge de l'Audiència, senyor CaEls lladres se n'endugueren 110 pes•
Ilor que les alees? Conos, molt
plin, ha estat nomenat jutge especial
BON ANY N011
tienen: Parqué aquesta llet,
per a instruir l'expedient sobre la fuMIES
que es ven pura I sanee desnagida d'un pres de la preso model.
Treballant als tallers de Sarrià dels
El mejor assortiment en lli- tar, ifs munylda de vaques que
pasturen a les rodillas de Barbree de tota mena, el trobareu
Tramvies, S. A., Dídac Aiz Martínez,
Josep Marqués denuncià a Marta
Paralgües, Portamonedas,
celona, on g audeixen de tota
- a la
de 26 anys, s'aixafi un dit de la mi Marimón, acusant-la d'haver-se-li quemena d'higiene I salubritat.
esquerra.
Sesione, Perfume Lavin
dat algunes robes.
SERVEI A DOMICILI SENSE
En canvi, la Maria din que fou ell
AUGMENT DE PREU.
París
Portaferrissa, número 14
qui li prengué unes peces de tela.
Practicas un 'registre al domicili de
JOIES, VERITABLE OCASIO,
EXOLUSIUS I DE LES
Capetes impermeables per a
L'OBRA DF. LA LLUITA CON- I objectes
usats de totes obutots dos, foren trobades robes, de les
nens, des de 5 pessetes
TRA LA MORTALITAT INFANses. Preu fix. Taller., núm. 41.
quals no saberen explicar la proteMILLORS MARQUES
GRAN ASSORTIT
TIL
Balines, 18, cantonada a Corts déncia, i quedaren tots dos detinguts.
Dimarts, a la tarda, tingué lloc en el
Artlole. japonesos
La Societat Esperantista "P Aco
Fàbrica d'Impermeables
teatre Romea, la ¡unció organitzada
Kaj Amo" posa a coneixement dels
DEL SERVEI MILITAR
o
per la "Lluita contra la mortalitat in- 5CUS membres i del palie en general
L'Alcaldia ha publicas un Elan reL'ASSOCIACIO DE COMPTAcordant
HOME
MORT
als minyons que als 20 anys
•
BLES
carrer del Comte del Asaho,
han de sonicitar la seca inscripció a
El proper diumenge, l'Associació de
ahir al matí, fon trobat mort un hol'allistament per a la lleva de l'EComptables de Catalunya visitan i col- xercit.
me d'uns 6o anys,
lectivament els tallers i fundicions de
La mort Ion natural.
la Material per a Ferrocarrils i Cosetruccions, renunint-se a tres quarts de
le
Immens
assortit
en
ANELLS DE PROMETATC1E
deu en el vestíbul de l'estació de
joguines de rica pre- Franca.
sentació en dlegants capses,
MULLER I COMP.'
GABIES i PEUS DE METALL,
Forran, 32

:CASA ROSICH

•

. 33, Tapineria, 333
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libreria ,nbirana

1

Joan

Rehertés

C113!(ERnpip'ES
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Llibreria Subiran R

REIS

4

La Villa de Parà

REEIS

Manuel Valen ti
Pas3eig de Ordcla, 24, interior

última modela. Morena Gna.
Rambla de les Flors, 30.

LA FESTA DE REIS AL CENTRE
SOCIAL DE BETLEN
S'estan repartint les invitacions per
a la f esta de Reis que tots els anYa
organitza el Centre Social de 1:sedan,
per abs nena i nenes que assisteixen al
mateix, que se celebraré en el teatre
Tívoli, a dos quarts d'onze del matt.
S'estrenari l'obra en quatre quadro, "La neu que pel cami hi ha",
que expresament per aquesta leste ha

Diumenge vinent, dia 3
Concert a

l'Orfeé Gracienc
a les l del matf
Juli AlMtud, EmIll VIBRO*,
Joan Torrente
Localltate: a l'Orlad Gra"lene, toneles 83

desitgen a llur nombrosa i
distingida dlientela un pres..
per i feliç any nou.
Durant el mes paasat, la guirdia urbana ya fer 2.585 serveis diversos.

Al solemne ofici que se celebrarä
avui, divendres, a la parroquial església de Santa Maria de la Mar amb
motín de la seva patronal, hi asistiré una conüssió de regidora composta dels senyors Martí Ventosa, Gar-

LES REVISTE

NOVES RELIGIOSES

important revista, correspone
al proppassat novembre, co,
un sumari important en meter
económica.

E

"DUANES, TRANSPORTS I
SE GURAN CES "
El darrer número duques

e

Quaranta horas. - Comeneen
a la S. E. Catedral. Hores d'ex-

FABRICA :

LLIBRES
D'ART

A proposta del tinent d'alcalde delegas de Proveiments, l'Alcaldia ha
imposat una multa de 25 pesantes a
Dolors Gual, pel noc núm. 685 del
mercas Ce Sant Josep, per hacer venus a preu més alt de l'autoritzat el
genere que expenia.

Per Ilur aspecte financie,
són notabilissims el anhele, i
-La política monetaria dels'
posició: de dos quarts de set a
viets", d'en Josep Maria Talla: d
les vuit de la tarda.
da,
i "Quelcom més sobre la, E
Cort de Maria. - Avui. Noscompte d'efectes", d'en R. Gts
tra Dona de la Mercó, a la seva
e
de Montellà.
església, privilegiada, o a la del
.• a
Pi, privilegiada.
En l'aspecte duaner sobre. - a
Adoració nocturna. - Avui, surten: "Duaneres", per A.Fon
T..u• n de Sant Joan Evangelista.
i Laporte; "Jurisprudencia ale
Vetlles en sufragi de les ani- cantil", per Francese Arniches.
mes del P urgatori.-Avui, T'out
"Els drets obvencionals",
de la Santfssima Trinitat, Es, R.
Glosas; "Al marge dels pr
corial, 155, Gracia.
pi
Eucologi. - Avui, divendres, cediments duaners: Els enfiele
de
reclam'. per J. Guasch,
dia 1 de gener: Ordre de la Mis"Puntualitzant",
per
Josep
Re
cc
11
sa, pagina (25-59), amb Gib ti
na i Credo. Missa prbpia de la pal I.
Circumscissió i octava de Nadal,
En Manuel Carrasco i Formi.
pägines 130-132. Cant gregoriä: guera publica un important trei la
Missa II, pägina (77 - 811, i Cre- ball, en el qual tracta: "Les fdri
do III, pàgines (98-100)mutes econòmiques de l'Assegd-- fi
renca". I signat amb les inicial
A LA CATEDRAL
Ahir al matí se eelebrä a la E. d'A. hi ha un altre importan
treball, el qual, en forma d'en el
Catedral Basílica la testa de la
Consagració de la Humanitat a questa, parla de "Les informa
er
Crist-Rei, d'acord arnb les dis- cions mercantils".
Completa aquest text un in
posicions del Sant Pere.
terviu celebrat amb el presiden de
El temple esteva, amb aques
motiu, concorregudfssim. El co
de la Cambra Oficial de la In.
era alaped de sacerdots. Ni ha
dustna, com també una inte.
via els rectors de les parró - resSant informació sobre lt
dr
gules de Barcelona, represen - , gestió que realitza aquesta en
tacions nodridiss.imes de les I titat.
pr
Ordes religioses i molts altres I "
"ART NOVELL"
sacerdots.
ne

IMPERMEABLES

▪

tindrà lloc diumenge vinent
le s vuul del mal ', a
veda de Santa Anna. 4481

mases, Vives Garriga 1 Bootet i del

1U1•111•••11MIMI•ZIIIII

IE

NATIONAL
PELRVO, 11,
destila feiie finy Nou a tots els seas citents i amics
P11 111 111 •111 11 1111 •••11 •11 11 •111 111 •111 11 18 •11 •[1 ••••••111
111

d'altres funcions

¡

ha eompanyia de eaixes líCOS trado res

ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A

Els nitres llocs eren ocupats
pels fidels.
Oficia el bisbe coadjutor doctor :dimites, assistit del Degà
com prevere assistent dele ¿octors Vilarrubias i Puig com a
diäcas de nonos i dele doctore
Hospital i Cardó com dieras assistents.
La capella de mdsica interpretä una bella missa. i en acabar-se l'Ofici es féu l'Exposició
del Santfssim, i tot seguit Caete de consagració de la ¡sumanitat a Crist Rel. Llegi l'acta
corresponent el canonge doctor
kan
Moreno i donä la hene.
amb e' Santfsslm el celebran t.
BENEDICCIO D'UNA IMATGE
Avtii, a dos quarts d'onze, se
celebrara a la capella de les

Germanes Carmelites Tereiä-

rec. la benedicció de la imatge
de Nostra Dona de: Carme, obsequi de Na Herminia Graells
de Corachän, per monsenyor M.
Elzanrdia, canonge de la Metropolitana de Buenos Aires.
TR1DDUM DE PROPAGANDA
PER LES M I SW)NS CAPtiT-

:UNES

Avui, a l'església de la Mere
de Déu del Roser de Pompeia,
exposició del Santissim. A les
deu, abetos de la missa solemne, es cantarà el "Veni Creator"
per consagrar a Deu Nostre Senyor l'any que comença i dematoar-li el seu ajut. A dos quarts
de sis de la tarda, desprds do'
Rosari, Trisagi i sentad pel
guardià del convent, P. Pau de
C st lió
Dia 2. - La fundó de la larda començara a les sis, arnb exposició del Santfssim Rosarr,
Trisagi seräfic cantal., exercici
del Trfdttum i sermó que predicara el 11. P. Ricard
Dia 3. - L'Associaeió de sei
nyores deé Roser de Pompeiä farh la seva festa reglamentaria.

Avtii, dio. 31, surt el número 2;
I de la revista "Art Novall", ex-

traordinari de Cap d'Any, en ei
qual, amb motiu d'haver aran
seguit dos anys de publicad'
no interrompuda, inicia un can
vl notable, tant en presentad

guiar de les nosires missions
del Cagueta (Colòmbia). que
es troba actualment a Barre.
lona.
LLIGUES DE PERSEVERANÇA
DE BARCELONA
Es prega als exercitants de
les cines Lligues l'assistència a
la missa de comunió i a la reunió mensual reglamentària que

mi
510

,

mera Exposició general de l'Arl
litúrgic. Conversa amb Darlas
Yilas", caricatura de Cornet."Maturitat". per Josep hl. Boronat i Recasens. - "Suggestions", per Domènec Guanse.
"Petita glossa", per Jordi Cani-

bbc

Ale
qtn

les

ere

"..\:Lh
aizeunl
ntlein t"a.d zrzaj.ntál,

VE

per Domenec
Junca
della.-"tna
corranda val un drama", per
Josep M. López-Picó. - "Vespre", d'Albert Samain, traducció de Josep 31. Rovira Arngas. - "Merceneta", conte. per
Maria Teresa Vernet. illustracid
d'Artur Carbonell (premiat al
Primer concurs de contes ¿'"Art
Novell"). - "Dibuix", per Ramon Reig. - "Invocació. vera
l'Onyar" (impromptu a Girona',
per Octavi Fautor. - "Gràcies,
Senvor". per Jaume Rnsquelles
I Al e. ssan.-"Al vol". per Aligot
-"Els Ilihres". per D. J.-No.ticiari i Correspondencia.
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PASSAT PER LA CEN-

SURA GOVERNAT1VA
AL CLOT, SANT ANDREU
I SINT MARTI
queden inaugurades. des de primer de gener, lles classes espedais mixtos (ambdds
efensenyanea directa t ràpida
cl'ANGLES i FRANCES per professor nadiu i per dos coneguis
rnetodes MASSE. Matricula, 1 5A
pessetes mes, de 6 a 10 de la
vetlla.

M a jor del

commu"VIVERT
VI

Pr

(editorial). - "Elvira', conte ha
AA:
per Tomas Roig i.Llop, Muera
I ció de Joan Pericot..- "Baladi
del poeta errant", per Marce• la
Codina.-"Amb motiu de la pri- PC1

Clot, 46

BEBEDORS LE XAMPANY :-: PER ANY NOU I REIS

I

nit
za
lir

ny

com en collaboració. Vegi's les
collit sumari:
;
Portada, per Darius Vilhs.
! "La nostra ofrena de Cap d'Am

Comunid pel P. Provincial 13,
Josep de Besalú, O. M. C. A.
A les deu, missa cantada per
l'Escolänia del convent.
A les sis de la tarda es fara
la funció con/ cada dia i prodi g an a el P. Benigne de Canet
de Mar, O. hl. C. superior re-

re

NATU

ESPECIAL"
L ESCUMO

RA

_

La vídua de P. M. Palou
es complau a assabentar a les seves amistats i clients que demà, dia 2, inaugurarà al
Passeig de Gräc;a, 4, una nova casa i sucursal de la seva antig a ¡olerla del
carrer dz'
íe?e
rran, 16

des
tarif

ravendreb, 1 de genes ne Dad

EL GOVERN CIVIL DE PRIMO DE RIVERA
PRIMO DE RIVERA TORNA
A MADRID

ne
Des
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/TI)

ele
te,

LA POST-GUEFeRA

Les converses entre von Seekt 1 Txitxrin anaven cap a una

El tabac, sola es tracia d'interés
del Tresor, i encara que li importi
n tot el país, no afecta cap dc les
seves activitats . particular:: i si a
elles alertava la reciprocitat de c etacesaions que Cuba ens dad. els saParís, 31.—El corresponsal berlinas
crificis que l'Estat s'imposi en els
del Sena. Es reben noticies de proDE RUSSIA
del "Journal" diu que durant l'entre
drets de regalía sobre les labors de
.
vinctes donant compre que el , abdal
vista
que
celebraren
a
Berlín
els
sela illa de Coba quedaran compensa."
rius creix extranrdinärinment,
nyors Von Senkt i Txitxerin. aquest
ZINOVIEV DECLARA QUE dels
sase pels beneficis q ue n arti la ri
sembrant la inquietud geh danys . despropasé al ministre alemany la concer.
-quesadlnotrxpció,que
Sota l advocachi
HA ARRIBAT L'HORA DE gracies que es preveuen si aquestes
sació d'una intelligencia militar conha de resultar afavorida amb aquecremarles no s'interrompen.—Havas.
EL GENERAL JORDANA PARLA
creta entre Alemanya i Rússia.
deis Sanls Innolles concessions.
DEMOCRATITZAR
EL PARParís, 31.—Aquest mati sala eelebrat
L'Ambaixador anglés lord D'Alter- •
DEL DEBAT A LA CAMBA
Tots els productes alitnenticis /12una reunió a la Preftectura. per a exaTIT COMUNISTA
FRANCESA
non, tan aviat com s'asaalsentä del t et,
turals que a Cuba comptin amh un
Mnar les mesures que han'tfaCaptarmarxä cap a Londres a donar-ne
Madrid, 3 1.—E1 general Gáarrelat corrent de gust general. ulMoscou, 31. -- El senyor Zino- se en el cas que el Sena tantilen pucumple al 11111 Govern.—Havas.
En la secció de política nacional
tra el vi i poden ésser cljecte
mez Jordana, en surtir de la
viev, en un discurs que ha pronos- jant.—Havas.
LA QUESTIO DE MOSUL
Presidencia, ha parlat amb ele
d'aquestes concessions, car de tot del diari de Madrid "La Corresponclat, ha exposat ei conflicte que ha
París, 31.—S'ha celebrat 11111( feuUN DISCURS DE KEMAL
delicia Militar", corresponent al la
es necessita per cornpondre una
periodistes, i ha di t que hacia
sorgit entre la majoria i l'opos•ció nió a la prefectura per atal d'estudiar
PAIXA
29 de desembre, trobem el solt serebut Un telegrama de Para en
bona massa d'exportació.
la
Portugal: 6 enters 339 milesimes.
del Congrés comunista.
cresruda del Sena. Els tecnics diuen
Angora, er.--Kemal paista ha presiel qual es dóna campte d'haver
En l'ordre industrial s'ha de pro- grima:
En parlar de la política agraria que demà el Sena creixerá ereasa
acabat a la Gambia francesa el Romania: 3.2CA). Turquia: 3.806. curar mantenir el mercat, que en"Los elementos juveniles que in- dit la cerimärtia de la inauguració del
Fulgária:
5.119.
Iugoslävia:
12.48
quatre
vuitanta a quatre noranta ten5. cara
ha dit que ha arribas l'hora de dedebat sobre el .Marroc, satisfactegraron hasta febrero último cierta
nou Club Militar.
conserva per a certes especiaGrecia: 9.41. La qua] Reial ordre
mocratitzar el partit comunista i
tlmetres; i que la crescirla durará fina
tòriament per al Govern.
Agrupación
política
afecta
al
golpe
Ilustatä
Keniat
ha
pronunciat
un
litats
de
teixits,
ja
que no és posirsiatit en l'opinió manifestada an- el día cinc de gener.
Ha fet grana elogis del presi- din:
de Estado del a3, y que desde aque- isiscurs en el qual ha dirigit vius atas;
sible pensar a recuperar-lo del tot
En compliment amb el disposat
teriorment que el noble TUS sent arEs té la impressió que la crestuda
dent d'aquell Govern, senyor
despees del progrés d'aquestes in- lla fecha se apartaron de toda ac- contra la Societat de les Nacions en
cient desig que la igualtat s'instauri Geh Sena no assoliei el nivel) que obBriand, per la forma que ha dut per Retal decret del dia lo de ge- dústries als Estats Units.
tuación política, coincidieron anoche
el que es refereix a la seca dec•stó
ner i ti d'agost de 1920,
de veritat i deixi d'ésser, com iins
tingué en la mateixa época de l'any
el debat i les declaracions fetes
en un establecimiento público consobre les fronteres de l'Irak.
S'ha d'assegurar el Mercas de
la Cambra sobre l'actitud
Vistes les cotitzacions de la unza
passat.
ara, una paraula buida.
memorando, reverentes y cordiales,
Altres oradars militars (citen CIS de
les
nostres
indústries
conserveres,
troy d'or fi al mercat de Londres,
adoptada pe/ Govern franees
El senyor Zinoviev vol que Leninla festividad de los Santos Inocenla paraula lamentant que la guerra
ri me es ve contraient, aixi com el de
davant el ras Gordon-Canning. al promedi a la Borsa de la Miura
LA SITUACIO A LA XINA
grad tingui dret a designas els seus
tes y acordando reunirse anualmen- costi tant, per-6 expressant la seva
Despres la conversa ha den-- esterlina en gir a la vista sobre aque- <artes indústries, la de perfumería te en dicha fecha corno la mas in- determinad() de no oblidar mai la de- capa sense passar per la voluntat del
Pequín. 31.—La presa de Tien Tsin
entre
atines,
que
encara
conserven
val sortre els seus treballa a la lla placa durant els dies 24 de noComité central.
dicada para recordar la candorosa
cisió de la Societat de les Nacians
per Feng, operació militar que li ha
Direcció General de Colònies i vembre al 22 de l'actual, tots dos alli bon paper.
Tambd vol llibertat per a la dis- costar enormes pèrdues, na es cand.
S'ha de procurar reduil: el grava- ingenuidad con que se asomaron a i demanar la reparació en el moment
Marroc, i ha dit que entre altres inclusius,
cussió i a tal efecte ha anuncias que dera en els cerdeo competents ten
oportú.
Ulla
men imposat a totes les indústries la vida pública del pais.
projectes es proposa presentarS. M. el Rei (q. D. g.), conforva a crear-se una revista especial, victòria definitiva que pura posar
Les reunidos cambiaron impresioRUXDI BEI ARRIBA A
ne un de relacionat arnb les co- n.ant-se anth el proposat per aquesta de luxe o d'art. els productes de les
ca,
sense trabes ni dificultara eis terme a les hostilitats a l'interie de
nes,
sin
perder
de
festividad
vista
la
ANGORA
nuals exportern i podem exportar, i
municacions entre Espanya i el
Direcció general, Ola servit dispociutadans puguin exposar les se/es la Xina, entre e% diferents goa ernaAngers. 31.—El ministre de R5 las I lia de der un gran eadore per sal- del dia, y acordaron, en lineas geGolf de Guinea.
sar que el recarree que les Duanes
idees i aspiracions. — Hayas.
dars de provincies.
Primerament es realazaran han de cobrar en les iquidacions var la indústria espardenyera, que nerales, constituir una Asociación clans Exteriors Tevfík Rtixdi
Feag es troba ara en la impossibique bajo la advocación de los San- ha arribat procedent de Ginebra—Have desapareixent d'agiten inercat, que
les obres convenients per amardels drets d'aranzel corresponents a
DE
SIRIA
litat <le perseguir els seus eremtes
rar un cable i la installació d'u- les mercaderies importades i expor- era un dels principals anib els quals tos Inocentes recoja a cuantos ciu- vas.
UN
ATAC
RUSSOS I TURCS
aliats de Txang, en el Txang-Tung on
comptava, ja que la ¡orea d'aquesta dadanos se encuentren en la situana estació radiotelegráfica.
tades per elles durant el mes de geDarnasc, 31. — Una quarantena ha operat la seca unió ainb tes
A LES FRONTERES DE MOSUL
trapes
Després es dotarà el Golf de ner vinent, et qual pagament s'ha de manufactura a Cuba, que tant ha ción espiritual indicada.
de
rebela
han
penetras
a
la
atila
TILondres, 31.— De Bagdad anunLa inopinada fiesta, de • cuyo alto
del governador d'aquesta provincia.
Guinea de mitjans sanitaris que ter en moneda de plata espanyola o pesat en el nou aranzel, es mes una
tammen
i
han
matat
dos
gerdsrmes
Txang, després d'haver derrotas ta
evitin la mortalitat actual, por- en bitnets del Banc d'Espanya, en força d'influencia política que no espíritu cristiano nadie podrá dudar, cien als diaris l'arribada a Diarbelcir i un nen i
han ferti altres tres gen.
part del scu propi exercit que s'havia
ha sido muy comentada al ser co- d'una nos-a divisió turca. Al mateix
que poc a poc hi puguin daser lloc de fer-ho en moneda d'or, será pas de gran pes econòmic.
¿armes.
Un
destacament
ha
se
;id
ternos s'assenyala la presencia d'impassat al costat de Feng. amenaes ara
enviades persones de relleu que
Perä del que sobretot s'haurà de nocida."
en persecució dels bar.dits i n'ha les línies de cornunicaeió d'aquest
portin a cap una veritable tasca da 33 entera 39 cèntims per roo.
tenir cura, i això especialment, és ELS FRESCOS DE SANT AN- portants contingents russos a la
capturas
alguno.
—
Hayas.
rer,
realitzant uit atac al nord de !chal.
frontera
de
Moaul.—Havas.
de colonitzarió.
TONI DE LA FLORIDA
que les concessions que fern a Cuba
LES RELACIONS COMERNOMES DOTZE POBLES
Ferig ha enviat a tota pressa reforDECLARACIONS DEL NO U
ro
en
surtin
perjudicades
per
efec-.
DECLARACIONS DE COBIAN
Madrid,
31.—En
la
darrera
sessió
CIALS AMB CUBA
REBELS
ços per acpaest costat.
SOLDA DE DJEDDAH
Madrid, 3I—Ha Jornal a MaExtracte de l'informe emes per la te d'aquells tractats anterior en els de la Reial Acadèmia de Sant FerBeirut, 31. — La situació minora
Beiruth, 31.—En prendre possesdrid el senyor Eduard Cobiän, Junta nacional del Comerç espanyol quals no hem del advertiment en nando, el dn-ector, conste de Romaräpidament.
sió del Soldanat de Djeddah,
concedir el tracte de nació més afa- nones, dona compt. com a president
qui ha assistit a les reunkns a Ultramar:
Actualment sois hi ha dotze lo- M. DOUMER PARLA, .A LA
Saud ha prohibit immediatament
prèvies que a'han celebra' a GiEl comerç d'Espanya a la Repúbli- vorida, de les concessions especials de la Comissió especial encarregada que es begui alcohol i que es fumi
CAMERA, DELS OFERIMENTS
calitats rebels.
nebra per preparar la Confe- ca de Cuba ha d'entrar en una ;ase que atorguem a les nacions hispano-. de resoldre l'assumpte dels frescos de
Totes les afiees s'han sotmes. —
DELS INDUSTRIALS
pelo
carrers.
Igualment
han
estat
rencia internacional del desar- decisiva, segons siguin els resultats americanes. D'aquí la necessitat de Sant Antoni de la Florida i per al
Radio.
Paris, 3I.—A la Cambra. i costesmament.
salvar aquest destorb per que, en pròxim i feliç acabament de les ges- prohibides tota mena de músiques.
de les negociacions que ara sao
Ibn Saud ha fet després les setant a preguntes relatives ais efeHa estat a Palau , i ha inforaprofitar solament Cuba aquest tions realitzades fins a la data.
er-se.
DE FRANÇA
riments que han fet els industrials
mat el rei dels treballs reataDespees de tants anys de tan le- güents declaraciona:
El Poder Executiu de la Repúbl;ca ti actat, l'estimuli a majors conces—El nieu desig no és el de condel Nord, 31. Doumer ha precisat
zata en la dita Conferencia pre- te la facultat d'elevar o reduir els sions.
gitimes inquietuds que havien desUNA CARTA DE LEON BLUM que ha rebut molts induatrials, als
vertir-me en emperador d'Arabia.
liminar, i de la Memòria que
L'estretor del camp comercial en pertat a l'opinió pública el perill de
drets
aranzelaris
fins
al
einquanta
CONTRA
LA
COL.LABORACIO quals ha invitat a qué facin llurs
No m'afalaguen aquests càrrecs. Depresentà la representació Pepaper cent, segons sigui el tra Pe que crié ho podem ter ens aconsella in- la nieravellasa obra de Goya, o'ha mano només que es convoqui un
nyola.
proposicions per escrit i quan ell
tentar ara respecte de la illa de Cu- arribat a trobar el mitjä de resoldre
rebi de les respectives nacions.
Paris,
3/.—En
una carta adreçada les tingui les 'examinará al-1lb molEs nomená, segons ens ha
ba un tractat de mutualitat de se r- la qüestió en be de l'art i sense per- Congris musulmi a La Meca amb
De
rencert
amb
qué
es
desenrotllin
a
la
Federació
Socialista
del
Sena,
t ssim intereso
manifestat el senyor Cohian,
seis rnes que un simple tractat de judicar els interessos d'una de les l'objecte que li pugui ésser donat a
les negociacions entre mans, (limen
Lton Blum afirma novament que conuna Comissió internacional que
Despees, en parlar del meropoli
parròquies més interessants de Ma- l'Aräbia un Govern i un Parlament.
comerç.
tinua
essent
oposat
a
la
partic:pacid
mi:,
a
invitat ' els Estats Units. Rús- que sen, doni un tracte o altre, i al
Vull
que
el
governador,
a
del
tabac; 31. Dourner ha de,:arat
En un d'aquella faisó podem donar drid.
mini,terial
i
que
els
esdeveniments
sta i Alemanya percuM nomenin mateix fi cal tenir en comme rabien a Cuba la seguretat d'adquirir allí
de
l'Hedjaz.
Per
més,
sigui
naturlal
cine mai no ha rebut proposicions
L'alcalde, senyor cornte de Valled'aquests
darrers
temps
no
fet
mes
representante que assistelarin a que hi ha entre un cinquanta per cent
la
nieva
part
no
tinc
el
propitsit
sobre
la cessió dels . monopolis. —
sols alli el sucre que en qualsevol llano, ha promès portar de seguida
que con firmar-li en la seca
la Conferència qu e se celebrará de rearrec i un cinquanta per cent dc
d'emprendre cap campanya pan.
Hayas.
a l'Ajuntament i defensar amb enmoment
donat
pugui
necessitar
Esbenefici,
siguin
quins
siguin
els
aunper l'abril.
Radio.
islámica contra cap Govern euroeles morals que encara conscrvern amb panya, ja per un déficit eventual tusiasme la propa s a de cessió franEle Estafe rnits són favoraLA CAMBRA APROVA LES
CONTINUA I S'AGREWA LA
ca de terrenys immediats a la fa- - peu —Hacas.
per
corja
dc
la
nostra
producció,
aquell
país
i
amb
la
nombrosa
bles a resmentada iniciativa.. i
DOTZAVES PROVISIONALS
RETIRADA
CRESCUDA DEL SENA
regir una puja immotivada o no del mosa capella pea construr-n'hí tot se_
Alemanya tamb4 As probable espanyola allí establerta.
Paris. 31.—La Cambra ha aprevat
DE BITLLETS AUSTRÍACS
Paris.
31. — Ha continuat
Cal cornmar tambe amb la posiciä preu d'aquesta o la que permanent- guit una altea del rnateix caràcter
que hi assisteixt però de Rüssia
les
dotzaves proyiaianals correspoViena, 31. — El Banc Nacional
qual
pujant el nivel' del Sena i aqueo
les impressions eón menys can- dels Estats Units, ja que la illa de ment s'adquireix en régimen tempo- arquitectònic i més gran, a la
nenes al mes de gener de 'mafia-Haels Hllets
d'Austria
recorda
que
deixarà
ts
tarda,
traslladara
el
culte
i
es
a les quatre pujara
es
,rete<s.
Cuba representa un 833 per roo del ral per a les conserves.
riss medres al pone d'AnSter,
Banc d'Austria- vas.
En un Tractat d'aquesta classe po- .l'actual com a museu i tomba del emesos per l'antic
total de la sena exportació, i que In
LA SECRETARIA DEL GOEL
SENAT APROVA CREDITS
litz.
Hongria (secció austríaca), de cinc
VERN CIVIL DE BARCELONA té una torea incontrastable, amb tot dríem establir un tracte especial per gran pintor.
Paris, 32. — E) Senat ha apsovat.
Les aigües han submergut la
La Comissió, integrada per ¡Ilus- g entes mil corones, amb data 20 de
Aquest matí ha despatxat amb el i que no vol establir-hi el seu aseen- al tabac per a les adquisicions d'en en .
aquest
matíaanornbrosea
el-Miss,
entre
majar
part dele medie.
Siembre de roza, 5X corn els de
fulla fina a un determrnat contingent, tres elements de la Reial Acadèmia
dent polític ni exercir-hi coacció.
Pei el general Martínez Anido.
La
isla Wert Galant ha que.;
aquests,
una
inderrmització
per
als
pacorones, de a
50,000
i
5,000
100,000,
de
Belles
Arta
i
de
la
qual
formen
En alguns articles en què encara ja sobre els drets de regalia de les ladat Completament tenerte.
En sortir del Palau ha manidestat
representaras del Municipi de gener de 1922, seran retirats de res de familia repatriats de reeitcit
E: Pare d'Atraccions de l'Exet ministre de la Governació que mantenim la nostra personalitat a Cu- boro cubanes, ja sobre la comissió part dos Diputació
la circulaci6, havent- se fixat la da- del Rin.—Havas.
provincial,
te
el
i
de
la
posició d'Arte decorativas ha
ba. el, Estats Units poden do-nin ir- d'expendició que en la venda d'agriesno hi haría res de nou.
LA PLAÇA DE LOCARNO
ta de 3t de mate de lozó com a tern
Iel
propòsit
d'activar
la
censtrucció
quedat
ronvertit en un Ilac la inos
tes
correspon
a
la
Renda
espanyola.
directament, tal com ens hat doTot seguit s'ha donat compte als
me per a la presentació i canvi dels
A PARIS gua fatigosa.
Per la importancia de l'emigraci6 nou temple, que sota la direcció experiodistes dels Decrets signata pel minat ja en altres en el curs d'aplicaParís,
3t.—E1
municipi ha decidt
Als rebata de Paris la situapertíssima de l'arquitecte i acadèmic dits bitllets.—Havas.
ció del Tractat de reciprocitat de vea tempotal i permanent de la illa
Rei. entre els quals n'hi ha un nocid sembla asear •quelcors. nt<is
•nn••n•
canviar el nom de la plaça de SaMt
C 1m
senyor Josep Moya comenearâ molt
menant secretari del Govern civil de i en abres poden substituir-nos iedi- Cuba, pochiem portar a aquest Trae- aviat. Segurarnent a principis crisgreu.
Etienne. S'anomenarà plaça de LoBarcelona el cap d'administració ci- rectament. adhuc amb els nostres pro- tat de mutualitat de serveis, quelcom tiu podra celebrar-se 11 inauguració
A Joineille, Saint Naur. Nocarno.
ductes desnacionalitzats.
Ge ço que s'anamena pels tractadistes
gent, Juvisky i Ivry les aigtrea
vil de segona classe En Josep d'AzEL SENA CREIX NOVAMENT
final d'un asSón peco el, que a Cuba els interes"convenis internacionals de tipus so- de la futura capella,
del
Mame o del Sena har. reeIrraga i Gutierrez de Caviedes, que
MESURES PREFECTORALS
unipte de tan vital interés per a tots
LA PUBLICITAT
bassal el nivell dele molla i co.
sa realment un régimen especial da cial ." i podria ésser tan interessant par
presta els seus serveis al mateix
Paris,
experimenta,
%ins
els
manta
de
la
nostra
riquesa
armeneen a entrar en alguus carfavor, i d'ells, uns no tenen en la als nostres emigrants com per a les
Gayera.
is el teu diari
nava crescuda el nivell de les aignes
tística.
seca—Hayas.
LES TARIFES DE LES CON- tarifa segona gravamen massa ele- indústries cubanes pie els utilitzen.
L'Academia
de
San
Fernando,
que
vat, cont les fustes fines, i abres reTambé podria trobar-se en aquest
TRIBUCIONS INDUSTRIALS I
SI. 11111111111113111•11111111
ni un moment no ha deixat de pre'A COTITZACIO PER L'APLI- presenten arietes de Renda per al Tractat una saludó al problema del ocupar-se de la salvació i conserTresor
espanyol,
servei
militar
dels
espanyols
residents
i
sobre
aquests
calCACIO DELS COEFICIENTS
dea decidir-se a operar si es vol arri- a Cuba, encara que tense penetrar en vació dels frescos de Sant Antoni,
-La Gaceta" publica les segütnts
maniicatä la sena complaença per la
bar a un Tractat convenient.
el fons del problema de la doble nadisposicions:
tasca realitzada pel senyor comte de
Respecte d'un d'aquests articles, el cionalitat.
Reial ordre disposant que es for- sucre, no es tracia per a Espalya
a la qua: cal ajuntar
Podrien gestionar-se aiximateix, en- Romano/1es,
rni una nona comissió sota !a presil'eatimul constata de la premsa, noara que aquest èxit seria molt més direalment dun interés del Tresor si,encia del director general de
Rentambe d'una forma del trcball naicil, certes preferencies per a les in- blement apassionada per la dita caudes públiques per a l'estudi de les
l'ajuda prestada pela
ústries espanyoles en el proveiment sa, aixi com
tarifes de la co ratibució industrial cional. de gran pes específic en reexcellentíssims senyors Bisbe de
conomia del país.
:el material de guerra que pugui ne-id-Alcala i alcalde de Madrid.
t
ala•
IMIIIIIIMMNIAMMUMMAIMMMIBBBIZAIMISMIOMBIABBISIBIBIBM
essitar la República de Cuba.
4./1•MaeREUNID DE CATEDRATIC8
T M P Ose A
CiR C
Hi cap igualment en un Tractat , l'aD'ESCOLES DE COMERÇ
mum••mmzuzilimummitammomman
uesta classe un intercanvi d'estudia i
3
del
Madrid,
31.
-El
dita
e títols universitaris.
propvinent Ines de gener es reEixamplat d'aquesta manera el camp
L'optimisme es mitja
uniran a Madrid els catedrática
e negociació, la inteHigencia podria
de les Escotes de Comerte de tot
mir major abast, que si ha de conEspanya mitjanont el nomenaretar-se al simple aspecte d'intercanment de delegats, que ja s'està
5. is mercantils.
acordara pels respectius ClausNo ignora aquesta junta que entautres.
la da «aquesta manera la negociació,
Els designats fins ara són, en
d'avui, tarda i nit,
Ii a d'ésser més lenta i laboriasa, per
general,
els directors deis dita
la qual cosa podria tractar de canseestabliments.
us
deixareu
pe:dre pas les de dissabte
ir-se un "modus vivendi" provisional
L'acord de la convocatòria fou
a base de concessions a Cuba en els
tarda nit, i diumenge, tarda i nit
pres per diversos catedrática de
ta baca i de millares en aquells punts
provincies que es troben a Mae la nostra exportació que mes nedrid, els qttals es reuniren per
Ce ssitats es traben del dit benefici.
estudiar una proposició preUn Tractat de tipus ampli, cont el
sentada al Claustre de l'Escota
qu e es suggereix en el present inCentral pel eatedratic d'aquesta
lo eme. tindria una repercusió extraori presiden' de l'Associació Geti näria i una gran eficacia que, a la
neral d'Intendenta Mercantils,
1 altres emocionants atracclons
lla rga en portaría a un visible milh.rasenyor Antoni Bartomeu
ent de la nastra situad"-, en aquello
S'ha d'examinar la situaold
ercats.
creada a la carrera impròpiaER ESTUDIAR LA MALALTIA
meta altor-llenada mercantil, per
DE LA 80N
l'actitud adoptada per corle eleMadrid, 31,—ha ma t' y a,4 12ap a ment s universitaria prenPnt

Madrid. 31. — Aquesta tarda
a lee set. han tornat a Madrid
el general Primo de Rivera i e
ministre de la Guerra.
. Al seu despatx de la Presidencia el general Jordana ha
conferenciat extemearnent aurb
al president del Consell.
Aquest asaistirá aquesta Mt a
l'òpera. a Apolo.

sr

i nomenant vocals als senyors que
nt.dre
s'esneli een
Reial fixant la cotització
mitjana que ha de servir de base
per a l'aplicad() deis coeficients per
depreciacid de moneda en el mes de
gener vinent.
Aquesta diu:
S. M. s'It; servit disposar que la
cotització que ha de servir de base
nurant el mes de gener vinent per
liquidar el tant per cent a que han
«estar subjectes les mercaderies,
producte i procedencia • de nacions a
les quals s'aplica la primera columna de l'Aranzel i les divises de lee
quals tinguin una depreciació en la
seva par monetaria amb la pesseta
igual o superior al eci per cent sera
la següent:

' LA PUBLICITAT
.<
.
qua' es transerivia una infurmeció publicada pel "Daily Hernie! " el senyor ambaixador
ditälia ha tramas als peribelica
la següent nota:
"Alguna diaria d'aquesta capital han reproduït la noticia
d'una si/posado nialeltia del
presiden'. del Consell de ministres Ralla, senyor Mussolini,
L'Amhaixada d'Italia a Madrid
estima superflu posar de relleu
l'origen sospitós de la dila noticia. mire autoritzadament declara ésser completament fal-

intel-ligència

'

cenis
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Català:

LYM

1

IDA CE

La Sra.

DALLONSES i
EL sir.

XON

vida. L'altra meitat
cal brodaria amb rialles.

Aneu, doncs, a les sessions d'Olympia

DOS
SET-

i no

i

MANAIS

Marcmistes, saltadars damunt cabe

EN
UN

20

Cts.

Demà! Dernäl Demà!

BLACAMAN

8 anta Isabel (Fernando pise)
it na Comissia d'esprcialistes
anyols i estrangers que ha de
re alitzar, per enrärrer de llors
re spectius Governs, un estudi
so bre la malaltia de la shn
di ferents territoris de l'Afrira
Oceidental.
NOTA DE L'AAIBAIXADA
D'ITALIA

Madrid, 31.—Amb relació a
un despatx de Londres, en el

per moliu alguna punts de la
reforma que els catedrática
d'aquella especialitat ne consideren cabdals.

AQUEST NOMERO HA

PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA

(EL FAKIR MISTERIOS)
:-: Exportarais SMIS3Cl011318
y lsto3 a Barcelona :e

.rnammommarniumememmarn
Es despatxa a Comptaduria per toles les sessions
•
anunciades

-.144 PUBLICITAT
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Divendres,

ELS ESPO RTS

1

de gener de 1930

renIlaaar

..--•nn•nnn••snImoaftem.II

EN LA PAU DEL SENYOR HA FINAT LA SENYORA

vegtnes en t.ue avança s. IN xarxa.
Juanico no va estar a l'altura de
les seves darreres exhibicions, i se'l
veié molt insegur en els "smash'
en la qual jugada va perdre molts
punts.
De totes maneres mostea Esser

Barcelona Julia Espanyol, quc diuntenge paesat conqueri d'una manera brillantissinia cl camp:onat
insular de velocitat, denará una volta de preeentació al cainp, per tal
TiSt
que els ailcionats puquitt retre-li el
Avur, eom ELS ANYS ANTEun'
tribut d'admirarle) a la seVa magnífica proesa.
RIORS, ELS ATLETES CATALANS ES LLIURARAN A UNA 441.114.4.1411144914+8.01144•14+1 C. D. juNTER-c E. SABADELL
ctu
DE LES MES BELLES M9IIPer a aquesta tarda al Pople Nou
Advertim
darrera llegada a tots'ola Clubs i Fe- • s'anuncia la celebració d'un inic-FESTACIONS ESPORTIVES
,4r
ressant Partit entre el C. D. Júpiter
deracions asase distIncia,
-T7r•
)et
i el C. d'E. de Sabadell.
Que no publIciarorn 49 no• Organitzat pol acetre
"El
re
Aenest encostre comeneara a tres
ten que
'Mundo Deportivo.",
`111,1
que ens envlin al no viquarts de tres en punt.
aquest metí el SEst.2
nan redactadas en aatala.
tai's
Els qui la ploren: espòs Josep Ayrnerich i Baró, fills Josep, Carme i Maria, germana Manuela, Jacint,
EUROPA (RESERVA)Bouin, que constitt.,' .
ATLETIC
DE
SABADELL
de t ea mes MIL-,
Carme i Josep M • ', gerMans polítics Jautne i Pilar Aymcrich, Francesc Vilar, Josepa Civil, Montserrat Cancio
Al cenqi de 1:i?.uropa, ens t ja te_
fiamos esport
Gil
un
veritbale
canipi6:al
segon
"set",
nim
leuticiat,
•-I
reserva
d'armes(
toAles de ilee
i Francesc Jonqueres, oncles, nebots, cosins i la raó social VILAR I BARBANY es condolen en assabentar
en el qual, •teniat, 5 • i en cOntra, va &role jugar.i . ninui.ila tarda contra el
tul asseguren
.'.questa
.
aquesta trista pèrdua als seus andes, i els demanen la caritat de pregar per la se-va ànima i
curas, a la
,rt 'la saber remuntar i guanyar-lo, donant primer equip de l'Atlètic de SaOaproves 'd una torea moral ben remar- dell.
la bondat d'acu1
flor dels nostres
dir a la casa mortuòria, Via Layetana, núm. 55, avui, divendres, a les tres de la tarda, per tal d'acompanyar
cable, que es repetí.. .si bé en no tanmit
ELS ARB i.TRES •
Heus aqui el,
• .,..e en
te eseje en, el scgüent, que va puras/
RE.1317-N INSTRUCCIONS
ele anys anteles seves despulles a la parroquia) de Santa Anna, i d'allí al lloc del sant repòs.
jar dee.. /'i•• 5 a 3. El veranient
els
eis
La . Cenniasió E • portiva de la Feque agneata forea moral
<:',E
fon
Calvet;
:77-anyti
no aparegu'e
'
e:: els . dos ilarrers,. en deració Catalana de Fütbsil
pik
entrevis:at utob una coNO ES CONVIDA PARTICULARMENT
qué a etuatre igtuisi a 4-.3
r. t925 J?:42'
Illurä eis darrere l oes d'una numera nilssió del Ct Pegi d'Arbitres per tal
de donar-los tuso-redor:5 ;ten cceiesel
creces toOre l'actuad& en eis
a it
A. primer' "set", Sindrcu coireneá. tija del vieren camp'.onat. Els ••
a.yr.
tribuir a la subscripció, que bu facin temps en faran lliurament (le les guaua un gas imatástic, emportant-se'l re- estat recommat que per tel de .e.C,,i1P
taeulitzat n :1 cobrament
7777'S catea • Ies entitats següents*:
les titats recollides al; delegats de la
pidament. Aquesta embranzida con- pritnir rl joc violent ado . nin teta
garles; neòfits, seniors i, junior. Ele tinua al segons fins tenir 5 jocs mena -de rigorositm, eabtig,,m, totes
tetes mitjançant un requeriment ic Centre Excursionista -de Catalunya: I Comissió, senyors Josep Royo, de rA.
ta rial.
Primers Sortiran .a les den del /salí
C. E. Sliacrva, C. E. Barcelonès,
E. P. (secciO excursionista), Cause,
però llavors reacciona Juanico, que les faltes que CO'77ttin 171. 7 Mgadors.
ele la carretera - de Sarria xamfrà
Aquesta deis:Inda bou trasIlada
PiL2TA SS StlA C. E. Rafe] de CasanoVa, C. E. Eis 3o. principal. i Emili Jove, de l'Agruse l'emportà per 7-5. Torna a teamb la Diagonaf.i-eiettuaran un reDE BARCELONA
ahir al jutjat de guardia.
Blaus, C. E. Natura, Club Mutua- pació E. Catalunya, Sant Honorat, 7,
CLUB BASCONIA
nir aventatge Sindreu al tercer, peCorregut de CAL& gnilinnetres. Els
Al sen torn, el Iletrat En Maree
m'ene, Club E. de Gracia, Club Esprincipal
altra segada Juanico va rentanEls partits que aquest rnití se ceCCNVERT D'ARPA L'ZSTUDI Tercero ha estat aquesta nit al je:seniors i jutiors sertiran d'Espluportiu Cmalunya, A. E. Catalunya.
lar. El quart fou igualat fins a qua- lebraran al Frontó Principal Pala11411.1.1.21,4.6.0i111171,2•261122...7MOKRAIRMane
gues i faran deu quAtithetres. Per a tre jocs iguals, perdent Juanico els
DE RADlO BAPCELDNA
jet de guardia i ha donat compte per
ce, entre els socis del dit club, són A. E. Joventut, A. E. Atlántida,
tots l'arribada 3e7;71 al Saló de Sant
escrit dels iets realitzast per El
La nora direcció artietica de RaA. C. France,c Aragó, A. Escultiscos darrers, feblement. El darrer no els següents:
Joan, després de les onze.
ta, A. d'Alumnes de > Gracia, Penya
Rafe! Pérez, per si fossin constitedio Barcelona ha procurat donar als
fou gran cosa, ja que Juanico jalea
A les deu:
' Es d'esperar que nombrosos est
lus de delicte,
Pati Blau, A. E. Avant, A. E. Puigprogrames de l'emissora el màxim
bastant desanirnat en gairebé tot
Fora de concurs, a in?: I.arreaportiu acudiran aquest mati al Saló
Grup E. Joventut Catalana, Grup
alr periudistes que la senyori
interés. Aixi, dones, ha recabar de
ell, degut a la desgracia que havia Rubio, vermells; Hernández-Roca,
de Sant Joan per tributar a tots els tingut en algunes pilotes i sobretot
E. Taller, G. E. Joventut d'Ara, Grup
a la qual d'una mane/a tan cula coneguda concertista d'arpa seblaus.
concursants nonnenarge degut.
riosa Ii entrà la fortuna .per
E. Pedraforca, G. E. La Puntea. Grup
nyoreta Concepció Torrents que
en el servei, teta un bastant gran
Concurs de segona categoria,
trrrrrrnixemen
executi
pilla
de casa seva era Matilde
les 111éS triades obres del
E. Nou Emporium, G. E. 'Marathon,
nombre de dobles faltes.
cistella: E. Escudero-Martínez, verGarcía, que y iu al carrer
seu repertori.
G. E.- Sempre Amunt, G. E. Sempre
TENME;
L'arbitratge d'En Flaquer, bas- meils; J. Sunyer-Boldii, blaus.
El
UN RESULTAT INESPERAT
Atines, G. E. Terra Endins, G. E. Sol
se celebrara dilluns que Dulcinea, núm. 74.
tant bé, cont també l'actuació dels
Concurs de primera categoria, a
COMENTARIS AL DISCURS ve, alconcert
.Naixent, G. E. Amunt i Avall, i Secvespre.
(Juan el número surtí
jutges de lima.
cistella: Patau-Bargunyó, vermells;
DE
BRIAND
SOBRE
EL
rulat la senyora Matilde au
cions excursionistes de rA. E. P., de
SINDREU GUANYA jUANICO
El resultat total fou de 6-4 5-7, J. Bo-C. Sunyer, blaus.
MARROC
l'obvia' Rafe! perque: li fa,FOrfeó Graciene, del Eoment MartiEN LA FINAL DEL CONCURS
5-7, 6-4, 6-3. — C.
A les dotze: Concurs de primera
DE MADFIT
París, 31.—Els diaris as,einalen el
el cobrament de la partitipm-i
DE NADAL
FUTBOI categoria: Cuchy-A. Bo, vermells; nene. de la Unió Prof. d'E. del Co- gran èxit aconseguit Pel senyor
que, d'en izuvia adquirit, i es
siere i del Crup Humanitari Espíri• Davant d'un públic no ten nornJaumä-Amat, blaus.
Briand a la Cambra en el seu (lis- Al
EL PARTIT
la; Amor, Pau i Progrés, per les lovapor "isleño"' explota bit amb la desagradable sorve e - vor
brits com el dia del mate!: FlaquerSOCIETAT ESPORT BASC
SPARTA-F. C. BARCELONA
cura sobre la qüestiä del Marroc. Tret
j e ) que l'oficial de Ci,irreue
cals, i per la resta de Catalunya a
Jetauico, se celebrà aquest match,
per
Aquesta societat celebrará aquest
una caixa de municions
dels
diaris
d'extrema
esquerra.
els
alAquesta tarda t i ndrá lloc el priles entitats Crup E. Saltatlis. d'Hosque idu sentir, als que tinguérern
del
tres
aproven
les
seves
declaracions.
nier dels partits internacionals con- mati, al Frontó de Pedralbes, els
—Ep.
senyora!
pitalet;
Centre
E.
de
Rubi;
Centre
Aquesta
par
,art de presenciar-lo, una gran
Un
mort
i
diversos ferits ticipació és ben
"Le Journal" escriu que el senyor
certats pel Füt'ep l Club Barcelona següents partits:
e 11. 0 1 ió
A les 0317e, a ma: Tarragó i Ló- E. del Valles; Centre Excursionista.
.
Briand, amb la seva actitud ferma i
contra l'Athletic Club Sparta, de
Brot Vallessenc i Cooperativa Saba.cleLa senyora Matile cregue
En Sindreu les una adtació esAlgeciras. — A les onze del mati,
pez, vermells, cOntra Diez i Gitter,
p atriótica, derrota els seas adversaPraga.
que es tractava d'una broma,
Desea (secció excursionista), a Sabae.lendida i inesperada: . el seu joc,
a; moll d'Alfons XIII, on estava
•
ris i destrui les esperances que havien
L'equip que per a aquest partit blaus.
dell; Centre Excursionista i Grup E.
atracat el vapor "Isleilo", rebent ilarb ben aviat es con'Venee que
dotat d'una gran rapidesa, va vén.
A cistella: Soldevila i Rossinach,
posat en la maniobra.
conieccionat el Barcelona és el
Montserrat. a Terrassa; Centre E.
c.er la técnica, al nostre entendre, ha
material de guerra amb destinació el senyor Rafel parlava anda
verniells, contra Bo (A.) i Trinxet,
"L• Eclair" qualitica craplastants els
següent:
Comarca de Bages a Manresa; Grup
s uptrior d'En Juanicc.
al Marroc, ha fet explosiú_ una cal- absoluta seriusital. i alestfores
arguments
donats
pel
senyor
Briand.
Plattko; Planas. Walter; Torral- blaus.
acudí a l'advocat se4or TerE. Lyetania, G. E. La ‘Valkiria i
Si bt Ii observärenc a!guna indc- ba, Sancho, Carulla: Piera, Arnau,
xa que comettia granades de ma.
A cistella: Duffo i García, verSegons la "Ere Nouvelle", la Micero.
Societat Iris (secció excursionista), a
tletonaeiii fou grandiosa.
t.:sió en el mig fon, fen joc Muster6s, Alcantara i Sagi.
mells, contra Pérez i Mas. Watts..
mensa majoria k la Cambra es féu
Segons sembla , l'oficial. de va
netet superior al que estévern acosLa caixa es trobava entre .altres
EXCURSIONISME Mätaró; Grup E. Gironi, a Girona;
càrrec que Elriand deiensava lleialCom a .suplents de l'equip han esCcureus
declaró que el' n'atea 81
Associació
A.
Obrers
de
l'Escota
Inexplosius a la bodega tercera de
tumats a veure-li aquests darrers tat designats: Goiri, Costa, Surroca,• L'HOMENATGE DELS EXCURmeta rúnica política democràtica pose
dustrial i Ateneu de Vilanova (secpopa i al rnateix departament In ha- Iliuró a la senyora Matilde la
temps, i va saber portar molt bé el i Bruguera.
sible
respecte
al
SIONISTES A EN PERE
Marroc.—Havás.
participaeiú, herb en concepte
cions d'excursió) a Vilanova i Gelpartit iins al final, malgrat de uerdre
ALTIRRIBA
L'ACCIO CONTRA ELS GUEZ- via els marinos Vicents Pérez, Ge- de dipòsit, per la confiança que
Arbitrara Llobera.
Ir? ; Centre E. Vilafranquí, a Vilarard
Pez,
Jaume
segon i tercer "ser, (t o s" j t3Santarnaria
i
JoEn aquests partits es disputara la
NAIES INSOTMESOS
La Comissiti nomenada per les en- franca del Penedès; Centre de Lecsej Forteira. Els tres primers han Ii inspirava, m que hacia penga; 111
tard a punt gua-tryie .fl seu forCepa cedida per l'excellentíssint
eedin-ti'lli un parell de pessefem.
París; 31. — Els diaria publiquen
tinas excursionistes per homenatjar
tura. a Reus; Gran E. L'Estel. 'a
r'..•s 'drive" s e•ns,moste't , amb tota ryor Marques de l'oronda.
resultar ferits greus, i el mariner
noticies de Fez donant compte que
perb con' que. segons en. es I ai; 83
En Pere Altirriba i obrir una subs- 31ontblanc, i Joventut Exeuesiortista,
Eorteira, mort. Aquest té 29 anys,
la !-eves po tencia, arcutseatnetl. rasSu
la
A la mitja part d'aqueet partit. el
deixat en les - seves coses; • no
tribu dels Niiius ahandonä els eieripció
pro-familia
,
Morant,
convida
a
Tortosa.
7. eU contr: itera gaireb:t
és solter i natural de Pontevedra.
cotredor cxlista del EtAo: club a fdts els que tinguin gust de confornialitza degudament i 4711
'Les quals entines i al sen degut" ¡enes presentant-se per fer acte de
Al soroll de l'explosió ha acuda temps
oporlú la so y a intencior,
submissió, lliurant després alguns esuna gran gestada als molla i les as83
i es tr oba que els esdevenintenttrangers que lluitaven amb els rifenys.
imitada slan vist obligades a pren- el sorprrngueren.
L'acció ofensiva iniciada contra els
dre mesures per mantenir /'ordre.
4
La senyora Matilde, per la
Gueznaia inseatmesos es desenrotlla amb'
Amb gran, activitat i cura s'estas
ple èxit,—Havas.
seva part , nega que cl
UTA els treballs d'extraed(*) del ma- Bald ii lliur("s
la sera pariiel
NOTES DE MELILLA
urial de guerra emmagatzemat a les pació al carrer. Segons afirma.
Melilla. — Procedent de Cala del
Lodegues de l'"Islefto".
l'esposa de l'oficial l'anó a•xen
Quemado ha arribat el vaixell " BarHan explotat unes espoletes di- re i 1i digué per nade
Tant neva com
ealeniari Manelic
u zueuy,:
celó". Porta nialalts. entre ells el tipositatles al fons de la bodega de
—Al amo nutrir no li agrada
va
savi
jo
nent d'artilleria Eusebi Alvarez i
popa. En explotar han volat la cam- aquest número, .i de
pula seva
sergents d'enginyers Pere Garcia i
dia
ita d'oficials, el menjador i l'escala vine a den/airar-1i que
es (mal
Manuel Gonzalez.
i han causat destroces.
sempre s'escau
any nou.
a mb aquesta partieipació de.cine
Les pèrdues es calculen en unes pessetes i que
. me'n (lean lapa
això. Si Es que ja no tenin CaP • ndare a e uitru-vos a
roo mil pessetes.
comprar el
altra da la mateixa quantilat d..
ANY
Fou miraculós que resultessin
número que tingui i q11
agr
sos diversos oficials que estaven
al menjador esperant l'esmorzar en
DE L'ESTRANGER
bever-bi l'eXplosiö.
-(CALENDARI MANELIC)
•
-A rnitja tarda el rinda coronel seexigiu aquesta marca perqu.'3
ha venedore que, atol l'afany de guanyar :In uns litiasis
DECLARACIONS DE MUSSOReostrat
nyor Arenes i altres caps i oficials
El Cornil,: d'honor per a I'D eduecentinis mes, us donaran gat per liebre.
comandant grups de sol- I INI SOBRE L'ENTREVISTA
natge a Santiago Russinyol ens coAMB C.HAMBERLAIN
dats. han Etnneneat a treurc les esmunica .me ha quedat detiiiitivament
El que publica
selecció de treballs literaria.
Paris, 31. — L'Agencia hayas
poletes i altres materials i expioluxada la data del dia lo del vinent
El que ret)(leilr IniS els honor,: a la 'atusa festiva,
rebut up desnata de Roma dientes-,
Sitte que hi ha encara a les bodegues
¡pitee per a la celebració <raques'. intEl que aquest any ddint aoves caricatures au fustes asseel senyor Mussolini, en cl Cons,
t'e l " I s'ello".
Odie de la
pureint ¿tete a honor de l'illustrc
nyalades.
0. e ministres, ha exposat als seus . eylSI/en adoptat gratis precaucions.
tur-ponta.
•
• El que fa honor a N'Angel uninteriti...
aya
legues de Govern les qüestioos mI;
12"I 51 e 51) " ha estat prucientment
L'Agencia de Viatges ähleoents.
El que insereix pne.sies iMditc.s Ic • S'alvador'Bonitvia, dediva hi.portants ele politica exterior i.e'4
e , parat de la resta dels väixells
¡'Acacia
Rambla dc Canaletes, 2 i -{,
des a les nostres diades.
bu doma : compte de la ser eittrcamarrats a l'escullera.
cura de la venda dels tiquets d'aliada
vta a Rapaffet ami) el ministre er
que porra cada dissubte una de les Inés populars sardanes,
El vapor "Alfonso XIII", amari titnada ii Sitges en tren especial i
r&s mandar ibe tols rels
foro esiraimers
britànic. seny.•
ret al costal -de
Isleho", ha SO dinar al Gran Hotel Subur, a raí) de
Ii fple btu .7*P7I7.
Chamberlain.
furt, també,
diverses avaries per
25 pessetes. Dona: l'entusiasme me:
El senyor Mussolini manifestà
m.mamrm..umoduracummemmummumm.mummmarAmm. mmwmumammummemm
I ha desvefflat arreu l'homenatg e susseus companys que aquesta entriwix'.
! dit, s'han hagut de limitar les places
LINA PABTiDiPACIO DE LA
Ta rece (cal o ! ons ì, marea Al an ie
I.V60 l) 1 ''''0 I 0•5
Ii
havia semblat opormna i útil en
GROSSA EN PLET
! per a täterminades ciutats de Catalu"
Gui
0'60
que afecta a les pròximes negociacio,
"•
nya,
i.
"
en
Noslra Dona de
conseqüencia
hom
prega
:
L'OU COM BALLA
Madrid,
31.
—
Ja
s'Inin
res"
2
bah . -britàniques, en les quals ha e•"
(mi Meró
gne cuitin a inscriure's el més aviat parta els quinze militats de la
resoldre's l,'t . qüe.stió del d:ute ditapossible arittells tpd desitgin attar a
Als claustres de la Seu
grossa de Nadal, i una partidha ami) Anglaterra.
I la vila blanca, cm els "Amics de les Inic id de cine pessetes lIl núavui va la quitgalla
El Consell aprová les direceives doa veure hallar l'oa,
Arts" orennitzen una espléndida re- ] neto premiar es troba eu lit igi.
mides a la delegerló italiana que ha
a vence ll'ou cona halla. .
10TF.S
buida. Han ¡montés assistir-hi fines les
• A l'estafeta dic Correos /Mined'actuar en .mmestes negociacions. —
Es una tradició
societats Culturals i rcereatives d'aque- ro B. situada *a la Ronda d..1
:i;DX.TsTRIALS
11avas.
que tiern heredat dels paree,
lla Doblaci6 zunt, llurs estendards i C1 7 11710-11utitte. l'oficial Rafe! P4i aquests dele pares seta s
2; BANQ RS
músiques, en tant que els veins
. 07, Catira° rebt• del carter Jan'
lambe van 'herefar-la,
ras balcons i tineatres com en les me Castilla una partirla/roló de
PROPI£TAR1S
que els avis es clalfen
Aealat de sorlir
grana diades de joia mediterrània.
5 pessetes en el !HIN/. 11.519; a
per veure coses nlógiques.
Sabem que de liare:cfr./la
.ti'c.cleiuirlr
molts I 'emtnenlaf oficial no li agradä
.Per mes que el temps modern
11 0 in
els que es proposen formar par t . del
‘I número ¡ ennvilt la pul udene ha ensenval Ja t'aluna,
I
l
í,s'ií
g NAgl
tren
especial,
i
a
d'ara
hom
ha
per
una
altra
de
la
n'a1
el veure halla ron
obtingut ja la collaboració de l'Ate- l 1 e;xa quanlilal a una veilla SeVa.
Opera de RImaki-korsakor
Purre ,«•a 1-1 mainadk
neu Barcelonés, Cercle Anistic. Cerj,
que es cren que e! ink7 4s fet
'Traduïda del rus al ea ta
Rafe! Perez explicó
Artístic de Sant Hm, Eqiiestre, di ices. 1 aixi quedó Nimia el
per la Divina graeia.
per •
Caçadors. ädliuc el E. C. Barcelona
CA-Arca Sant
tracto. La se:/yora :Rai d& t ^be
JOAQUIM PENA i RODOLF
Als 1 . 1anetr p e de la' Se»
i altres entitats papulars.
J. SLABY
la parlicipacid de cinc pess71 is
avni s'hi fa r9eetacle.,
PREUS
I.!;%ire diari ut 1.; aixa 1
d3 Catalunya
;a 117) 011 el , tb. peroloni
D'arribada a Sitges, la comitiva
feo cl titiritero 11,519 i
De venda al T e atro del Liflim.a
forc..a d'un rafe' ir., e' o,
s'encaminara al "Cau Ferrar. i a la una ti II
ceu. maga I zen ps de música
d'un número que haBloc Fran .. . ..
1 . 8.) possctes
PREUS
• •a mairtmlá7•tii rija
i
pliteti de Sant Jean el cona Josep Via comprat.
•
Bloc pote
ijn dia en plana .... . ... 4 Ptcs.
0'60 possnt ,..3
n mire ron con, tela
. Sentida que Na Matilde, per do-'
María de Sagarra adreear à la paDos d i za en plana
3 Ptas.
raula a Santiago Russinyol i Ii IlitzV1.91 Olt CAMPA
nar zijés valor a les seres manifesrara l'Ofrena de Cataltinya, consistacions, exhibeix les matrius de les
GASA ISATPIV
ten! (711 un ram artiy ie de ferró
L- • E5
participacions que expedí, en una
que :-•1
Seguidament tindrä I loe el dinar
de les quals, de cinc pessetes, lai ha
•
al Gran Hotel Subur, al gnal s'ha fct
ET fa
e; nom d'En Rafe' -PErez.
ti O
quan , !edieió Bonävia;
re (tu-encía.
Així les coses, En Raid Pérez
Czweir TapIneria, mira. ei
que • •
Pritsrisc W::rad, 6
L'hora de sor:ida del leen especia/
de N'ami/eles amb santoCidra° ha acudir a la Comissaria de
Tel.
31/9
A.
1 et ccia'it. De forc a utilitat.
será a dos quarts d., re del intuí
o
Chambeti i ha . formnlat una Maui13:,, n v24:er BONAV/A
&sitia
a totsels
f),24 liuz; crt plans
2 Ptas...
al Baixador del Passe ,n dc• Gracia.
cia contra Na Matilde Garcia per
_
.seiti
i la t o rnada a das quarts de sis de
tetició de la participació tantees
t'A: any de f V20..
111~Ifefil6e:Meerarkie..Teentrarrif6111631~ICEIMISELIGISSMEMUUNG‘WINSFAINISMSti edeateireavanompam la tarda.
vegades esmentada 1 per haver
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VILANOVA
a thai :-: Necrològica :-: Nova
unta :-: Foment del Ball Popular
L'esg isla de la Geltrú
Diumenge passat, dia 27, el primer
caip de l'Associació d'Alumnes
-Ters, ansah i un èxit esclatant, en
caca l'equip del F. C. Poble Nou
7 tres gols a dos. Aplaudim al nase equip des d'aquestes radies, per
'encertada actuació realitzada durant
2 partida guanyada, puix la tasca res;rada pels elements companents d'el
timare equip, fou bona. Ilevat d'En
,alvez II, que en el lloc de mig tenre desentanä qui-sap-lo.
Dels nostres jugaclars dos n'hi haIrren que sobresortiren per darrned
dels altres i aquests foren Cesena, el
'-nillor dels vint-i-dos, i Roca. Deis forasters, l'extrem dret i mig centre san
¡eta que més ens satisferen. El partit
fou esplèndid en joc i en noblesa i el
pahlic correctíssim.
— Amb sentiment pregon, anotem
asad en aquestes columnes, la trista noticia de la mort ¿el jove vilanovi Altoai Torres Contijech. que ha deirest
d'existir a la jovençana edat de 19
artys. quan el seu carril era guarnir per
la flor de la felicitat. Descansi en pau
fMat amic i des d'ad enviem el nosre sincer cundo! a la seva triare amaniseima que amb la sena aclaparadora
alear piara la rnort del seu preuat
— Dies passats fea elegida en reunió
general, la següent Junta directiva de
'Associació d'Alumnes Obrers (Secció
Cultural).
President, Jan Ferrer; vice-president, Gabriel Julfachs; secretari, Antoni Castells; vice-secretaris, Joan
Mateu i Josep Virella; comptador, Josep Pijoan; tresorer, Vicents Virella;
vocal bibliotecari, .Joan Vila; vocal
d'excursions, Antoni Nicolau, i vocal
de Banal, loan Roig.
— La Societat del Foment del Ball
Popular, ha celebrat les paseados festes de Nadal amb esplendor i Iluimente
lestes que totes el/es s'han vist afavonats per 1 exst deis erganitzadors i
per Eine n ndicionable i entusiasta ajut
del públic que segueix en totes les ma-
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nifestacions unlinime la l costra sacietat.
— S'han celebrar funcians, sardanes,
baila, etc., per les seres diferents secciona, constituides dins el Casal, ha.
vent estat tote els ;vetes lluidissims i
concorreguts. La Secció Artística, pasó
a recata el día de Saín Estere i l'endentó, diumenge, les respectives obres
"La mere eterna'', de l'Iglesias i l'"Alcalde de Stilmonde", d'En Maeterlinch,
havent constituir llora representacions
dos grandiosos èxits. corn és d'esperar
sempre de tan notable sació.
Felicitem els organitzadors de tants
de festivals i desitgem que prossegueixi la prodigallta.t d'actes a celebrar,
tot esperant l'exhibició de Ballets populars, que per al dia 6 de gener anuncia la Secció Dar.saire de la sccietat.
— El dia 24, a la nit, i arnb motiu
de la Mista del Gall, a l'església de
la Geitni s'inaugura ls restauració 'le
l'altar major, que resultó del tot notable, imperant el han gust en tot ei
treball de minora que s'ha produit.
El gelós ecänom mossèn Unís Monfort. rebi la nostra felicitació:
SANT BOI DE LLOBREGAT
Teatrals
Fürbol
Tal corn esteva anuncia!, el dia de
Sant Estere., a la tarda, tingué
a l'Ateneu Santboiä la representació
del drama de l'eximi Angel Guimerà
"Mossèn Jenot", i del se:net "El cerro del vi", posada en escena per la
companyia d'afidonats de l'Atentar. La
interpretació de "Mossen Janot" iou
excellent en Iota concep.es , destacantse en primer terme En Joan Pagés,
el qual, en el paper de Mossan Jeeps
demostró les innumerables dots que
possecix per a reircir-ne amb tota perfecció. Les al:res parta saltaren portar-se dignament, calent assenyalar,
perla la tasca de Quixal, Arnat, Petit
i Cgues, com tambo de tota els altres, els guate. arnb llur acurada actuació saberen donar-li un conjunt
digre d'esment. La interpretació ¿'"El
carro del vi" no passà de discreta.
Celebrariem, com es mereix, que
l'espectacle de Sant Estere reprsentes una nova i mes encerrada actuacid dels directora i aficionats artis-

3s ä gi

fii ä*

síes de l'Ateneu. Fàçil és de veure
que llora interpretacions reixen molt
millor en aquestes obres, que no pas
en altres. de les guata harem peotestat sempre tal com es mereixen. Si
aixi los, caldria constatar dos triomfs
tots dos ben afalagadors; la causa del
nostre teatre guanyada, potser, dennitivamenr, i la depuració que foreosameat s'esdevindria en el gust del nostre públic, el qual assaboriria amb
plaer les legitimes joies de casa nosra.
— El mateix dia de Sant Estere,
contendiren al camp d'esports del Santboiä, el primer equip de l'Hospiralene i el nostre. El partit fou d rata
grisor aclaparadora, no veient-se pe r.
cap de les ducs parts cap jugada remarcable. A la primera part domina
rHospitalenc, el qual entra un gol, i
a la segona el Santboiä, revenint-se
un xic, aconsegui imposar-se, entrant
dos gols un dels quals fou de penalty.

En remen: una gran vetllada docent i recreativa, digna de l'Ateneu.
I per a "clou" de testes, el dia de
Sant •Estere es reunircn en fraternal
àpat una seixantena d'ateneistes, donant una nota de color un bell estol
d'eixerides amiselles. Aquest fou servir per l'acreditat restaurant Boix en
un dels salons de l'Ateneu, regnant
en el sets transcurs la mes franca expansió i alegria, finalitzant amb entusiastes i bells parlamenta.
Per molts anys i que sia l'enhorabona als organitzadors d'aquests actea.
es teta pagar una erescuda en
fruta, i, per tant, es pot exigir
•
qu e no es doni gat per ebre.

SOLSONA
L'Ateneu de Solsona
Amb motín de les festes nadalenmies, l'entitat cultural Ateneu de Solcona obsequià els seds socis amb una
vetllada literario-musical que resulta
un èxit i es veje concorregudiseima.
A les neu de la valla del dia de
Nadal es dona comene a rece. Ocupó la presidencia la Junta en ple de
EAteneu i una regada ebert Facie, els
germana Mercencta i Valentí Vastana, junt amb els joves En Lluis Gene i En Josep Corominas, feren les
dclicies de la selecta concurrencia tocant amb molta justesa inspirades i
bolles composicions musicals que fiaren premiades amb forts picar:lenta de
watts.
Recitaren poesies les sea erutes
Brichs, Castella i Pujol, i els joves
Seubasembrada. Gota Besora,_Presancia i germana Guitart. Pronunciaren
vibrants discursos enaltint la cultura
i el pregrés, ele entusiasta arenastes i membres de la Junta, En Leopold Vicens. En Josep Pensi, En Joan
Rodriguez i En Marista Corominas,
essent diverses regarles interromputs
per sorollosos aplaudiments i Ilargament ovacionats al final.
La jove i culta mesera, la gentil
Lola Solé. Ile,gi un bell treball original amb la perfecció i gracia a qué
ja ens té acostumats. També ion molt
del gua del públic un clässic treball
cl'En Josep Coro-,atas.

lluir-se.
L'únic que agrada fou el decora', de l'escenògraf senyor
Agilitar.
— El dia ele Nadal, el Flor
de Lis, de Manresa, guanya l'e
quip local per tres a un.
En l'equip local hi havia
primer i mig segon. igual que
al segon dia. que lambe guanyaren per (Ins a zero.
Aquestes festes. tattthcí una
seleceió del Manllen aria u la
eintat d'Oled, renten( en els dos
partits per un azoro i tres a un.
— Al migdia de Nadal ins
(ruante jcves anaren a provar
un mito per la carretera de
Marinen a La Gleva, i en
a la cantina anomenada de
L'Estad& tingueren la dissort
que es trenques la direceid, ia
qual cosa ft, u que anessin a parar contra una paret.
Tots es lesionaren, però un.
el nostre ainic Joan Col )me‘',
sofri fractura doble de la cama.
Fern vota pel seu prompte
restabliment.
— Dies envera mori el pintor Joan Grisú Rana, persona
estimadfssima a tota la pollacid.
Era un veritable arete, i
de tota la vida en el paria
lava de
regionalista.
Descansi en pan.
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Al teatro de la Joventut Católica hom donà una representarió del "Den Infant".
Hl hagan , torea concurrencia.

Quant als que pronion pan
en l'obra, no agradaren, i aixis
que el prest que valia era por
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MANLLEU
Les festes de Nadal :: Fútbol.
Obltuarl
Altres
Acoldent
novas
Les testes de Nadal han transcorregut molt animados.
A fa Societat del F. C. Manlleu i al Sold Sabates, tingueren
lloc uns ¡luid anima balls, amenitzats per unes notables órquestres.
Al Cine= Edisson, a la diada
de Nadal, hi hague la milpanyia A. Capará.
La vesprada de Sant Esteve,
en el mateix teatre. es dontt la
representació del "Lliri d'aigua".
El teatro era pie de gota a
gom, i la part. dramàtica
molt que desitjar, Ilevat de la
senyora Capard, la nena Peguero i el senyor Rubia, que ho terma a la perferció; dels altres
val mes no parlar-ne, puix que
ni el papen sabien, pecó l'obra
agrada moltissim.
Finida la representació
l'obra d'En Pitarra, sorti el tenor Antoni Díaz Calleja a cantar
unes coneonetes anunciades
el programa.
Fent honor a la veritat, 'na
cal dir que ho bastant malament, i part de públic l'eshronch.

Protestem de la forma en
que el públie, una part, proles tb., pecó kern de remarcar que
FORRERA
La Missa de la Maro de Dt512 de
Nürla Naces :: E! temps i gis
scinbrats Altres novas
S'ha celebrat en aquesta y amosa vila del Priorat la festivitat del Naixement de Jesús amb
gtan solernnitat, tant en les funcions religioses cona en les civiques, cantant-se a l'esglesia
parroquial la Missa de la Mare
de Den de Núria, de mossen llomeu, que fou executada curosament per un aplee de simpätiunes senyoretes de la localitat,
dirigides pel senyor Montlled.
L'Orto(*) Porrerenc obsequia el
venial an-lb un concert, en el
qual es canta "El cant de la Sem'era". MIlet: "El maridet",
Pérez Moya; "La sardana de les
monges" i "Sota de l'olm", Morera; "L'ernigrant", Visos (per
la secció ¿'hornee); "Pinta i fa
sol", Pecanins; "Les Iletres",
Mas i Serracant (per la sentid
infantil), i les nadales "Fum,
ftim", Lambed; "Sant Josep i la Mare de Deu" i "La donzelleta", Pérez Moya.
Totes les cançons cantades
!oren escoltarles pel anchleri

aplaudides al final com cc m'erial
a la bona execució, sortint-ne
tothorn molt complagut.
— D'aquí a poca dies contrattra matrimoni en aquesta
vila el nostre ande En Jordi
Grau Prats, amb la sunpätica
senyoreta Na Rosa Aduart Rabascall.
Els desitgem una inacabable Huna de niel.
— Ha M'ama molt, haventse assaonat torea els camps, la
qua] cosl. fa preveure una bona
rollita.
— El din de Nadal, a la ‘YetPa, lin grup d'aficionats a l'art
de Talla representarem al Teatro Principal, "L'alcalde de Stilmonde" i la jognina ebinica
"Cu-ent 1". molt heil interpretat
tot, recollint els estudiosos »ves molts i n p reseuts aplaudiments.

BEGUES

natural de 13agur, ha estat designada
per a la de la nostra ciutat.
—Per Nadal, a mig dia, la cobla
"La Principal del Catnp" dona una
audició de sardanes al Pati: L'anirnació fou extraordinaria.
—La delegació local de la "Quinta
de Salut L'Aliança", de Barcelona,
fa gestiona per tal de celebrar una
testa esportiva a profit de l'esmentada entitat. •
Si les gestiona rasen, com hom
espera, el dia dels Reis rinde' lloc
un partit de futbol al camp del Valla
Deportiu. Jugaran l'Atlètic Valiese
i el Vendrell.
—El Comité local que té cura de
la situaciä dels soldats vallenes que
són a l'Africa, enguany ha transes
a cadascun la quantitat de 25 ['casetes, amb motiu de les festes de Nadal.
—Diumenge passat, poca moments
abans d'aliar a dinar, el constructor
de mobles de la nostra entrar senyor
_lose') Barbera, tingué la dissort de
cauce de dalt d'un marge. Es fractura una cama.
—El moviment de la població durant els dies de la darrera semana,
fou de dos naixernents, tres dejanmona i un matrimoni.

fotografies del pa: 5 que En Maluauer
ha vist.
A. B.

EPISTOLAR' D'UNA DONA
DE 1510fii
El volum corresponent al mes de
gener de la "Biblioteca Popular Catalana " que apareixerä arta pul:gitana aquesta noveila-arxita l'estil de la
qual segons. se'ns d;u, ha de ce:dar
torea l'atenció original del pub.icista Manuel Valldeperee, autor de "Comalia d'amor i de clave", eublicata
en el primer vol= d'aquesta
teca.

Es tracte d'una obra altanera espiritual que. pei que sernbia, haur"
d'ésser discutida per la fama °rte.:cal amb que ha estat escrita i desenro.11ada.

NOU Luram DE e. PONS
Esta a pene desser posa a la venda Una nora preducció de l'eximi esUN

crimor rossellonès Josep S. Pons.
"Canta-Perdiu"—tal és el tito( (Vaques'. llibre—, és sena club:e una de
les malora mostres del genere buceelic en la matra literatura.
Forma un volum de tos pagines, de
presentació molt acerada.
El preu d'aquest llibre és de 4 Peasefes. Les comandes han ¿'éster adreçades a l'Editorial Barcino, Petritxol, 3, Barcelona.

TARRAGONA
Bon ernps Fuina
Apats
cola Industrial :: La festa das Reis
Gaudim d'uns dics vetar/1cm espléndida que no envegen res als miPera de la primavera. Qualsevol sets
recorda, de les glaçades de mitjans
de mes!
—La Utlió Naval de Llevant ha
dirigit des de Madrid una comunica- EL LECTOR OIL,
ció a l'Ajuntament, en la qual d'as
que creu poder prometre per a d'aquí
JO
a poc temps la represa del treball a
Sr. Director:
lea drassanes que té al port.
Deixeu-me dir que després d'haver
—Diumenge ancora per primera Urgir "Jo", d'En Prudenci Bertrana,
regada en el nostre port el vapor trabo brea pesar en raó el Carnet de
-Cabo Tortosa", que l'empresa Ibar- les Llares que En Garcés hi va fer.
ra 1 Cia., de Sevilla, ha adquirit a . No em fico pas en cl talent que
una Cornpanyia sueca i que dedica pagui acreditar la dita novella, ni en
al servei de l'Amarica del Nord. les qualitats récniques ni literarias
Aquest es el primer viatge amb el d'escriptor o de psicòleg que pugui reroo embanderament. Arnb aquest velar del seu autor. Tarnpoc em sap
motita el consignatari del vaixell greu que hi hagi n'Asees així ni autora
convidó amb un dinar a bord les per l'estil. Es probable que "Jo" no
autoritats de Marina i de la Duana
passara a la posteritat amb la rama
representacions deis exportadora
de les comèdies d'AriStófan, ni la
de Lleyda, Reus i Tarragona.
"Graziella", ni tan solament de Ma—L'escriptor i carie literari En dame Bevary, per assenyalar coses ben
Dornénee Guase sha estat homenat- distanciades en el ternps i en l'espai
jat amb un "pa intim que ii han de- espirimal.
dicat alguna arnics i ccmpanys de
Flamea Casanovas i Danés
periodisme. En el cura de lacte s'esbossaren alguna projectes, dels quals
parlaren.: amb gust i amb la detenció
que mereixen tan prompte com cristaHitzin en fets, i esperan que sigui
¡TI ! 4.z'
tj
Len aviat, car renal relació amb
•••fas•near.~..p.rx-meaccry
l'espanditnent de les llares i de la
cultura catalanes.
PROC AN TES PE R A At/U1
—Ha guaira oberta la matrícula
per a les classes que des del vinent
die 7 de gener es donaran a l'Escola
RADIO BARCELONA: ae5
Industrial, creada d'acord amb el
A les 6 de la tarda: RetransmieR. D. de lo d'octubre de 1925, i
eió de Eópera "Guillera Teil", que
subvencionada per l'Ajuntarnent i la
Diputació. L'eneenyament que com- es donara al Gran Teatee del Liccu.
7'50: El senyor Vicents Raza
pra' aquesta escola es: Aprenentatrecitara: "Por un cariño'', J. Pier.
ge obrer, tres cursos d'eatudis preparatoria i tres d'aprenentatge; i per- ni; "Mujer morena", N. Quilis; "El
gitano", Apelles Mestres; "Aram'a
feccionarnent obrer, un cura general
peajes", originals.
•
i un d'especial.
Sto: El tría "Ràdio" tocara els
—Pot donar-se com a un fet que
ballables: "Ah penses tu cheric",
as infanta gaudiran de la cavalcada
dels Reis d'Orient. Per Inés que al- xctis, Calverte; "Come", tango, Dazar; "La capa', ane-step, íRerci;
guna dels elements que altres anys
-The marriage moon", fox, al.
hi intervenien han rebutjat de parStuart; "Melody of meinoires",
ticipar-hi, es pot encune que l'èxit
vals, Glass; "Peter Pan", fax, Raacompanyarà la festa. Segons sembla
bea King; "Desilusión", Mendi.
intervindrà en l'organització i faril
prestació del personal que manqui
8 40: Crónica esportiva.
9: Tancantent de l'estació.
la societat Club Giennistic.

Cacera de mes senglars

NELIA
La millor resolució que podeu prendre
ara, en començar l'any nou, és desdejunarvos cada mati amb una tassa de NELIA
familiar, l'excellent xocolata predilecta de
Ice persones de paladir fi.

païdor us ho agrairà, i tumbé el vostre
organisme, el qual, tonificat diàriament
per la bona quantitat de cacaus escollits
que conté el NELIA familiar, funcionara
divinament.
Any nou, vida nova. Feu-vos esclaus
d'aquest vell adagi, i els 365 dies del 1926
que avui comença, scran tots elle dies d'optimisme i de vida sana. NELIA sentirà un
legitim orgull per haver contribuït a fer
la vostra plena felicitat.
El

Demaneu NELIA a tots els bons establiments.
Rajola embolicada amb paper taronja
viu i cintes blaves, pel preu inversemblant
de SO céntima,

Demaneu NELIA a Iota Ola
bona eetablImente
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Fa tres setrnanes que l'un dia
i l'altre, i per diferente condueles, venia afirmant-se la
presencia d'un enorme porc
senglar per les muntanyes deis
voltants d'aquesta població, i
encara que l'opinió general era
que es traotava d'un exemplar
de pas, i difícil de trobar. (liversos caçadors de la localitat varen resoldre de donar-li una
batuda, el resultat de la qual fou
important, puix que foren set
els porcs senglars vistos, i se'n
mataren tres, la qual cosa prova que lii ha abundancia (l'aquests animals per la contrada.
VALLS
Exposició de caricatures :: Primera
Altres noves
Sardanes
missa
La vigilia de Nadal va obrir-se al
saló principal de la Fotografía CataId, l'exposició de caricatures vallenmies del jove compatrici Joan Roig
i Montserrat, conegut pel pseudänim
"Tdfol".
Estar' oberta fina als Reis.
Algunes de les caricatures exposades són molt ben reeixides.
explica l'èxit dc pfiblic i de venda
que ha obtingut.
Felicitem el jure compatrici i
desitgem forea entusiasme en l'art
de la caricatura, per fer triornfar les
seres excellents condiciona.
—Ha estat ordenar de prevere el
compatrici Mn. Joan Tomas i Gibert.
El dia lo de gener celebrara la
primera missa a l'església de Sant
Francesc de Paula, de la nostra ein-

tat.
Els esposos senyors Josep Miró i
Maria Assurnpta Montserrat l'apadrinaran en aquest solemne acte.
Predicar' les gläries del sacerdoci el
Rd. Dr. Manuel l'arrea, rector de
Sant Joan de Tarragona.
—Han estar celebrades a Tarragona les oposicions per tal de proveir
les places de bibliotecàries de Valls
i de Vendrell.
La senyoreta Trinitat Pi i Pagès,

ELS UBRES
Un 'libre

Joan Maluquer I Vilac:ot
RECORDS D'UN VIATGE

de

AL SENEGAL
Sense cap pretensió literaria, pena
ami) aquella naturalitat i aeuell cor
obert que posen en la relació de les
san coses aquella gent que van pel
món amb els ulls oberts com eis d'un
infant i l'esperit ingenu disposat a
trobar-ha tot nou i bell, que és la
millor manera de prendre'a la vida,
Joan Maluquer i Viladot ha escrit
aquest libre amb el titol de "Records
d'un viatge al Senegal", i el subtítol
"Lletres als de casa", en el qual canta planerament i en Illla prosa
girola i entretinguda la seva anada
a Dakar i les seres excursions per
Tivonane, Tina, Diurbel i les seves
rodalies.
Joan Maluquer parla en els capitols ¿'aguar llibre de tot alta que a
un home d'aquí ha de sobtar-lo en

recórrer aquellos

ternes del Senegal,

tan distants i tan diferents. Paisatge
cultitts, la fauna i la flora d'aquella
regió africana, els costuras dels seas
habitants les caceres, la rolitica del
país... tot troba en Maluquer un comentarista just perquè ha estar un bon
observador.
Aquesta modèstia d'haver subtitulat
el Ilibre "Lletres als de casa" que podria llevar tot dret a fer-ne una critica literaria sota normes rigides i estriaca, avalora precisament en aquest
cas l'obra, pagué sota ella serva
to tan cordial i planer que fa que
1/3 interesseu des de la primera pagina per tot quant al ciateer ti passa. per poc transcendental que sigui.
Cal felicitar En Jean Maluquer i
Viladot per aquest ¡libre de viatges
que acaba de donar-nos.
L'edició ha estat feta als Tallas
Tipogràfics Casals, i el text is acom-

panyat d'una interessant colleeció de
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"RAY" -Rtzla. de les i, lors, 10

RADIO CATALANA: 460 matees
A les 9 de la nit: Butlleti metenrolägic dz Catalunya; pronòstic del
ternps; sena-als horaris; cotitzacions
de la Dorso de Barcelona; sants del
(I:a; noticies per l'Agència Raras;
ctimica d'art, esports i mo.2es.
915: Concert. Senyora Sangenis,
sopran; Joan Altimira, violi; Eugeni Badia, piano; orquestra "Radio
Catalana": "Divina roja" (pas doble), orquestra, Sanginés; "Densa
hongaresa número 6", violi i piano,
Brahma; "Dinorah" (primer acre),
cant i Pial10, Meyerbeer; "A '.'oasi"
°nuestra, Mari; "Souvenir de Haydn", dolí i plano, Leonard "D. Pas
grale" (aria), cala i piano, Doniretti; "El princep bohemi", fautasia
orquestra, Milian;"Momentmusical", noti i piano, ' Schuberte, "Dofia Francisquita" (aria), c aat i P ia
-re,Vivs;"Cantgoleurians", orquestra, Villa; "Serenata",
violi i piano, Dalla; "Pel teu amor"
(leosso), cant i piano, Beethoven;
"El gran raja" (pes doble) ,orquestra, Camarero.
ti: Tancament de l'estació.

Per a
Radiotelefonía

it

de qualitat perfecta
la mundialment famosa
marea
"BELL"
De venda: RADIO-LOT
Passeig St. Joan, 17 J.;
BARCELONA
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CONCERTS
-Quintet Sobaoittebook
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F iumenge passat a la tarda
~tatuo Intima de Conceda
en el temer concert
/1 , (111. eat curs ei Quintal. Schach,...~...., que formen la senyora
71/4. Schachtebeoa-Sorocker piano), H. Schachiebeck trioll 1),
e. Patzak (violi 11), E. Waetzold
",zer lciri Alfreo Patzak (violoneelg. :
Set pou d observar tot settlt ejue es tractava d'una molt
iotabie agrupació, digna del bon
f.n111111m1 qué- s'ha presentat
crartieellent sonoritat, fusid
.erfecta entre tots els elements,
t recisió i minuciositat en l'ese,lucia i seriositat en les interretacions.
-., El , programa que triaren
aqutsts distingits amistes per
l'er 'liar presentad& ton selecJissim i ben interessant: un
!Quartet de Dvorak, arnb piar,: un Quartet de corda, de Res;pighi, i el magnifio Quintet de
4,:thehumann.
.: Ens a g radà molt l'expressió
; elida i vivent amb què digueren
'd'obra de Vetzorak, tan plena de
bellas rnelodics i opulenta de
:filmes i tan vigorosament anihallada per aquella flaraa in;!t )nt ueible que il•luireina les
elaris dels músics que han sahut
Itrubar riznima de Ilur pätria i la
Jan canta.' en tots els moments
ó.
érle Ilur inspiraci
4 Ei Ctuar:et del mestre italiä
illttorizo Respigbi, donat en pri4nera atienda. ens interessä exkranrdinhriament. Es una obra
lennstruMa serenament. sense
jInfija de novetats i originallTtats sorprenents, amb sincettitat
./ten Ileahle, però obra substmaTiosa 1 molt notable. tant per (a
N' a acabada estructura corte
.jter la distincia i inspirada de
les idees tisicals i per l'equilibri ad • ,ble del conjunt deis
sena_ qt e temps, el primer
.iiels:Quals eonsiderem. amb tot,
sudrior en construcció als altres.
Cal dedicar un calords elogi
als artistes del Quintet Schachtebeek. que interpretaren amb
intelli enela i amb amor i ben
oneeriedernent sourste camposiei6, en la qual hi ha mes d'una
seriosa dlfieultat técnica a re-soldre.
Amb el Qaintet de Schumann,
eseetitat brillantment i amb
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perfecta adaptada a l'estil de
l'autor, no sempre ben entes
pela que voten interpretar .1a
seva música, acabà aquest :entable concert, que desvetllä entre
els socis de filntinia un beu justificat entasiainne.
, •
ASSOCIAC10
DE MUSICA "Dit, CAMERA"
Nina Koehitz, oantatriu
• Morro Ltitochits, pianista
' El mateix diumenge al vespre
l'Associació de Mímica "da Camera" preeen*e. lamba dos artistes nous a Barcelona: la eantatriu senyora Nina Kochitz i el
pianista que l'acompanyà, elnyor Pierre Lubochitz.
En el programa, ben atraetiu, hi llagué composicions de
Bach. Martini, Respighi, Seriabin, Prokofieff. Rachmaninolf,
cle la präpia concertista, de Ravel, Fauré, Blas de Laserna. Debysey i Joaquim Nin, i algunes
cançon.3 populars.
LA senyora Kochits interpretà
amb intelligencia totes aquestes
'eomsioslcions, i es manifestä
com una ariista ben talentosa i
ben preparada per al gènere que
conrea.
Els aplaudiments amb que
rsuditarl relee la seva tasca
l'obligaren a repetir algunes de
les cancnns qae figuraven a la
llis i a i a afegir-n'hi
El pianista senyor Lubochitz
col-laborà ben encertadament en
la interpretaci6 de tot el pro1 eabé aanar sempre a
•la seva part l'interès just, fentse aixi mereixedor de bona part
dels aplaudiments del públic.

grame ,

!le Kiter

Vila
al CAalà

Joaquim Pena, seguint la noble tasca de portar a la nostra
Ilengua el test de les obres
mestres de la música, acaba de
publicar la traducció de la Ilegenda russa "La vila invisible
de Kitej , versió de V.1. Bielski,
damunt la qual Rimski Korsakov escriVf una partitura tos
ha desvetllat gran curiositat per
no haver estat executada fora
de Rússia.
La versió d'En Pena, com totes les que amb tant d'encert
ha fet fins ara, Os escrupolosament adaptada a la música, i,
per tant. permetrà de seguir
mot per mol la representada de
robra.
No cal dir el hé que aixa fa
als nostres filharmònics . que
maltea vegades, per la impossibilitat de comprendret el test de

r
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les òperes representades, e ceben una impressió Incompleta.
Per ¡'esforç que representa i
l'encert amb que, acompleix la
tasoa,1118Peä En Joaquim Pena
l'elogi més calorós, que per la
Ostra banda no rhi regattwein.

.•

CONCERTS •
PER LA BANDA MUNICIPAL
• La Banda municipal 'donarä
un concert a la pina del Rei
avui, divendres, a up quart de
dotze en punt del matt, executant el sessiient programa:
Festival Wagner. Primera part
I.—El vaixell fantasma, obertura.
II. — Entrada dels (taus al
Walhalla.
III. — Seguid fúnebre a la
Mil de Sigfrid.
IV.—Cavalcada de les Walkyries.
Sogona part
I.—COnsagració del Grast (de
Parsifal).
IL—Tannhauser, obertura.
No s'execularä cap obra fora
de programa.
o
Dipmenge vinent, a un quart
de dotze del mata la Banda municipal escrutara un altre concert a la plaça (le Frederic Soler. de la barriada de Sant Gervasi.

EL CONCERT BF.SJEF!C DEL
COLISEUtil
—
En el concert que el mati de
diumenge vinent se celebrarà al
Colisenna a profit de l'obra humanitaria per a la construceia
del Sanatori Marftim Antituberculós de Sant Joan de Dele,
regirà el segiient programa:
Primera part
"Voltent la Senvera". Balcells; "Sota de 'orn". Morera;
"Caneet del Padre" i "El -fill de
Don Gallerdó", Sancho Marraco: "La mort de la rolvia". Lambed; "El rnarider. Perez Moya;
"La mort de l'escota". Nicolen.
i "La sardana de les monges".
Morera. per l'Orfe6 G/:atienes
"La fenciolla del West". Pite_
cini, i "Andrea Chenier", Gierdann, pel tener Fracs, Bottern,
del Gran Teatro del Liceu.
:nona part
"La favorita". Dnnizetti, 1
" Sansone e Dalla " SaintSacos, per Na Renata Peral ti,
del Gran Teatre del Liceli.
Recital d'un ben triat enfilan
de compesielons catalanes, a
càrrec del tenor Emili 'Verdeen.
"Calma de rit", Saint-Seens;
"L'hivern". Taelly; "Nocturn".
Balcells. 1" Ya nostra verema" .
Morera, per l'Orfeó Graelene,

••

"issociachl

Obrera
• de Concerts"

(Fundador Pau Casals)
Finint avui, 4•61iei.
'.el temps reglamentad, durant
el quell han estat dispensats de
pagar quota d'entrada els insulte fins a aquesta data, i voleen la Junta directiva donar
facilitats als tardaners que per
distracció, manea de temps o
be per trobar-se allunyats de
Barcelona no els ha estat possible de trametre Flut' proposta
de soci, fa avinent a tote,
que fins al dia 10 de gener admella les propostes que porten
data anterior a primer de gener, en les mateixes condicions.
A partir, dones, del die 10,
els nous ingressats honran de
pasar una pesseta de drets d'entrada. Tindran, pera, els mateixos avantatges que els a:tres.
Acostant-se ja el nombre fixat de socis que l'Associació
POL admetre, preguem que, cene
mes aviat mijor. s'insoriguin,
podent-ho fer a l'Associació o
estalge social, Alt de Sant Perca 27, principal, i a la nostra
redacció.
Ben aviat donarem nota detallada de les enlitats aclherides
que admetran thseripcions.
Entretant preguere a aquestes que totes les propostes que
tenen entretingudes, les trametin a la mejor brevetat.

•
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la vida primicia'
Les carreteras oblieados
Autoritzada amb el segell
l'Autornäbil Club da Catalunya,
rebem la següent nota:
"La congestió de tràfec que
fa temps pateix la carretera de
Madrid a Franca per La Junquera, produïda per l'augment
constant del nombre de vehicles que la utilitzen, i la imperiosa necessitat de r orcionar un convenient mitja de comunicació i re:ació als poliles
itlts del nostre Litoral, han posal, de rollete la conveniencia de
sat a refluir la cenveniimeire de
dur a la practica l'acabament
la carretera provincial de Cornella a Fogäs de Tordera,
principaiment, del sector compres entre Barcelona i Mataró.
A l'objerte de tractar de la
manera d'aconseguir aquesta
millora, als salons del Retal Automaba Club de Catalunya es
reuniren diversos elements representatius d'aquella entitat i
d'altres de Barcelona i dels pobles afectats pel prnjecte, entre ells alguns diputats provincials, els a:caldes de gairebé
tots els Municipis de Santa Co-
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loma, Badalona, Tiana, AÑIa,
Teya, Premia de Dalt, Cabrita,
Vilassar de Dalt, Cabrera i Matara, i el delegat governatiu de
Mataró i Arenys, tots els quals
s'adheriren amb entusiasme a
la idea • de gestionar de la Diputació provincial la promptu
construcció d'aquella carretera,
tan desitjada, i es nomena una
comissió porque dugui a cap
e/5 trehalls que siguin necessaris per tal d'aconseguir-ho,"
L'obra m'azada
"J. D. C." al diari madrileey
"El Sol" publica unes notes, de
les quals exiractem els següents
paràgrafs, que es refereixen al
Mapa geogräfic de Catalunya
que publicava la Mancomunital:
"En este año nos lean enviado igualmente la boja 35—
Barcelona—, que debe. aeadirse
a /as antes editadas ess, 34 , 41
y 431 del "Mapa de Cataluña",
publicado bajo la dirección del
competente director del Servicio Geografieo de la Mancomunidad, señor Ferrer de Franganillo. Acompaña a la hoja un
folleto explicativo de 33 paginas.
El Mapa d Cataluña estl trazado, en pr mujan cónica a
la escala de 1 : 100,000. abarrando cada hoja 15' de latitud
per 30' de longitud, siendo de
50 en. la equidistancia de las
curvas.
Creemos, en un terreno objetivo y cientifico, que la adecuada representación de lee
formas del relieve està totalmente lograda en el Mapa de
Cataluña. lino de sus patentes
aciertos es el de la Iluminación
para dejar en resalto los mas
finos detalles de la rica escultura continental. •La hoja 35
comprende parte de !a eerdillera tlitoral catalana (con altitudes no grandes, como las de
costa Fiestera, 350 in.; Miramar — sobre Gavà—. 234 na;
San Pedro Märtir, 389; Tibidebo, 512 ni.; La Coserliada,
466 ma. tajada, en esta hoja,
por el Llobregat y el Besas; el
bajo valle y delta del Liebrerat: el del Bes 6s: Barcelona y
la planicie litoral desde Castelldefe:s hasta Premia de Mar.
Las curvas batimetricas. salvo la mas cercana al litoral,
que es de cinco metros. se distrineUln diez metros en profundidad.
Deseamoe. con todo fervor er
el ahinco, acabe pronto de publicarse el "Mapa de Cataluña,
serio esfuerzo en pro de la cartografía nacional, qiie a su término. podrà ofrecer a toda persona interesada — tanto màß
a los geógrafos — un instrumento de trabajo de primer nrea De otra parte, por ser mapa de tia grande extensfan territorial, en un reducido núme-

.
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ro de años, a ser fuerte el empeño dedicado a In cuestión,
podria darse por acabado, y ten(triamos iul menos el Mapa de
una parte de la Península tan
interesante como Cataluña.
Pocas obras ea España tan
útiles como ésta emprendida
por el Servicio Geogrälico de la
Mancomunidad, con gallardo
arranque, con plena dignidad y
honestidad científicas."

.

E. ogi

cr-icnür

Ca Ciderídari ha estat, de
tots els temps — suposem —
un element, decoratiu, i si no
ho ha estat sempre ara ho es
i d'una manera indiscutible que
S un e:ement de propaganda
formidable.
Un calendari ha d'ésser quellram d'agradable, que no exciti
ets nirvis i que nn cridi dintre
l'interror a on va destinat.
ha calendaris que donen tipisme a les parets dels hostals
je- tavernes; d'altres que no els
podeu posarn eniloc més que a
:11';;' 1 7P711,
/ralle es que es
posen a la galeria o al lavabo.
Aquell niel qual nosaltres partem es pot posar cense cap neguit en un bloc d'honor. Es un
calendari noble de color i de
materia, i d'assumpte i d'execució, i fins, cosa estranya, cosa nova, cosa que ens emplena
de satisfacció, és un calendari
fet a casa nostra, amb maquines /lastres i elements de casa.
Un quadro ovalat, un retrat de
senyora per Frederique Vallet
Bissou, perfil perdut, un magnific pastell del Saló de Tardar
cle Parts, en el qual juguen els
grisos arnb els roses, i els daurete, i els verds amb les riques
carnacinns, reproduit tot d'una
manera perfecta, amb una qualitat tal, tant en els Cocs on el
color te gula, com en els altres
on no lea agafat. i en els retrogats, que, retal:at i posat en
mere darrera d'un vidre podria
figurar sense cap desmèrit en
qualsevol saló.
Pl procediment es la fritografin, que permet fondre els rolers de tal manera. matitzarlos en una gamma tan extensa
i suau sense que aparegui cap
dels senyals que denuncien el
prneediment d e reproducció
(tratnes. cribar dominant, etc.),
que ha de portar a gran altura,
ia la indAstria del reclam inclus trial i la de les reprodueeions artfetiques per a fins
figurar sense cap desmerit a
Un calendari com el que llene
vlst aquest any és un aminei
formidah:e per a la casa editora. Sigui'ns nermSs de felicitar
de tot cor el gerent de la casa
Sirven, S. A., nostre amic el se neon Antoni Regué.

,,
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DE L'AJUNTAMENI
Lis automòbils de u.
guer.
A l'Alcaldia ahir ens
taren aguazan nota: .,
"Avui, dijous, acaba el zermini conceda als actuals t mcessionaris de patents d'autotaxis par acollir-se a les disposicions reglameatäries que regulen el dit servei.
En conseqiiéncia , des de
demä, divendre.s, dita primer. de
gener, Lote els autozetäbils de
plata balaran d'astentar les
franges groga o blavg, segons
treballin a la tarifa de 60 ‘ :etttims o 80 churos per qüilbmetre, respectivament; bautan
de tenir Ilurs taifmeires gasestat s a les tarifes vigente i
lar alurninat l'aparell dul'ent
It nit, quan vagi el vehicle ecupat.
No obstant, en aten( ia a les
dificultats amb qué topen els
concessionaris de patente, per
obtenir dels enginyers inspectors d'aittomdbils, a les oficines
d'Obres Públiques de la provincia, el nou precintat d'aqueets
aparells taximetres. per l'agotabolament extraordinari 'prodnit
en el dit servet, a fi d'evitar
perjudicis als industrials que
per causes que no són d'e Flur
voluntat no poden portar encara
Ilurs aparells taximetres en la
forma actual, mitjançant que
els concessionaris es presentin
a les olicine corresponents
dels Serveis Técnica munidpals, cm seis aplicarä sobre el
propi aparell i en lino visible
una autorització amb el segell
de la dita oficina i el B. de
la Delegada de Policia de Trànsit Rodal, en la miel autorització es taré constar el termini
de la seva validesa, que no exeedirä del 31 de l'esmentat mes
de gener. la marca o número del
taxímetre i el de l'automòbil a
que vagi aplicat.
La ruptura o desaparició de
cada antnritzteció en els casos
que hagin d'ostentar-la. mal
com el seu eis. finit el termini
per al <Mal hagi estat concedida,
i totes les allres infraccions,
seran rigorosament eastigades,
i la guàrdia urbana detindré els
auto-taxis que sorprenguin Ala
N'in pública cense reunir les con.
dicions reglamentarles. i els
conduiran al Dirassit municipal."
44+444444444.44.444444444
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Les pàgines dels nr ocs
que amb tant d'èxit publica la
Casa DUR A N, són escrites EX-
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ELS TEATRES
GOYA.—Benef i ci de Matilde Rivera. "La propia obra", de Cesar
iglesias. "El debut de
la Pibe", de Robert
Cayol.
,n11-1 iI tÌ públie

celebra la primera artriu
de Rivera el seu benefiei.
duce obres. especittlment la segona. as pogues Huir toles les
seves facultats i gritones teatrals.
-La propia obra" es una eoinedia sentimentai. escrita al
marge de "La dama de les casense gratis pro o.
mio nes
simas, en un to amable i un
diàleg correcte.
p a- és una
-El debut. de la Pi
farsa argentina una ladea allargaseada. que té moments graciosos que fan rhive fora el
La senyera Rivera, en aquesta
darrera obra representa el paper d'una aprenenta d'estrella
de - rariet j s", i eanta una sèrie
de ranconetes d'una manera
giotesca que fan un gran
efect e.
El públic aplaudi les dues
abres, i amb la seva ovació va
demostrar la simpatia que sent
por l'actriu Matilde Rivera, la
qual. al final de la representacid. dirigí quatre gentils paranles ale espeetadors.
OLYMPIA
A
Aval. Diada de Cap d'Any, tarda
i nit es preparen a l'Olympia dues
amb programa extra7epre5entaci ons
ordinari en el qual figuraran totes les
grans atraccions de circ que comlitueixen l'interessant espectack d'Olympia.
Tant tarda com nit, en acabar cl programa de circ eqüestre ti ara la seva
exhibició el Fakir Blacaman. Abans
de l'exhibició del fakir es iara un
curtissim interinas«, el temps just perqua les persones aprensivas puguin
deixar la sala abans de l'exhibida.
També tarda i nit prendran part cn
el programa de circ les dues atraecions que amb força èxit debutaren

ahir.

TALIA
En aquest teatro se celebrará di-

lluns vinent. dia de genera el benefici
de les tiples Assumpció G. Parreao
i Pepeta Montclis. amb un programa
malt escaient. A més de la Revista
American's Pictures, hi prendran part
Misa Herrero, Emilia Iglesias i el
tenor Emili Vendrell. el> quals cantaran diversas peces de concert.
BERTA SINGERalAN
'fa: corn anuncias, Berta Sinzerman. de tornada de Palma de MaHarca. donaris una audició poètica maanal dinacres vinent, a les onza del
mati. al teatre Gosa.
Entre ks novetats que figuren en
el pragrama mereix amantar-se un
prasma del ¡ove poeta americä Juan
Parra del Riego, titulat "Polirritmo
dinámico de Gradúa el jugador de
futbol". Jean Farra del Riego, traspassat mara. es reconegut com el
parta gut sap reas que ningú expressar
la sensació del color i del moviment.
I en aquest per ill a, que és un cant del
jac de fútbol, és on mes resplendeix
el geni de Parra del Riego. La interpretació ('aquest poema és un dels
trionds de Berta Singerman.
ROMEA
El Comité d'honor de l'Homenatge
al mestre Santiago Russinyol ha organitzat per a la nit del dia lo, en
aquest matra, una extraordinaria iunci é; que sera. el número de clausura de
les ¡edites que a honor de rillustre
humorista esta preparant el Comisa.
Integraran el arograma les duce obres
sabdals d'En Russinyol, "L'auca del
,-nyar Estere" i "L'alegria que pasea ". i n terpretaaes per la notable corta.
panyia que actua en aquest (catre, cncarre gant-se del papel. de "Zaida",
de "L'alegria que passa", la tiple senyoreta Bugatta.
Dirigirá ?prquestra, composta de
professors del Sindicas Musical de
Catalunya, rautor de la música, mestre
e

CINEMES
EL SEGON .1NY DEL

COLISEUM
Ahir a la tarda se celebra al despatx de la (Breada, d'aqueas cinema
una fasta extraordinäriatnent simpa;sea per celebrar el segon aniversari de la inaugurada i els èxits que
l'han seguida, celebrada precisament
el dia 3! de desembre de 1923. AmaId ement invitats el gema. senyor
Josep Vidal. es reuní, amb els se11 301 1 Vidal j Sena,
cl senyor Pi(le rAssociacia d'Empresaris,
diversos empresaris (respectaeles de
nostra rimat i una nodrida represen iacii., de la premsa. En aixecar
/a copa el senyor Vidal fén un hitaressantisoim parlament, del (mal ens
ocuPareni dan as (leva a la nostra
secan) del l'all Mall Cinema, parlament ple d'idee; i de suggestions,
i fine de p rometences, ja que iudiea la po ssibilitat d'asadura unes
"mentides d'un empresari". El semor Vidal bou unänimentent aplaudit i, un top presa una fotografia,
les con verses es perllongaren fine
In olt prop de l'hora de sopar.
Tot 5 els presente
feren vots perfiné c ontitlui l'èxit que acortmanya
aquesta empresa, vots ben fäcils de
satisfer, per cert, donadas les peeeones ; els programes i el local.

LES SUDARES
EL CONCER T DE S'ARDAN:ES
D'AVUI A L'OREE° CATALA
Hens aqui el programa del concert
que l'Orieó Catalä amb calkasoracia
de les cobles "Principal" de La Bis"Els illontrarins" i "Barcelona",
donarà al Palas; de la Música Catalana avui, diada (Ir Cap d'any, a la
tarda:
•
Primera part:
"Areuyenca -, estrena. (La Bisbal),
Sidcr; a Rosius" (MontgrinS). J. Vila;
-Nupcial" (Barcelona), Lamine de
Grignon (fill): "Reciordanea" (La
Bisbal), Josep . Serra; "L'aplec de
l'amor" (alontgrins). E. Saló; "Nagua'', estrena (Barcelona). Joaquint
Serra: "Engruna" (La Bisbala Blatte;
**Adela", estrella. (Montgrins), j'una;
fugada d'En Jonja (Barcelona),
Toldrà.
Segona part: En hornanatge:
"A En Juli Garreta" 1 i3arcelonal,
E. Casals; Matinada" (La Bisbal),
Garrota; "Primavera" (Montgrtnia,
Garreta: "Jurar" (Barcelona), Carreta.
Tercera part:
"La nostra verema", sardana, i "La
sardana de les mangas". d'En Morera,
per l'Oriea Catalä: "Pirenenques",
(Breus visions estivals). d'En Puja!,
per les tres cobles: t. Albada; 2. E;
vallas aviant la ramada; 3. Migdia;
Tamborinada; 5. La cançó de la nulalanta ; 6. Cap al tard; i "La nina i Cl
trgainer, sardana, Pajel. per les trss
cobles.
CARNET D'AUDICIONS
Per a aval. al mati:
Fans. Echan t de Dansaircs Sant
Jordi del Casino de Sano. Plaea da
l'Església. Sardanas i Ballets.. Cobla
La Principal de Perelada: Morera,
Maró, Solé, Serrat. Ball de gitanas
del Vallas.
— Navarcles. Cobla La Principal
de Bages : Serra, Tolarä, Garreta,
Juanola.
— Fans. Orfeó de Sana. Cobla L'Arbucienca.
— Badalona. Foment de la Sardana
de Badalona. Homenatge a lee &aireadores de la sardana. Plaça de la Chitas. Cibla La Principal del ValleS:
Serra (fina Garreta, Botey, Morera,
Monea Bou.
— Barcelona. joventut SaraianisSa
Pep Ventura. Plaça de la Cascada del
Parc. Cobla La Principal Barcelonina:
Blanda Gratacós, Junta, Pep Ventura, Llores, Gassa
Per a avM, a la tarda:
Esbart Dansaire. Colada Güell. Cola La Principal Barcelonina: Blanda
Pi, Ventura. Sano, Lloret. Pol..
— Sana Esbart de Dansaires Sant
Jordi del Casino de Sans. Estatge.soa
cial: Satis, 1 14. Cobla La Principal 'e
Perelada: Serra, Botey, Garreta, Solé, Blanda Toldrä.
— Sane. °riera de Sane. Cobla LAr-

bucienca.

— Sabadell. Societat El Ciervo. Cobla La Principal siel Vallès.
— Barcelona. Agrupada Sardanista.
Passeig de Sant Joan, xámíra .Ronda
Sant Pere..Gobla Emporiunt.
— Barcelona. Joventut Sarcianista
Pep Ventura, Placa de la Cascada del
Pare. libia Catalania: Blanda Sans,
Mercaders, Pep Ventura, Pujol, Rinmallé.
Per a avui, al resma:
— Sans. Esbart de Dansaires Sant
Jordi del Casino de Sans. A reStatge
social: Sans, t14. Cobla La Principal
de Pe:retar:in: Pea Ventura, ab.rera,
Taldra. Malleuu. Vicents, Cataba
— Sana °rica de Saits. Cobas
L'Arbucienca.
— Sabadell. Cinema Cervantes, Cobla La Principal ricl Vallas.
— Barcelona. Agrupada Sardanista. Luna Park. Cobla Emparama
CANVI DE ..NONI
Rebelar la següent nota per a la sera publicada:
"El conjura de professors que fina
a la data hern integrat la cobla "Barcino - . ens veten/ obligats. par exigències rIel senyor Leandra &tiran,
el qual fou el seu iundadOr i te registras a nom seu la designacia sota
la qual ha actuat sempre aque'sta
agrupada" , a canviar-nos el nona
Des del primer d'any nata deixarem d'ésser la cdlita “Barciro", per
transformamos en la cobla "Emporann", de la qual coca üe,meni
tothnin I11 nana nota, especia:inicia les entita(s org.anit-zinlores de bailada0.
Sols ens resta afegir que •encara
que el non' sigui diferent, els (rus
integrarem aqueata linea colija a ereilt
els niateixos que.fins ara hant
la "Barcino". Es trama solament
d'un canvi de nona al qual heut hagut (le recórrer forçosament, a fi
de poder continuar treballant, ras
la mesura de les Ilustres farrees i ami)
l'entusiasme de ' sempre, per a
pandinient de la sardana. Per h
cobla -Emparama ".---Ramon Puig:"

DE L'AUDIENCIA
I DELS JUTJATS
EL BALANÇ JUDICIAL DE
L'ANY PASSAT
Durant rally rasa altir acabo han
entrat en cl jutjat de guardia 9.9 17
denúncies, amb 2.342 detinguts.
I.a guàrdia que tingué Inés diligancies bou la del jutjat de l'Audiancia,
secretaria del senyor Casanovas, la
qual féu 45 diligincies amb 16 detingata el dia 4 de julio'.
1.a mas petita és del mateix jutjat,
el dia 3 d'agost, que tingué to
i 5 detinguts.

Durara l'any chan tramitat 396-protestes per avaries, i l'import hab estat
de .10.692 - pessetes per drets.
En virtut del R. I). prohibint lar
guardia als jutges municipals, sisan
fet . guardics extraordinarias.
Ea primera ion del Tribunal Industrial. cl dia 2 dc juliol, i l'última, del
bite •c:e la Universitat, el dia 29 d'asaltas mas.
Han tes tres guärdies extcaordina.
rics els dels districtes del Nord, Drassanes, Sud. Oest, Barceloncta, COncapea), Llotja, Universitat i Tribunal
Industrial. i 2 els jutjats de
cia i Hospital.
' Al deganat rehut .to exhorts
pel Tribunal Industrial. an cartas arare i 12 recursos (raleaila per multes imposades per rAjuntatuant.
Slan repartit 6.500 dalsorts
i 3.570 de criminals.
Les causes inhibidas de la jurisdieda de guerra i marina ascendeixen a

115.
Ea d' elegada . (rflisenda ha rentas id
jutjat 19 (km:males per contrabata
Descomptades lea causes arxivades i

remeses al jutjat municipal. els imerents jutjats han instruit les segiients
causes:
Jutjat tic l'Audiéncia .
" de les Drassanes
" de la Barceloneta
" de la Concepda

"
"

de l'Hospital .

"

del Sud

de la Llotja
" del Nord
a de la Univeraitat

•
743
.
„
582
. i. 008
• - 740
• ' 672
.596
1.058
• 987

Total
8.5 22
ASSENVALAII• ENTS
A
DEMA DISSABTE .
AUDIENCIA. PROVINCIAL
Secció primera. — Drassanes:
oral per furt contra Emili Sumnatias.
Secció segena. — Terrassa: Co oral
per estafa contra Lluis Romanos.—
Oest a Un oral- per mort contra Daniel Pueyo, i un incident per homiciai.
Secció tercera. — Granollers: Un oral
per robatori contra Enür Laurel.
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera:— Vilafranca: Major
quantia. Francesa Cabo contra Rosa
Amiguet. — Nord: Major quantia.
Clewer Clayton i Companyia Ud. contra •Fills de Josep Taya..S. en C.
Sala segona. — laniveraitat: Major
quantia. Banc de Barcelona cintra
Emili al. Gaissert. — Barceloneta:
Menor quantia. • Jaume Riera contra
Tramvies de Barcelona.

Crida del Hospital
de Sani Pau
INAUGURACIO DEL PAVELLO DE SANTA VICTORIA
PER A NOIES
.Poc a poc, ',era amb pas segur, va
realitzant-se per l'hospital de la Santa ' Cress' l'ideal (le dotar a Barcelona
de. serveisiliospitalavis a l'alçada deis
atillors" del itoeM. - NO- fa .morf:; -dies
anunciara el funcionament dain'dispensari de radioterapia a base slels
so celas miligrams (le radi migrartts per..suliscripei.i
amb
èxit tan falagfair 1 11172 aíluanéia
cancerosos tan gran. que I la : estat
pr¢Cits comprar mes quantitat de cadium. I •d iaqui • a poca dies podrein
atan:ciar a Barcelona qua Santa Creo
ha portat a cap el que fa nou naesos
aemblara . un srii»n% tenir "un grarn"
dt, tau preciosa • substancia. .
Arta podem anunciar que a l'hospital da Sant Pau hInCi()INI ja cl paValla . de Santa Victoria par a nnits
Malaltes. Les familias benefactores,
ami) ' una modestia que lea honora,
sense discursos. Se115e anuncia ni
reclama, nogueral' contemplar la sera obra i admirar armen veritable
sanatori de la infarmia, aquell solarium encisadar, aquella serens d'higiene que podrien enrejar les alisaques mes bol mutiladas, tenint paraules de consol per a les pobretes
malaltes, que des de fa poca dies
campen armellas . esplèndides sales.
pen aquellas ei:plandales
Pera. mentre els senyors administradora, nietges, germano i germanas' de la casa anavut 1Or111 alegria
donant e'tltiltl.'als benefactora riel
(uncir-mamen; del pavella de les
noies, recordava ttte els nois no en
it nen encara 5 han irés8er ate,:os
bancos del niateia de les ludes, en
neritfflici t1e1 ntajör • 11,1111,re -de n' talahrti boe 11 alitzade›.
em permuto en aquests dies
nel naixament anfant Jesús Ira
una crida a tots els nois (le Barcelona i' (le Catalanas:1 parque siguin
das els que c o
' nstrucixin el Pavella
de l'Angel de la Guarda per a nois
malalts a l'hospital de Sant Pata
Vosaltres, nois
totes les clacSC , ocials, vosaltre5, que, seguint
voluntat (lel Papa, recolliu a les
veatres escotas (linera per al, poi/n:5
milis de les missions per ninfa 'le la
Salita Infancia: . vosaltres, (me en
passejar amb els vsotres pares • diposisen l'ah/mina et; maits del ;mitre
irl carrer, recordeu-vos qua convivitO rituasi amb - vosaltres hi ha ruda
malalts que moren o (rueden inalalts
per ' tosa la vida, pugna no podan
aSser hospitalitzats i curats con( es
mereixen els qui, 'encara que -nois,
sim l'esperança de la familia i•de la
sccietat.
Ara que s'apropa la costra festa, la
feSta dels Sants Reis d'Orient, no
sts oblideu de posar a la carta a
SS. MM . que juntament amb les joguinea Us trametin una almoina per
al Pavelló de l'Angel de la Guarda;
i passada aquesta formosa festa
niu a lliurar la no desmentida . generositat dels senyors
d'Orient.

PUBLICITAT

I vosaltres, benemérits directors i
directores de les Escotes, preneu la
iniciativa, recapteu, en la forma que
ua digui el voatre ben provat zel:
i les !listes dels patita donants de
les vostres Escoles es publicaran a
les columnas de la Premsa de Barcelona, que mai ha regatejat el sen
concurs en guantes obres i iniciativas ha emprés aquest sant hospital. I quan en els anys villanas els
',ostres deixebles eravni vagin a visitar l'hospital de Sant Pau, orgull
de la nostra eintat, Ilegeixin a la
;acalla del Pavelló dele nois una
inscripció que digui: "Pavelló del
Sarit Angel de la Guarda construït
pels nois i ladea de Catalunya", sentiran la satisfacció que produeixen
a ninima les obres de caritat. Despres Dan tot ho espuela del
ad deis directora, del desinterés dele
ares i (le la caritativa itisisténcia
dels ;ida
Marian Vilaseca, canonge
Administrador (le l'Hospital 'de. la
Santa Crett

Biblioteca Literària
El “Robinson", per Josep Carner
Dins la distribució actual de
les nostres tasques editorials,
sembla ésser reservada a la Biblioteca Literäria, de l'Editorial
Catalana, la part d'incorporació
deis elässies moderns. Supera,
tot, continuant-la, la bella saria
de "L'Aveno: - . Porta publicats
mrs dio vuitanta volums, la iota ‚loor part versions dele primers
anhors nie les lit orittures.modernrs. fetos pels noslres primers
estilistes.
Ara a ra b a d'o f o rir - laos, cii
dos espliondids volurns, el "Robinson Crusoe", que donit al seu
autor, De Foe. el Mol d'eseriptor universal amb el quid ei coronä la fatua. La versió es una
norravella oraolaplacid ileguda
ifo s x dr la Ilenilquest mitgic
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ELS MILLORS PRESENTS

PANIERES
lo
a

Un aparell fotogràfic, Models des de 15 pessetes.
UN LOT d'aparen fotogräfic amb accessoris,
des de 30 a 150 pessetes
UN CINEMA FAMILIAR, models des de 75 pessetes.
UN CINEMA PATHE BABY, de 200 i 225 pessetes.

a

SALMEHON

10 i 20 metres,
i 10 pessetes

Gran assortit en pellicules de
a5

APARELLS RADIO de galena 1 lämpares,
de tots preus i modele
RECEPTOR DE 3 LAMPARES. Complet per alta ven,
275 pessetes
APARELLS RADIO' BERRENS, de 3 i 4 lämpares,
a 375 i 475 pessetes amb lampares

•
•
a

Joguines mecàniques, Ferrocarrils, Jocs instructius, gran assortit, des de 10 pessetes.

PEREZ
1 8 ,

ilIZZIII

FONT

desitgen

SABAT

i
ANELLA, - IB

i (lipirsil: Llibroiiiit Catalania,
Plaiat do Cataltins a. 17.
mateixa Tfiblastrra anima
ala (HM' publiear immodiatamant
un volum enntenint les -1)0esi," compinl es (le Salvadnr Al bürl. i lItt allre volum and n la
traritteei.) do a 3laria ChapdalaiTle ." . (lo Lonis Hi o nion, per To -

in:os o ;arers.
\ lob aquestes clurs obres romanolrit completada la simios
da 9 2 a.
Par a lila.6 5 515 ;inmolados
olmos originals de T. Puig i
Alexanolre Plana, J. Hoja%ventas. Niril
efe.
Llor. Arilani

EVOSICIONS IYART
er-44D-or.

SALA

PAR

t

S

PETRITXOL.
"ELS NOUCENTISTES"

Pintura

TERESA ROMERO
R. OP1880
rais al S de

gener valent.

L41 LTAN ES
G A LLRILS
COSTE
, 813
A. DE CASANYES.
VILA-PUIG
R. ES
.

O. EGIL.

Aval

Pint ura

Aig aaaaa ts
Vidrea aernaltät.
rlatrnrcailes

ESTUDI ARENYES
CORTS CATALANES, 970
M. GARCEIL
Pintura
C. GUADALUPE,

P. INFRUCRO
2 , S: X1110.
1%111 Se1,111 riatudtrattei
PA

LA PI NA COTECA
CORTS CATALANES, 214
Pintura
PORCAR

l'in:, al

5

de ame].

VII/e111

GALERIES
DAL NPintura
IAL
CENOTE&
rin , al t í arma!

GALERIES MAILMEDi
PASMO DE GRACIA,
Pintura
inauguraem 11%111

R. LÓPEZ-MORILLO

EL

CA NIARI
OINSECTIS D'ART

N

12 de gente vInent
EIS dles I 1
setblin.ta

GALERIES
4 RTS",
{ALBERO*, S
NOBLES LPART
DECORA= D'INTERIONE

URALITA, S. A.
PASMO DE IIRACIA, 90
Rimmetimanta artletio• //1111M011“.

PLASMA ANEEN.
Ezpostela permanent.

CASA COMAS

I C.°

PASUDO DE «ARIA, 2
LIQUIDACIO D'OBIECTES D'ART.
Pina grtets.

a

a
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la seva

gua quo t; f: dosel) Carnee. El sou
al,11//(V1 S, els seno: prodigas
de coombinari6 sintärtica,

esmerren amb iota naturalilal.
El "Robitison - somit llega. a
la fi, en pura !lengua ve,rnäeula.
por les joves generaviow:. Es
una obra que no perd; és una
obra iilúsaica; lii triomfa
imioginariA. bel/ nodrida de fets,
fins al punt que pensarieu si
De Fon aplica ja instintivament
ni método documental deis realistes.
leeEl "Robinson"—llibre
1 tirababitinti dele fills d'Anglatorra . colonitzadnrs de inig
Ilisitt — ha donat a les generaeions modernes el retaule més
complet de la lluita d'un /torne
contra la Natura.
1 - 11 Ilibre aixi r7S l'antídot més
oposal a la:riostra tradició menestral i hurgesa.
Els dos volunis que ara ens
ofereir Biblioteca Literitria, try.
neto. respectivament, 2 1(1 i 224
pAgines.Stin venut s - a - 3'50 -peS-S010S eadasenn. Administració

Feliciten

clientela
EL Sorna D'UN

INFANT A LA
I iGilA DE BEIS

a tots els

f

Tota la mainada sap la preferencia que donen e ls tres
Beis d'Orient a la marca

lectors

Zloo,ra

BELL
Per això no pensen más que
a demanar l'aparell de radiotetefonia BELL, del qual
n'han sentit contar meravel l es de recepclie dels concerts musicals, el gola del
gual de la familia és enciso,'.

de

L'aparell BELL porta rart 1 ral earia a la llar.
Et s tres Reis han e ncarregat aran quantitat d'aparells

II WAT

als establiments de radioteiefonia

RADIO LOT -

Pasieig de San Joan, 11 - Barcelona

ne

V1ES URINARIES

un

Infanible 1 , 111Ira la Imootenril, o e n rnedorrra. e - e/ A 12x - glantluIrtt anInta15).
mi/en!. FAMIlett dlo sang,
/anca 115(102nd ii , 111,n,pil Ils . a: AMPLE, 12,—.1r1
I a I 2 t h• 5

pu, 5 Si in a.

5 UBS1 5 TENC1E 5 f h I ÀDÜIIGIS glaszaii
LA - ÇARN I LES PATATES
La Junta de• Provaihnotto Ii, faca
litat la nota següent
"Vistes unes instancias presantades
par proveidors • venedoes de moltó,
si afianzan autorizzaciú per a passar a
im gran superior de la taula que reaula ele preus (l'aquella carta la Co
tisisPermanent, trobant justificada
la petici.), l'ha atesa, i els nous pretis,
une s011 els següents. començaran a
regir dilluns vinent, 4 de ganar de
926.
.‘ l'engrOs, 4 . 30 Ixirsets's quilo, i barn. jat, 5.10.
Pit, eooll i cap de estella 2 . 73 pessetes
Espatlla, a 2 5 Id. íd.
Costelles (le cull i Horra (a50 id. id.
Cuixa, 5 . 25 id. id.
Costelles, 7 id. id.
Fetge, 425 id. id.
Amb el ti dalluoyar nave,: peticions,
i coluiderant la ,Comissió Permanent que la PliKa esta bell proveida
d'altre, classes de carn, manda, en/re Ares mesures, establir una prudent reducció en la matança de be
i molió i cabria i procedir immediatantent a formular unes taules per a
regular els preus del malta i catea
eri de quals fins ara no hi lluvia cap
També sa resoldra la Comissió. Permaneta assenyalar el preu de 35 céta.
tims el quilo per a la venda al palie
de la patata "bolado", de pell vermeIla i carn groga. que en aquesta época apareix al mercat.
La patata "bufe" del país, de pell
i carn blanca, ha de continuar venentse al públic al preu màxim de 25 céntims el quilo, i una' i abra, segons esti
j a establert, es vendran amb la deguda separada i cartel! de Hur preu
ben visible collocat damunt les patates."
.•

gj
A 050 palmotee lee deu primeras
paraules I a 110 per Dada una
S'asede

VENDES
PIANO
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/n'un,
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non este.
Granados, 96 ,

fleSSIdeS.
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1,111,11,11.

drsam.

relig
any nou

Tres n'olors

ruadron,. ""11. nad ' "gen'

CAIXES
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"d se"
1 st 1,,seles
II str ,o "es
a. nürart, 12:, Inferior.

TAPISSOSPlflils. 1.1,
tmpnstnIt dt
e apaZt.a

Esporianiat en ?atusaos rehaiosos. Lapoalela ueimanent no untarlos E roa,
oteogratles, Eabrteaeld (le mares
motllures. — No enotpreu *curte si.dar
apuesta casa. F. Monttalean. Bolee., 4
(anal Pottarernsse.

COMPRES
compro de iota Ten'.
LLIBRES En..perlelment
c UtIlin3
anuas. apata at numero 362.

LUMIA AMERICANA
Pa•ialtge de la 'Virreina, 5 i 7
(tocant la Rambla de les Fines)

PER A L'ANY 1926
Agendes de bufet, culinàries 1
de butraca; Dietaris de b a tsaca de plana i de mitja plena;
Calendaris de paret; bloc. de
calendari; bloc. per • rescripto r 1, Almanacs, pronòstics,
Sieges de felicitació
PRESENTS
CAP D'ANY I REIS
Figurine,
i revistes per
a la dona

--T'hl troncaras ele qUelx1110,

parqué aguaste roba.
p armaias

SALINI1101.

1231101, 11

LA PUBLturrea

ŠLS ESPECTACLES
TEATINES
Gran Testre del Ideen
Avui, segona de propietat i
abonament a tardes, a- rps quare ULTIMA REPRESENT.a010
te l'òpera en 4 actes OUILLNINI
TELL per l'eminent tenor JOHN
SULLIVAN i els celebres artis
tes senyora ipant, senyors Segura Taillen MUIn Pleralli.
Mestre Paolantnnio.
DEMA ESTRENA
a rApanya de la grandiosa
efq2ehi MiStiCil musical de gran
,spectacle en quatre artes i .sis
quadros, música de Rimskyhorsakoff,
LA CIUTAT INVISIBLE
DE KITEGE
1),.liut deis eelehre, arlisles
s,nyors Possemkovsky ZaporoJetx. Hl prendran parí rota la
etArbre companyia j cris .de hall
rus. Mestre director, Albert
Cuates. Direcció eseimica, Alexundre Sanine. 8 decoracions
noves deis reputats escenògrafs
rrnrnara, Alarma, %Ole i Amigo. Vestuari, atre i areessor's d'escena tot nou.
Diumenge, tarda. FAUST, per
l'eminent artista Seglmon Zalesky i els ralebres
la Grano' opera MIN . . BeauJon;
MM. liartin i Cousin. l.n -etniftna entrant OTELLO, reir reminera tenor SULLIVAN. Es
despatxa a comptaduria.

Teatre Català Romea
Telefon 3500 A.
Companyia catalana

Avui, tarda, a dos quarts de
Matra, . El meravellós espectacle EL8 PASTORETS o L'ADVERIMENT DE L'iNFANT JESUS. .% dos quarts de ele, el mes
beit espeetacle
ELS PASTORETS
a mb l'art . :bada dels :Salas Beis
‘
: aspar, Melero! . i Baltasar, els
qbals obsequiaran el; nens i
nenes que concorrin a l'espeeMete. Nit, el formidable éxit
de l'Infra Spectacle
NYIGUI-NYOGUI
er, J.
( itometi - Rev j P
3fordero. Música del mestre
Pinte i duue (Matas mes. 'Quatiros: I. Preteg:- II. Itrimea-girls;
El Foyer; IV. La lletra
• mor; V. Eis ruino al rara:uta;
VI. Esprals de neu; VII. L'epidemia actual; VIII. L'ep/leg de
dos drames; IV. La princesa enIremaliada. drama Itric de pessirans i defuncions; X. Humea
Manta liaban: XI. Pirandelliama XII. La sardana interrompuda: XIII. Triares. einernes i
ta,r.certs: XIV. Inerantänia. El
inestre Itrissinynt pintara un
Producer, J. Montero. masiea
del mesare Pone i d'une guante
mes. Ovations grandioses a turre
eis quadros, especialm e nt els de
L'opera, La princesa entremaliada, L'epileg de dos drames,
Pirandelliana, Romea Infantil
Esbart, i•ii•., ele.
)etnit. 'atila. el g rm , 11...lor
¡l'en Russinyol El casament de
convenleno/a. Ni l .Issoeuacid
Nylgui-Nyogui .:1-1..(rff•at-flr-vue). Diuunenge.
mrarts de (matra . Els pastorets;
a dee quarts de sis. i nil, Vio:Uf
dels éxito, Infra Spertacle Nylgui-Nyogul. Es despatxa
irmpt a riuria.
e+44+4444444.6•444.44.4444
Telefonen a la compladuria
del Teatre Cbmic n.° 334 A.
i enearregueu les vostres loetaitats ami) lempo. del contrari -exposeu a no veme

YES YES

Test» Novetats
AYA 1 de gener de 1825
3 •SESSION, ;1
Tarda, a 2/4 de 1 i a les d
Nit, a 3/4 de 10 •
GRANDIOS TRIOMF
de :la magnífica opereta vine. Matogratica en cinc artes

1313111011i MIN
Música del mestre Hans Ailbout
(tit ruaterx autor, de Miss Venus)
l'orqurstra
ii qual
Cantada en espanyol per
NOTABLES AwnsTEs
D'OPERA 1SARSUF,LA
Nodrida orq uestra del
SINDICAT MUSICAL
ANiS important: Per a . gomo.11 1 at del distinga phiblic, j per
tel d'evitar aglomeracions, la
st ssró 4e les rats.de la tarda sera munerada. i des del mati
despaIxal all localit al s.
— Pel seu assumpte absolute.ment moral, aquesta cineopereta pot ésser vista- per totes les families.
El superquadro de les „loles del
maharaja es alió mes grandiós
que s'hagi vist en revistes
Aquest superb quadro forma
part del sensacional espeetacle

YES YES

que constitueix ratracció teatral mes formidable.
Avui, divendres, diada de Cap
d'any. tarda, a les quatre, i nit,
a les den:

Thamara-Bey seguirit faecimint el públic amb els seus esbcrrunadors experiments. Continua el servei medie per assisels que es posin malalts de...
riure. .
A pesar de les quantioses despeses que suposa et muntatge
de tan grandiós especlacle, segueixen regint els preus populars:Butaques a 5 ptes.; seients
hunier ate a 2 idee.
Es reben encarrees a 'comida_
duria d'onze a una.
- Denla. dissabte, tarda i nit:
ISS- ME
i
YES YES
Els grans èxits del Teatre CbmIc
4444+0444444444444.4114444

TEATRE GOYA
Empresa Novo - Tel. 5112 A.

Gran companyia argentina
cbmico-dramätica
RIVERA-DE ROSAS
Avui, divendres. tarda; La
e actes, de
comedia en Inc
Cesar Iglesias.
LA PROPIA OBRA
i 1 1 1 - ante' ell

1111

/44444444444.1~04444~44.

EN SEVILLA ESTA
EL AMOR
per Mare loiit. 1
LA SEVERA

Nit: Lexit ereitent
LA SEVERA
- p eina. dissalite. larda
La severa i el ti .le fesla

ines aristnerittic que ...ala
vist. Debut de lef. Germanes
PlnIllos. Nil. La severa.
Diumenge, linda. La seve, ra i II dle testa per le« Germanes Pininos. Ni). La severa. Es dedra 1 ad a ei Mil! •
laduria. •

1t444.4.4144444~~......

SlIcIman

(El. FAKIR MISTERIOS)

número de eirc
Entre
i rexhibirid del Fakir Blacaman
s'efectuar& un curt descans
perque cbmodament puguin
abandonar la sala d'espectaeles
iris persones Hmilment emocionablea.
La direcrai d'Olyinpia ha
t, un son-el S:1111;111 . 05n t
111 lit per assistir deguilament les
persones que , pel seu temperamera propens a emocionar-se
se sentissin indisposades
rant les ex/Binen-1ns del fakir.
- Demà, dissabte, tarda i nit;
ilnimenge. tarda i
MAGNIFICS PROGRAMES
DE CIRC EQUESTRE
ii Paerthament dels quals fara
la sr.-a exhibició el
FAKIR BLACAMAN

Ele prellibetee de lea familia. distIngides

campió
ter.

ONQUESTRINA SUNYER I SEXTET TORRENTS
Avui, divendres, diada de Caja d'any, grandiós programa Matinal d'II a 1. Durant questes hores es desptaxaran butaques
numerades per a /a sessió especial d'aval ,1 .1a de diumenge.
Tarda: f.', a 2/4 de 4; 2.4. especial, a lea 13: Ultirn dia de les
pellicules de gran èxit: Honrarlo el Un! pare, producen', "Metro". per Patryba
[hMiller, i La nena, mimada, comedia, per
u la Plante. Nit, augment de programa amb L'afro Illure.
Lara

Teatre Bareeiona

Monumental - Pedró

Wa/kyria

de
Avui, 1EN-emires,
Lap TM . a Mes
tararas de: cinc: La joguina
vainica en dos rieles i (marre quaitras
PASTOR I BORREGO
La jognina cautiva en dos
rieles. d'Enea: García Alvarez i Yerren Laque.
LA TRAGEDIA DE LAVIÑA

HIN Mal

i'
qua

d'onza:

L'entretni!.s Sangre gorda i
la ,j o guina eämira
PASTOR I BORREGO

Excelsior
L'home de neu, Tomaset barber, Noticiar! Fox núm. 51. Nit.
La noveHa d'un conductor.

- belna, dissaide.
Pastor 1 borrego. Nit. tienen r liP la primera aetriu
riaraetet Dolors corU3s, El
centenario.

et1444144.44144444444444+04.

Teatre Triomf. Gran Cine.
ma Marina i Cinema Nou

dé cap
SeS91(1
(111 a t. La quimera de

Al, 111, drvendree: Tanored licorista, El rel dels corsaria, La
novella d'un conductor, El naufragi de la humanitat.

es44444444444444444444+44

tii r Ktnur

me6444+04.44+~+.44+0+t

e******.t.+644+04.44+.+6

ELDORADO
Aval, divendres, a les once
del matt, SeSSiö matinal exelusivament pellicules
instruetivea: Represa de la
pireinsa einla de gran i.xit
EXPLORANT L'AFRICA
VERGE AMB EL PRINCEP
GUILLEM DE SUECIA
i la intriressant 1.0111(111a

I

CAP EL POL ARTIC AMB
EL CAPITA KLEINSCHM1DT

4444+444444444444114~e
I Molla gent s'ha quedat sensc .poguer v eure en les
passades festes

YES YES
El prudent és enearregar
amb temps les localitats.

wee+46444.4444+.444~44.

ELDORADO
COLISEU DE VARIETATS
Avui, divendres. Matinal
d'II a 1: Projecció de pía-líenles Gaumont. Tarda: 1.°
sessió a 2/4 de, 4; 2.', a les
O. Nil, ;t les 10: Les atraecions: Benv:nguda Puchol,
bailarina; Jeuris and Martinet, perixistes; Yvonne and
Dill, parrilla de bita: Roser
Servot, eminent, tiple Ileagira; exitirs del Rimes
imitador
DERKAS
Variat repertori. Fastuosa
presentació. — Tniomf in:mens de la popular artista
MERCE SEROS
en le; grane creac:ons del
SMI variar i nou repertori.
. di ssab
- Delira
U, el an
crien
a
dele i•xits
DERKAs
SEROS
Dilluns vinent, "Serala
(Enflore" a DERKAS. - Aviat
sensacional esdoveniment.
444444+~.444.44+44444.

4444444.4444,44.4.444444.

CINEMES
..****444444.44444.44.44.
Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia
.V1111,

diVellAre5, teS18 d e Ca p
,essló marnial c1 • 11 a t.
Tara.
(it. La pe Iltrula riditica
En TOMettet fa de perruquer;
rurtu,
coluiulla L'home do . neu;
Match d• boas entre Paulino Uxceden 1 el cainpld xiapalennenYA
Breitenstraeter.—A le -•Adee le dé la
rat adornen! de programa amb La
norella d'un conductor

p luntenge u la sessrn de la lid,
edrrna de la peld rUla extraordlzn
ni,a
Metro Guldny
El que rep la bufetada

.-e1144+11444+.444444444444,

Avui, divendres, CAP D'ANY
larda, a tres parta de cinc:
CONCERT PER

divendres: Sessia mati_
ma d'onze a una. Tarda i
El rel dels corsarls (Cap. V.),

V
Ver,
e Jornada. Emil *oroprimra
Charlo?: RepOrtor 'n'aFairbankg: Retundan* Universal. -Per
una nit de
Com neix
una pació
lolluellke que ve, a /a ses.514 de
la 1111, ealrenrs: La quimera de
l'or, S( el(1118 i tama
ri Jornada: Pie.
ranga d'abnegacle, per Lionel

DIÑA
Nit, a un

DE LA MÚSICA CATALANA;

L'ORFEÓ CATALÀ

Asad,

Pert, er . r

O EL QUE NO COME LA

PALAU

d'alemanya Brelnstrae-

Diana -Argentina

•111.14+•4+$4444441144444.04
Companyia de comediea
81310 -RASO - ZORRILLA
caracter
Primera actriu
Dolors Cortes

CONCERTS

. 1
la mes perfecta i documentada de toles les expedicions
latiguee. Lnioeronant eaea
de ida blanc i pesca de la
I ballena.
Diumenge, 3 de gener,
p ograa, a base
can vi de programa,
labe
m d'Exclusivos Gaumont

COLISEUM
.‘ ?J.,
d' y e/les:
e

senyor de Pontiac, drama, i L'hab4 no fa el monjo, comedia. A les 0;: L'hàbit
no fa el monjo i estrena de
El cald (The Sheik. Avis: es
El

LA

Diumenge, 3 de gener, gran
concert matinal a benellei
del Sanatori Maritim de Sant
Juan de Deu. Renatta Pezzatti i Folco Bottaro. del Liceo, el tenor Vendrell, l'Orreír Gracienc i l'empresa del
Coliseurn han ofert dessinteressadarnent llar concurs
en atenció al 'loable fi daquest aele. Barcelonins, cooperen a aquesta gran obra!
Localitats al Coliseum.
4.14144441+4141144+.444,44,44.
etamosonse3
tre02111.111014WY3
irar-ivrn,
~PM

BARCELONA

SARDANES DE
Soler, Vila, Serra, Juncit, Tol-,
drä, Larnote de Grignon (In)),.`
Saló, Manar i Man4n. — Sego-c'
part del enneert
EN

HOMENATGE
A JULI GARRETI:

s'execut aran les sardanes PN—
navera". "Matinada" "Juny",
d en Garreta, j la dedicada a
P. 9 per E. Carrals. — Tercera
part: "La nostra verema" "La
sardana de monges", d'en
Morera. perl'Orfeó
Orfeó Catana u
"Pirenenques" i "La nina i el
:moliner', d'en Francesc Pujol,
per les tres cobles.
Entrades a taquilla.

ESPORTS
FUTBOL.
CANIPIONAT DE CATALUNYA
GRUP A
3 de gener,
Diurnenge,
les 245 de la tarda:
Carrip
Gracia-Sana . . . Gräcia
Sabadell
Sabadell-Espanyol
Bt.rcelona-Terrassa Barcelona
Martinenc-Europa . Martinenc

GRUP B
Camp
Manresa-Lleida . . Manresa
Per a entrades i localitats a
Ire taquilles dels campe de jaez
el dia dels partas.
:-:

DIVERSOS :-:

.. ...444444.44.44444,4444441
Venus Sport-Palace Ball

. .44+*44444•44+1.44444+9+4

Ronda de Sant números d2 i 64. j Tigre, 27
Avui, diada de Cap trany.
tarda i nit, ball de societat
per la banda "Venus Sport",
dirigida pel senyor Potrea.
Nit. entrada 1 pta.

Cinema Princesa
Via Laietana, número 14

Telefon 1371 A
Loca! cómoda
Ayui, divendres, tarda: Noticiad Vox; Lluïsa 1 el seu gos cd.mira ; La senda del terror, tercera jornwia, per Geurge Larkin ; La petita Anneta, segoa
n
última jornada. per Mary Pickforal. Nit: Tragedia que acaba
on noces, preCiO.ikt cMtii per WiMala /Mesen. Diumenge, nit:

BISBAL, ELS MONTORINSI

despatxen butaquts numerades per a resperial d'avui
Nit: El niatrix pragrama

Novetats Un:versal.

rs'n,014 'sosad re

31(0

eliiIS3 02{171M.Y3

TEATRE NOU
GRAN COMPANYIA L'HIGA
Director artístic:
ARMAND ()UVEROS

444144444.41/44.4444+444444

VdOtill3 ao 0.1.VNU*911/3
!Ion aviat estrena d'aquesta GRAN PESSEBRE ARTÍSTIC
pellicula exclusiva de la marca Visiteu-lo — Carme, 46 -- Visiteu-lo
GALIIONT

TEATRE VICTORIA
Comuupa Ilf • iir .1 ra mal ira
Direcció: Enric Giménez
Aviii, divendres, .1 ala de
Cap da:,)'. liuda: El popular i emocionara, nieludraina NI Set artes
0.111.11

Avui, diviindree, diada .le

10,1111

11.11111,1

1.11X111

LOS DOS PILLETES

Cap d'any. tarda i nit: Re-

Grniffil j i

presa de la sarsuela en tres

XII a les den:

Mes. del mestre Salarie' i,

LA FUERZA DE

LOS DIAMANTES

1n111111111

presentaeió.

ProJector Model D
per a 101 20 metres e perlicu:a

Ptes. 225

ELS REIS D'ORIENT
recomanen la elecció d'un cinema familiar

LA CONCIENCIA

DE LA CORONA

nomina. Hidalgo, VIllasante, etcétera, etc.

641+11441444444+1.4444444444

Teatre Català Romea
Associació de Mercera
INFRA :Iria;a .\
NYIGUI NYOGUI (Romea Revaz)
E; despalxiiii vals: Cooperativa de l'Associació, GIMO, 5,
principal. l'elef. 2102 A.
Denla till,

COLISEU POMPEIA
Travess e ra, 8 i 10. Tel6f. 272 G.
Aval. iiivendres. tirada de i;ap
any: l'arria. a dos quarts tle
d., quarl,s d., den;
i
LA ALDEA DE SAN LORENZO

Irania en 1 actas

MBPA. i

*4144,0+.4144 1 4•4444444444ree

TEATRE TALIA
EI més bonic J confortable de
Barcelona

Gran companya de revistes
Uniere t or artistrc, ROS 1 GUELL
Avui. divendres, tarda, a les
gura re. i nit. a les rteri
2 tatANS FENCIONS. 2
1. La popular revista en dias
arte,:

MAH-.IONGG

per ésser el present que distreu i instrulix al inat9ix temps i deis (me
en portaran gran quantttat per a repartir

Totes les pellícules PATHE-BABY

ININFLAMABLES

L ' esil del dia

AMERICAN'S PICTURES
lona de la

haeions
a l'aedor
nuexiea Armand Pereda
dissabte. vermu t po--

radar. a -hot
AMENICAN'S PICTUR88
Nil deulleada a les rolOnies argentina, mexicana i
entuma.
Dilluns. nit, Maleara de lee
ni irri g a es lila, assampara
Perreño i Pepeta 111olte/la.•

11.• Pi,

fotogräfics 1 similars raen encárrecs
Els grans Magatzems,
per a transmetre als hEIS D'OdIENT
Catelegs demostracions gratuites a
PATIIE-BABY,

S. A. E.

8, Rambla de Catalunya, 8
BARCELONA

ncante
com els rana.
g
GR
perr a Infanta qque
caminadores, que mouen el cap i giren ele
irre „ NINAMOLES
NINOTS “SABA" tots
Opus, vestits, a 4'30 5-1 TRENS amb vies, estació senyals
ctrim'alt) a 35. lates.
ulls
(suistios)&12 pto.. sc.: Joco MAH JONG, tot e/41'181014e a 10 ptes. 'AUTO PATIN" 5 rodes goma, a 40 pt-e.
NINOTS caminadora (tot fusta) 8 pelagatos
Kirreres nonelals de 1 1 elini MI de BEBES 3 - Bisb3 - 3
BOXADORS anib ring i corda a 2 4 30 l'almetes '
r

l

o

LES COBLES

44+64+644........4.4444.•

Bonaplata, Pau Gorga, Es-

Aval, aliada h . Cap d'aui
tarda, a les qual/e:

Fakir

ARISTOCWIICS KURSAAL 1 SALÓ CATALUNYA

caleta" de »leida, extraordinär ia, per Virginia Valli WaHace Reid; aran match de boas
entre Pauhna Uxoudun I • I
La

b44114+14444+044.144-11+444.4e

:tele

EL DEBUT DE LA PIBA
NL
dett:
EL PERFUME
DEL PECADO

4+4444444444444+9404+4444

TEATRE TIVOLI

AVUL DINENDRES, DIADA DE
CAP D'ANY
Tarda, a les quatre, i nil. a
.
tres (watts 111 , tinu:
DUES GRANS FUNCIONS DE
CINC EQUESTRE
per la millor ininipanyia que
s'Ira vist a Barcelona. En toles
rhies funeions bi prenen part-les
atraeclons que han &Mitra
aquesta setmana.
'l'ARDA II NIT. EN ACABAR EL
PROGRAMA DE CIRC
l'HE, PARA EA SEVA Emocro-NAN'r EXHIBICIO

A pialen', de diversos supervi_

veuts ;i1 fak.r relativament indi

pe; Gaietai Perialver, C. Bau

1

TEMPORADA DE CIRO
Director, J. Ventura Ganpau

KIS-ME i YES YES

es l'espectricle nies
grandiús que s'Ira presentat a Barcelona.
te.1144.0444444.11~444+0~
'
que

OLYMP1A

Divendres, 1 de r;ener de 191,
4441.6.66

A
N4
.
i
:
e
gr
i
j
i
:
1
13ga.
;
,
;
LA G LON RIE

Mares. 1 d gener do 1925

LA PUBLICITAT

144444141.84•844

GRANS : :
MAGATZENIS

ELS PRESENTS

EII

.;41444-6

INDICATS

MES

Mocadors de totes melles Confecció per a senyora 1
nens - Llenceria - Equ3 - "Canastillas", etc., etc,

PREUS EXCEPCIONALS DURANT AQUESTS

S

C,

.41444444-8+8+0+44444444.444444+484444;-peezeemffleeerecee

•
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▪ CUMPRESSORS

OR NI

BOMBES

DE

E 5E1

BUIT

SiSTEMA "PLANCHE'' PATENTAT

a

Grans

rendeuts

eE

Grals pressions

iNus 111143s3nts

‘
)

imemyymmumiemmemn9mfuaLiviamanumumaliclueaman=mawanlymamplums33

e si * a ienyZiN

initeems.

UN GRAN

Ela cabel(s bienes, gcneaiment.
no preditpOsell !avorablement. Devegadcs. el leMr cabes blancs
hilita de trobar una coi-locazió. f__ncara a Mejor le sifu42iG que aqué.31 malcrea a la dona, gue la te ayareixer
com a veda i que poi dependre !a
seva felícitat connigal de l'apareció
precoç de caballa blana.
No bi ha mes remei que tenyer-sc,

'r

,

F1.,14 D'E. BR UGU E 7eA .. Riereta, 28 - TeleAon A. 3772

Y gh
t'41.Pet
eimA gi!v4".•4

u

P.

os
▪

r.19119:1a,nnalnennanni.atirrnonam!flionaelf1;11minuntenP11.ruprnmelytme

ASSCRTIT PEll A

ESPORTS
Aragó, 270
PER A

US

CFEaEIX

.66.a a r,

cw

eil e

.

BENEDID

la

'

&Al G A d' 74-21

—Aneo a l'estranger per
aprendre un idioma!
-- - 1 eón)?
puc!
- -Anant a l'Academia

Neves classea
, Frare.ces
A.2.emany
Un m'a: 16 vs,:etez
Tres meses: 40 pessetes

LIN E

Dlpils!! general:

Eetabliments DALMAt;

1BERLITZ
5 i 7 de janer

E

De venda a tot arrea, a 6 r.las, la calx.e.

1,113.7331.2061pmmaGmErMLINfflaraamman n.y

2, 4,

amb Algus d'Horllne

no s'exposa a l perill d'aiires tintures. No tucara !a roba ni
cutis, ni la cap mala olor. U 1/300 d2S(111300iX.C1' CdS93. asepseu caben. el fortificara, evitara llar caiguda,
tazarà
muiara llur creixença '1 suevelzerä i riçarä.

Teiäfcn 243 A.

11.114~~eViaiiiireettieleed al rit-eRi•a4

••7.

ningú ho coneixerii, ni ts de la seva
L'Afgua d'HorlEne és una dreturd científica i progressive
que li donara el seu ai!ae rnafie de cabells. Voste mareix podre T5aplicär- se ia. en alguna minws. Es absohildment inofensive i Ffr

LES! ARTIC1ES

E

E

OLIVERE3, 3, A.

•

Faseln de tu Indussria, 14. BARCELONA

1

P1 ,DDUCTe.'.5 tiORLINE:

E
!••='
E

t

M'U P'HORL'NE (tintura tevocresalea par es Patena e:saca O. • DEPI•
LATOP1 (actio i teta( ermit): 6.- POLVOS rnelt adhereatu t 230. - CREMA (evita
lee arralues). 2 50. - AIGIJA CENTIFRICa (An cornpriretts ete esceMel! 5
8ATHOL MONTRY (sala tninerala per tate Pan&s de pcLe) 3120 - SANIERL
(Ccrepvlettla al bey-rhurn 0. er a regenerar el cate'i). 3'D 2.

.

• rv

.-
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Preu. n •:special, bin . :Itissims per a dues ö
persone

de lit
i per a depend

-

Exterminades en un mtnut arnb

d'Hotels
1,1P7Oris puriieulars
TRADUCCIONS

Linsecticida PARAD
FARMÄCIA PARADELL Comte Assalt.26-BARCELMA

Pelayo, 58. Tel. 33o3 A.
Oficinas: 8 leentí a 10 tea

•

LINA PESSETA- PER cORREu,V50

san:. .3(t30CUt Dr. .einiftGns. 50.

_

41:

;
ss ea

NEUROKARDIN

,
S ÇEEYEs DE.'2ß91

-,S,SADURNI DENTr

Stk.

ULMAR1TA
Pomada pc.er a ús extern
una untura •a m a a l'auto i
despres tota litem). de

Ti)

0 La 0esquena,le

Reuma, gota de Monis,

1/4,

1114

pessetes

torcaments, cops, luxacions,
neuràlgies, coll rígid, etcétera.

-11311!or igra

Itionloris Norato

°
c.
DE
ELS Avonns

GANIVETEMA¡
23 POCA in
BARCELONA.

AmL, iln n s de

,

Ilfron,

Carean 'agotare mara.'

e

abans d' adormir-se,

erummustmeasmotem

millor

caixa Je eabal., eeunimlieu:

present
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des de :2 te
númc v, I

3 Caullesi?)
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Aparta!, número 313:.'.

una
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-3 TA
de deiner fondre en la 5rva 4oca ektuA
I, times
ti 1 E TE5 GAll A. No parjudtac
per du-ho
ni I eseince i
Ode ¡'en.
en contra deis s'edítanos de
dc les virs
materna
coltan. Ploteacixen les
respiratórics, eviten le Tos
tintnt de/mista a! &unten(
Fu" /

pliii•it per

El

•N

aquell que (ende! x prolco, non:re oroani . mc dt iota mole,. Al'
.
\2Se
Perie70303 sOn el, meren
SZL13 enemics mas
visibks bacile microbis; els que tala 13
nii, intansabltme nl , accionen en contra de
co ge. •A'd oinhdi denen.

oposieV... . :veudent, -ofereix per

Presents per als grans
: i per as p3tits
del Pi,

CÇ/ OíSid!

k\

Mestressa

Me. 31M,
Plaça

.ht els easos
d'Atonia del tub digestiu.
en els casos de Cistitts, de
.Nefritis i ronyii eselorúrós,
no t6 rival. El malalt experimenta de seguida una
sensaciö d'auförla o beneslar. augmentant poderosa ment el seu - Venda:
Centres d'Especifics.
neu opuseles. Agents generals per a Espanya! R. Mass ó i Cia.
Baree/ona.

mem

S

Olete e.e

,ellee

(7
.

$>»--

ir
re".•

1
P URG
crei en ts‘'a i ncuIra ble

Recorren a les antues i segures
e.% eciatitats P&ra4eû A5salt 28

4444.44»..~4

4V444te

444+444@lte

ELS AMICS DE LA PUBLICITAT RETENEN
CUROSAMENT ELS NOMS DE LES CASES QUE
HI ANUNCIEN.

PELLS
Veo,: pells bolles i joes da-.
doman-no-O baral s. Villarroel,
e. PELLETER1A.
seg,

(
A In
plu
0A
yy
I

afttUT
E A a A 12

GUAN XÅMPAN YI

9!
LetE.7.7A

EN SCS TPUS g'13CRADO‘ 5 I d'h05.112g5"

el que el públic intelligent Ii dispcn3a l yina acoll'da, per ésser elabora
en les seves gratis caves que en HARO (R -o) posseeix la S. A. Eülfe13S lri'7"43
lato

3-17: nana. leg.2216. Mirket«11»
,o;47n

e

ilidua mineral natural -- Digestiva

1.-xcel • lent

per a

14721Má
taula - -

De venda a

tot

arree4.

VA PUBLICITAT:

,Dijous, 31 de aneuere de 19

•

RÓSPER 19 26

...n•nnn••n•

•• «WP nur -.1.-n.. .44.1,
4r. Je... .
e ••0M11.
••
Ui
•••n
•••••••
. 0.. ........ ....
UI
2 ..: 11..n
%•; _
•
.
.
.
...
• a
1.• •
an
gM •
IM
. . .. I. n••
•,
. ,
Ih
•
I.
• • . M
mal
M.
a ...
in 0.
,a,
a
•.
MI
,mr. 1g
•
w 2 5 • •
eCi
e.r....44.41; 47i.., Ii.../
_..4.,„-'1,..tA •••• ' : •te .411. e • 2, •!_ree 14n•••.".
•
.2.

....=

.—....,

.

11.
-41. ••• P 91Irel .••••••
••••••
ria•
• nn
0 I
we
dn ae 1
:
••• /I

arlb i :

. .
.-

,...1•nn••nnn

•n•n•••n.....

«.••••••••••

..••n••n•n••n•

"N

=1"."..arml"..."°.31.
AUT ,)0CQMPA

./(nn••n/.

111••••n
aliWil.

n

d=ix
/Mt ad*
jz
xv ti
.
4 w n Iii
...
•••i im

. i
Hl

I E '-'1e

z zi,

IM Mg
MM
1n /..
M Bi
BM UK
M In
UM IM C c

17.= 1MM n••

¡o.M.
,

W

UMNOMM

••n
7•42.

.1===
- ••nn•
. «.'
a
. AU, ...... UM

I III M• II a;
M M m IM ...
In M a
a 01

.N.
• I 5 M.........
55 ••,: a
C
‘16.11n
Wiln--ffl.

U

•n•••n •MM1L

1,1n•••n••n•M.

•nnn••

desitja als seus
clients amics

