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El brindis dialogat que en e banquet de l'Hotel Ra t feren
el diumenge darrer N'Atifós XIII i En Josep Puig i Cadafalch,
ha suscitat els comentaris vibrante; del nostre poble. Sobre tot,
haestat comentada rallusi6 a la caritat que feu En Puig i Cadafalch davant les altes representacions de l'Estat.
Hi ha hagut diaris de Barcelona que, interprerant el mot
caritat en el seu sentit corrent d'almilla, han dirigit agres
censures al President de la Mancomunitat de Catalunya. Per
la nostra banda, havem de dir lleialment que no podem creure
que en una tal accepció fos usat e l. mot. N'hi ha prou amb relacionar la caritat invocada per En Puig i Cadafalch arnb la fe i
l'esperança que havia invocat el monarca. per donar a aquell
met la seva exacta significaci
ó. En parlar de caritat, En Puig
i Cadafalch no podia referir-se a l'almoina. ni tant sola a l'almenta espiritual, que és la commiseració. Volia referir-se a la
virtut evangélica de la caritat, que és afecte, amor. Aquesta és,
per altra banda, la interpretad() auténtica, ( .!s a dir, la que ha
donat el mateix que pronundä la frase tan discutida.
Però després d'haver restablert, segons el p ostre entendre,
veritable significad() que en llavis del President de la Mancomunitat de Catalunya tenia la invocad(' a la caritat, hem de
dir. igualment lleials, que potser no fou una paraula apropiada.
La caritat, cota a afecte, com a estimad& com a sentiment cordial, no és cosa que depengui de la voluntat dels bornes. No és
lògic demanar afecte. peroné ningú no té a la sera mi el concedir-lo o el denegar-lo. L'afecte està per damunt del-voter humà.
Quan se sent, no és per cap acte voluntari. no és per atendre
cap petició ni cap obligaci'6. Es perquè surt de la profunditat de
l'intima. I quan no surt de dins, no existeix.
Si nosaltres haguéssim estat, dones. en ' el Por del President-cosa, per molts motius, extremadament dificil-no }muriera p arlat de caritat en cap sentit. Hauriem narlat. això si,
d'una cosa més senzilla. més sotmesa a la voluntat: el respecte.
Entre el respecte i l'afecte hi ha certament una gran distancia. Per part nostra. ens acontentem amb el respecte. Som,
dones, més modestos que el senyor Puig i Cadafalch. Ja es pot
comprendre que aquesta modèstia no es rdereix a cap programa polític, sine) a les exigències sentimentals.
L'afecte està bé. Però en darrer cas, amb respecte en tindriem prou. Encara que hern rebutjat el sentit d'almoira o de
commiseració que altres (liad:: han vist en la frase presidencial, declarem que ens sembien sobreres les demandes d'afecte.
Això ens recorda l'actitud flonja dele, enamerats quan supliquen a l'amada que els estimi. S'estima o no s'estima. Hi ha o
no hi ha caritat en un cor per a un altre cor,
. t
1 • . . Però l'existència' o l'ab ,-,énela d'aquests sentiments no és cosa que es pugui dorar o prendre, concedir o denegar.
Respecte. En aquest mot tan senzill, però al mateix temps
tan ¡ateos, s'haurien pogut resumir avui 1e spirafion,s cat,ar.
lanesques7,31- lfi hä arecre..hillor7TV .tot 'Cha, que hi hagi respecte.
•n•n•n•n••

Full de dietdri La Política
EL PETROLI I LES SEVES
ULTIMES APLICACIONS
Tot sovint els diario cns ofcreixen
Jri

1.

'pifies de les regions petroliferes
americanes o asiatiques. Amb la m a teixa freqüencia I,i trobem articl2s
sobre els augments i les minrcs de la
producció d'aquest ui preciós i engimoses interpretacions de la història
contemporcinia a hale de la cobejança
que en semen els pob:es forts del nou
J del ven continent. Si ens ca: creare aquestes interpretacions en les conferencies darrerament celehrades a
Suissa, àdinic en la famosa de Cenara, horn deia sorint justicia. equitat, dret i Ares mot, meravellosos.
volent dir: petroli. petroli i petroli.
Cree sineeranient que per completar
el seu reingres en 'a política internar( nat elnvi que Elviml tingtn tarn•
be les seres mires en la qüeutici del
petroli. No prueupar- , e'n is un
siuptoma d'ensopiment i (le retard.
Mimen ‘ ont els ianquis i els anglesos.
lluiten sobre la conca petrolífera de
i sobre cls jaciments de '.k.
s i Menor! Contemplem tls afanys ele
:ça per trotar petroli en les seres
•
ir mentes colemicsl
No val a hartar. Si ahans la ',anula petroll era el lema deis asar051(. 5 j deIS sense tifttria. ara es e'
Isma del nacionali , me mes energic
nassegarlor. El món es gran: resten
enormes reeines a expl o rar... l'eres 12
infinita.
it . 4 de petroli del5
Em suggereix aquestes refle g lons la
roca extraordinaria que han assolit
entre nosaltres 'es esnifes de petrel!
(no a retroli: es sin g aliei s me innetcs,ari, per tant, rebutfahle).•
N'id Ira a tata els aparador,: n'hi
ha fl^ no Otres sisbmes. Cal aleg e.r-se n•ixi tal vegada els guijas inesdevindran una
mira me, confortables i hospitalaris.
Pudents. tamhe? Hi ha diversos
pa--rs. FI; },a del que sostenen que,
efrelivament. 'es esiuietes petroli
fan l'olor que els pertoca ; d'altres,
asseguren que la llar. altmoys
la llar, is ali. , n'utament inodora.
Despees d'un acurat examen de la
sateti6 minelirm a erettee que totes *es
esnifes de petro!i exhalen un Cert 'uf
que potser no e, precisament de petroli sirte, de Ilauna ealenta.
De tota manera benerixo aquesta
revifalla del quineuer aplicat a 'a ealefacció. Fet i fet. per cs.:rime, Ter
«asir, per meditar l'o'or mes insta/m-111e Ce la dcl fr< '1.

Carlos SoldevIla

ELS RETOLS PE 1..1
l NC0.11 U NI TAT.
Ressenyont la visita reial a !Tiposieij del Molde, din e: nostre collega
Las Noticias:
"En la .risita a los stands dc
Mancontun;dod °con: hesitó a/ rei el sellar Puig i Cadafalch.
Scyzin se dijo, el monarca hizo no-

tar amablemente al Presidente de la
Manc,mumidad fa existencia de II )1,IS
raes,- enes eserPos en catalim y le extren; la conveniencia de que debcrian
estar en castellana a fin de que
pudiesen sir entendidas por todos,"
Per la seca banda. El Sal, de .1ladril, d -ra del mote ir fet lii segiird
"El r.-y advirtiS al sdior Puig i Codaftileh que cuidara mucho de que
no f,:ltetran o( ado de los letreros
eseri'os in (afofan otros escritos en
rost.11ane .lititdi,5 que sobre esto 00
rodia admitir ninguna discusión. Tt1111bibt dijo r! Monarca que esto no smnif fiaba ninguna desconsideración para la 'm'uta catatana. que respetaba,
romo habla r+ertmetra,in permitiendo la
tran-ttu ; tián dc telefAt:mas escritos en
cataldn."
L'r)PPP,C) P4T4I.VVY.-1 nr.
.s..tvTI.-1(;() ,'r. CUBA.
Ilem rebut un cfillenrailta de Santiago de Cuba, icomunirant-aos que
ebt:non,' lun ,% .141 formidable e' debut
de 1 .0 . 1sti Catalunyn.
..4o;test non Orfej .'s malt nombris
i rl dir;grir rf prestif:ids 'retire ."Er•
est Cervera.
Oft RER.4"
Ahir aparegui. com eslora anuncia',
el non (!iari Lucha Obrera.
En l'editorial diu our "es tetautindr4 en Un terreny amPlement obrerir
la, despeare?, de tat tint de port.> palias o d'as,-ola fifos3fica".

DE LA P!.'ESO DE IslGUERES
throus, uzentbre, sortiren de
.0 prrsi, de I . i!sueres. eu !liberta! prorisional i Prhda fiasco de mil pessetes,
Tex .. alc , r1de Gaiet‘l Ferrer. l'es,
secrelari seuyor Josep lIaraisi Fillol i
el dipositari senyor !astil Nav,is Tu,• edIrtrt,
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BALANÇ DE LA SITUACIO STRESEMANN :: LA DIFICIL
POSICIO DEL GOVERN MARX
Les faltes que comete Stresemann : Marx entre les dretes i les esquerres : Les negociacions alemanyes per a un crèdit a Anglaterra : Crisi parcial baveresa
BERLIN, novembre.
(Del naslre enviar especial)

13.

CRISI STRESEMINN núm.
El Dr. liustau Stresemann,
vuite canceller de la República
alemanya s'enearregh del Poder en dice dolente, la primera
selinana dagas!. El didar valla
llavero vine milions de marca,
la vaga general havia estat proclamada i Berlín, sense Ilums,
sense comunicacions fria por.
El doeter Curio, no 'podia pes
dominar la situació. De la maulea manera que Ludendorft
hacia i(ertlut la primera guerra
l'any 18 . Cuno perdia la segona,
la guerra del Cuno, derrotat. no sabia pan adaptar-se a
la sittratid. En aquello dies inoblidahles sorgt un nom, que
fou une eMeranea. que produi
un moment de general optimls_
me: Stresemann.
el;treseinann, cap dcl partit
populista, es preparaste. reta
dos anys, a Asser canceller de
l'Impori. Magnific orador , gran
parlamentar', tenia, a inés a
més, una politice. Aquesta pol ítica era la del gran bloc parlamentari, la del govern produit por la resultant de la uni4
de la gran indústria. amb el,
obrers. Aquesta politica que
era en aquel' remnent, la del
parid populista, havia estat ja
imposada en el govern de Pellesia, i ara s'anava a imposar-la
el govern del Reíd]. I ea oferto.
La primera set mana d'agont
sorgia el ministcri do la gran
parlarnentäria, sobre
don noms. el de Stresemann,
•embrea-eviten,- Isla- capitalices,
dels rics. i el de IfelferdIng; representant dels ancialiaton, dala
pobres, Aquest ministeri ton
(M'en. Ilavare, rom el (Meran
govern parlamentari de la República.
Han pesset por mes de tres
meses. Durent aqurst temps.
Slresemann ha modifieat el set'
Gabinet tres vreadre. 1 ara rail
despees del llanguiment d'aquesIs olarrers diee sense perr:r
ni El Miar eslle a cine
hilions. Quien trae mearas han
pasan!! Seinbla que ha anssat
ile segle.
Liquidar una derrota en un
pare fan durammil sacrificat i
en rnig d'una politice i d'un roble que IA ertrn a prinripis bitp ies de In erve psienlo g ia la in_
OnerPOió i raTISin,tlat. era una
feina de gegant. La resistbneia
de la Ituhr ronomeada per t'ame
un enorme desenneixement
(Ir Er slal ps ir Mi( gla' (rol alón

davant d'Alernan ya, linvia P.14un veritahle de.nstre.
rom
Aqiieitt rtemestr,
netural oferte, el trontnll de la
unitat de l'Irliperi. Essent
rilemenya un fet basar
sobro la proeperitat, no regiatia
eln mil-nora embate del xaerifiii
i de • radversitat. 1 ate( en el que
ha gentat I mnrt n Stresemenn.
Aque s t polftir que en un nitre
prife batirla pocht esser un segen Thirr s . ha raigut vrnent
per les difieultate ineuperahlpe
na g eliztee de les divisiann dele
perlit a I per In Bulla dele

vierrtit

Es-

lafs de In Confmlernr:d.
El primer arte de Stresemann. ron eerear al Rin una

capinilacl O lionrcw q . he' va
pea aconseguir. Fine a la darrera selmana siete/ubre hagua de mannenr la rese:tewie.
Cont a eustielil b n . 13 d'aquest
fe!, la sil:1mM fautnriora erepftjtorà iit' • :il en (hl. A I lt L1 hl
havie nna dr t milions
de persones emb Pis bra g :ns ple_
ga!s,matit ingut s per l'Entat perbraefig
que fessin la va za
vagons i vagene
etrigitt s .
de hinlete Baar eaa (ti ltin.
Tal el pat .: a'aea v l tinfonsant
davant d'un invol enorm e de
1131P moneda. )1alerit' tot,
ara! 11:1Vt . 1 . -~ pOrltr 1 . 014 t0 t rarkea (l'imita rapitulitona honrosa,
malgrat o o ir la tileueurol e I
°muda sobre Aletennya i ,mbre
van« 0ot% Stretut 1101'N011/1
nemann lenir Itt foren, va
tenir el et,mhze enorme d'anun_
ciar la fl da 'la resisthiha 1
(l'abolir lomee 1 . 3 orifenancee
dictarles per lluitar contra
FrE
arrei raer..en dr fr a‘xla,
begue en momea'. d'optime:eje.
Sombiava qee ettresemann epe-

ra y a sobre un ven! (lar amb
França res9e3te- Finaban-lila de
la reeistencia, , respecte de la
represa .l e t treball a 1 , ' • A regions
ocupades, respecte del pagament de les reparamons 1 de
l'evacuació de la Bulle. Es nega, perb, a les "emites llores,
qu e no hi havia res d'això. El
a..e hi baria jme ho anat sahent
el públie: França es negava et
parlar de la Ruhr amb Berlin
iniciava tractos private amh lee
autoritats tocata de la zona
ocupada, i sobretot amb els industrials i les gratis firmes de
la Ruhr. Aquests tractats. avui
encara duren. No s'ha arribat
encara a cap acord complet.
Pere aixa fou un cop mortal
contra la torea moral del Gabinet do Berlin.
Mentreetent, no era pas
menys dramatice la situad'',
Interior do l'Imperi. Despees de
la capitulació al‘, la Ruhr.
rebelava Baviera. Que volien els

revolucionaria de Baviera? Qui
ha cap el club volienl lli ha a
Munich moltes classes de n'u_
cinnaris. (mis ja trine) exrlicat
1 rnoltes ganes do fer Ole ize:
ganta. Els baveresos autentica
voten, sembla, la @mereció pura t simple. per salvar-se del
desastre. El3 bavereeos d'arrop_
ele, com Von Eliar pensen amb
la reronsfructiö d. : l'Imprri sota la supremacia. no dele Hohenzollern, sine de la dinastia
dels Wittelshach, volen, (tia?)
es que la rnittoria ratblien d'Aleinanya goviernt la majoria
protestan!. I 1, elm prussians reaerionaris, e igrets a Berlin,
com Luden ff no mitin ben
. e'fblfes Trlitza`
rieres muniste corrents i deu
mes que n'hi ha est ignoren iracord seropre 11111" es traetit d'atacar la forma del Oaliinet Stre_
ermann. La seva bestia negra
era el zneiali g fn i juro l'elfo.ding. "De manera---deia lidiar
en un disetire de Ilavors - que
Ilaviora ha de paear ele impost2
tos que isa posat el ¡iien Sorialista Ilrlfertlin g ? Mi(?) mal!"
I Streeemann. que davant de
Baviera s'ha mostrat esperinlment feble. drseruhnroist a rf.d.
(A rdin g. Pera a )(m' ir! ' no esli_
alteren pas 113Vtil
encara Soeialistes al ministeri:
Izollinann . fi l'irllerl o r: Redbrueh a la Juseliria. Els ba y oreses ataquen rada die mes.

Comenern la erva furiosa cateparyft contra el marxis y ne i els
hirma. T Stresernann. nuda feble
m ida que s'aixoea seinpro

mes la ven reareionärja i ste_
haixa la ven serialiela, hoine
compouroda i d'acords. cansan
un ele sritons la direeeht
vent. De . embarea els . sneinlistes en Mor. Perh Beviern demana encara rnA ,z. Ni en ferien
pron amb l'a y er requinent In
ron st ituMd (fe Wel ienr. n'Ah
hnver preclamm la indepentlemi.
rin de
it baveres. ami,
haver enspitg el pecamen t dele
lame n tos. Voten el cap de Stritst maiin. Ja el tenme.
Amb això s'arriba a la nit del
8 d'aquest mes, a la nit del
cop d'Estat a Ila edneseria. Mal
s'han fet els gegants Cuna es
feren aquella nit a Munir i mai
un ',Mili,. cebert de milcul com es cobriren a la rCrvrseria els noms de da liolitica
haveresa, Stresentann no cap
aprofitar-se d'aquest
Malgrat els consells del :ea ministre de lla Cre y era, de Von
Seerkt, que era partidari de
marcar contra Munir, Stresemann queda amb els bracos
¡ilegal s.
Davant d'aquest fe!, els socialistes en redreren i cts !lancen decididament a l'op0Sulid.
l'ere, no per això eles dretes es
posen al rosbif. del ~venez..
Per antipatia personal pulses',
prisor reenrilant la primera
forma del Ministeri, len dretes
frirmen amb els eorialistes a
Passa el que ha de
pasear. Els uns ann el pretext
de In p0Illica que Stresernann
ha te! a Snximie i a Turingia,
els altres anula el pretext ab‚urde del tendeneialteune
guerra del randeller, voten rom
un sol borne la deeennfianra.
1 Stresemann enu definitivament.
Tot això barrejat amb tan.

fet característic de la vida dels
pobles que coas Alernanya o Espanya tenen una p i eutica pobre: la ineonererila Stresemann
•
trobat que el seu mateix
partit se li ha fos a la mii. El
primer amic que el tea{ fou
S'infles. Despees l'abandona
tothorn. L'abandona. malt abans
que migues. el president de la
República. Ebert. Ehert, que ,a
Alemanya fa una politice personal fama issima. na sembla
avui confiar mas que amh
general Von Seeekt i els seus
mil saldats.
I rraquesta manera tau Stresernann, despees d'haver
tat iota la vida i haver-se preparar incesantinent per a la
Cancelleria Imperial. A Stresernann, gran parlarnentari, ti ha
faltat el geni de l'home
Desprti s d'haver fet compromisos a (treta i a esquerra no ha
sabut firmar, en el moment precie, l'embranzida Tarei4. Fa
pensar atnb flriand. amb Nitti,
sobretot. Gran talent , borne infinitament superior al son
no ha sabut, però. viure
• dins do des febleses del poble mateix. Per a Alemanya
massa parlamentari, maese escrupulds. rnassa angles. I de
l'alter cantó falta! (In la retòrica ele la mit de ferro.
Sera l'Ultim canceller parlamentari Stresemann? Sitió he
Os pne se'n faltare. A l'horitzd
flau hi ha mAs que la dictadura
miditar i un home. Von Seeckt.
Tot landre, seran perita.
Josep Pla

Un Govern interf
La Premea europea, i sobretot Ea len/mira, goineitreix
considerar (olla a inferí el 110U
(invie rte presidit in , r Marx. Exteriorment, s'asentbla al calgut Ministeri Stresemann, i fins
rtipee:t . persona t ge figura en el
non a oven) ainh la cartera
cabila' d'Afine: Estrengers. En
•
pu ffl.
pa.% uI "Berliner
Tageldat" quan din que el Gabime Marx es la reeiTiciA dol
Galrimmt Stresemann. Perb
el fons la diferinria es notable.
:g oldre el Oavern Stresemann
era prhplanient un Govern
e nali r i nS deg tirmet a governer I a
dilu i r'. e l Oovern Mnrx es un
conjunt de minislr( s s temporere
quo no 1A altra niissió sinó la
de preparar los imerximes eleccions. destinnifes a reeoldre el
pradit ema polit ir.
Per rtixb es compren que en
els enmentaris dednats a la
darrera crisi alemanya. la quasi
tots,lit ist tiPIS peritidies de Hei'tus allnefeixin a la ¡inminencia
de les eleccions Morahnent, les eleecions Inuirien
(le celebrar-se eit el Illes 111' juny
de rana' 112 1.Pe rh predomina
Pi parer que seran conVorades
per id vinent loes de febrer.
lies perneta ol alinisteri non
rom iii alinisteri inleri. Itaura

querps. El "Servei Parlamentad Socialista", M'ene de la mtnoria del Reichstag, tleßprós de
remarcar els antecedente antipaties per als socialistes que
tenen diversos mernbres del
nou Govern, escriu:
"L'act itud deis socialistes se_
rä determinada pel programa
governamental. Considerem el
Ministeri eme a transitori,
dimarts vinent obtA un vot, de
conf Mina, el jutjarem pels seus
art eib"
Tanmateix el "Vorwaerts",
ineinna que ele socialistes to
posaran destorhe a l'obra del
Govern nou. resignant-se a esperar los eleerions properes.
Si el ReirhSlaa no dones la
sena confianca al Govern Marx.
que 1A majoria pròpia. s'aniria
probablement a la dissolucid de

la Cambra. Aquesta era la solu_
(la proposada dies enrera per
Streermann. i no acceptada
aleshores pel preeident Ebert.
A. RovIra I VIrgIll

LES NEGOCTACIONS
PER ACONSEGUIR D'ANGLA-,
TERRA UN CREDIT DE MIL
1\IILIONS DE NI AlICS OR

Cohlenea . 4. - En desmonten
le 5; informarions publieadee
aquent metí per la Pum-tse do
13OVItill, en les quals eeassegnra y a que le g negociacions reterento al crèdit britanie de mil
milions de marre un havia arribat a un resultat satisfactori.
Una nota oficiosa din que
l'esmenterla noticia és prematura,
Als cerdos ben infermats es
declara que aquestes negociacines que tenien per objecte
restabliment d'un enedit de mil,
miliane de mares or. l'oren interrompudes pele anxtesos. ¡
quo eta alernanye no han acuno
seenit finn ara que sigui!) re-,
preses-Havag.
EL GABINET DE L'IMPF.RI
LA QCESTIO MONETARIA I LA
BUROCRACIA
Berlin. 4.- El Gabinet de l'Inmeri
aprovat les mesures que tenia ea
projecte el comissari de l'Imperi relatives a la qiiestió monetAria i a la
simplificaci.3 de Fert g ranatee administratitt. mitjançant la qual es reduiria
el nombre de funcionaris..-Haras.
ha

EL PROJECTE DELS PLENS
PODERS
Berlín. -1.-EI nou Govern ha
resolt presentar al Reirhstag.
tan aviat tom llega la
derlaracia ministerial, sin projulo de Ilei auloritzant el Goa-era per afaitar totes aquelles
mesure:4 que es creguin indispenstables i ur g ente a rau3 a do
l'anguni4 esta t en què es troha la pohlació i del despreitigi
dels Poder; públics.
Oeupant - g e d aqueet assurnpte.. el eanceller Marx ha canteronriat arnh ele cape de diverella perlita politice, i rohe a última hora d'ahir a la tarda ele
"leadere" soeialistes i nacionalistes, deis guata rimen la silo
esmentat proolio enrrera
jet

o.

En cas d'ésslAr rebutjat el dit
projecte, el president Ehert A111. - ,rif7atql PI erneeller Marx a p egue dissolgui el Reichstag. -Ha
-vas

Egocentrisme 1 Dorslanlsme
No la un secret per a cap catete que Pescriptor Ettgeni
d'Ors, un tenme pontffex de les
Potree eatalanne, escriu peribdiearnent ti l'"A B C" de Madrid. En la (farrera crónica trobem aquest paràgraf ple de
sube! anea:
"Pero esta ineorporarbin. ya
magminima. a las normas unitarias del mundo; esta actitud
tan rigurosament elegante, de
ganarla latinidad, ¿no son las
mismas que preennizabarnos,
bao" ya algunos arios. para los
jAvainee andaluers-Saleverria,
que intervino entonees en la
(mesan:in. me guardara

ti!'

exhorlandoles a renuncia) al tenla facit, al encanta
medieere, nl prestigio turbio.
de tanto orientalismo. y tanto
alivio 0. y tanta brillo metálico,
y tanta n ' oren'. y tanta 111011ede enniplar amb l'aquiesrenria ría corno en liviana, si no venal
del Ileirlistag.• .‘Itir baria de
costumbr e , suele eolgars, a te,
presentars e Marx (lavara !a do lo andaluz? ¿No son Iaa
Cimbra, demenant a aquesta mismas en que madrugaron Ins
un vot ele eonfianen. ii aquest juventudes 'de Cataltifm, guando,
•
li ha colar eoneedd, no turliare diez aaos, eran en Emeners abast pm el (runa
fia las ttuis ricas en sentido de
llena dels parlits per it es1 a- lo universal, aunque últimablir un llover, 1) . 11fPrS, ts i a dir. mente hayan ilevallo tanto en
•
eariteler Politio• ( n eo quo
la larva que ya parte de ellas
eh ele( tors hagan _no, por cierto. In de los pinmanea! l'orinntaoM futura de -la
tores. g ons hm! e (ni retroceder
polit ira ;re/m/1011ra.
dA aluna hasta el pago, en leo.
sociaEls narionali s tes i els
ear la loan por la pelliza y en
listes han quedat fora del Mibienhallars e con tan triste diemrs na mai
nist dii, Aquesl
micitteidn?'
rae:soler erntro-drein, 1 li surEta mig de l'obscuretat, que
eeeix el (pi e pa ss a a laiteC les
part As culpa de la retòrica
remedies. Es r om_
sil tracio/1
del senyer d'Ors i en part culpa
batid rrels mista ls. &lis
Argans de la dreln, la "Kretizer d'haver retallat un parttgrat
setise exliat, • tar els iintevedents.
Zeinine". s'expre.sa nieit
prou he del quo
t. si Marx ertiti riVder gua-ornar un hom santona
Ors, abans
bridi una inajoria eirnini n tan- sol dir el senynr
(s ial, s'equivoca grennund. Els Nonius. que alli un es oil, alll
N'ol dir
naciona l isles lenon cap desig d'e fer-li itn seniblani ser- hl ha l'elechneia. D'enea que
•
Imix que. al randavall, el cli ha deixat de premidir-/oe,
nebinnt. per In me y a naluralesa, els intelleetuals de Catalunya
reta i ts,iinal a catire arfe la no n'encerten una. Ell era el
tutela dels soeialistne. i ja es far: al far se n'In' anal. a Ma..
drid. La naelra mar es a lea
sahnt el que nix0 vol dir."
tosques. No es estrany que els
D'una altra banda, pis
listes es mostren una mica es- naufragis sovintegin,

ET. GOVERN RAYERES 1 L'F.VENTUAL DIMISSIO DE VON
ENILLING
Manie. 4.-Sembla que el Gahinet
haveres s'ha ncupat ¿'examinar l'actitud que cenviadria'ailliffilauten Cas
d'una eventual dimlssiel jel , en ciarrec per von Keilline. - Havas.
DIMISSTO DEI. 'MINISTRE DE

FINANCES BAVERES
Munie. 4.-F1 ministre de Finances
baveres ha presentat la dirnissi3.-11aVas.

VN REPRESENTANT TRANCES
'AGREDIT 1 RODAT
Berlin. 4. - El senyor Lecomte,
agregat al C(onso'at de Frano a Munic, ha estat agredit i robat-Havae.

Els terratrèmols

UN ARTICLE PESSIMISTA DE
M. LACNAY
Louis tie Laumiav, membre
de l'Academia de Ciències da.
Paris, es Ilitira des de la "Itee
vue de France" a des mes me.
ilangioses ' , d'oxides i ale pes.
SiMiSirles nieS negres, ami)
liti del reeent catarlistne
luir al Japd que M.I.aliney atritelPiX en part a la imprelisi6
humana.
11. Launav diti des de !a "Ree
VUe sie France':

"Ele estudie sismológics sön
petate II cap al Japó amb 1111
detallisme i una paeienria in-,
finites. Els nmpons han esta!
PIS prilliers en cliMixar tas
I'° sismics utilitzats erren al 'el
món, els guate permeten
senyalar les regjons perilloses.
Esgarrifa el pelsar quo aquesta
mapas serveixen preeiSaalellt
10"I' i• onstatar que el perill ro
ha pas privat et . e n allSt'atte istelulals en leS regions prA
ribioses, sobre les ruines d'aLs

ves

tres chites.
Els japatiesas saben perfec -i
tament que estan expesatn a un
desastre sismie cada sis anya
i mig i no ()Watt!. aexò, alli,
nit preocupa 3 ningú.
Els stembleas uo han estat
¡loa s afori lina le ensenyant al
pobli' les vandivions . ile vida
els mitjans do fer rimes pea
rillnees lee ronstruccions.
Si la darrera eatastrafe ha
assolit proporeions espantosea
es ilegal, en, part, porque el pos
ble japones desoint ele ronselle
dels sismblegs, u o volgud
arceptar les rases do barnbiN
i ptsper, adoptant, en eanvi. le*
ennstruceions antericanes. 1:14
ras-eacels l'oren els primer,' el
tambalejar i eaura. El petrolt
i el gas ban contribult lamba
molt a 1a mortabtat.`
Fel i tot, potser es un% altea
excessiu que el senyor Eugent
d'Ors vulgui convertir un alm•n
ple ras de deserene en un Mil
plaeatnent d'altea valor idea%

'1
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MARA 05,5 [AME DE MIRO FI NORD 1119AliTil
SUBSCRIPCIO PUBLICA
DE 100.000 OBLIGACIONS VALENCIANES NORD
5 'i2 PER 100 ANUAL

Vídua de Lantz
ha mort a l'edat de 68 anys

La Companyia dels Camins de l'erro del Nord d'Espanya, amb el fi
d'atendre a la millara de les seves línies i serveis, ha emès 300,000 Obligacions Valencianes Nord, 5 i mig per 100 de 500 pessetes nominals cada
una, amortitzables per sorteigs semestrals, d'acord amb el quadro
estampat en els t í tols, en un període de vint-i-sis anys, que començarà a
regir el 10 de juny de 1924 i acabarà el 10 de desembre de 1949, amb cupons trimestrals p agaders en 10 de març, 10 de juny, 10 de setembre i 10
de desembre, vencent el primer el 10 de març de 1924.
L'emissió està g arantida per hipoteca especial sobre les línies a Minansa a València i Tarragona, Carcagent a Gandia, Gandia a Dènia i Xàtiva
a Alcoi, i, en general, la subsidiària de les altres línies i altres béns de la
Companyia.
De les 300,000 Obligacions sindicades es posen en circulació 100,000
títols, amb valor nominal de 50.000,000 de pessetes, que han estat presos
en ferm pel Banc Urquijo, Banc de Bilbao, Banc de Biscaia, Banc Espanyol
de Crèdit, Banc Hispano-Colonial i Societat Anònima Arnús Garí, i seran
ofertes al públic a Madrid, Bilbao i Barcelona als establiments esmentats
i llurs sucursals i filials, EL DIA 11 DEL PRESENT MES DE DESEMBRE. •
Es lliuraran a l'acte del complet pagament de la subscripció els títols
definitius, que seran admesos a la cotitzaciö oficial i a la pignoració al
Banc d'Uspanya, el mateix que els altres valors de la Companyia.
El preu de su bscripciá serà

1

95

Havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
(

Els seus fills Aida, absent; Berta, Ernest, absent; fill politic Josep Mestre Mitjans, filia política, nets,
germano, germanes, cosins, nebots i parents tots, en fer saber a Ilurs amics i coneguts tan irreparable perdua,
preguen un record en les seves oracions i que se serveixin concórrer a la casa mortuòria, Bruch, 93, a les den
del mati del dia 6, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial i d'allí al cementiri del Sud-Oest.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

~KB
En Jeroni de Moragas i Rodes
A redat ole 6; anys i després de
penosa malaltia, ha mort En Jeroni
ole Moragas i Rodes, agent de canvi
i borsa, persona molt concguda als
Centres bursätils i bancaris, on
infinitat Tatnistats
comptava
simpaties, dona: el seu caracter afable i simpàtic.
Reloj la seva familia el nostre més
sentit condol i en particular el jove
En Jeroni dc lloragas i Gallissi.

per 100

o siguin: F'tes, 475 per Obligació
Els pagaments s'efectuaran:
Pessetes 50 en fer les demandes.
Pessates 425 el 18 de/ present mes de desembre, contra lliurament dels
títols def:nitius.
No hi haurà prorrateigs: La subscripció es tancarà tan aviat com
quedi coberta.
LINNOCS DE SUBSCRIPCIO
A BARCELONA
BANC HISPANO-COLONIAL - SOCIETAT ANONLVIA ARNUS GARI
BANG URQUIJO CATALA i SUCURSALS DEL BANG DE BILBAO
I DEL BANC DE BECAIA.
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Institut Quirúrgic: Directors, els doctors Emili Moragas, Sixte
Pérez, Girona, 24, principal, segona

La Camina ole Comen; i Navegado', (l'aquesta cintat, ca la sessiú darrerament celebrada sota la presidencia d'En Joaquim Cabed i Rovira,
s'assabenta satisfacció de les
gestiono de la Presidencia relacionarles amb la Kit:signad() de representant del- Consell Superior de
Cambres a la Comissiö non-llenada
per a la reforma de les Ordenances
(I% M'iones i de rassistencia d'una
repre,entació de la Cambra a la visita feta a S. ?ol. el Rei per tal de
donar-li gràcies per les disposicions
recentment dictades per al d'hin del
coló a Espanya; de que, d'acorol amb
les dispoc,icions vigents, sotscri zue,
junt amb la Cambra de la Indús-

tria. la proposta ole candidats per als
càrrecs de vocals patrons i suplents
del Comité Paritari. grup duque, de

la Cornissió Mixta del Treball en el
Comen; d'aquesta ciutat; d'una comunicació del Mini. , teri d'Estat assabentant que havia tramés a la Comissin encarregada de l'estudi i preparado; dels convenis de comerç, per
tal quz el tingui en 20111p1e III la
negociado:, dcl tractat amb els E3'
tollo Units l'escrit ole la Cambra relatiu a les disposicions del Govern
ole Washington sotmetent a optaren tolla la importado:, de imites i verdures; i, entre abres assumptes,
les favorables noticies rebudes guata
als drets aranzelaris dels cases de
capells sense armar.
La Cambra confirma a En flaunte,
Griera en el canee de representant
seu a la Junta Provincial de Proveíments que havia de constituir•se
rord anilt les darreres disposicions
dictades i acordä oradherir-se al brmo l uet que s'organitza en honor de
N'Albert I. Gache, cònsol general
ole la República Argentina.
La corporació faculta la Presidencia per proposar els nonts de les
persones que en qualitat temesentant del Comen; i d'Agent de
Duanes i de funcionad del cos pericial ole l'esmentat ram Ingin formar pan. d'acord ami, el Re j a: &crol de is de novenihre darrer, de
la Junta encarregada ole la
Cid i recaptació deis o!rets o 1 i11 IIe.: ti.ls de Pilones.
A proposta de la Cornissiú
.m,.0 Eco:: 1 11. • I:: 4 .• 111' 15 Ofdä oradreçar-se al seafor pre.ident
tlel Director/ M i'dar ea ottpUca ott2
s'entaulin negociacions adreçades a

qu e no arribin a aplicar-se les dis-

posicions dictades pel Govern del
Brasil d'acord azul) les quals des del
primer de gener vinent haurien de
pagar doblats els drets de l'Aranzel
d'importado', traguen país els produeles procedents d'Espanya i solécitar la derogado', de la Reial ordre
de 8 d'octubre de 1921 per la qual,
lenint Cl, compte les circumstancics
extraordinaries a qué eslava subjecte el tra j ee 10 11 aquella data, es restoldiren els drets de magatzematge
i paralització ole material, s'autoritza a les Companyies per oluplicar la
durada dels terminis reglamentaris
d'ex/le/lidio i lliurament i per augmentar una Meitat mes el de transpon i seis concediren altres faCultats de carácter extraordinari.
Acorda la (:anibra reiterar les demandes que en diferents ocasions ha
i.a-mulat en favor del restaldiment
(lelo Triloinal, de Comen:. que (,11S-

titueix una 'aspiració dcs de
temps manifestada per l'esiveCanana i per les abres del r ,.
s ' aprov•ren. amb el dictztnien
ComissiO de Legislad., rel..•
l ' esmentat assumpte, altres re , .
a demandes formulades per I
deraci;, Nacional liouelera O
pro.decciú de la ésa indústria
formado') de les llistes de p..practics cridats a intervenir
suspensions de pagamento el.
de regir duran) el vintnt any.
Aixi mateix s'aprova
dic:
de la Comissió conjunta de
bucions i Impostos i de Cola, tenor relatiu a les modificados.convindria introduir en el rec
tual de l'impost del Timbre so ,tiroductes envasats i altres

de la Comissia Arar
quant als drets d'impc.rtaciO d
xinet s de boles i a l'exporta.

mens

BANC DE BARCELONAI
Aquest Bane a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra 1 Venda de Valors,
Benovacions, Conversions, Canvi 2 , Agregació de Fulles de enpons i Revisió de !listes d'amortitza: l ions.
Adrneten dipòsits i tota mena de valors

,
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EL VIATGE

REIAL

Els sobirans ahir al molí arribaren a Madrid
EL GENERAL PRIMO DE RIVERA, EN UNA NOTA, HA DIT QUE CAL ESSER ORB PER NO VEURE QUE LA CONFIANÇA DEL PAIS ES ABSOLUTA, I ANUNCIA EL COMPLIMENT DE LA SEGONA PART DE LA
3IISSIO DEL DIRECTORI, EL TERMINI DE LA QUAL SERIA TEMERITAT
FIXAR-LO ANTICIPADAMENT
premsa estrangera i
i la politica italo-espanyola •
La

la Cambra deis diputats un comentari
dels darrers esdeveniments, on brilla
aquesta perla: "Les Ilustres relaciono
espirituals ando Rússia eón exceHents;
durant els mesos que es produi l'ineiehnt de Corló, rúnica Premsa que
mostré simplitia per Itälia fan la
Premsa rasen."
'fletas ad les "mides" que Itälia
dóna al Qual d'Orsay. No n'esperiivern craltre. Que lii diu el Teles?"

BALANÇ D'UNA VISITA
Continuen els diaris estrangers neu7--,e del viatge deis Reis espanyols
• iffia. Entre darrers
els
comentaris
eguts, cal rentarcar el ci'August
ivain al Journal des Dibals.
aci la traducció:
L'ARRIBADA DELS REIS A
-Ilom parla molt. a Itälia. despees
de la visita del Rei d'Espanya a VíaMADRID
Manuel 111 i a Pius Xl. de l'alarA dos quarts d'onze les tropes cocausada a França per aquest csbriren la carrera, ricupant els llocs
. ..niment. Nosaltres no l'harem
..rcada. Els nostres collegues trans- prèviament designara a rordre de
i,lains han pres per alarma les a r re- placa.
Als carrera tui hacia mitones forres
ans de circumstància d'alguns da. promptes a dissertar sobre un viat- de guärdia civil i seguretat.
Davant l'estació formé una aceta d'apariencia sensacional. Però el
reial, de gran gala.
món politic francés no ha sentit ni dó de rescorta
Des de les deu començaren d'arsent cap inquietud per racostament
autoritats, personaitalo-espanyol. Es natural que Itàlia i ribar a l'estació que aliaren pasEopanya, els producte; de les quals es , litats ai comissions,
l'anclen. oil ocuparen el Roe
fa:1 la competencia. concloguin un sant
priviament desigual.
tractat de comerç en cl qual cerquin
Les andanes eren a dos quarts
de/relegar • aquesta competencia. Es d'onze totalment plenes. essent per
igualment natural que aquestes dues això impossible enumerar nominal•encies !latines i mediterränies cer- ment alguna dels assistents.
Caugmentar liurs simpaties i d'esA les onze nierays tres minuto enayer listes Iligams. Eranea potén- trà el tren reial en agulles, als acords
latina també, no en sent recel. Té, de la marxa reial, tocada per la ban• la seva banda, conclòs recentment da del regiment de Savoia, macariractat de comete del qual en de- regada (le retre els honors corresi a el manteniment i el cleseairotIla- ponents.
raent. malgrat de les recriminacions
En aquell moment, i obeint a inaquest i d'aquel Sap que cls espa- dicacions de Yautoritat eclesiàstica,
vots
anàlegs
tot
i
cls
escals fan
les esglésies de Madrid tiraren al vol
•:11s de les Hiles germanófiles.
les campaneo.
ira només existeix en la imaginaEls Reis baixaren del tren entre
d'alguns publicistes italiano, curo- aplaudiments de la concurrencia.
, de donar a la visita :'Anfós XIII
L'alcalde, senyor Alcocer, s'aran• impon:inda que la resta del món cá i Regí un breu missatge de saludóna.
tació, que han publicat els pernoAquesta imporläncia. si de cas. és dics.
Els Reis sortiren fora de l'estaremes d'ordre protc,colari. Sa Majestat católica ha visitar també el Sant ció.
Una esquadreta d'aviada>, formaPare. Horn coneix els detalls d'aquesta cerimònia. cl programa de la qual da per uns onze aparells. vingué vohacia estat minuciosament elaborat a lant damunt del tren i fent arrisca1-/s cancilleries de Madrid,. del Quiri- des evolucions.
Després els aparells volaren danal i del Vaticä. El fet que el-Papa
consentís de rebrc un cap d'Estat cató- munt la carrera i mis tard durant la
tic que criara a saludar al rei d'Itä- desfilada damunt el Palau Reial.
En entrar a la placeta de l'estació
l'a assenyala. es clar. una data en la
bis:6 r 'ia de la Santa Seu. Peri s'hau- cls Reis pujaren a un landó descocomençabert.
emprenent la marica al Palau.
ria pogut produir des del
I'recedien el landó els batidors de
mea: 7 aquest segle si cl senyor Lou'.• mis ben aeonsellat, hagués visual rescorta reial i seguia una sudó del
'J'o XIII en ocasió del seu viatge a dit cos.
Darrera altura un auto ami/ la
iIama. Des d'aquest moment. el PaAnfús de Borpa admetia el principi de la doble vi- Reina Cristina i don
- . Avui la Premsa mussolinista treu bó.
A continuació anaven, ei un
iclusions esclatants del pas d'Ar.NIII. Proclama resolta la qües- altre carruatge, eta generals Primo
romana. També L'Osserva t orc Ro- de Rivera, Milans del Bosch i maracaba de posar les coses a lloc ques de Viana.
aquest afer,
Seguien altres cotxes amb les intm article of iciós. En
.71 en tota la resta, la Premsa mus- tesses Isabel i Beatrita don Anfús
,eista fa mans i mànegues per pre- d • Orleans, els generals Sanjurjo i
• ar sota un aspecte enlluernador Martínez Anido i altres persones del
seguid.
actes de Ilur duce.
I.a nota curiosa de la jornada
Itt co que es refereix a França. es d'atan fon la presencia dels somede constatar que el viatge (rAn- tenistes
nmadrilenys.
XIII ha donat ocasió a la PremA la plaça d'Atocha i trajecte se'n
al Govern italians de pronunciar veien alguna amb llurs mosquetons
ira nosaltres una veritable nfensiva. Rernigton.
•
nostres veins no ccneixen altra
Després es trobaven concentrara
aa que la crabaixar Franca per en major nombre a la Placa d'Oiear Itälia. Itälia, ararais ells.
rient, tan n'Id hacia més de sis mil,
devenir l'eix de la política euro- part dello amb armes i tots, 110 obs. Alzó es: da italians elitten a tant. arillo els braçalets dels color,
rça i a Itälia: Adeusiau!
La gent mirava els sometenistes
ianmateix Id ha molta d'efervesda cerebral meridional en aquests amb la natural curinsitat.
Quan els Reís arribaren al l'atan
'es plans. Atnb tot. • es comunica. i por engendrar incidents desatara- sortiren a un dels balcons. presenciant
ks. Dissabte mateix se'n produí
la destilada <le les forces que havien
Amb mona de la publicació cobert la carrera.
' Pientowte d'una lletra dat / empleat
La desfilada dará des de dos quarts
enmerc francés a una noia de la de dotze fins a tres (itiarts de dues.
jode
litat. nombrosos cscamnts
Passà primer la infanteria. &aves
han recorregut els earrers de To- la cavallaria, seguidameat rartilleria
Les
França!"
cridant: "Abaix
i en últim lloc la guindia civil.
•aritats haeueren de valer-se de la
A Is dues de la tarda, després d'esnostre
Consalat,
el
;a per protegir
coltar una última eciamaciú deis sofrauCercle
el
Lc,merc
i
Cimbra de
metenisies i dels encuriosits, es retiBasta mimes de divulgar una deraren els Reis a esmorzar.
orisada d'un francés inconegut per
Quan els Reis es disposaven a puVe'Ve:S.
comencament
mear
un
•
jar al cotxe, a l'estad i del .Migtlia,
rorrierc delta Sera ha exagerar en
«Ventee el públic isla destacar una
que Itälia no ti encara consciia- cmnissió dz subalterns de Correas,
de la seca missió. Mes aviar cal oferint a la. Reina donya Victòria un
ire que en te massa. Ficim se'n Con- formis ram de flors.
,: encara MiS en Ilegir les "celaA la Porta del Príncep. al Patata
ions del =tela duce. En el seu re- esperaven l'arribada dels Reis divert discurs al Senat hom rem a rcà
sos periodistes fotitgrafs, creguts
ees fases inquietants . En rallarució eme entrarian per allí. peril veient que
• el mateix duce prnnunciä el 12 els cotxes entraven per la pnrta tic
novembre a la cerimónia de la di,- l'Anneria. creuaren el pati del Pa' imció de la medalla de la imite.? lau i allana a rehre'l a la pota prin.i iana, hom remarca un passatge no
, nys edifican!: "J. no sé—digné el cipal.
I.a multitud s'ha retirat sense que
siayor Mussolini—. si, en la nieva
qualitat te cap del Govern, certament ocorreguessin incidents.
Després els Reis , infants i el geen la me y a qualitat de feixista i d'iPrimo de Rivera han sortit al
neral
declarar-vos
que
deure
tal:ä, tinc el
desfilada de les
paso- la unitat no él encara perfec- baldo. presenciant la
to..." Qtqi li manca, dones, a Itälia? trovo, sometents i exploradors.
Duaatit ii desfilada per la Placa
II an pvIr t a sursar que la _seca uni(iesprés de l'anexi6 de centenars d'Orient, les tropes himen (hiede de
rnils ( a/loaras i dels alemanys er mostees (le simpatia.
El general Cabandlas, qui comanTirol. era mis que perfecta.
FI 2e de novembre. el senyor Mus- dava la brigada d'Ilúsars, fou aplaudir.
lolini ba cregit un deure d'aportar a
EL

EN PRIMO DE RIVERA A LA
PRESIDENCIA
A llos quarts de sis ha arribat a da Presi&ncia el general
Pritoo de Rivera.
El general ha agrait l'actitud do la premsa espanyola en
informar al públic del vialge
retal.
La "papeleta" — ha afegilera forca difícil, pert) s'ha des-

enrolllat felictuent. Tot
fet a la illum del dia; per aixú

no fine res de 11011 per comunicar-los.
Ara vaig a reunir el Dirne Inri i si parlessim d'algun assumpte potaje o hi llagues alguna cosa, ja els donarem nota
a la surtida.
'Vaig a cursar un telegrama
a les autoritats de Saragossa,
remerciant-les per la rebuda
que han fet als reis.

LES MANIFESTACIONS
DEL GENERAL
PRIMO DE RIVERA
El President del Directori ha dit,
en una nota oficiosa facilitada a la

Prernsa:
"Hauria volgut donar una nota mis
a la Premsa de Madrid, com
.
ho vaig fer atril, la de Barcelona , viró m'ha mancat el temps materialment per l'anunciació de la idea.
Komm s diré que respectade ce fe.
esperanea i fortalesa que Espanya cm
dina. desde Cartagena a Madrid , pas ' ato per Ilfín-eia. Valencia, Palma de
Mallorca. Barcelona i Saragossa, ens
anima mes encara. ens obliga a prosseguir la rosca actuad& despreciant
petites intrigues i desentons.
Cnnsiderem les setmanes transcorregodeo cenn de preparació i aixecament de resperit públic. crafirmaciä
de la seca confianza, j lora orb el que
•
no reies que avui é5 absoluta.
Considerem lambe que cemenca n
comenearit molt aviat la segona pa/1
de la nostra missii. a la qual seria
temerari i absurd fixar-li termini. Dirrarä el que In confiança de la opinió
pública sinónima a la del rci, ja que
aquest no desitja alma cosa que interUretar-la i servir-la.
A base del que 113Velll indient pralrä
el Directori donar una noticia mes
extensa dels seus propinas dan Tuses
n xtensx

dies.
LA REUNIO DEL DIRECTORI
A les sis de la tarda ha començat
el Consell del Directori, soto la presidencia del marques d'Estella.
Sima acallat a dos quarts (le nou i
de la deliberació no se n'ha facilitar cap referencia oficiosa.
El president. que :mara invitar a
sopar antb els capa i oficials d'artilleria. que avui celebren la feota de
la sera Patrona, Santa Bárbara, ha
abandonar cl scu despatx a les nou
(Id vespre.
En veme els periodistes Isa dit:
—No he tingut temps de redactar
la nota que els vaig pro/neme. per
tal com requereix imita cura. ja que
es Merej x a una multitud d'instäncies, sollicituds i mociona que el Directori rep de tot Espanya i qt/e es
proposa de contestar amb molla cura, tota vegada que en alguns casos
ho fa aiirtnativame nt . en altres nega i en alguns concedeix a mitges:
peni, per correspondre a la bondat
dc costes. he redactar unes (martilles, que poden orientar el poble i
encara que no tenen inolta substända, deixen veure quelcom entre
Mes.
acomiadat dels
En dir això

informadors.
DEL PROCESSAMENT DE
L'ALBA

Ciutat Reial.—Pel jutge especial
que instrueix sumad a Valladolid
contra En Santiago Alba, sita /herid auP, de processament contra En
Eeliciit Navarro. enginyer (le catinos, que en loza va intervenir a
Valladolid com enginyer de EEstat
en l'obra que és objecte de la depuració judicial.
Se sap que lambe han estat (le-

tinguts els senyors Zorrilla i Jtili

Guillen.
ELS PARES DEI.S SOLDATS
DE QUOTA
Arnb assistencia de gran nombre
d'interessats se celebrä a la Casa
de l'Estudiant una reunió extraordinaria de pares i tutors de soldats de
(pinta.
Parlaren alguna assemhleistes i
s'aprovaren les següents concia-

sions:
Primera.—Assabentada

l'Assem-

Idea de les comunicacions rebudes
de Bilbao, Lleyda, Saragossa i Valencia, s'acorda celebrar una reunió
nacional a Madrid, per tractar del

programa d'un non canvi de titila
en les gestiona que hagi de realitzar
per a aconseguir els fins de l'associació.
Segoria.—En la dita reunió es decidirä l'ajut que s'llagi de donar ala
homes i partits que desitgin el
trionif dels interessos de l'Associació per mera justicia.
Tercera.—En la dita reunió es redactaré Uli manifest que es repartirà
tot el poble espanyol, perquè s'assabenti de l'atropen cothis contra la
Ilei que cmpara la Constitució lonamental de l'Estat.

Quarta. — Admissió d'homes de
totes les idees que desitgin collaborar a la tasca que l'Associació realitza.
Cinquena. — Redactar un escrit i
acudir en comissió al Directori, perque contesti definitivament sobre la
sort (le la lleva del 1921 que ingressi
el mateix any que ,la dc 1920, esperant per això l'arribada a Madrid
del general Primo de Rivera.
EL DIRECTOR DE LA PRESo

MODEL
Oficialment es desment que
hagi estat destituit del seu
reI 3 de director de la Presú Model. it ronseqüencia de la desaparicid d'un reelös al dit establiment.
Aquesta desaparició ocurreguié ahif, i el trasllat de lesmental cap a la playa de director de la presó d'Avila PS det rPI it amb anterioritat a aquelxa data.
EL TEATRE REIAL
En la Presidencia han facilitat una nota oficiosa relativa a
les condicions nou abonament per a la propvinent temporada del Teatre Reial.
El regi c;olisen seré explotat
pol rninisteri (Instrucció pública i Bolles Arts. per no haverse presentat a la subhasta cap
empresari.

En la primera serie, fins a
Setmana Santa, es donaran '75
funcions, algunes amb preus
prnoilars. misil reduits.
També es donaran toncerts
vi:wats i instniment a Is.
La nnta ancha dient que els
chors seran aquest any molt
nombrnsns i que l'orquestra
tainlii". seré augmenfada.
ELS CONVENIS POSTALS AMB
PORTUGAL
El primer de gener començaran a regir els dos convenis
postals concertats amb Portugal el 26 de marc darrer.
S'Iii estipula qtir per Tilo creetes del servei correos els
deis paisos constituiran un sol
territori postal.
Es crea el servei de les calvos amb valors deciarats,
quals podran pesar fins a dos

quilograms.
ELS FUNGIONARIS --DEL MINISTERI DEL TREBALL
Alguns funcionaris del ministeri del
Trehall Entraren al secretari general
del Directori un escrit amb diverses
peticions.
Els comissionats. en parlar despri/s
amb els periodistes. hart manifestat
que un de 1 1 1.1 es desigs mis fervents
es el que s'organitzi el departament,
perque tal con) esté constituir no serveix per a res.
LA FESTA DELS ARTILLERS
SUSPESA

Anih motiu de la formació d'aquest
mata que cls ha tingut tot el dia al
carrera ha estar suspesa la festa deis
artillero amh mona d'ésser la (liada
de la seva Patrona.
Nalgrat a l'Església de Sant
Francesc de Borja ala celebrat una
solemne missa. El personal suba.tern
es relMi rum un ápat intint i tingueren
Poe festeigs al Collegi de Santa Bárbara.

BARITON BATTISTINI
ES FA ERARE
Un periòdic diu que el celebre
EL

haríton Battistini 11:1 ingressat a ums

convent de iranciscans, a Roma.
La noticia ha causar sorpresa. Battistini, encara que ja tenia alguna
anys, conservava unes bones facultat s .
La decisió (le la vocacid monästica ha estat presa en un recent viatge
artiatic efectum per l'Europa septentrional, i portada a la prédica en
arribar a Roma.
LES ROTURACIONS ARBITRARIES
El dia primor va signar eit
rei a Barcelona un deeret sobre roturacions arbitréMes.

L'arliculat diii aixi:
Arliele 1.—Els que anteriorIn p ut a aquest deeret. posseeirin, por si o per Huno eausahavent s terrenys per ello roturato, tancats, edificats o transformals CII explotacions pequélt forest al s. perteneixent s
a l'Estat, o de propio
deis pobles. podran
Iltir possessid, aliquirint-los en
plena propietat, si ho solliei1 oil do la DelrgaeilIt d'Ilisenda
illutI 5''' dr1 ternlini d'un any. des
de la pnlilIració l laques!
(hiera i pagueuu. el pum just
que tenien els terrenys esmentals, als temps de la seva ocaparid.

2. -- Per tal de legitimar la propietat tEexIonsiti,
no cal .sind acreditar ilegodament. la possessiö previa, (turnia un any i un Iba.
Per calofríes superiors a una
linctérea, caldrà acreditar un
altre any anterior de possesid
per cada Itectérea.
11rlieln

Art. 3.---8lieiceptuin, de t'aplioitoid del present Decret:
Primer. Els terrenys que estiguin dintre dets turona deolarata o pendents de declarad()
d'utilitat pnblica sobre els
quals el ministeri de Foment
diclamini que no convó autoritzar llur legitimad&
Segon. Els que es trobin
sota la dependencia de la Junta
de rolonitzadó i repoblació In-

H Giim is ira II Ti

terior.

Tercer. Els de la devesa de
Castillejos.
(Mart. Les roturadora; efcetundes en les vies pecuitries i
abeuradors.
Art. 4.—Els posserdors de
terrenys compresos en Varticle
primer, qo podran acollir-se als
heneficis d'aquest Roía' dorret.
en els següents rasos:
Quan el terreny no s'hagi
destinat a cultiu agrari.
Quan les roturaeions tuteerumpeivin servituts de pas,
fonts o abeuradors.
No ohslant. pudran legitimar-se les roturar inne quan es
trovin en terrenys que estignin
pesgravats amb servituts
Ta mbd ¡mara n
less roturaeions nuan e trohin
en terrenvs on existeixin servitills d'aigües, constituidos por
-tonto semnre que deixin Ilinre
l'aprnfitament de les aigiies.
Artfrle pagament del
preu del terreny legitimat s'abonarà
per anualitats, en el termini dc deu
anvs.
Els que paguin a la bestreta gaudiran els bene fi cia assenyalats a les
lleis dcsamortitzadores, i els que deixin de fer els pagaments sofriran penalitats detertninades.
Quan els terrenys legitimats perlanein a propis o comuna dels nobles,
aquests cobraran el vuitanta per cent
de la tasació i l'Estat el vint per
cent restant, a menas que es tracti
de deveses o turons d'aprofitament
cornil, per les qual s'hagi satisfet
el vint per cent, i en aquest cas l'impost integre de la tasació seré cobrar pela Ajuntaments respectius.
Article sise.—Quan un roturador.
pel seo estat ile pobresa, no pugui
satisfer l'import (le la tasació de la
parceHa que posseeixi, podré legitimar-la, d'acord amb les condicions
següents:
Acreditar la seva pobresa;
Que la parcella legitimada no
gui mes d'una hectárea d'extensió.
imposaria un
Al legitimador se
cänon equivalent a la renda del vint
per cent anual del capital pel que
sigui valorada la parcella.
Anide setè.—Els adquirents de
tcrrenys propio o comuns per cessió indeguda dels Ajuntaments podran legitimar la possessió amb les
..
segiients condicions;
Primera.—bue el preu eadquisició sigui conforme amb el que fixi
la Hisenda.
Segona.—Que el total import
la venda hagi tingut ingr6s efectiu
als Ajuntaments.
Tercera.—Que aquests hagin ingressat al Tresor el 20 per cent
l'import de la venda.
Quarta —Que els adquirenta satisfiada la contribució territorial en la
forma prevista en l'article duque.
Article vuite.—Cas que no slagin
cemplert les condicions segona i tercera de l'article anterior, podran els
compradors legitimar la procedencia
dels terrenys sempre que s'ingressi
el preu (lel terreny venid o la difeminucia entre tal preu i el que els
cornpradors baguessin abonar a lenhiel venedora, tot aixó en la forma
que s'estableix.

liudé de le reforme electoral No hi be
fió

REUNIONS DE LA DIPETACIO
DE GUIPESCOA
Bilban. — A migdia snrtiren
cap a Vitöria. orillara pol presid,nt. do la Diputarbi, el ricepresident i alguns diputat
Sombln que celebraren (A y erses reunimis ami) PIA 3011S companys de la Diputaciö le Guipfiscia.

Darrera hora
DE BARCELONA
ATROPEL
Abur al vespre un frarnvia
atropellé a !board f:atiela :Intuya, do 57 anys, tallant-li el
pcn csquorre.
Emi estat greu feo trasIlailat
a la clínica del doctor Ribas.
El fet nenrregué al carrer de
!libes, aprop dell de Dos de

Maig.

DE

itliaia *di

li timbra ids Îiibts

MADRID

APAT DEIS ARTILLERS
celebrat aqueoA l'Hotel Rita
ta nit un Apat Intim du l'oficialitat del
Cos ifartillers, per cummernorar
testa de la seca Patrona.
El general inspector ha pro:ranciar
un (flacura/ en el qual, dirigint-se al
u de Rivera. Fin felicigeneral Primo
tar per l'èxit del viatge del Rei a Itäha.
El general Primo de Rivera li contesti. en breus paraules, agraint els

elogis.
INCENDI
Ifuolva. -- Entre els pisos
tercer i (piad de la mina "Castell de Buitrnn", deelarat
un incendi, quedant destruida
gran quantitat de t»ineral. No
hi hagueren desgrécies.

ah

la Stä i el
Ißs lec de "lugre
Holmio" Declerniin

Paris, 4.—Cambra deis Diputats.
—En la sessió d'avui ha continuat
l'examen del projecte de reforma
electoral, discutint-se l'article 4 relatiu al repartiment de Roes, que la
Cornissió hacia fet esmenar en la
sessió anterior, en sentit proporcio-

nalista.
A proposta d'un partidari de l'escrutini majoritari, la Cm-libra ha
aprovat per doscents noranta vots
contra doscents setanta cinc una esmena encaminada a desglossar Farticle 4, malgrat l'opinió contraria
formulada per la Comisan) dictatninadora i sostinguda pel Govern,
sense plantejar ocre) aquest la qüestió de confianca.—Havas.

d'i II preld
Roma, 2. — A propedt de la nota
apareguda a l'Ossolot ore Romano, cie
/a qual en clonacem ahir la traducció
deis parägrafs mis importants, la
premsa italiana, unànimement. fa llargs
comentaris, responent-la i • comentantla. El viatge dels sobirans espanyols
a Roma que havia de servir per esmerece els lligams entre la Santa Seit
i el Quirinal, ha tingut la inesperada
conseqüencia de remoure aquesta tan
delicada qüestió en sentit advers.

EL SUICIDI DEI, FILL DE

I.I.E0 DADDET
COMENCEN LES ACTUACIONS
JUDICIALS
Les investigacions comeneades sobre el sulcidi de Felip
Daudet aporten cada cop m6s
la hipòtesi (fe l'assassinat.
La declaració del xofer del
taxi on fou trobat el cos, es terun inant.
Ttajot declara que era impossible la comissiii d'un atemptat a l'interior del taxi; que ell.
en oir le detonad'', es giré tot
seguit; quo les portelles eren
laneades i que estranya molt
que s'hagi dit que el mort parfa y a una Ilista m'A nonio i direeeions. (plan en el seriós
corcoll de que ton ahjecte per
part deis pulirles no li fou trobat cap paper.
El nfer Bajot es do reenneguda bruna enrulada. Lleo Danart. afirma ara que el SP/1 fill
foil emites nl suicidi pelo anarquistes en descubrir !bus serrets. Felip Daudet, que baria
fogit moltes vegades tIc casa
‚MI, eslava matan; els metges,
en aquesta eircumstäncia veuen
un dels sirupton/es precursors
de l'epilepsia i els eselnuen
cine la fi trägica de Felip Dauciet és M( ; S: de la inettinbaria
de 'la Facultat de Medicina que
no pas de la justicia.

REGISTRES
París. 4. — Amb mona de la de.
M'Inda formulada pel senyor Lle6
Daudet per assassinat del seu fila han
estat practicats diversos registres en
els domicilis dels redactor s del Libermire i als centres anarquistes.
A l'Hospital Lariboisiere han estar
confiscara es vestits del jora Dandet

i esnecialment rahric tue portava.
El xofer de ratito:nihil en el mral
feit trobat mort Felip Daudet ha estat
interrogat pel jufgc.—Havas.
UNA INEORMACIO DE L'HAVRE
París. 4.—Un telegrama de l'Havre
assenyala que óimarts passat va estar a un lintel d'aquella chitar un ¡ove que sea va anar el din següent.
deixant com a direcció seit a París
la del: avis matera; de Es Pp Dendet.

MARROC FRANCES
SUBNIISSIO DE REBELS
Rabat. 4.—Durant la setmana Passada s'han sotmès a les trepes franceses IllleS cent tendes de tribes rebels.—I-lavas.
UN ASSASSINAT A KF.N1TRA
Kenitra, 4.—A la desenibisc?dura (1,1
riu Schuh ha estar trobst V cadävcr
d'un rie erzac iant espanyol. annme/la, Bai tasar Benítez.

creu nue (-I móhil de l'assassinat
fou el robatori.—Havas.
EL CONGRES AMERICA
'Washington. 4. — El Congrés ha
celebrar SeSSiA —Hayas.
TERRIBLE: ACCIDENT
SET MORTS 1 OUARANTA

FEB ITS

Sha feld, 4. — A conseqüeneia del
trencament d'un cable que accionava
el cabres ,ant del muntacärregues
la mina "Nunery". va catire la vagoneta al fons amh tots els ocupants.
L'accident ha cansar set morro i
quaranta feril3. — Hayas.

LES ELECCIONS BRITANIQUES
DESORDRES
Ianndres, 4. — Amb motiu de les
eteccions es viren produint desordres
en iiiversoa centres electorals. cope.
cialment els que corresponen a les
circumscripcions popular, de la capital.
Al Sud d'EscAcia diversos candidats
Iliberals han renunciat a pronunciar
cap discurs.—Havas.

1.'AUTOMOBIL DE MR. CHURCHILL. APEDREGAT
París, 4 . — Cranuniquen de Londres al "Petit Parisien", que a
thamstow una multitud hostil apedreea, durant la nit passaeta, l'automòbil del senyor Wbiston Churchill, exIMnistre de Colegies, trencant-li un
vidre.—Havas.

"A les relacions entre el Vatici
l'Estat

i-aliä — diu

e Corriere della

Sera—per la qüesti6 romana hom pot
aplicar. anib Ileugeres modificacions.
alló que en altre temps es repetia a
França per l'Alsitcia-Lorena: "Pensar-hi sempre. i parlar-ne el menys
possible". Per hala. la política vers
cl Vaticà reposa, del Ressorgiment
cita clannint aquesta base triangular:
integritat del terrieori nacional; snbirania de l'Estat aconfessional, i res.
pecte a la consciencia católica italiana i estrangera.
"Cal usar per part de tothom. en
aquest delicadíssim argument de les
rencinn5 italo-vaticanes, moita (le
prudencia de llenguatge, responent a
perfet equilibri de pensament. a/tan
no si gui millor de callar. Les notes
de l'Ossemartare sin una necessària
precaucii de la Santa .Seu respecte els

catòlics estrangers."—P.
• • •

DECLARACIONS D'UN
ALT

PRELAT

Roma. 3. — La tinta oficial de l'Osserratore Romano que ha suscitat
ièfnique!, vivaces en e' catan de la
premsa ministerial. A; eacara damunt
(-1 • apet de la erkica siRria. Un redactor de l'Ehor'• ha interVinat
alt nrelat el nual, a la pregunta si un
indirava inoportuna la nnta de VOsser-atan, . ha respost:
"De can manera. Infla-a-mes hei
estat alguns arríe le, da &ay': i'alana
es trangers el, quals han catarle
en la visita del rei espanynl un insistit
nratocol que implicava una renkeia
da la Santa Set, a la miestii romstrt.
El Varia, i is neetia deivar
passar en silenci els comentario

mie sta premsa, nue demostra, eure ta.
rentesi. la igno räncia del complex nrranirm. nt0A 4 e 1 civil que enclou
nnestii. "Trufe", la nota oficie/sil de
l'Os:en-00 ,c, nota que, formalment.
isser discutida. penó que en sub:linda refl exa exactameet el pensament i 'es directives (le In Santa Phi,
11 tina,. neu serä mai de mes recer""h. ha reclama t a la vedada a l'ordra
a aquells mateixes catMiee tuse eer,„
ren aproximacions i directier,
i Miglioli i
art
oues. com
el mateix Stlirro."
El pre'at ha negar tambi tue. en el
ennsentiment donat pel A raticA a t via•ge deis reis espanvnls a Roma hati
de tral-a r ur, noca oi -l'ari)
Santa S-1. t'Era nitres consider a dona. l'intervi ent ha terminat amb
aou cs ta frase signi,icaiiva:
consejo/t,
« si el
en la seca n'ta ccommensió. 'a leenortända de 'a nüestii. atervis desfe , -^2 el mis, 11a-m'a. no solament fu-'
amee it davant el: italians. sin-;-srhe
a,,is.aria d a la Iststbria senyals iaasharrahleo. (-cm can homo polit'
d'Europa no ha deixat."—P. — —
LA PREPARACTA D'UN CONCITA FCUMENIC

.1 —Al "Petit Pari.den"

tele g rafien de Roma que en determ inata ceralca relluiosos es declara eme
dnrant un Consistori secret que tindei Boa el (lía co n lel ecerent. g ensbla M'e rt Pana anundarii la convoearili (rtm gran Concita el qual
dri !loe rana ro26 Cl 7 0.2 g . i al onal
aasistiran Inés de (los mil bisbes.—
Hayas.

I.A CATAST RO FF. DEL LLAC
G I. E NO
IIAN ESTAT RETIRATS DOS
CENTS CADAVERS
Gardeme 4.--Han estar retirats 20'1
ead:Ivers I'entre les runea i des troces cansades per la catästrofe de
Gletio.—Havas.
E I.S TR ERA LLS DE SALVA-

MENTES FAN DIFICILS
D'ANNUNZIO AL LLOC DE LA
CATASTRO 1E
Gardone, 4.—Els tetuporals de pIttja i neu impedeixen considerable.
ment que el,: treballs de salvament
per les violines del deshordament
II Ilac (llena tinguin plena eficacia.
ta crescuda del riu Dezzo ha aun,
mentat encara les dificultats.
D'Annunzio ha visitat les ruines
els ferits.—Havas.
EL REI VISITA I.ES POBLACIONS DAMNIFICADES
SOCORSOS DEL PAPA
Itergaino, 4.—El rel i el ministre
d'Obres públiques han visitas les poblacions damnificades per la trencadura de la presa de Gleno.
El Papa ha destinat "me liras
Peç cocieren les victluzes.—Inuaß

pèrdues e.s calculen en
Ha causat fonda , linerosja noticia que ig 'havia suiel secretad de La Bisbal,
razquez.

SABADELL

dintecres, el culte- esr ltossend L'a t e a donara
conferencia a k'Acatientia
piles Arte, tractant el selema: "Les valors ae,1,t la cultura Iteklenica,".
FIGUERES
Bibiioteca Popular :: Una
ti nada :: Diverses notizies
untat el mes de novembr?
assistiren 1.305 lectors
r-••'Ioleca.Popular,
887 bornes 231 do: infaids.
consultats t 7 .12 IIIEedat de 109 anvs
••merable dama Na•Gra-,
victima duna cala la seva cdat ha es'ala!. A. C. S.
•s pass:1/s ting0 la

eaurP. trencant-se
•-1 respeclable advocat
eintat senyor Joan

-nt el seu rostablimenl.
,dvocat madril se-7'obero es traba . a la

Martinenca, regracià el petit hemenatge fet a l'entitat que ell presideix,
El senyor Enmanuel Bosser parlä con]
a director de la dita E.s.cota, ongiant
la tasca de les masses chorals i la

eint
La v;saa lenia per objecte fer remesa a la Direccni del Coliseum (Unta placa i un artistic diploma que la
Soc:etat d'Atracció de Forasters, en
sessió celebrada el 19 d'octubi. e pròxim passat baria acordat concedir
sumptuds edifici, i una medalla d - argent i un ihre aristic diploma a rarquitecte tensor Francesc de P. Nebot. La comissió fou rebutla pels senyors Solä i Saludes, director gerent
i conseller adtninistratiu, respectivament, de 2tletropolitä E. A., els quals
terca els honors de l'edifici a la cemissió, fent-los servir un lunch i contestant amb breus peraules cL5 negrat- iarnstit els sentits mots que pronuneta el senyor Regent en II:tirar-los els
arti‘tics tbsequis.
Felicito-1f Metropolità S. A. per la
inerescuda distinció de qué ha estat

Calefacció ideal

ubjecte

Ela . da le t io lins al 15
En tarfebreria, colmrts
para, vaixelles, joes de cristall
i timador, flnrers, jocs cafè i
postres, per a present.
CCISTALLERIA M. ESTEVA
RCLA. CATALUNYA, 95

entra un dele
ton com n s l'any pas-

ltateixa Pcnitenciaria.
• , fertuen insperrions
;es en algmns Ajunlala comarca,
laica en mira, la ter 1;' l'Empordit' rep la
'a pluja.
al a•auest any l'eicut
taut it turment dels
laseos.

fähriques d'leetrig lanen 1111111 i farra
:,!pcirdr1 tamMI n'tutn

1 F11311C D'HULES, PLO; RUS 1 RESPALLS DE

Infi CASES
Jogtt nes
Perfumeria

perjudicatles. veient' . •s a ter funcionar les
`rals Wrniques,
• ni c,r n •
ara, la
s.; Bas0 1, ••••',s.

Portaferrissa, 18

n 1'
1

BARCELONA

se-

Teléfon, 1988

L'últitu en parlar fou En Ramon
Pite, eircctor actual de la robla Barcino, el qual elogia la feina tela per
En Lcandx Bertran.

gnu Model 1924: Exposl.
c16: P. Letamendi, 17

Banda salndable: cata LA GARZA.

Per al nostre particular atine, cl
distMgit doctor en
i
En Rarnon Folch i Sabater, ha
estar demanada la ma de la gentil senyoreta N'Adela Viver i Lliger.

_
SL'BITA STA
Sota la presinencia del regidor se-

nyor Enric Tayler i amb l'assistencta
del nmari senyor Ramon Forn, ahir
el matí slefectut al Municipi la subbasta dels lloes vacants als mercats da quieta ciatat. adjudicant-se per aluntis
d'ells quantitats torea major a les fixades pel tipus de :imi aciú.

I lapiuques i

p urés
FIGUERAS
són els millors del món

I

UN HOME ATROPELLAT
Comuniquen de Ripollet que abir
a la tarda un tren que entrara en
agtilics litigué la desgracia d'agafar un
!toe,
m deixant-lo non a l'acte.

RECURS DE CASACIO
L'advocat senyor Barriobero ha entau:at recurs de casacid per infraceM
de la Ilei davant el Tribunal Sumen,.
<le la sentencia dictada contra el seu
defensat Lluis Aniós Arche 1.1arg,
per a la qual sc'l condemna a vint
anys de reclusid temporal, pels
tes ihntnicidi, atemptat i lesions, comenos cl 24 de desembre de 1920 , al
carrer de Sant Ramon,

construccions. Itavent - se de remarcar
cl fet que el criteri del Jurat qualificador ha coincidir aquesta regada
amb favorable del pnblic que
prèviament hacia adquirit tots e s !nobiliaris exposats per la casa Domitigo

El jutjat especial ha donat per clos
stitnari referent a la ntort de Pagent Jesús Fernamlez Alegria. víctima del tiroteig que hi hagué al carren cml Carme, cl (Fa 6 (le jai:y, en
que amb Fagent N'Elies Martínez.
acornpanyava l'advocat senyor
amcnaeat per clements del Sindicat

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
n sant. de 5 a t los
dia I e
quarts de 8. i g linar a l'americana, de 9 a lt.

Unic.

ha processats i presos. Joaquim
Manco .IIfattnez (a) "Picón" i Josep

Espuiles.
Processats en rebelli ji hi

SUPREIÄ
PUM°, 56.

SELLES COSES
per a present,
hl ha a la casa

i Ramon Rin:.

101U, VLANOV A 0 N13.6

•

UNS QUE ESTAN DE SORT
Llorens Duran Salvi. uls 26 anys.
Anit pastada entraren Iladres al
que estava cinbriac, es produi una fenicia contusa a regid torácica amb magatzem de Joan XL:1s. situat al carren cc Pere IV, 134, emportant-se'n
ita ganivet.
'generes per valor de 1, ,000 pessetes.
En el termitii d'un mes slan comes
VISITES A L'ALCALDE
Aluir visitaren l 'alcalde els se- quatrc robatoris en aquest magatzein.
Res. es Yeti que ja coneixen el canyors Carreras Candi i Miquel i Planas, du la Reial Academia (le Bones Cl

lt E MA

amb una selecció d'oblectes
de gust esqui-

ha Josep

el mis bon substitutiu de la
lactància materna
L'ALCALDE I LA FESTA DE
SANTA BARBARA
L'alcalde senvor Alvarez de :a
Campa abir assisti a l'esglesia dels
PP. Cm-niel:tes. on l'arma dartilleria
celebrara la iesta ca hmter de la seca
patrona Sama Bárbara.

ELS ARBITRIS' INDIRECTES
Al Municipi se'ns ha facilitar :a següent nota:
"El resultat de la recaptació tn

segrient programa: En quatre

Saut Celoni, Llinàs, Cardedeu, Cmnollers, Vilatiova de la Roca, Alella,
Idastiou, Badalona, M.-t. de C.
' Oportunammit senil dotiats a conèixer els plans horaris, no estant
feta encara la medicid exacta del
quilornetratge del &Culi
No cal insistir sobre els controls
fixes control; secrets mi altres de-

talls d'organització. Aquesta prova.
co lti ja hem dit, és clássica i el Club
e:1 te una Barna experiencia, la qual
cosa significa que sera falaguera per
als organitzadors.
• ••
En una edició anterior donarem
compte d'alguns cquips formats, per
Ité que llur inscripció encara no fos
oficial. El primer equip que ja
dnitat la llista completa deis seus*
ccmponents és Pequín verd, fortrat
per St. Teixidor (Moto Harley), M.
Bigorra (sitlecar Ilarley), A. Sedd
boiradors francesos Young Mars i (sidecar Harley), 1'. Estalella (ciJini Moran, que dissabte han de Hui- clecar Salmson).
l ar a les Arenes contra Ricard Alls
i Pere Saez, respectivament. Young
DE FORA
Mars, que ha fet darrerament 1111a
serie de combats en els quals ha resubid vencedor, va barre encara

OLOT

Diumenge 1 /latí al camp de la .
Lt. D. de Giroua , tingué Pon cl partit
de campionat entre l'Olot E. C. i el
G. E. Gironi, del grup 11, d'aquesta

diumenge passat a Peris a Jean André, considerat com posseïdor d'una
dreta de les mes temibles.
ATLETISME

provincia.

LA CURSA DEL F. C. -MARTI-

L'encontre fou interessant i dur, dominant netament c's olotins, els quals
guanyaren per dos gols a zero.
Al mateix dia a la tarda, amb un
temps iredissim i arnb poca concurrencia, al camp de l'Olor F. C. Iluitaren en partit antistös cl reserva del
dit club i lAmer F. C.
El partit es desenrotri soma el just
arbitratge d'en Capdevila, i des del
primer moment CO veié que el reserva
local tenia mes i millor coneixemnit
&Une que els aficionats d'Amer. Amb
tot i el mal cstat del camn, el domini
olmi Con 'aclaparador i la porta coatrária Ion constatar:n. 1U hloquejada,
aconseguint travessar-la per nou vega-

NENC AJORNADA
La Secció d'Atletistne del 1. C.
Martinenc posa en coueixement deis
Clubs i atletes que havent-se ajornat
per al dia 9 de desembre la celebració del IV Canutionat de Barcelona de Cross Country (dia que se
na de Cros Country (en el qual dia
se celebrara el Primer Campionat de
Sant Martí), que degut a emires de
la Federació Catalana d'Atletistne
i d'acord amb ella, ha ajornat la cursa per a juniors i neòfits per al dia
23 del present mes, a dos quarts
d'onze stet mati.
S'admetran les inscripcions bus el
dia ro a l'estatge social del E. C.
Martinenc i a la Federació Catalana

des contra

d'Atletisme.

sit
Estola,' manicura Targelers 5 rigat.tuecos- ceros peil : tolotes
51'15 %lance 1 es- ntones 5 monemane- ders 5 Adietes
saurio',
I • apses • per a Mder- l trusseau
reperges plOntel ime cendrers
maquines Gorra
eralloKralique,

earnets wanter's 11:ipleos l trenipi raquet, - pa-plonies
paS

1110111eS e,-

Itlegt Migues : ra.
tientes lennia
Ping-pong, : .g1 - ...
Karret-es argent
-. 1),I15e5 -

I."etres.

PURE PERMANYER 1

el

rounds, Puig contra Oliva i Cortes
contra • Montpo; en sis. Casimir-Zaragoza, campió del eatnpionat del
pes lleuger, contra el cientific Ferran Urtasum; en deu rounds, Girolies, l'"as" català, contra Paul Gay,
campió de Prorenca, i Cassini, catnpió militar de Franga, contra Aufús
Cafiizares, campió d'Espanya del pes
ploma.
EL. MATCH PIET
ES FARA A BARCELONA •
Han cstat signats els contractes
Piet-Hohin-Ricard Alis, en el qual es
disputará el titol de campió d'Europa del pes welter.
Aquest match es farä a Barcelona a printers (le febrer de l'any que
ve, sota l'organitzacid del senyor
Joan Elias. L'impon de la bossa ha
estat dipositat al Baile de Bilbao, a
nom del senyor Llorenç Ramonet,
presídela de la Federacid de Boxa.
YOUNG MARS I JIS! MORAN
Sätt esperats avui a Barcelona els

d'aquella ca ,a, cal felicitar-la a
-cms per l'exit assolit.

JOIES, VERITABLE °CASI°
i obJectes usats de totes classes. Preu fix, Tallers, núm. 41

-CAPITOI. DE DENUNCIES
estat
detingut
Carmel Sanchez,
Ha
el qual intenta fugir el dia 8 de novembre quan era concha al jutjat per
un delicte d'estafa.
- A la Ratnbla de Catalunya, 65,
ha estat robada r'21 quart pie una
quantitat de rnba valorada en soo p esseit,3. Per practicar el ich. els Baches
es despenjaren per una torda des del
•
terrat.
- Manuel Tarragona ha denunciar
que E han roliat del tnagatzern que ti:

MOTORISME
LA PROVA PER EQUIPS DEL
MOTO CLUB

Aquesta prova, clAssica ja entre
nosaltres es corcerft per ruitena regada diumenge, tlia 16 de l'actual.
Els equips es compondran de quatre elements: ciclecars,
motos soles. un qualsevulla dels
quals será. duplicar. Els - equips de
culticaciG.Ilitare llaman de cubrir .el
recorregut a una velocitat mitja de
40 quilOntetres per hora. Aquells
equipe en que entri un ciciccar Bits
a 75 0 c. c. o un sidecar fins a soo
c. c. o una moto fine a 300 c. c., formaran la categoria n lime ha d'aliar a
35 quilòmetres per hora.
Un cola jeta la inscripcid dels concursants-el termini ele la qual fineix
el dia to-hom no podrá variar la,
composició deis equips sense permis
de la Comissió integrada pels s e
F. Coma, F. Bordas i J. Del--nyors
bau, els quals, si ho creuen necessari, ho consultaran amb els altres
equipiers.
Si cap deis cquips corrcdors no
assolis exactatnent la velocitat que
Ii pertoqui, será guanyador el que
apropi, comprant-se l'apro- ,
mes
( ximació tant per caces com per de1 fecte.

.•••••••n••liall

n

Ame9P11.1111101.

sota

i Sabate.
Tot encoratjant, dones, la direcció

SUP

La cursa está dIvidida en della
etapes ITtineraH del mati es: M.
de C., Rabassada, Sant Cugat, 244
Sabadell. Castellar.' Sant Llorenç
Savall, Sant Feliu de Codines, Centelles, Seca, Viladratt. - Arbúcies. El
de la tarda Arbúcies, Breda,

BOXA
. Aquesta nit hi haurà. al circ
Novetats tina vetllada internacional,

EL SUMARI PER LA MORT
D'UN AGENT DE VIGILANCIA

Alomar. joaquiln Garcia. Pere Boaat

nornmhre

La casi Domingo 1 Sabaté,
premiada
Ita estat concedida a la casa Domingo i Saludé, qu'e tenia cine stands
en l'Exposició del Moble, una Meda
d'honor pa valor tecnic de les seres

es

"QUIMERA DE ORO". - sabó
de moda "MARYCEL".

cl

A

al carrer de Girona, generes per valor de &yo pessetes. Per entrar, fou
foraiada una paret a rescata.
- La casa Palau i Vendrell ha denunclat que a un dependent sets li han
robat un sobrescrit amb el bitllet de
la rifa de Nadal núm. 32.632, el qual
aquell nava a certiLcar per trametre'l a l'estranger.
- Ahir a/ carrer de Montserrat timaren, pel procediment de les misses,
23 pessetes a Nicolau Jiménez. Després velé el timador. el qual manifesta anomenar - se Miguel Cirera.
- Joan Amefio ha denunciat el noi
Josep Perefia, que tenia a casa seva
per aprenent. acusant-lo Chaver desaparegut emportant-se'n 3.90 pessetei.
- Reclamada pel jutjat del Nord.
ha ingressat a la p:csd Alberta Canpreciós, acusada ele enhatori en una
fábrica de sedes i d'atemptat contra
els agents de l'autoritat.

SENTENCIA ABSOLUTORIA
Per la secció tercera d'aqttesta
Audiencia ha recaigut sentencia abso1min:a en la causa que se seguid connrdfa de seguretat Andrea
tra el
tra
García Francés, acusat d'homicidi per
imprue.encia. i la causa del qual es
va veure dijous passat.

L'AcadeMa Laboratori de CienCie3 Mi...Anees de Catalunya celebrara
sessid científica avu, dimecres, a les
qual cl doctor
den de la nit. en
Soler Terol fará la comunicació ja
a:tunean:51 sobre "Actuals procediments de t'aclamad del peu vares
equi congcnital". El; doctor Rodríguez Arias i A. Pines, "Nou tractainent ratEaterap:c de les radiculitis.
Primera serie de casos".

SANT .MARTI
El dia 25 te' novembre. a les cinc
• morls a l'eseorxador
-: 1.21 xais; 81 live- de la tarda. Migué lloc la inauguració del non estatge del • Foment Sar1 82 vedettes.
. da 67.123 quilos.
danistic de Sant Martí. cezEt per l'Orieá Estola Choral Martinenea. que
• ' Municipi per armaleixos. pee- està installat al carrer de MericEa. nn,
,•
primer. La dita inauguraniú anä a
eap de mes.
carrec de la cobla Barcino, que exeestiguti mol!. cutà un magnífic progratna ete sari animada. ablin- danes.
mena d'article3.
Alti:ni de l'ami:ció tic sardancs tinnt bestial' hovi i une lloc un lunch, amb què el Consell
directiu del Foment obsequia la Direc;•crus segueixon normale. tiva de l'Oried, la cubla • Barenni
l'anga
•-nb tendeneia
a l'ensems al propulsor de la sardana a la nostra chitar i funidor de
litriengo a la tarda or- la primera cobla barcelonina, el se, per l'Asociaei,',
nyor Leandre Bertran. remenina. tingto, lloc
El senyor Llorene Pla, president
•et es de la Itilt I int era
del Fontent Sardanístic. fea ús de la
• I na confer;mcia
paraula, oferint el lunch i cedint
neeal , a aferre ítNa
presfdencia a rhomenatjat, el qual dila
unal
deSEarran.
gné algunes paraults d'encoratjament
inagIstralment el se:1
per seguir la tasca de propagar la
,bre economia domèssardana. Tot seguit parla En Joan
la vida i el ies,, stat sollirilat per a Pla, el qual histori à
,nilat un professor enrotllament de la sardana a la no3 -•
ira cinta!. El senyor Bartomeu Donrurset de Llenl'Escola Choral
ti .111T. pr...M,1'.t.
ne da

MULTES
L'Alcald i a ha multat amb so pestes al concessionari des Pocs 23 1 24
del mercat de Sans, per haver-se-li
decemi•at 1.503 quilos de carn
porc; i hO suspes durant sis dies la
venda a un venethe ambula:U per tenir
les balances des:di:más ein 50 grama,

ESTUFA J . M. B.
ValAtteia. '01. Tei g fon 7 17 5. P.

FOMENT SARDANISTIC DE

1,5/ceses noticies

2.022.901 95 , que comparat amh la digual mes de rexercici antetior acusa
113,000 lo pessetes.
all augment
D'aquest augment corresponen pessetes 20,30506 a robtiugut per caros
i liquido.

de brds pis Foments sardanistics.

OLOT
nl

concejne d'arbitris indireebein`dtj'agt el
darrer nuvemhre ha , estit de pessetes

L'ATRACCIO DE FORASTERS I
EL COLISEU
Ahir a la tarda anà al Col:seum ur.a
nodrida representació de la Seeletat
d'Atracció Forasters, formada peil
senyors Josep Regent, vicc-president
el tintad d'alcalde Joan Campanyä, el
cap de la Guardia urbana, senyor Riels memb..es de la Junta directiva Manuel Folch i Torres. Joan
Pantalconi. Francesc Ribes, Josep Serra, Enric Ribalta, Pau SainsZt i Ja-

:tal per informar en
-1 per assassinal my•

II)

local

aseta

pessetes.
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Dels forasters es distingiren &narra i el porten:. tots els alunes es lirnitaren a cemp.ir.
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ETITS ANUNCIS CLASSIFICATS
MITIA
Jrs

El confunt del partit no fou pas interessant pel mateix domini olmí. pera
si que demostra que al nostre reserva
hi ha c'eaits joves i voluntario; no ésser temible Penesos. Amb
mic cal citar als jot,:es Pau, len, Rentadas i Roca, per() d'una ma-

I

Opa-

VENDES

P

Jermenlar be, la Pensld Tan-

PRENSES e,7212'`';;i1d.7,3'.'"„':1`:
mero 125, interior.
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per a Inthlarrla, a San{ Volts del

Llonregat. es ven.

tco: 1 Arrelera. 164.
de eabah. rerraetarta, baraCAIRA 11.1:11a. Mallorca, 125. tutet.'

sre E R I A`‘ lCaorimt.sblaCadtailanseisil inlirnhi4,

Pelleteria
Gran

assortit

de modela en abrics, baqueteo, abrics tres quarts; echarpes 1 renards última creació
SECCIÓ ECONÓMICA QUE LIQUIDEM A PREUS REDUITS

... 80 pessetes a 125 I Renards Mongòlia, diversos colors, des de... 20 pessetes a 75
Reglar& Japó natural des de. '... 40 pautes a 125 I Renards Argentés des de. ...
60
pessetes
a
125
llenar&
Alaska
des
de.
...........
... • 60 pcssetes a 350 Echarpes Tasmant diversos colora, des de... 50 pessetes a125
Renartis Croisé des de. ... ...............
200 pessetes
... 450 pessetes
Abries Ilargs, variats colors, des de... ...
Jaquetcs última moda, variats colora, des de... ...

GRANS EXISTENC I ES

PELLS PER A ADORN AMEN1 DES DE 2 PIES.

Demaneu cl cattileg general que se us enviarle de film

111111111111111111 1113191 11 1111111

tennoininommillineranipm

Els Espectacles

eseeree~.~~.~444
Gran Teatre Espanyol

PALACE
PRINCIPAL
Direecló artistica:
ENTRADA LLIURE

MARIONETTES
Esplend/da presentara,. Derorat
note de Rulbena 1 6Irbal,

50

Rema, 11 1 00 0 , tarda, darrera de
LA «NEONATA MAMA
NIt, I toles les Mis, l'eältas

•

Tarda, des de dos quarts de quatre
Aval, colossal programa de varietds, avul
bellissiines artistes, 50, i la suggestiva i genial

CHELITO

444444~44444~.fflev
•n••55544555444544~
TEATRE COMIC

CONSUMACIO
Nit, a les den: 22 reprosent :oció del grandiós exilas

VELL I NOU

PALACE-REVUE
part 85
els quals

En

nota-

numen

18 graos (madres. en

bles artistes, 85
Esplèndid decorat non de Ros i Güell, 200 vestit nona.
cono a fi de festa la suggestiva i genial

i

CHELITO

Temperada d'Aireen de 1 928-24
Campana:a dramellea
110,158 -CAPAR°

Avui, iltmtert s . lid. a /los qua/2s
de deu. Colossal ploirrania. Dues
obres, dues: 1. EI popular drama
CO tres artes,
JUAN JOSE
Ire aetoS,
ADULTERA Y MENDIGA

Grandiós èxit del seu nou repertori

111eIndrania

dr

Gran

J1.

Oran °empan yla de sarsue- ñ
la, opereta 1 revistes de

PEP VIMIS

—

SALO —

Jti

ti/ ti-a

A A

L

TEMPLE DI LA

artinurroORAPIA

ORQUESTRINA SI:5F. :-: SATO DE REI:NIO DE EAMILIES DISTINGIDES
¡1 de lo; colocaste pafeulig,
Av, dirne eres, Insuperable prOgraIna: gen? Cc%real
Pillo II tale endevinalre,
Parenta pobres, prerlh,1 remedia lwr la arlISIa
oriol cinta Sc molla Morna: L'arribada do 88. ard. sie pela • serieuene;
revista deis Sometente; clausura do l iEeposlei6 del Doblo I banquet • l'elote'
superprodureld CapItOlto: Una restarla
fesjeetic.. Na m'oblidis
cir,e,t1h:,11 0,11, arriba al roe do tois i que //a n . ‚Ist transportad s
i•,,et,h, narri lin gtl e 's. La
a la pantalla per la l, 011:11 n •:.t,eua
iallts seguidos.
vertida clfita Amb toto la berba, cl
Presa corrents: Preferencia, UNA pe eeeee ; general, irse.
Nelna Pel 1/09 1 4 : e /elusiva), 54.
Divendres . e.streha do la grandihsa
gano la novella °Amor y Trono", crearió ite la cinema artista ¡II Lote.

"TEATRES-•
_
Gran Teatre del Liceu
..1vui, 8 do propietat'¡ abona-

n-len', a les nou.riiipera en qua_
(re rieles Manen Lescaut, pels
célebres artistes senyora Con.
rata i senyor Picealugn. —
110 Id }mira fundó. — Divendrel, , vigilia de la festivitat
de la Immaculada Coneepeid,
funció 9 de propielat i abonan-1M (c(hrrrspinient a dijous),
l'òpera Boris Oodounott, presentari A del célebre :oliste

tteorges Lanskoy

Teatre Català Itomea
Telefon 2500 A
Avui, dimerrYs. tarda, a les
cinc. Bollar/1ms :1 1 i a 0'65 pesFetos. Le jifia del Teatre Calda
LA DIDA
N:1:
DON Pail LS CONSELLS
d'En Vallullt¡ana, i cl Imanidable hit cl' Pirandeltu
EL BARRET DE CASCAVELLS
TeirOrlf ile ratitor, frionif
&Agilita Montero. admirable
interprelae16 . per In9 senynres
Eard, Morera. Xalart i l'erran-

diz i senyors Darbosa i Stretns,
Doma, tarda. esperlaeles per a
infants. Ultima representació
del grandids espeetnele en tres
antes i tuno quadros, d'En Eolch
1 Torres, El peinen' Mano. Nil,
Tertúlia Catalanista: Eti Joan
Bonhome. — Divendres. lid, es.
trena important
EL MILJO DE L'OEFEfdETA

petlfeula, variada, en (1 2 1011'0 actea i 13 quadros, udeptneló d'En
Montero, &coral. eXprjs, de
33atIle i Amigó i Colmenero.—
Dissabte, l'esta de la Pnrissiala. A dos (watts' die quatre,
L'Infant que no cap con nom. A
dos quarts de sis. El barret de
111100avetts, de Pirandello, 'últim

gran

frioinf d'aquest 'l'entr a , i

Don Pau dels consells. Es despatxa a comptadurla.

04444•4444444444444444444

TEATRE NOVETATS
CIRC

acrutirrot

Gran eompanylä lot•Nmaclonal sere
balita. egtlestre. obmlee 1 mutil•
re. Lineal/ti

p

MP. Östu l 01111111111.

1 Divendres, die 7 de ilesembro, oh,
a Irr,' quartv de den:
INAI - 011‘,A1'10 DE 1.1 TE:iiroatnt
D'HIV-F:1ln

Debut de II notable; ntraerlons,
hose:, e Pareelinia, entre elle!:
La Troupe Romero
t1 e5 SeliVeren -• I lin m'alter
listero Margen
Ocies semi:roes aininastes
Soeura »mana'
alle r

eent..0reten eallillbristee

Ele I oliulers .'los flor
Pompa?, l'he« I Irml,1
BATEY

ando ele Cene 4'1Annle COIlledlenal,
Illeeahle I dielnelilre. tarda I 1111,
etitraordliterles riiiielone.

LA GRANJERA DE ARLE

Es dc.spalna a Comptadurla.

e44444444444444444444444,
.444,4444444444444444444 51
TEATRE POLIORAMA

ELDORADO
Oran cornpanyla de «rambla

J. Guerrero,
CANDIDO TENORIO
un
Nit, a Tonel d'onze. L'extraordinariam e nt aplaudida
sarsuela en tres artes d'Antoril Peso i Ricard Gonzalez del Tur.,, música dyl
mestre Pau Luna,
LA MOZA DE
CAMPANILLAS
creeeld deis notabiltsslms
erttstes Roer Leonls, Petisa Herrero, ni:mor Ferrer,
Franeesc Gallego, /Verted
Fuel& Marlan Ozores, Car.
les Rufart. Deeorat nou

Divendres, nit, estrena de la
comin.lia en tres netes
LA ZARONESA
.r000dedo***404.»44444441

Demä, dic tic', i (ola els dies
dies

1 6 de l'orfeneta
El mi1
Palllcula parlada en dotze qua-

Oros, adaptarle) de .1. Montero.
S'estrenaré divendres al Teatre
Caleta Romea. Decora,. de W11 % Amigó i Colmenero.

kph/p..1.31,1A,
gran P'ihnit d'Arlhae,

Tm II pele de leo tompootats,
proinellätits. elln
Jerlantoge setteera: sOr011ös moro/

inumbal.

Jazz-band

• 44444.444.06444.0,4444.
• WNI44444•4.444~

Z

Gran Cinema Bohèmia
Avul, climorers, tarda 1 rilt, prog rame; im inssäls. la fortoo,3 ro :111, 41a El parent pobre. Les pelllrulo. /:Onvolits Amb teta la barbe I El fal o endevInitre, u.0 ins•
onctIva Malta I G'braltap, VI 1
lclllrdlu n 011:ula de la sensacional
arenmem.
rento/da, m• 5' lud
en Colora
videog, 1 3

e

eale,,sai ram,
Dimos, (sirena
cUla de la marra rapItollo La fuga
de la prOmesä.

+044.044.04444444444.PPIP

Avint, eetrona del contr in-

l'abre ('Inc

i tres

quedros, de Josep 1" ema:1dez del t'iltar i Manuel de
Oríngorn, tansiea ilel mestre Granados,
EL PRINCIPE ILUSION

Casimir Vicens

I
o44444+444446 5 44.444~

Oompanyla francesa
ORAN OUION011. DE PARIS
Director: Albert Levy
4 UNIQUZI FUNCIONO

D'ANONAMENT

dies 13, 11, 15 1 16 de
desembre de 1923, nit:
4 ESPECTACLES
els

DISTINTO, 4

l'epant I de la
broma

Vatiad oartalls I Metes de
oompaNyla
Queda obert l'abonament a
la comptaduria

14

%I

CONCERTS

Despatx: Tallare, 72
Telefon A. MI

FONDA SIMON

Fabrica: Carear &inane'

MENJARS ,k LA CATALANA
ESPAItTERIA, 8-iV11/1111 ,..RIA, 12
Teléton 1978 A.

prop de la Travessera
Sane)

BARCELONA
— „—.

plIBBIllal•111111111111•1111111111111GBBS11111111111111111111111111

CALÇATS SIMON
Liquido a la fitbrich mateix les mostres
podem
E calçats amb tares que no
P

lliurar als comerciants

N•

w PREUS

DE SALDO

Fábrica Ce calcat: —

LLULL, 21

(derreres

el

Paro)

timu••em•e•meimsom,Ammum
u
se

•MI

II

Palau Música Catalana
la
Diumenge, a les cine de
, me-

zart, Haydal, Menotassonn,
Schubert, Schumann, Brahms i
r

tarda i ull, la tormosa contri-11a El parent pobre;
Cl tale ende- f,
lä
«naire; lä Instroiolva 1 original
Lall salines de Sicilia, 1 eneros
1 penúltima Jornada de la etnia batuda en l'obra tionmetal tie Huelgan Ett gent Sil, Ele estere do
Ferie.
tiluntenge, V 1 ültrina de Ele
toril de Ferie.
5 5111, dlineCreS,

oo.11444444444494.4.4444 5ee

111111`,,

a

QUA1ITE3 NOGAL
interpret mies p.211
wortressaCHER
d'Hamburg
Plogrames i loca:Wats, !Angelzein de Música de la Unid Musical Espanyola, 1 i '3: Portal
de l'Angel. Condicions especials
per tils senyors kumis do l'Or.
fed Caleta.

•• CAMPS

1

PLANA

SECCIÓ B

•

••

Rambla de Catalunya, 11
Telefon 4b88 A.

BARCELONA

e

tnannannannannannannnizannannnaannufflud
Plagues do

Mansa
ondulada de
120 per 78 cm.
Pies. 7180 m.8

e

tarda, obre,: d i . Beethoven

ERAN 911LO Ot MODI
n

n'en!. interpreta( per la bella
artista Elies . 1,111re: Amor I pólvora, assumpli • eOntie: Blguril
guanya el primer preml, gran
brolna. — 111 ostrOnos,
entre elles La ciutat *agrada,
(marta jornada: el sensacional
rinonm - drama Amor, El testimóvil defensor, per Eliee Verlurio : Exg uson.
plació, grandiús drama, i
tres.

Rateles sie Velencialartli
des Je ccnstruccie

4444444444.444•4444444444

llargarida
pativa
Murta: La Intrusa, grandiós
film drainittie, de gran argu-

dile .: estrenes; Rama
alinea, el rol de I. , halles. Revista lhathe
Miel: Lela Montee.

1 Gran Teatre Comtal i

Telefun 1371 A.

Aviii, dirnerres. soleel Issim

Fàbrica de Productes Ceriú

VILA

Calefacció

preriosa super - sirie. repattida
l'oncle Tom, Cretleiú de la sim-

ExIts: Mune, el t'rador, per CanoMi. Cima d• disimile, de broma,
Fasta dele Sometents,

La moza de Campanillas

T'odre de

Grandiós èxit del

programa: L'orgull destronat,
grandids film dranilif ie, inter
pretat admira p lem p at p e 1 e
gratos artisles Mac Murray i
m'aliare Iteid, programa Ajtiria; La clutat sagrada, ptoje2t',0 la
1ant-se la 10 l'4 • 1 •
en set jornades; La cabana de

Saló Catalunya
ORAN CINEMA DE MODA
Notables sentet 1 D.to

Exuns

—o —

TEATRE POLIORAMA

1:o Colhnito Fignerú
LA CASA DE 8ALUD

1P444444444+4444444444044e

a 30 cts. quaden

Concert nit

Cinema Princesa

Es

~0444444444~44~0-

Bulbena 1 Glrbal

Avni. dilu y eres, larda, a les
CUANDO RIII LA MUJER
organitzadn per

C Ri P,1

dels reputats escoMigrats

effl44444444444~44444.

Ni!, fundió

emm,

Avui, dimecres, larda a les
cine. El prerids entrotnns El
oaprichito. Exiths del bonic
sainet en cine quailnos, ori_
ginal d'En J. Ferniandez
Villar, música del mestre

en dos oc' les

El saló mds higlemic de
Barcelona

ra, La revenja de Gorrinson,
La eolossal sèrie Vidocq, a
La ciutat sagrada, tres
Charlot en dia de plaer.

mimas.
En despeas a Comptelurla.

!

JOAN VILA

Companyie de Comedios
cine, 1101! 111°c' popular:

de Proven.:e)
nuus
EconomICS
NOTA.--Del tercer al quart rorro
liat hl batir(' un it,seans ile quinze

S

t444•441•4444+0.04+0444444
)4044444444+0444.04444.44.

fantil

Peina. 11101 5 INFANTIL, ta
trena de la diverildIssInta pellIcula
dol rd curaba Arioni,
FATTY, nou re.
Aebuokle)
(Per

Teatres Triomf 1 Marina
1 Cinema Nou
—
Avui. inveros, Amor 1 nebro-

contra
GAY
(enmpld Or ;toque: Ial Ararle 1
PAUL

Dissabte. represa desitjada::*:,.1,.
LA HOLANDESiTA

GRANDIOS

ati Blau

PREUS:

da Se La clutat sagrada, Amor,
Parents pobres, Amb teta la
barba, El fals endevinalre.

(el ret III ti. o.)

dirneeres, tarda i nit, v
I rolossals funrions. _ Divendres. estrena:

de

Irr Itoot esiranrdlnarl de La reforma d'un marit, magistral erearld de Dorothy 61 011.

Dinna-Argentina
Exceisior
AVIO, rjil,iícrrc, m'arta jorna-

per

cIVERA 8ORMANI

RESTAUPANTS,

.1. G1RONES

Atad,

di.e.eo444.**4-444.-~40 14444:460444444440044444444044444.

s

Eqüeetro)
Cinc sensacionals comSate, cInc:
Primor rombal: a qualre remata
enire 1' IrlE
,111r11 1 chis r
Sellen
(plan, retinas; '111 ro
.'4,1/iira!:
u
n :.h . h . s contra ntompri: Irreer e0M11a1: a 015 rounds
Zaree.02/1
( . 01,1111 1 rlaSUM; (11011'1: gran C0111bet internacional, a /len rounds,
11.1 . 0
1 .,% n /:11 rl Santnnias
rhiir , 4,111ra 1 i1 t.17.
I einnis. n
,r Espato a, CrIllee... sensacional
combat Internacional, a 10 rounds,

TEATRE NOU

rie4-14044ez-beeeee=
ry ri

TEATRE DE ROSETA»

4
J.

dc

ret i rada Internacional

Nou Diccionari
Castell a - Catalit
segons les Normes
de l'Institut d'Estudis Catalans

meme».64444imeees.»

Butaca prelerdnma, UNA perneta.
Entrada general, CINQUANTA cte.

MI. al

46"6"/"."44.4"4".+7,

la

Divendres vinent, dia 7. a la una de la matinada, al
Cat. arat del Palace - Fasta brasilera
en honor del fititiOs artista Bueno Machado, en la qual
• prendran part les 85 artistes, 86 de
pALAcE 7 , Evus arnenitzada per l'aplaudida HI8PANIA
Orquestra Jazz-Band

ANISTOC,ATIC

a Un (pian de
d• , er I .1 hiii lli la y. , de don.
Novotats Uni
I; El vagabund,
A,/ Ate1011. Un beso/tal mole?,
per (dueerne: thatge de 88. MM.
sis Reis a Italia i Itur retada a
Barcelona; El devorador de foc,

(C n ro

bellissima dansaire
NERA MAllA
amb l'estrena de dos nous quadros
EN AMEHICA 1 JAll.SACHA
debut

Asid. dura

Avid, cl ltnecres. a les don de la

peseee........~~eele

SACHA GOCDINE
i

Corte Cetelonee, 595 al 599
.Te leton 2335 A

4 11 StS

LA VICTIMA DE SUS CRIMENES

colossal artista de chofer, al pala,»

hteapar:ció

COL ISEUM

BOXA

Diumenge, gran matinal de bona.

Demà, dijous, a les don nit
Gran esdeveniment artístie!!

455~51+24.44344.044+04.444

dijous, benefiei

.

MONTSERRAT MILLET
(rieh)
FRANCISCA MILLET
(plana) I
LLUIS MILLET (eh:dentelle)
:sub obres de Tartini, Schumann,
Martini - Kreiel«, Mondoluohn,
Francoor-Kreisal«, Iltialitzent amb
el 7 Trlo en g ol majar", de Haydin.
Invitarion s rom
rostion.
NOTA.—Avut. tila /,, InausnearM
de l'Exposicid cte VIntures do 1' eir/Me/1s pintor Jordi Llebhart, de
01111110, 110r,', de Visita: tfonze a
una 1 de quatre a set.

2
144.444044...4.0..1~e

d'En Joan Itonatli, Tarda:
El duelo Pérez-Gómez i es.m• trena del toonOleg de Ja.
/ t'in! it , IlaVonl 0. POP qué
Juan se quitó de la bebida.
NO. 1:1 y omédia Genio 1 fi.
' gura i Por que Juan se quitó de la bebida.

repreventaeions

di:tina: 11s artl.les:

!

Borldlalls
Las vueltas que da el mundo
Nit, a tito quart d'onze.
íclauiil 'a comédia en tres
artes El duelo Pérez-Gómez, obra pbstunia del literal l'Anís Anton del Oltriet.

de le; ribo,: Juan José i Adúltera
y mendiga. Plienfrt , . ,, ,trella del

D1vendres, 7 de de!embre, a A09
(Marte de ,Is:
1336
Pretera/1,ln en aqm,13 Sala deis

Urn: El Jurament; El beasal del
diablo, 1 tornada. Espiar/6; 5.4 a«
oyera Tarratrimol. 10.0 n 10. gran; •
e:IreneS, El nlibester marjal, I i II
eihS0 , 11S; Mala somnis i supertly
i Mono, per 1,11.1 n15 l'alebanks; Lea
angúnies d'Anabeta; El Dental del
diablo, 11 1 tillinur, u rial eco,

s.-44.044-:44+04+4.644+044444,
rielete-004.440+4,444.041+«'

11. sorono ev.11 del drama en qua-

nir y u g ,

35, PASSEIG DE GRACIA, 35

quart de sis. la xamosa
ecanédia en tres artes, dels

'

Sortirà dissabt

FILL DE PAUL IZABAL

' Avut, dImerres: Vidocq, VI 1 ill-

BONAFE

Avui, dimeeres , larda, e un

MARIONETTES

¿OU REPERTORI - LUXOS VESTUARI
Llotges
BUTACA I
UNA PESSETA
de freno

Walkyria

Temporada de Tardor
Grao companyia de comedia
ALBA -

SALA EOLIAN

Monumental - Pedró

SANTPERE- !EMES
55111, ahumes, larda, a les cinc.
Entrarle I Imitan, UNA peseeta.
LA PRIMERA RELLISCADA
Nit, a le; dril. enit Montas de la
II-greda d'amor I do l'Ile s a. en cine
cid:No(11s, de N'Enrle 1.luelles,

Manuel Sugrañea

044444444~4444444444444

Teatre Barcelona

ilEt 43 a .111.1.a
PER A TEULADES
ab aralant excicsivament
JOSEP ESTEVA 1 01"

Materiats armats

Portal de l• Angel, 1 i 3 prieta Telefon 3344-A
rdisrloa a Oareiä

MARCKLONA

40 Jz 40

Pttes. 5 •05 121.

su.

