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Comprenem cada vereda mes la
c,./zitge que, sense perjudic; de les
aerveiXi perquè Una els homes
‘'Ent a dir que convé expressark ;t el Mira gran nombre possible
• s'arriba lògicament a la solorracio-al.
a ni els petits, ni els
nous, ni els formosos
•aSitat. EIS Uns tenen
ri.sclu,SON dios els
da; ,1 1 d'aquests litnits són
n ., atge nadie. Però sera- e mes que davant d'un text
des en tilles o tres o qu'y...
alió din.
•.:amssari que un text deter.aest 'ces no és lògic tratu.
Füs dela idiomes
a la ...-dució completa.
-1 pasa,* a: eostat de cada Ilenigual pe ir eta. .
u p tS
que es presenten cota
13ugnen. per a resol()ala
quatrt idiomas que
(per arr, -,guatge déla
:solucir,us
idiornätic. Es podria ;
.
eh;

relacions

ilengiles a costa d'unes
1.12 sigui desintereaaat, äs
't a rep llenrea. Si es ‘a u en
al: la competencia atare
. ara !loes en les estadistiVeraniellt Universal
-les, sito", simplement
a altre paria. :la nfe-

- .alcen contra r t..;• ;.; Una.
- acdneix el paper
que
pares-

desembre
Ae. fa dies ritte han fet la se-

aparició pels earrers (In Ber', . les barraques i titules de
fira nadalenca. A cada barri,
enerves mes cèntrics, trobeu
rastellera de paredes de Lote
e' +ase. Es cenen ele halases de
[0 7- et psi- fer els arbres casoi' ca, les joguines i 1 1-) /11 rallra
d'objerles mímala, del
a la modesta pastilla
ole saini. de la pelma a la eaIlantpanl i falsifteada.
A cuestes tires valen la pena
.1 . • . iser visitades, eneara que es
in a vuit gratis de fred sota
• o i amb els carrete i les eaplenes de neu glacada , perl'espectaele de la gent que
ti
i ven es malt entretin,, I, perque éS ita espectacle ple
- 1 gent sal Stellt que CO aquel)
leement no té altres caberles
e e PI goig de la possessiú i
que en aquestes tires desario mirades i ulls d'infants
ti Ina frescor i dame pass al tan
n a que enamora.
Em klinen les persones que
keixen els costums nadalencs
manys, que aquest any les
es eón molt aninvides, que
firaires fan un urgí-mi que
l grat les circumatäncies tan
elle mateixos
.favorables
la
iall quedat parats i
at compra com mal, Lea fi' s, en efecte, situi n'oil animaeneara que temen im aire
cosa pobreta i alegren. Els
y kns magalzams, per altra
t • et, són plena a essar. Totk-• mi compra el que pot
nbla sind que Memanya es.
en un perfil& gres i floreixent de ha seva histeria.
Es un curiós ten-remen aquest.
.,sent Alemanya, seguts diuen,
_ptIiS -del 111A11 que té la nsi,
dagia mes ben organitzada,
milla kine hauria de pa asar
enntrari del quia succeix,
! l'oferte que la gent s'hauria
reduje i mirar d'aconn alar
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la redurri4 general d.,
ssupostos fantiliars. Iti ha
desproporchi ; . vident entre
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ituació pallket d'Alemanya
situarions avivarles. Armestires ho demnstren. Hi ha
gent que mai, el diner eje), la gent es llanca sobre les
UN
• a, com si t resdevenidor tos
•••
.* •
DEL
segur í Inés rosat que mai.
els
preocupacid
Inta. ni sernblen arenenkleniä.
. del dia
;it abre. al noslre ealendre.
'r
;. n
ala explicaciú. Allb que diuen
•1* !!
observ;kiters. de rrekganit_
• II,
,•
de la psie.dogia. devia PSan fet eerl ;k1kaiks de 1:1 guerEa alua..,
3thanS tic la pan. Ani la
111•.t/ItIt
• logia alentanya esta müs
,i •1011 . tt-
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I (104mile:dada. Amb
uals de la semi...elogia 'torno seria pas poaaible mi-

, n tIlltSe
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,*ex - :1;0v.2 la %d.,

a' egaler
1-05
1 1P Mar ¡jiu,VoIicl

ItI. senym
2 ubirä, 1:ueurtIll
Palomee, Garriga,
lean'-lla
!a-.1d ingressaren
.' ;1

1.'1.1s
Nr .l '%ur

1:, ealegería
p 1S,oJ pnbIP Pn pes
aairebe
antes les,
aeompamä amb
k , ..
patata-se
:
•! lajat en actitud res- .
k ser,;;:a.

re un borran del 'pie pea1 n aquest país. La r . imokfttii ii
J fins abans
• nistia. Durant tota la guerti eu ultra normal. El pal..
d. a 501a la prPA g id In'Ps
fisfica (De l reenrda la lisf , arriba a txpressar el sas k i d'una manera
unta le pau. ande
regust.
• •rg de la derrela, ,les ames
nMren. Mero:luya eaigkié P11
leeriode
inslintiu
,ttt. sensorial. 'rol alió que

,

•

nrganiliaeid prPeksil.l
gtiorrut, lia passat a

ésealafreria. a n sinsil al . app k k lenk ,-, t ala. Estin en el
L

.• ,.ien: algid traqUPs1 ppríode.
E 41/ mira( a ixù ea una en-

`Iuniana. Tot elle que els
aanys estiguereu disposats
:ea durant la guerra, per
i per la suggestió nútiea
i fr
A 01190111A
ti , vieteria, seria potser exaeral, demanar-loa avui en nom
• 'a rato. A Berlín, durant tot.
n ;.ny de la guerra no es menAQUEST NUMERO HA ju,,
més que arengades, eaPASSAT PER LA CEN- I V aquets i atrita fresca. Quina
t, humana aguantaría un
St..TRA MiLrfAR
a la red doerirde de sorA OLOT

!ir d'un periode aixi? lii ha
d'hacer per feria despOs d'una penca d'aquest ordre, una
super:abrió (le da realitat i tina
miopía del moment present. El
(1,a de demà no pot interessar
si no d'una manera sectindäria. I això es el que paesa.
Aquest deecordardent collecliu
de sensorialierne, aquest nblid.
que ser äsegurainent /nomentatti, deis sentim e nts gnu, expliquen la grandesa de les nn
l cintas. aquesta .1,,sprencupnei ii
,,elacent de la solidesa. és la con-

seqüencia de l'erapresonament
: rigurós dels anys de guerra.
Sobre una part dominada
per aquestes idees. es poden
rer totes les experiéneies. Es
eree tra -tar l'econeunia amb mi,loes demagbries. PS pol prearar en pol it ir a qn a I :evo' coeu, PS pnt fan errare a la gent,
ett el terreny de la sensibilitat,
q
ir. e en eh
no hi ha sind
.rae/es. El durissink periode
d, la guerra ha orgendzat el
cap dele aletnanys per no rollir del Indo simi els iniraPIPs.
Acunaste psienlogia A S' Un ret
gibe P e pot observar en tols els,
nobles ;leed& n ts. A Innt a nya
aciti estit en un f'erinde de llar:o-Perla. 1.".s Mar que apiest
min

período serit una rosa monten-

tänia, erran. , en la liq n idee bi
definit iva d'A lemanya és I enir
un gast. eXa2eraf per Eabsur(le. El vas .1 s. perb, que aviii
Alentalya 1, 1 les caractertstimire dile nobles (II 11Peadbneia •
S'asonula enermement a Es
[aya. la decadencia de la qual
és un fe falal : renta?, s'asernbla a Oreeia. L'espanynl rieressita per viere 4 ruiraele díari. vol una pita 1- 1.P Madrid pieMira i sootal ele ti prometi
to!, el que stgel, u ar: , per això
que l'e,panalal f•t•ii, :T.:, p ontina que gos tirrkh un os quan
sent a Iiir que ',I,; regenerariú
va comenear e 1 l 1:; de septembre. Sdn paisos quks visten de
la rifa i Espanya ha alsetil tres
serles 1- l p la 7rrNsa .1e1 deseobri ment d'Aineriia.
Sense voler preleuir pintar
U!) quadro de la situariA d'es-

perit dele alemanys, ea rom-

perfeetamert que el desballestament general kle la psicología del país, es tradueixi
en les cosas mes pelitos. Hl ha
tui ideal a l'Aletnanya d'acida
no pagar imposlps. Ili ha una
aapiraeiti rollecliva: evifar
qualsecol sa c rifici. Aixii :tasental, les altres eo,4h: no f-dn nula
que conseqüenciet leiques d'aquest • fets prinurtlials. L'horror de l'estalvi. If indiferencia
davanl duda preu.i Ile lea eoses,
la insensibilitat davant de la
falalitat i per 'ad la insenaihifitat política. La tkeeplacid
sense erítikm kle bit el que parid venir, sön Eis CralleA de
l'Alemanya d'aval. Si al <metal.
d'aixe Iii posen l'enlliiernatelent
del mortu k nt preseet 1111111 PI des',,g kle ahilar-In fina a la me¿tul -la, lindrett ap:•oximadontent
mta silueta de lit paieologfik
pren

E.

sd'
ai ';1 (11(1''st
1 elaPfaifils:
it ilimi ltP. sideeni7a
rnateixa das,. qm la super_

normalitat de la ;aterra foil un
altre extremistne. per(' del cantó oposat.
Els p m-mentiste- alornanys contoneen d' e studiarles t . t . ,,PS N'as an, e ll 1;1 tornakli a la /101 • 11/alita!. Adu r sta normalital vol dir
l'arribada klel dure inalainent.
Es Per aixe 111/ 1. aglIPAIS PPC1nnmistes comen... p u uf, parlar de
con-1
rePunionlia a base u tel
sei-lt

fine ells en diuen..isant aquella
'oca n e- ntilik k ke-pionlar que AS

la earaelerielioa de la Ilengua
alemanya_ ele ei • lora klk• fecontenía deil preseinkliknent.
Cíen PS presen arit l'e ennornia
guau la gent redie`ixi PiS seus
pres-upestos • Pseap p i xrdnn_
thriament la rapaeital kraktkplisiciki? Aneo a saber-ho rota es
presenterä! Si passa alguna
cosa de Non u l : dP 1411p0Sar ql/t3
els p ennnini,IPS fa-an els pos_
sibles per explicar-ha El que
eta sembla Un fet. ja que l'esperit que domina implieilament
el Traelat és residas-aire d'Alernanya, is que agites? país no
enmencaik , d'anar be fina que
la ge- n1 hi visqui. encara Inés
malame:d, fine a l'arribada klela
fartors del presdinkliment, prrb
Cc pnktra dir que ti hagi adra
segada •lemanya.
En aquest periode eneara no Id
hein arribat. Aques ..es fires nadetenree dom.-val., n orin nn

la traddia et exude"

DIALEG DE CAP D'ANY
Sr. Duran.—Muixoni! Toquen les dotze Entrcm en Pany mil nou
ceras vint-i-quatra
(Pausa iota ribraitt . de les clot-

Es dóna 'per definitivament
perdut el dirigible francits

campanades.)

(gel riostra, erwiat especial)

kikya clii hanria lo ciare mé
klament. Ni es pes que n, )
iViaqul. di. malament, ami
1h-k manya. Abans de la gua!'en aquest país, tot horn rnen 'a. no hi havia Miseria. tot
m tenia el seu Iba i anava
estalciant .Avui n'hi
molla de miseria: hi ha alenys que no tiren per cap
11.3. han d'altar a la etti. na a
fijar la pellerinail de bon
lit. Perii, malgrat litt. i

er,

Full de dietarl

1 COMIDERICIOIS

!a pérdna de fa guerra, Fa
tOC n IT. . OH 1111 mol, qua a Ale-

.-ons

BARCELONA, DIMARTS, 1 DE LIENER DE 1924

Sr. Canon.—ja hi sota. Peda francamtnt. no sé pea- . què m'heu

«ab

Han «Mi (rebato reales que se sopesa
pettanyen a l'infertunat dirigible

obligat a callar... Us commou

gaire el naixernent d'un any?
Tots aun igual.. Les mateixes
angúnies, les mateixes inquietuts, les mateixes mentideres...
Sr. Duran.—No us conec, senyor Canons. D'on surt aqut pessimisme leopardiä?
Sr. Canoas —Pes simisme.., com?
Sr. Duran.—Leopardià; te Leopardi,
el gran poeta italiä.

Sr. Cancia..---1-leme. amb aquest pee'
ta :tala no sé Si ti, cap lligam
cl mea pessinyisme, però amb
tialia i amb la inlírstria italiana. sí.
Sr. Duran.—Ah. erija! El tractat, els
aranzels, l'ete:na histAria.
Sr Canons.—Ucterna histeria, ja ho
poden c . fr. Per aixii mateix he
començat per confes, , ar-vos que
el naixement de l'any no cm
commou gens ni mka. No em
pot portar res de bo..
Sr. Duran.—Qui sap, borneu sense fe,
qui sal)? Es evident que no taus
els anys 5651 tgualmeat dolents
per als que. com v ó s, Tima absorts en els negocis. it per als
que. com jo, es consagren a lesCriatura, a la lectura i a la (11vagaci6. Si un any hi ha guerra. fany següent pot haver-hi
pau. i el tifus no
ataquen sempre amb la. mateixa
intensitat tots els poblls. El
uô i la llana fan auges. i baixes.
A les mines de ferro de vegades hi hat saga, altres cops sin
treballa activament...
Sr. Canons.—Melt h, molt be. l'en')
aqui mai ¡alta un senyor o una
colla de senyors per 'convertir
la pau en guerra. perriaM el tifus, que se'n volia anar, torni
a installar-se com a casa seva;
peraué si el coló baixa el paguen, com si powSs, pzrquè si
ha metallúrgia comença a fer
caigui
cap : volta
un marasmc absolut... No nte'n
vull fr r més Les
que he urelto adés tnlarn convertit en un escèptic
Sr. Duran .—Esser una mica eceptic
ja és bona cosa. Esser im escèptic definitiu em petisa) pie
és un disbarat. Cal fer-fe Mesteas. amic Canoas. Illusi . ans intelEgents, una mica alte, no
gare , mcretes. Us trobm tan
aclaparat perquè sempre heu
drit petites esperances e xclusivament materials, r.dícullament
¿cree terre... La costra única
divisa ha estat: ordre i aranzels.
Sr. Canons.—Si, però
fordreb-i de
la prosperitat que porta iko bon
arailzul provenen totes les ultras coses...
Sr. Duran.—Ca. harret! .4uesta nlis la
vostra equivocació. 56a les, altres c .,ses—justícia, dignitat. bona le--les que poden crear un
ordre i una prosperitat
bles. Us haveu avesat a imaginar els vostres aranzels i
vostre ordre com Ilaa mena de
botí conquistat cii rnig del.. litmulte dvls esperits... Tots els
Mables as han semblat hons , per
fer miraeles... Cal &ser molt
Inés ambiciós. estimat
comprendre que
és paeible
fetionvm de les superfídes. smse la pan. iellornen de
les pregoneses.

Caries Soldevila
sollt.

notser. amara 111(41

Costar:1 mol! fer quo l.'
al son Hit normal, deis• tl y l'inflamad ele ha prodllit per contrast la ennalit.za-

elm•

EL "DIXISIUDE" DESIORIT PEL
SEU 00111ANDANT

Trobern en un periòdic ( rances la reproducció del següent
arlicle publicat l'ans 1920, en
fer-se càrrec del uomanament
del globus "Dixmude", en el
qual halda de trobar la mort,
pel comandant Du Plessis
Grenedan, en el qua; artiele
descriu les caracteristiques del
dirigible i déma la seca opinió.
"Quin genere de serveis pnt
retreMs. el dirigible alemany 1..
72. que hom acaba de batejar
amb el nom de "D'amarle"?
Es inútil recórrer al cäleul
per saber el que da capee ale fer.
"No farà btl sinci allí) per al qua'
ha estat roncehill". Sobro el
paper se li poden fer recórrer
uns 15,000 quilnmPtres a 100
km. h., se li poden fer transportar a Arneriea innoinbrables
pessalgers. se li pot fer fer
d'explorador de les esquadres
a lea mara nlea Ilunyalles. El
"Dinnude." no pot fer res fot
aixn perquè no ha estat donetruit per a aquests serveis.
Ha esta! cometed, no hin oblidem, fa proa de tres anys, per
oponen-ene de guerra molt espedals. i que ja un respondrien
potser gens a lea necessitats
de l'hora aolual, si les hostiWats recomeneacen. Es tractava. en conlrmllar - sll la seva
ronstrucc14, d'attar a bombardejar des de gran altura les
chilate ;Ingleses. Se sortia un
tnirdia, es passava el litoral
enernic el .rnüs enlaire possible
plena

DeSprAS, fel el

bombardeig, es tornava. a 7,00d
a.090 in. al flor! d'amarrap irulí. En total. l'expedieid cliira ya mea sin I ena d'Iteres, ex i
gin t per part del personal tul
esforç consid e rable. perCs cte
PlIrla d l lrada. (Juanf al malo.
riel. fleVia respondre a aquestes
•

rondieions esperials.

POSSObn, ;0711) e1 "Dixtuurle",

un apareil d'una construr
meravelo.a a. No sabem exaota -mera a quina finalitat respnnia. Podein aixf donar-nos
rompte oxactatnent de les tIPformarions per Ins quals

fet pasear el tipus inieial par
arribar al tipkis més ademad
per a la finalital proposada.
Die aposta "deforarions - , puiV
que el "Dixnuide" p3jh 'muy
(1 . 4sPl`
/110 n 10! impecable quo

calgui copiar per posseir
‘ . reiter ;len IH • re.-1 111 . 1 a la
Ira marina. El prnblema fino Pa
posava al ronstruelor alentar/y
P ril doble. Si rabia d'una part
refluir al Tiliailitant I s l pos mort
unitari per augnamlar el nia

possible la velneilat per porlar

al mil:tinturo els mi liaus din ä/tilt , :. de maniobra. 1. armadura
feu, done'o allengerida lant com
feu possible, prineipalment per

l'adopciA krun espaiament kle
metres entre les anelles
e iro ds. en 11.ot dels 1 metres
tipus anteriors. A més a

1111 , -r . OS volene refluir les resfslenries a l'avene. adoptant
per a los cabines sereions (l'una
enn e rficie paf re nuidallient rp.
duida i reempiromnf les estruetur e s planes aticantades ratot'U -11'111 0 11! ¡PM' estruel ores trienesi

lars tivantadva interior-

Ment,

Aquestes I lu p a 11104ifieadolIS
eSSCIIIIMS SI-Mi/don (• ••;s0i • d,•—
ig11:11/11PIII aforhinalles. Cal re-

eid rig..rosa i Ilarga kle la raer-

cordar la solueikl de les estrueluces 9P11SP fivaills que ron, .
titimix umui II 'cm' hm, red). 1 , 1

ara. Mi vaiX011 enorme .nteallat.
Prl PI han(' (IP dele pertk-

pruinlèncitt

ra..11entre l'individualianee
eru d'aval. no Iti Motril Etat
o 11,o nilS.Saria
g:/dyi

eulariales klesonfrenak. I el ntt
tic sempre 1 . 1 Inalcix: el problema de la moneda. L'Eslikt ;demany In, assislil impavid :kl d.-marismo mmielari per ter
prärtimunent insoluble el pro_
}doma do les reparaanns. 31entre iii PS torni enrera, i un ea
posi el problema de los ropa-

racione( co,,) tina mena d'idea
force que produeixi per contraen!) l'elexacid de toles les enerriPs socials i per tant de la
moneda, que no és
mis que el
griffie de la vitaldat d'un l'uds,
no tara 1114 - ele aguclitzar-se
la psieologia d'aval, que te en
l'animad() d'aquestes tires naif/dengues, fetos a vuit o ion/
graos sota gerc . , la seca mAs
exacta expressId.
Jamete folie

detals. ,a1 pral/limitar-Se atulu
i 1:0 Muleta!' res SPilSe experiencia roneloont.

ES ovident, en efeete, que vis
dos ultras do vista espeeials
del constructor alkunany no sita
pas Pis nostres. Per a nosaltre,.
el guan y sobre k k l pes morl

molt seMindari..X1 gran ereeker
aeri li cal resistimeia i
Sil. Pare , tal em» estä el "Dixmude", es cerlanunffl fulmil juu
ranae d'un servei intensin.
estat concebid per al raid de
guerra, no per al llarg cretona
Pel enntrari, guany en mitjans dinàmics. és a dir, en rapideen, ds forea interessant. El
L. 72 hacia e dat previst per
fer 120 km. h. Per a un ,ekeuer,
aquesta velneital ii tetualment
insfifik• ient• Ja no som a 1918,
i asad 150 km. h. da un mlnimunt dessota el Qua l no es pot
rap
20a
u

km. lt. que ha de tandir la

Vd.!

locitat de l'explorador d'esqaas
dra.
A l'estat actual de la teen:ca,
la celocitat s'obté rnultintiettat
el nombre fie motora. Fent
si es perd cii l'aleada es
nya en la resistencia i la 1,.tz,". n larda'. de marxa. Per tan', la
N-Pierda', ca) cerrar-la Pri
nierif Urda. Per augmentar ta
Ileng.eresa !le l'armadura. el
constructor alemany ha k•stat
portat. a adoptar la (Pila de ta
ni. de 'largada la qual és Pc7judivial a robtenció de gran%
veloritats, almenys eota Ir. se,"

va forma actual.

Cal ne, perdre de vista, •
que la forma rnateixa del
tis defeetuosa. Els constructora

alemanys, per no hacer (le me_
difirar Ilur titillatgr, han conserva( el diämetre constant dele parella meatra, montee :mgmentacen eansiderablemenl. el
volum. Tarnhé han estat por,
late a crear al mig de la cerería

una 'larga part eilíndrira

perjudirial a la celoeitat. El L.

72 hacia d • Asser PI darre.,
ri gible consInfit així.
dones. de reromenear una ex perieneia ja tela. Es podria.
example, conservar la meteix..
Innzitud total i contentar-se
corregint el d:äreetre de le,
anelles do la partida cilindrca, per donar al dirigible
forma convenientment per',
da. F.1 volum seria
de 5.000 a 6.000 m. e. El gnany
da Hola-a...a uiiil aixf reaUni`.
pertnetria de retocen' . l'es.•• • .
let _ k le nerfeeelk-enac la distiaa _
cid. a mot t orobablement,. per
a l'unió de diles cabines a
pare rey-de1tad:0,1.mi,- UnD ••
Ice II al més sal isfaetaria."
SE SI,SPENEN LES Illja'.1.11T'ES
París. 31. — A consrqiik
del violen t temporal que r
a la Nfedilerrania. han • •

suspeses tal a Slee l'ere!'
portaven a cap els va
de l'esquadra francesa psi
orkbrir nn hagin anal a • .
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Franede Carmona, 5; Hermeneed
Rodríguez, 2; Salut Rodrigo«, 21
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Eduard Rodríguez. a; Catire Redel.
prez. 2; Teresa Rodriguez, a; Dolor*
lialuresicaKinoxlErnemann Moina, 2: Manuel Dard6, 23; Jun
[J.:INTERNES DES DE 28 PES- Ulargui, 3; Consol Agulló, 150 ; Ca.
SETES
mil L'Iargui. r: Enriqueta Ulargui, t;
MAQUINES' FOTOGRAFIQUES Cie.dida Agulló, ; Tomas Gomhau, 5;
1 SOCHINES INSTRUCTIVES.
Vicens Sastre, 5: Ferrar' Coman,,
NECESSERS FOTOGRAFICS
2: 3n: Casimir Tube, 5; Riegue RiDES fll 20 PESSETES
vera , 5: Francesc Rivera, 5; Josep López, 25; Coneepci6 Carees. 15; Casal
LbPer. ro; Florenei Prat, 5; Josepa
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Ga'ell, 3; rosca Prat, 3; lotee H '
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- pital, 5; Teresa Fenoll, 2'50. Tora'.
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el fume que els artistes que la inter- EXQUISIDA LLONOANIMIA LEGITIMA SIBERIA des de • eliallisimma«...".
preten sine .1i la tala de l'Ethel Clay11'50 pessetes kg.
ton, Raymond Hatton. Harrison Forl
i Wáter 1312:s la cosa no resulta tan MORTADELLA, a U20 pesantes
res de la dita plaga, alai com les conlata 1/8.
admirabl, per ¿caer tots el's de primer
<tickets econòmiques de la sup'ancia
r( ngle: pub, tots din la Mies- POIE-01148, a 9'95 'misales
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tato podran dirigir-se al Red. Procunaturalitat ele cf somriure de satis- VICINS FERRER I COMPACatalunya.
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rador de la Mancomunitat de Sant Fefaeció té cura d'aixugar les 'lagrimes
Teléfon 112 A.
carree de SI 'Oca, 20 (Sabadell).
que fa brollar el retas del vell amit
-Dijous que ve se celebraran a la
de la casa. Pellicules com el "Bre011101111
Menant un carro, Joan Rayo Puig
perróquia de Sant Feliu els solemne,
col buit" són les que convenen i des.
ea produl una fericla contusa e la ea. Ex -regidora empreeonal4 - %lofunera's per a l'anima del qui bou
graciadament no se'n veuen cada dia.
ada de la Combatid mixta - Ex. obrer d'aquesta parròquia, En Ramon
NtruZsta its te; nou encert del Progra- ra interna del peu esquerre.
nta Ajada.
posielons Cut . Altre. raotfoies Costajussie Deu (al cel ala).
La mort del senyor Costejussa ha
Ahir varen ingressar a la pesó d'aPARAIGUES
commbs a tots els que el eoneixien.
questa ciutat i el ex-repuix
era una bellissima persona, d'algidors de Sant Feliu de Guigols protes condiciona cristianes i extraordiE X PO :CIÓ PORCAR
cessats amb motiu &la acoles presos
näriantent estimat per tothom.
Entrada lijare
sobre la proposició del C. de D. del
-Després d'haver-se dictat els noC. i de la I. de Barcelona. Eh acommenaments dels cinc senyors regidors
Avui, cliada de Cap d'Any, per la
panyaren hex-diputat a Corta senyor
nous i haver recaigut els nomenaments
FERRAN, núm. 14
tarda, al Pi.:: )nat d'Olweres del PoAlbert i altres personalitats.
en qui han redigut, hom desconfia
- blet. cl- nara una conferencia sobre
-Han estat elegits toca s de la Co- totelment, i gairebé pot dir-se que ja
A l'esca'a de casa seva, Leovigild adulé mixta de Reelutament per l'any
del retir obrer i ei
s'ha deixat córrer el supòsit que sigui
Pérez Delgado fou mossegat a /a ca:ernitat" En Juli Vila
1924 ele senyors Ramal Nocuer i Co- omesa una reial ordre nomenant nou
Ortiz, del Patronat de Pre- ma theta per un gos,
met i Miguel Santalb, i suplents res- alea'de. desfent-se amb aquest motiu
viajó d : •
Catalunya i Baaars.
pectius els senyors Josep Maria Son- un nuvol de castells que algai hada inmetí i Esteve Cardelíts.
RECLUTAS DE QU
*tal bastir en la imaginació dels pa-L'exposieió de pintures i dibuixos dijes ciutadans.
Anunciada ja la 1/ostra indel senyor Francesc Vidal a l'Ateneu
corporaciO, enearregueu el
continua essent molt visitada. El dia
\visten Paulo eomplet a la
LLEYDA
ESTUFA J . M. B.
lo de gener se n'inaugurad. una a tea
Oran Castran' Lana,
Altres notf.
alArte . a. 3a6 Tetaron 747 el
del notable aquarellista sereor Bonnio. Una assemblea
Via Layetana, 38. Demanen
ales
l'introteasant entäleg publi- He estat nomenat inspector tictac
En el son: ig efectuat el fi j a 28 de
de la Renda del Timbre en aquesta
El 13 d'aquest mes, a les dues de
cad.
decembre da,ant del notari En Guiprovincia el senyor Eduard Gómez- la tarda, se celebrara al Saló d'actes
llen' A Teil i Lafont. per a l'amorde "Excma. Diputació d'aquesta proCenturion.
Un hon mezan« en articleä
tització
hipotecàries de
el mes de novembre dar- vincia una gran Assemblea organitza-Durant
.
'Atea-u- ear -elonf, han quedat amor-In
va
becar
en
aquesta
provincia
ree
da
per tots ele - re-gens del' Canal d'A.
tirarles I- , .'e números 36. 89, 380, ALTES FANTAMES en corba6o9 naixements, 449 delincions i 189 ragó i Catalunya.
tea,
burandes,
nineadnrs,
halo,
mil, 547. '
6 t 3. 64n. 6 59 699 . 718.
matrimonis. des quals cdresponen a
Entre els ami/lates a trae-ar figumadures i pijames. Qualitats
901 i 938.
ren: reorganitzaeió de la Comissió
la capital 28. 47 i 11 . l'esP(Pciivament:
superiors, a preus barato.
De s de .2 de gener es prccedira
-Divendres que ve. dia 4 ele gener. cxecutiva; dotacib d'aigries per a la ir.
en 1,- se.- i • a del propi Atraen, lote
el exalte publicista senyor 'Octavi
siguió mitjançant el pauté de Ba yaROCA I MALLOL
ela
es, d'onze a una i
CA M1SE
tot donara 'a sena anunciada canteson ; sanejament de la zona regalde
quatre a ser.
pagament del cupó rttiCara de Santa Anna, 38, to- 1-únela a l'Ateneu snbre el tema "Gi- mitjançant la constructid dels
rrttro goa de ' . s dites obligacions
cant al Portal de l'Angel
rona i els portes".
tors necessaris: recta aplicació de ra..timarlas, a' (1 ,-' cupó núm. 5 &U km,
tic'e '93 de la Llei d'aigiies per a la
de reforma d.- primera serk i al del
SABADELL.
cerda imponible de les terres una venúm. I de 5 _ona serie.
Una gada assegurada la irr i glició; neceaEl nou Partit eanlina
-Obsequien .' amb una jogninn
Funerals sitat d'aumentar la comignació per
alma d'org anista
RESTAURANT ROYA'.
Eitheien d'Impoernoabien
a obres de sanejament i de consisten,
Saló de Ti
L'Alcaldia
'almea, 18, (Cantonada Corte
eh; en alguna canes del canal; persoi 'ade dda I a dansant de $ a daß
Catalanes)
nal neceesari i tecnic yergue no soFa dies donas-cm la noticia que un
quarta de i dinar a l'amerifreixin perjudicis les obres en projecnou partit iorganitzava, completament
••••••n•
rana. de V a II,
apartar de Iota els altrcs•que existida a te i execucili i mitlano per impedir l'a12 nostra ciutat i mh rarmi la abso- caparament de les aigiies dels riera per
Uz:raista j.ep M. Cccl, ben conegut
a usos Industria l s mitjançant coceeslutament de trinca.
a Bareel.am !ele seus bel; exemplars
sinne co perjudici deis agricultors.
Avui podem dir que agruest son pa r .
dev:Irei, btri its i esmaltas, ens coLa Comissici exectitiva de 'A g sestf tic va anírnant-se, i qne cada dia
munica qac tat nuviu de la «tea deli- 1 r.r.rnitEs - .1001.1NES
dibuixant-se Inés la sea cara i e's Mea esté composta dels senyors ;Ntro.
I.T.IIIIIERIA SUB1111NA
el,:a solat e , ven precisar a ajornar
nuel Florenea. lasco Reny. Josep
sena ull, i per he que de, moment seasPortaferrissa, 14.
per une, setwanes la inauguració
Naval, Ferrare Garcia de Sant
bli realment acabas de peinen a mida
la seva expot ; ció a les n' irles Lair
que hom va observaut-lo descohrint.
Benet Coll, Floread Con i Francesa
sanes, no thstant leas invi facions que ja
Derrianon ale Ileie in PARA- In reminiscències d'alifma faç mig Banyeres.
l'aviva assenya'ant una (lata
--Per la Superioritat /la estat n o me°Miríada: potser el nae es d'aquell (rue
COPS CONTARELLA pnn al vanpropera. Els ieus amics i admiradors
va organitiar tal cosa, potser les ore- nat assessor del delegat governatin del
Ira auto; pot erdvar-vos la vida.
retrasa oporte• ament ur.a nova i defiles watt d'aquel altre, ami« /a ma- partit de Borges Blanques d er
nhiva
s2r
tininnegass(rri 'pf aertrl rjroe-n
feboa ven fingida no da sinó aquella la secretaria de la Diptitatió P rov in
-cialEnJosepMzr.
Ei
vele que ja coneisciem.
-La distribttei4 del: eahals per ':o81SWIERIA """n" nvetat8 crettelons en elegattle pAhies
El neu partit cerca tirabais i aqUesta
e
l
l
.
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len les atencions de l
primera fase de la mema vida s'aditt
tnelull.Creberts, gunlvols
Pda. S. Pere. 18 El. LOUVRE Preis
i t . tillee p tes, ele., en riptlesinis
la idiosincrasia dels sens orianitzatIors questa capital durant aquest mes puja
Su : e-atinen; oferta per la Feileracii,
cabalgas. Llore
Guti. Rambla
que crznen en 'Vicaria de les coses la quantitat de pessetes 162:otiR4.
C e:, rad de v, "' . cdors de peix de Barce-Comunica la guardia civil d'Criade les Flore, 30.
sididament hastides.
Si la gestló futura craquest agrupa- na cal governador d'haver estat trohat
a ttna barraca ~mellada Coromine i
asees noten he de enriaspondre, pecó,
a 'a lenta gestació actual, la durar sltuda en el terme municipal dr Bapa; esperar asseguda puix selh el cadaver d'un borne el cual no
sera tard quan en sentid lea masca ha pogut ¿leer identifica:.
Segons dictamen facultatin, la more
qüencies.
ited,
ton prneluida per la (ata i
-La parròquia de Seta Edil.' ha
guärdia urbana recni t i de la
anuncias les oposicionn a la plaga d'or..
via pública una dona anomenada Angenista per aquella prebquia. d'acord
ida Espaece" i Alfaro, de .fo allyS,
amb les següents conlicionst
Primera. En els exercicis técnica natural de Saragossa, en complet esta'
hauran de mostrar aje nplasitors, que d'embriagament.
-Trehallant en tuca obra dels
secan almen y s ordenan "in sacrie", su•nnn•n•nnn•nn
res del pote ea produi diverses irrifident coneixernent 'a-la' l'orine, el cant
des en el peu esemerre, qualficules de
litb rele 1 SS/Se/nadó del cor, alai com
pronhstic reservas, l'ohrer Marian
també aptituds per l'ensenyament de
Agttilas 1 Miranda, de .In anys, natural
IIIMS.1111.10111IMI•
Segona, Jutjarà es exercicis (Esp. de torea.
titud un tribunal denic. assenvalat
*
44-44,eve eise44444444444.ppepped444444841 n044 pel esmentats prevernes i Comunitat.
Tercera, El openitors hältrati s mka
de YúSiTel.
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z
concert del present enes, el c,..val
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estas valijas .11 repJtit "ljuartet voQuarta..-Els exercicis d'opoaieió
(aran. deenr4 de :•p die, del present cal Wormsbacher". d'Hamburg, que
edicte. aesenyalant-p e as interessats tant Ita estat aclamat aquests Carrtis
clics al Paleo de la Música Catalina
eportunament 'loe, ;die. 1 hora.
Cineuena. L'oneitor que resella amb motiu dele envero organdeats
renformittit amh el veredicte per l'Orfe6 Catalä i l'As:rehuido (I Aeke
del TrPssui.L ?instala la PIM a . en M o
mies de la
Pre gellt5 (me--Pient.rófésl
concert, en el
El Programa
re elässies
cido/e% raer imnoateilitat Ralea del tiqual figure% ultra,
it
no
d'ataron,
reaulti
eleg
del lieder un gr
tular actual. e' em
entrara en la rile'r nossesaió del carne destose/ab a la
;41
es
fies que es prodneixi la vamos, terr- Peral amb gran iteras
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ena meretint leomplenria .mb dret o associats a l'entitat or tzadó;:a •?aII succemib. ,
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da casa seta tebent-hi la sen btl,
venta out, nomas sap que es diu
COpa i que t divuit anys, i que en
ternar - hi es /roba 'el pis anee la celada i recte ,950 pautes que tenia a
tul armari. Per entrar a Cela
li
calgué
Ist porta.
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La Política
EL COMPLOT COMUNISTA
"Solidaridad Obrera", d'altir, publica el següeut telegrama:
"LO DEL COMPLOT, FUE UN
"CANARD"?
Lisboa, 29.-La Prensa se ocupa del
complot revolucionario que debía haber estallado ayer simultineamente en
España y Portugal.
La policía ha efectuado algunas detenciones y hecho registros en el por
riódica "A Batalha".
Los documentos encontrados no parecen indicar se preparase complot
alguno. Parece que fué un comunista
el que denunció a las autoridaees
existencia del complot, diciendo que
éste había sido propuesto por individuos que se decían españoles."

Alguna entlos de lora ens fan
saber que hl ha persones eaoesalvament oficiosas quo traeten de persuadir els nostres
linda
suscriptor. de la
de delaar-ho d'isser. No cal
remarcar que preolsament al
alguna conveniencia hl ha ara
I sempre da la d'Osa suscriptor del nostre dlari.
Per comerle' • be Pa n ), nov.__
suscriviu-vos a LA PUBLICITAT.
ELS DELEGATS GOFERN.4TfUS I L.4 POLITICA
De ja al,ans d'atur "La 'Ice de Cata/fruya". rn la set rió "Poliliques":
"Senthla que els eleutenfs salistes
de Terrassa realileett destions pe. tal
que sigui substituit el del. •gat gaya,
naeiu d'aquel l distriete, N'Enrie Udaetu."

1 el nusteix din publicaren Sois els
diaria en la 3(u-ció telegrafira
'CrS.fil el tinent coronel de rarallena N'Enric rdatta Martin en el
e.irree de delepat governatin del paarde Ternura i sroubstifil
ineis p e i d'igual emplea d'infanPeria
En Jordi l'illowddes Salinera."
EL GE:NERAL LOSSAP.1
SE.VIVR EST.-!PE
Affuti/e.rid ora el governader
general Lossada, Inc (cavia anat a tornor la visita al preSkfillt inferí dc fa
.11anenntunitat, senyor Jannie Esta/i%
conferenciat este..
n nt.al,;1,( gual

L

.4 preguntes d'un rdtgl , ter 151 Inani.
t'estar que certamen, la conferhcia
s'nov • o allargat (cavia valtnd
e.reoltne toles les protestes d'afeite a
Espanyo aue Initio fe! el serryor E S tat.'. el qua: que ells erre
regido:distes i ringirfCrITVCO cía absurd
?mes les propagandes de separaeld que
s'iranio talud realifz,v. Afeoi el ge'bou/ Lossadd
les toses de In
essaven aratf.
Maneomunitat

ALA11 DF LA
GFNFRAt 1TAT
D

L.1 COMISSIO PROVINCIAL
La Comissió provincial ha despatxat
els segadas assumptes:
Exemecib de sublvista sollicitada
per l'Ajuntament de Barcelona per dur
a cap elbres d'arratijament a diferents
'loes del Cementiri del Sud-Oest.
Exempció de subbasta sollicitada per
EAruntament de Torre de c• aramuni
per contractar un emprèstit de 15.000
pessetes destinades a les obres darein jamen' d'edificis escolars i casa con-.
sistorial.
Informe en l'expedient relatiu a ls
petició formulada per En Joan Meraré i altres seine Mollet per tal
ene ea requereixi d'inhihició al Juthide primera instancia de Granollers
'a demanda civil interpon& per en
Juno Alsina contra els peticionarla.
reforme en l'expeliera . rehen a - II
petki6 forandada per En beguina Vilar, metge civil audent de la Coall•-'
rió mixta de Reclutament d'agote»
revincla que ea mear durent Fertv,
1903. per ad que se li oboe& 0.1"
~Vil Mor uteira'i t'arde i*d.-„
II - Lid di _Ideclutamte- ,
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repreBrusselles, 31. — Comentat.
•a pres formació publicada a la "
de
nplar; Colónia", en la qual ;lama va la
ió rkl. róxima retirada de gran part Je les
trepes que ocupen la conca de Ruhr,
eri al cl periòdic -L'Etoie Be ge" •Iln que
•n ex- e; traen únicament d'agrupar jan una
tre- terma nova les iorces d'ocuelió, a
creció l'Ghjecte d'anar progressivam a l'oleirom epació. invasible.. .
El //necia diari din que els, tècnics
ionant
plaud) 1slgues. en examinar la darren nota
kmanva, han formulat seriases reserna.
amb vs respecte de les demandes que
sa¡sea. contenea, molt especialment respecte de
comunicacions entre i'AJernanya
i na
obra, : upada i la no ocupada—Hisas.
relleu EXCUSES DEL REICH A LA
as de COMISSIO DE REPARACIONS
sobre. Lenin, 31. -- El Govern del Reich
>g
ta presentat les seres excues a la
piada. emissió de Reparacions per la nota
li dirigí respecte e's ma leantes do. con Jat: recentment a oiiciais franceses,
creus., Hayas.
GABINET TLEMANT ACORvr d
g u i„ t )1 PAGAR PER UN TElIPS LIlITAT I El. MES REDUIT POS
creas, ; 113LE LES DESPESES D'OCU--'
sis": ACIO 1 ACABAR RAPIDAMENT
AQUEST ASSUMPTE
!carea
simas; Berlín. 3a — En virtut de les neinde- rociacions que actualment e; porten a
:ap. el Gabinet alemany ha decidit
en 'e: ontinuar pagant durant na, temas !icsat- tat, i en la mesura més recluida que
igui pOssib'e. les despeses d'ocupad&
s
Igualment va prendre l'ax,rd d'acaes d ar arnh rapidesa les negoriacions didomätiques relatives a aqucst assumpe—Havas.
DEUTE FLOTANT ALEMAN
Berlín. 31. — El deute flotant que
I 'quince de novembre darrer s'elevaararat 'a a 191.8ori hilions de ruar -a. ' eiescee el 30 del mateix mes a <6.9oo bi
esta
epu laus.
El Govern de l'imperi In ores e
!s a
sestee del Rentenbank fin, el 30 J'12
ll•re
sät' lesembre actual la ouanti gt de 9an
• CI) miliens de mares rencia.—Havas.
LA TORNADA DE TnEBALL
DELS FUNCIONARIS
ALEMANYS
Berlín. 3r. — Ahir es Tibia 'na
leeret que exigeix als fun:ionaris
, Estas un mínimum de treull de .s4
ores 'semanal,.—Havas.
..L'EMPRE.SoNAMENT
D'ALGUNS DETINCUTS

Belgrad, ji .—Ha causat sorpresa
malestar a aquesta poblad() el discurs
pronuneziat pel senyor Zankoff a la
Sobranie. que tendia a remoure norament la qüestió de Macedònia i reclamava el dret de Bulgäria a posseir
un exercit permanent.
El Consell de Ministres ha decidit
de sollicitar per telègraf la tornada
del ministre aje Servia a Sofia, amb
l'objecte de conferenciar amb ell resarete de les possibles consegüncies
del canvi d'opinió del Govern 1/algar.
—Hayas.

nal indi. pel qual es reivindica la federació ie tots els nobles asiätics. per
a femancipació de l'Asia.
El Congrés rebutjà el pacte indimahometà dels swaragistes de Bengala.
El Consell maraca cap a Svaraj, després d'haver decidit demanar que sigui establert immediatament un Gowrn autónom.—Havas.
ENCARA ELS BANDITS NIXESOS
Han-Kan. 31 (Xina).—Un grup c'e
bandits apoderat d'alguns missio//era luterans.
Sembla que dos d'ells estan ferits
i que //han mort abres tres.—Havas.
DEL _LAPO
EL GABINET REITERA LA DIMISSIO AMB CARACTER IRREVOCABLE
Toquio, 30.—E1 GalaMet, en vista
d'haver-se negat el Regent a admetre
la dimissió que presenta. dies passats,
Ella reiterada avui amb caràcter irrevocable.— llaves.

tuca

Es- prevea el nomenament d'un Pretderit de l'Estat le/ves-es. sela poders
uficients per disseldre la Dieta, unificar els ()rete elect er d s estendre
ne ,s poders de l'Estat.—Havat.
m E I - GOSLAVIA FtE.B1 . 1'.1a UNA

PROPOSTEM DEL RF.ICH
-Belgrad. 31.--En la raspriela
el (losen] de lugosläaig a la
iota del Reis -li. que faa Bin'ese! ada el din 10, cc t'eh: 1 ja la
,roposteir,l trndent al inizament
lel complement del valor de les
emandes en curs.—Havas.
'esc
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EL GOVERN AMERTEA VEN
t e AL DE MENTE MATERIAL DE

vids
Pa
,

GUERRA
Londres. 31. — Telegrafien
dP Washington a l'Agenda Hm/.

Da ' ter que el Govern 'ann erieä ha
cre consentit en vendre a( president de M eg ie, general Obrecon, material de guerra.—Hate
nna vas.

re
ei.
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TSE MEXIC
LA OHARNICIO DE TITSON
STNEIN .-1LS REBEIS
Londres. 31. — Segoiss un

telegrama de Veracruz pe lA-

las g uarnieiri de
inilacift
T oe son s'ha adherit al Thovi
revolucionart.—Hava,..
1'1
t., GOVERN BRITANIC 1 EL

REDTT DE FRANCA A LA
PET/TA ENTESA
Londres, 3i.—E1 "Evening eranrd din que el Goveru britänic
embla que cerca el mitjà d 'i sforar -se ,prop dele Governs de Ro.
aja.. Iuaroalavia i Polònia resaca.
e de (Mes siguin les mesures de
remite i de crèdit consentides per
sança! que afectin el . dret de min.
t deis afiats sobre les obligadons
ciares d'aquests paisoa.—Havas,

SELLA

Marsella. 31.—L'alrnirall FaIon ha visital el Centre PierreTen. on dirigí una vibrant atoeileit; a tot el personal. Despres
visita l'Alraldia, fent mandestacions de condol per a les Camines dels tripulante del "Drxmude" .—Hayas.
DESERTORS ESPANYOLS
Marsella, .31. — A bord tic
l'Ans, i procedents del Marroc,
han arribas a aquest port qua/anta desertors espanyols,
quals seran posats a disposició
de Ilur cònsol. —Havas.
L'AGREGAT NAVAL D'ESPANYA EXPRESSA AL MINISTRE
DE MARINA EL SEU CONDOL
PER LA MORT DEL COMAN-

DANT DEL "DIXMUDE"
Parfs 30 (amb retard). —
L'agregat naval d'Espanya ha
comunicat al ministeri de Marina de Franca, senyor Halberti, el sen rondol per la mort del
eomandant del "Di gmude", —
Hayas.
EL CADAVER DEL COMANDANT DEL "DINMUDE'
Palerm. 31, — Ha arribat a
aquesta ciutat el eadaver del
comandant del dirigible "Dixmildr . ". essent rebut amb
Jpnlre j lal j dipositat en una eapel,la ardent. n ir, el vellien cerabiners mariners.—Havas.
LA CASA DE VELÁZQUEZ A

MADRID
Paris. 30,—(Rebut amb retard).—E1 senyor Widnr. se.
eretari perpetu de l'Academia
de llenes Ars. donà lectura
ahir a la tarda a- l'esmentada
Academia, de la memòria retereill a la Casa de Veläsquet
fundada a Madrid, i en felieith
del funcionament 1 de la proaDerilat d'aques(a instRucid, que,

¡Bernal

so rolte
iguAnyadts per • Toggil,
2-4ent ` kg011 'Élarliff.ifaibg

i

LA PROXIMA 'CONFERENCIA
DE LIMITACIOt D'ARMA MENTS
AERIS. SUBMARINS I DE OASOS ASeIXIANTS
Londres, .31: — El "Daily
News" anuncia) que els agrenavals mitlitars a Washing
Venizelos marxa a Atenes gats
Ion han canviat impressiOns
Marsella, 31.—EI senyor
• respecte de la qüestió . que es
ha marxat amb direcció a Atenes a diseutirä en la 'Prtutinta Confebord d'un vaixell grec —Hacas.
rencia internaciónal relativa a
la limitació d'armaments aeris,
EL CONGRES NACIONAL INDI
submarina 1 de gasos asfixiante
Cocanada (India anglesa),
Congrés nacional indi ha decidit sot- --Hayas.
metre cls swaragistes al pacte nacio-

DE FRANÇA
LES CRECUDES DELS RIUS
París, 30 (amb retard).—
Slian registrat crescudes en diversos rius de França, especialment el Sena, Satane, Doubs,
Garona, Tarn, Aveyron, els
ALFMAN t'S
quals elan desbordat en diverParts.,3t.
SoS .purits' inunbant extenses > resnen algunes informacions pubM:agions.—Havas.
es a la premsa, nue hagin estas reParis, 31.—E/ Sena segueix
eses a 'a Illa del Diahle i a la Guajaelevant el cure de les seves aia francesa alguns dels detinguts ales
ans a conseqüencia dels successos es- gües. A conseqübncia de la Torta cresduda del ritt Marne,
levinguts a la Ruhr.
EIs detinguts a que s 'anadeix han situad() dele barris propers als
sea,' portats al penal de Saint-Msepn marges es bastant critica.
El personal especial enviat a
.,/ e Re. en el departament de la Cha-- Velleneuve, Saint George, Rueil,
arbe ente inferior, pre%tl, de la g/:al no se";
Nertilly
i Plaisance ha arribat
eurä fins nur hagin creer/test llur
ja, havet començat amb tota
ondemna.—Haaus.
1. PAR= Prinr-LISTA DESIA- activitat els (rebane pertinente.
—Hayas.
NA LA DISSOIUCIO DE LA
EL SENA ES DESBORDA
IETA 1 LA REFORMA DE LA
Paris, 31. —A conseqüència
CONSTITUCIO
Munich. 31. — En una resolució de la crescuda del Sena, les alprovada per la romissió del partit po- gües.s'han descorbat en alguns
_a relis'a que estudia les lilesi , ans cona- barris i pobles de les immediavi ( : turieiia's. es dcman2 u nigierendem, cions, inundatil alguns earrers
i obligant als vente d'alguns
ser decidir respecee de la canvenienla de 'dissoldre la Dieta actea) i animmobles a evacuar-los, en prelar oritzar
soya Dieta que es designe visió de possibles enfonsar aprovar. encara que sigui mili pe- ments.—Havas.
majoria, la reforma de la oCns- L'ALVIIIIALL FATOU A MARm.

deettS1
artY
~mire: resed t q ti
de la Ropa ea fraupeea, a; la
tiochstat de notons.—i-lides.,,
MORT DEL \GENERAL BIPAT
Parla, 31.—Ra ntort el- "general Beta, ca p de l'1411tIt -Major
de l'Exereit
ayde
ELS FINERAES ni% 'AlqIMA
DE L'ENGügYER EIFFEL
Paris, 31. A les exequies
per l'ànima de ll'enginyer M. Eiftel, celebrades a Pessylesla de
Saint
hab totistit
el marescal J re alres tilatingides i iltuatres •nrsortalitats.—Havas.
b
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Berna, 30:— Continua amb
violencia el temptirat de neu.

Noves allaus peocedents dele
pica mes elevats tan envait les
regions muntanyees de Suissa,
causant destroce d'importitnHayas.
cia als hoscos.
Ginebra, 31. -- :A mesura que
es van rebent detalle dele efeetes produits per les inunda( i011 S i les allaus' de neu i pedregades, apareix) mes greu i
fç S desconsoladora encara clei
que es creia la sittacid.
Han estat mes esistigades algustes comarques ( que altres i
alguns pobles han, sofert danys
infinitament majare que eres:
però han estat -9ornies
/M arren Ice flPAPOOdeß i per tot
ha hagait cíe limes.
Malero t ele titilitice es toreos
realitzats arilb hiroic afany 1
perillosa exposieid präpa per
les autorilats i la gent
Idee. no ella aannseguit fine
ran restablir sirria co molt
comptats Pires les i comunicaeions interrompudüs per les alitilee o les Miaus despreses
les muntanyes. ptetg segad,:
augmentant el caudal dels enes.
que augmónta.per Moments les

aigiies deis torrenfe i
glers.

deis

cin-

Altrament, deis cims casenpot ditse que constantment, n'taus allaus que
ultra iniutilitzar els trehalls de ceparació ja realitzats, impideixen de proseguir-los, empitxorant 'aixi la sitienció.
Els de Grisons i Gris són els
cantons que mes han sofert fins ara.
També a Saint-Gall í, Saboia seo/
enormes les destroces.
No solament no ha 'cessat la nevada, sitió que ha angulemas, agreujat per una ventada violentissima, a
motees comarques. En altres, segueix
plovent a torrentades.—Ravas.
POLUNIX, COMPLiCE DE
CONRADI, 'MARNA CAP A
FRANÇA
Ginebra, 31.—E1 súbdit' rus Polunin, cómplice de Conradi en l'assassinat de Vorowski i absodt pel Tribunal, marx el divendres pasean a
França.—Havas.

DIMISSIO DE L'AMBA7XADOR
BRITANIC ALS ESTATS UNITS
\Vashington, 30 (amb retard).—
Ha presentat la dimissió dett sec cärrec l'Ambaixador de la Gran Bretanya als Estats Units, seityor Geildes.
Probablement secó substatuit en el
dit lloc per l'Arnbaixador a: Madrid,
senyor Howard.—Havas. , I
ASSALT A UNA PRESO I LIN-

XAMENT D'UN LLAJDRE
SACRILEG

Roma, 31.—Comuniquen ! d'Arcazaro que el veinatge d'aquel l poble
assalti la tares& anta l'objecte de
lynstar un subjecte que s'hi . trobava
tletingut per haver robat una urna
amb ossos i reliquies de diversos
Santa màrtirs, que se serrara a l'Església d'Avezzaro i per la ,.qual el
poble tenia una especial veneració.
Malgrat els esioreos del 'guardia
de la presó els assaltants stipoderaren del pres i li pegaren arnb tanta
Bula i violència que no va untar gai.
re a mitin—Hayas.

DESMENTIMENT
Roma. (Rebut ansh-retardp.—Ala
cerdas del Vatic ies desment'
la no.
del que slatentj construir 1
tic* una estació redietelesrfl k per
consunicar.amb c4 4,tòlics .de m6n.
—Haya*.

,
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A L'AMBULANCIA DE ICORREUI~EBEEIA cesesuNlion
PER VALOR frie; mizieor'i_$esigrcs

NOMBROBBB . GRUPS DE RIPENTE 11A/i *AeACA ;PW
i l'AMENT LA POSICI) DE l'IZZVAllA
Una neta deTrantori des.",
mentint'inniti noticia
La presidenetá inti tacilitat Una nota planyent- še • que alguns peribdici

,.

exerceixen pressi4 osbre el Directori
penal intervingui .; in l'actuació del
Consell Suprem de :Guerra i Marina.
Diu que això is ,irnts trist perquè ho
Mprodueix un diaride Nayarra, sotmes per atató a pfettediment sumarissim, que és escoltentre eis que cer-

quen difiruhats al-Govern.
Primerament, afegeix la nota. correspon a aquest declarar que no exis-

que respicht a la proposiciÁ en gire
ehan de dedicar als diversos cultius.
Es de notar que ja la c011ita de l'any
anterior hacia debut un important reitument sense consum, quan va ésser
einmagatzemada la d'aquest any, realza alai, a agreujar el problema. resp e:te al qual ‚la intervenció del Ceceen
ha de quedar;imitada per Dama a impwar el mejor consum i a impedir per
tots els mitjans l'entrada dels blats
estrangers i de cereals i Ilurs brines

'Valla, baut Llonch Sala, Vieras Roca Segalés, Josep Boadella Casamada, ame labres Broa, Joan Illa Cu her, con Talladella, Jean Canangla,

que Ii facin competència.
No esti justificas atribuir a la
baixa perseguida i aconseguida en
part en els preus del pa per les
autoritats municipals,
aquesta alenreciació dl
s Mats, Perque venent-se el pa, per terme mig,
a Espanya, a so céntima el quilo,
hi ha marge perqué eis blats no haguessin baixat de 45 pessetes l'hectolitre, 'preu que ja es pot conviderar remunerador en anys de bona co-

la següent 'tela' ordre:
Les cotitzacions que han de servir
de base . durant el mes de gener de
1924, per a liquidar el tant per cent
de recarree a qué han d'estar subjectes les mercaderies producte i
procedents de nacions a les guata
s'aptitud la primera columna de naranzel o d'aquelles les divises de les
quals tinguin una depreciarle en la
seva par monetaria amb la pesseta;
igual o superior 'al o per leo, seran
les següents: Portugal. o't96: Austria. 0011; Txecosloväquia, 22'453;
Braail,' 23230; essent la cotització
corresponent a Alemanya, de _1'631
per
ó.
nbailiat.ra Reial ordre disposa que
el recarrec que ha de cobrar-se per
les Dimanes en les liquidacions dels
drets corresponedis a les mercaderies
importades. i exportades per les maEL QUE OPINA. DE 'L'ESTA-

Jaciett Espona, Antoni Serrat, Manuel Genis, Pere Burgis, frian Boada. Magí Pascual i >in Borras.

UNA REIAL ORDRE SOBRE
ELS RECARRECS ARANZELAIs
A la "Gaceta" ha estat publicada

irtiel
í"ACP:rse
ricisu. de • mMocic- tes
Miesvan, iisser • guanyades per Par -•
derie- io.
Sagrar
de
ereal s'han celebrat CUSies
prent1lt-b1part Plonek, Mesar; i ReMeier,
Llorente, enana d'Es-

Manifettacions del senyor
Besteiro resnecte l'Estatut
de Tánger
FI Mari "La Acción" publica' lee
segiients manifestadoras senyor
Besteiro, respecte de l'Estatut de
Tänger.
"El plet dels que reivindicaren
Tánger per a Espanya esteva comp letament perdut. Esteva perdut per
~tes causes, entre aquestes perque
França tenia de la seva part el Solde, i aixep havia d'ésser un argument
ea. A mes a més, perquè durdaentfolra guerra es va seguir una política desencertada i mancada de vi-

teix ni ombra de juntes militars, ni
ho permetriem, ni l'Exèrcit les vol,
sklcar tot ell està unir anda • el país en
' 'F.:statut ale Tünger eslava per
una sola acció d'ordre i justicia que
signar-se Lany 1914, i Espanya, és
ei Directori procurara satisfer, encadir, els governs espanyola. tot pensant en la possibilitat de que trionera que en ocasiona la ignorància dels
estor-coa que per aiscó es fan i dels
tés el Kaiser, retardaren la i'atificació del tractat amb l ' esperança abmitjans que s'empren inquieten alguns
surda que el trionif d'Alemana:a doimpacients.
Bita
naria a Espanya drets inconcebibles
En segon lloc, ha <texposar el GoCal .consignar com a dada de consobre el M'arme. I per altra banda.
vern que dipositatla la seca absoluta
junt
que
si
be
el
preu
mig
dels
meel resultas <lel protectoras a la zona
confiança a l'acció del Cansen Susos que van transcorreguts de l'any
espanyola ha tingut fracassos tals,
prem de Guerra i Marina, refusa tota
agricola és el de 41 pessetes, aplicat
que no enforteix cap posició per reisuposició d'apassionament i altre esaquest a la meitat de la collita dóna.
vindicar els seus drets.”
timul que el de fer justicia en els dig- Inés de loo milions de valor, mentre
Diu despees el senyor Besteiro que
nissims generals que l'integren, els que la meitat de la collita de
l'any
es plany que Id hagi hagut a Estaaquals, al degut temps, fallaran les passat venuda al preu mig de pessenya sectors d'opinió j governs que
causes que els correspongui retire, sen- tes 43. 50, aconsegui solament un vahagin defensas el punt de vista de
se que els cesas falls puguin ésser prelor total de 723 milio»s. Com que en
Tánger
espanyol dotarme una sensajutjats per rumor:, mes o menys reíd-,
el segon semestre agrícola els preus
TUT.
DE
TANGER
EL
SENYOR
ció
de mancança absoluta de codics que ja slagin posat en circulasolen minorar, és d'esperar que duneixement deis problernes internaALCALA ZAMORA
ció respecte a elt mandes oe penes.
rant aquest els agricultora obtinguin
Es 1Mtural, altrament, que en aqueas alguna compensació.
El senyor Alcala Zamora ha cionals i d'incapacitat per plantejar
afer els milhars. com els altres ciudit el següent respecte l'Esta-- aquests problemes en terrenys que
El problema, dones. queda reduit
els que menin a una serie no loteetadans, privadament hagin fet comen- a dos termes: o producció barata fins
tut de Tänger:
taría amh Finten', que han de sentir
Les manifestaelons que Une rompuda de derrotes.
arribar a preus de possible compeI afegeix: "Es veritat que Tätiger
per la sort dels capa i companys de tencia amb l'estranger, per poder ex(eles Obligues, adhue en m í
•estk sitúas a la nostrp zona i que en
notòria anomenada, adquirida en llar- portar, o limitar-la en iorula que no
- Tänger, porten im--tingspro,
despedir-se Espanya de Tänger slta
ga carrera d'intensa actuació proles- excedeixi de les necessitats del pals,
plieit el meu .parer desfavora- d'acomiadar de tot ensomni de domisional, per() alai., no es censurable din car, segurament, cap Govern ha de
ble a la injusta situació que nació a la zona del Marroc, encara que
dels discrets limits de prudencia amb consentir que mentre hi hagi blat
es crea.
aquest ensomni esekui cobert amb la
que es ve fent, sense que el Directori nacional disposable es lacio adquisiNo censuro . -els"•negoeiaders
.
clerominació de protectoras e5panyol.
cregui que ,nugui o liagi de condem- cions a fora.
dtreeteS, nil col i patriotistrie
Cal dria que abans de que ens rennar el silenci de l'anima nacional en
dels quals em consten, pecó dís la força dels fets tinguessim la
El Govern està disposat a estimules seves manifestacions privades.
cree que sels enviava a una provisió necessària per acomiadar-nos
lar tots els cultius que . puguin subsEs prernatur, dones, resoldre ara tituir parcialment i en une mida prunegociació fatalment prepara- de tota vana illusió de domini, es die
cap dificulta; Se Govern, encara que dent el del blat, amb l'Ajecte d'ada i havia eStat millor que la que l'esdevingut és un reforç Mi3 de
aquest no es trobi linee de la pre- favorir la resolució del problema tan
vacillacid actual per la zatift. la tesi purament abandonista sostinorostació. - aee. le —alfoz
interessant per a reconomia ,narion cacid_slagu.tiS ..t ra_n pl .47h1S.1.1. --goda pel partit socialista i loe es ven
pendents ha de p acluir en els que de
d'arribar ala signatura. •
ben clar que avui el mateix que eh la
bona fe i seise passió ni benvolenTänger en les condicione en
ça segueixen la vida nacional en lea
Un nhatori d'un milió de que es-trobava i ara es con- Cenierencia d'Algecires i que en 1904.
el que interessa a Espanya es que es- -?
derivacions d'un dels mis fificils i
cotxe ambu- soliden i s'agreuja,
pessetes
sigui garawida per acords internarlodolorosos moments: però con fia el
un enorme obstacle per a ta nals la lliure navegació per l'Estret
Directori, que mai ha cregut trabar lància de Correds. La noticia
//ostra permanencia al Marroc. i el régim de porta oberta ami,
tac:1 l'art de governar, màxim avui
El tractat esbargeix una de peri. condició que tant mes fàcilment
del roba\ori.
que no hi ha poble que nn estigui afecles diverses incògnites d'un arribara a aconseguir Espanya o,uant
Els ambulante de Olerme de sertat de gravissima dificultas, que, prosistema que vaig aeonseguir 171(13 s'aparti de tota política Mili er.
cedile serenament i inspirant-se en el vei en el tren correu estúries que .veure aclarit per la diplomasEl curiós es que el protectoras sohre
principi de moral i de justicia, obtin- ha arribat aquest matí a atadrid, han
'a i el qual jo subordInava
el Marroc s'ha inventas i 5os:ingle
denunciat, tot just arribats a Madrid,
drä l'opinió pública l'ajtit necessacriteri definitiu sobre la nosper tal de fomentar lrxiercila Espa
ri per resoldre tots els proliemes pen- a Ilurs superiors, mm robatori comes
tra are ió a l'Afriea, segur que mira i que es une diradura millar. per
dents. esperant també que l'any que a l'estnentada ambulancia, que te suet i'aihlim hauria dominat i amb
una d'aquestes tant freqüent s paradoara comença i que desitja venturós alosa és de considerable importancia,
atantatge les resistbncies i d.- xes de la história. 'a que ha de r"per a tots els espanyols, sia de pros- però et/cara no se sap la quantia
fieultats si només ens timba- menear /a liquidaciala d'aquest
peritat i progrés per a la patria— exacta.
vem enfront la reherldia tela negoci."
acaba la nota—que guarida en gran DETALLS DEL FET. — MISTE- indigenes,, però comptant
RIOSA INTERVENCIO DE L'ADpart dels mals que la colpien i debiReunió del Directori
tre costal amb les degudes t
litaven, podria recobrar l'essencia saMINISTRADOR
neressäries assistancies.
FI Director; ha estas reunit dues
nitosa de la seva constitució fonaEspanya i alga"' mes que Es- hoces. assistint a la reunió el sotsEn arribar l'esmentat tren corren
mental. purgada deis vkis i flaqueses a l'estació de Villalba, l'administrador
panya han de meditar que en secretan de Guerra.
que l'havien desfigurat i corromput." de Eambuläncia, Josep Soto, va maan estas despatxats diversos exIerva
perdre's els nostres drets so- gu
ENA NOTA DE LA PRESIDENbre Tänger, el perill i la pre- pedients d'ascensos per merits
nifestar als seus companys, senyors
i d'altres de concessió de meCIA SOBRE EL PROBLEMA DE Rubio i Sänchez, que anava un mooeupació s'extenguessin sobre
dalles de sofriments per la pätriau.al
LA BAIXA DEL BLAT
ment a saludar un viatger conegut seu tot el territori del nostre protractat de la reorganització
tectorat.
A la Presidencia ha estat facilitada que anava en un cotxe de primera, enLa inquietud patriòtica s'ar- ferroviaria, algunes bases de la q
carregant-los que curessin del sac de
a les sis de la tarda la següent nota:
eentua pensant que Si l'oposi- seran objecte d'un estudi més de"L'excessiva haixa del preu del blat, ralees.
ció sistemätica de lora ens por- tingtet.
Aquests aixi ho ferem sorprenentfins arribar a límits que no remunera
tes a decidir davant la injustiles despeses de producció, àdhuc ni en los que el tren arribes a Madrid i
L'atac dels rifenys
cia i la magnitud dele obsta,
el cas de bona colina, com per sort sep Soto no hagués tornas de la vieles,
a
Pahandonament,
anal)
a Tizzi-Azza
sita que baria anat a fer.
aquest any ha estat a mes Ilota del
això no hauriem recohrat
Un dels ambulants va recórrer tot
Melilla.—Nombrosos grupa zebels
país, preocupa seriosament el Gravena
tranquitlilat, encara que si (lis- atacaren fortament la posició de Tizi ultra 'es mesures que ha pres, impo- el tren. sense trobar-lo.
/ni/Mil Vesforc, sina traslla- zi-Azza, essent repellit l'atac amb noSospitant que la desaparició havia
sant el consum del hlat nacional a l'edat ah propi shl, i per aja) es- drit inc de fusell.
xercit d'Africa i donant ordres a lea estat intencionada, va registrar la satrenyent l'emparadanient II Es:des tard, despees d'un reconeixeDuanes per tal que per cap concepte ca que concluia els valors, trobant, en
panya. •
entrin cereals ni Ilurs farines , ha en- lloc dels Mes de valors lacrats, gran
ment. la tropa no va tornar a ésser
CICLISME I MOTORISME
hostilitzada.
carregat a persones inteRigents en la quantitat de peres, altres imites i pedoblegats.
materia un estudi dels termes de pro- riòalics
L'enemic va fugir.
L'Agrupació Deportiva Ferroviaria
posat en ha celebrat el- primer campionat soDescobert • el robatori,
ducció i consum, per tal de poder enfocar el prob'ema en el sen origen i coneixement de les autoritats.
cial ciclista a una distancia de 20 Uns interessants comentaris
desenrotnament
¡'loes creu que el robatori aseen- quibametres: carie del Recreo al Par- de "La Epoca" sobre la pèrCom a resultat de les dades reuni- deix a un trabó de pessetes.
do i tornada.
dua de Tänger
des. es pot anticipar que la producció
EN GARCIA PRIETO
Dels /4 corredora inscrits van clasde Eany agrícola 1922-23. que ha estas
L'article editorial dc "La Epoca"
Procedent de Sant Sebastiä ha arri- sificar-se'n sis, per aquest ordre:
dune 39 milions de quin • as mètrics, bat a Madrid el marqués d'Alhucetracta dels tres problemes a que
Primer: Antoni Matute.
superen en sis la de l'any anterior, mas.
pròximament en dotze milions a les
wal oomamizzomm usue
TRASLLAT 1 ASCENS
•
necessitats del consum, que es pos graAvui s'ha sabut a Madrid que l'amduar en uns 24 minores de quintäs, atri.
com semb'a ésser el més apto- baixador d'Anglaterra a Espanya ha
ximat a l'exactitud. un consum de no estat trasnadat. en • ascens, a l'ambaixada anglesa dels Estats Units.
quilos anuals per habitant.
L'única solució del problema seria EL CARDENAL BENLLOCH DE
l'exportad& però el promedi de proTORNADA
150
imbh 11] Celalor, 115
ducció, maluras ésser buix amb celaNoticies de Las Palmas donen compció a les despeses originäries, no arriba a permetre la competencia anda te de l'arribada del cardenal Benlloch
amb la missió espanyola que anà a
blats estrangers.
Potser les excessives roturacions,
Am: r NcaIT
T AT S
es millors procediments de conreu i Ql.A
cluE ES TORNEN
nús d'adobs han determinas una mis'
gran extensió dele cu .tius i una mis
La "Gaceta" publica Reials ordres
exposició
gran produccil per unitat, senos que de Guerra disposant es tornin als
ni les vendes. ni els jorna le, ni els individus que s'esmenten les quantributo Muda permis d'arribar a un titats que sindiquen, les guate inlila,
tipus de producció de competencia gressaren per a recluir el temps de
mundial.
Ilur servid a filete:
Ala provincia de Barcelona cozAbott dóna al problema una mata •
ble gramo i ha de servir de fonament raspones el següents:
Josep Mari.. Vidal Figueras. • Ena les Cimbre> Agricoles, que separaDEeRAN
tic Lluetr Casas. • g enes Fiti Sala,
sets. terment el coneixen en tots
‘
se
um,,. per ne;.ntne iblra 3 .13()Ciat% MI el
ariau Ribas Reman, Josep Dias ea lf1 81 11111• 11metweeinwelm illell11
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Vetee 'eal con, va
El peblii ha estar correctiuich
3f.
Sableo reme t a Igillbsa ah.
Aiiir >ea jrmitta
un una trama d'interesSoa, i el Racing, de Santander, van ems lastre
11.111hfétle pie 9' a a. Ja bien Germen.
tmerts a tres
L'Athletic
eati
tent
el
que
se'n
els
a p leudimenta, que en sortir
L'endemi ele catalatú. °lema
i que tot ho esperaven de l'amista t >ter a dos gola.
han
dit abasta que a nostattrea, eis gin
grane,
molt
N'ajen
*wat
unlunch i un ball' les (sindica;
tina bella partida, jugant a seu ropa
;inglesa.
mis ens ágradiren Usen els evita- capitel i cons . si no' litigues enintie; pieesiee'clusant s tota la spartida. .Per.
ste. 7adiri. ,Nu iuolt quarts de tres de la
"La realitat ha estat que la Gran
ters i d'aquettiffele-Tatigíciii,«Stepl darlot ten: El tu*atett deaettratlja
aufi edipart no, recordo mal .ktaver
tarda
neusalvar
la
Bretanya—afegeix—va
'érieA'efe plieldament, per?, ~seta, ~oció.; vist iss difeit on qué el públfc hagi 'Cadit . :rd) des .del. mati fina' 11
•Capek. Entrilmér
tralitat, la !libertar de comete i la
alai mis vegades i esta') mde *tosen molla moestat
tafl
âpiènmmc
i
tienta
minuts,
una
bona
cenvespYe.
els
excursionistes
Ah
estat-en
lW:rtat de cultes a Tänger, i. salvat
Els extrema Stop! 1 Kramehrtl,. trada de Germin, que eecull Laka„ menta entoratjador per-ala forastera dalt de Saserbasnetea, fent .skit'ti'&sea li ha :temblar molt bé trobar
són perillosos, majornitnt el dreta. el qual marca el legan gol.
L'Europi no pot queixar-se 'de la altres esports de neu, i no cal dir
1 „ c.
vn terme adequat per a la intelligénque dribla molt i desconcerta per
Els catalana donen signes d'im- rebuda que se Ii ha fet i únicaffient que aquesta ha estas una excursió
Quaranta Mores: església parro- la seca rapidesa. Peró no són gaire pressionar-se i aixi no km estrany que al desconeixement del camp i tam- que ha deixat
C amb Franca. I 'set aquí com,
un record ineaboal
saltres, neutrals de la gran guer- quia' de Sant Just i Sant Pastor.— precisos en les centrades i els cór- als dos minuts escassos de l'anterior be al seu porter pot Ltribuir-se que rabie.
r. hern vingut a pagar quelcom dels flores d'exposició: de dos quarts .de ners torea tirats bastead defeetuo- gol la davantera torni a trobar-se Itagi sofert una derrota tan conside5 i 6 de gener
cuit del mati a dos quarts de sis de sament.
tr gustos franco-belgues en les cepadavant de Jaumandreu, i Travieso rable. '
la tarda.
razi.113.
El davanter-centre Vomite, porta llença un g ut de molt a la vora, que
El palie, que com a hem dit
— Cort de Maria: Avui es fa la molt lié la ratlla i és borne perillós val el tercer gol.
Aquesta és la realitat que s'ha de
via assistit al camp. arnb desig de
ROCA 1 MALLOL, CamIserr;
visita a la Verge Regina (le Tots els davant la porta contraria, sobretot
d ., ',case eufemismes verb ena
El porter català sofreix una con- veure una gran partida, ha quedat
1
g
sent
i
ens
fi
nal
de
la'
Mar.
al
a
Santa
Maria
en
hangar
-sa
Sants.
dr-fer cartee fins
penqui no repara pas
sobtat per la free r i el poc entu- Carrer de Santa Anna, 39, to4
cant a la plaça de l'Angel
— Vetlles en sufragi (le les ani- arnb tota l'ättinta, sense fixar-se en tusié
que li giren l'espatIla els que-ida
de l'Europa i Vidal sal- siasme que. han poaat. en la lluita els
atencada
rt
narreres creacions en bosses,
c-tuen ptäctic que el Directori no mes del Purgatori: hora de la Resur- quanta contrincants te devela 3ed.
va a córner. El tira l'Alcazar i en dos bendnIs, i sobretot a la segona
recció del Sanyoe.
carteres, moneders, bretona.
Dele majos, confessem que ptc la confusió es ven una cärrega de part ningü s'llauria cregut que estael conveni.
-- S'esta n repartint les invita- ens agrada el centre, que traban Sahino a Olivella que l'arbitre cas- ven jugant els dos finalistes del Gabanys. Bates, Batin i ha:
Aiià ell amh la seva responsabilitat, ja que no coneixem les nego- cions per a la simpàtica (esta que d'una escota molt defectuosa, puix tiga amb penalty. El tira Peleó que Campionat de l'any passat. Coas si batilles angleses.
t'caions, perca nosaltres creiem que cada any celebra el Centre Social passa poc a l'avant i cobreix pobra- aconsegueix d'aquesta manera
fossin equipa de segona categoria!
Pm= limIlAta
teeatapmedimemean es a
deaprés del que ha passat hi ha dues de Betlern el dia dels Reis al ment la defensiva. Es. pena, un e le- gol Van trenta minuta de joc.
Ni el resultat ni el transcurs de
Teatre Tívoli. pel repartiment de meta voluntariós, a jutjar pel molt
ceses importants a fer que no són
Aleó sembla refer quelcom ele tus l'encontre han proporcionat motius
joguines i robes, entre cls nens i que va treballar durant tota la tar- repeistea, els tanda dominen breas d'expressar opinions. En tot ras
ti el que va fer Boandil a Granada....
nenes de les seres escolta i Cate- da. L'ala dreta va actuar milloi. que =menta, havent aconseguit un altre haurien ertat massa bajaes de seisni el que va fer Don Quixot nmb els
el scu company Plodr.
,.....as de sent...'
córner, que tirat Tier Alcäzar Cros tit.
Nyti. cl defensa esquerre, també remata fora.
En Bordoy no Ita pogut jugar,
En la festa cloqueas auy farà la
mes
que
el
FUTBOL
DE
quelcom
va
agradar-nos
PARTITS
Nous atacs de l'Athletic, molt ben perque mentre s'estaca entrenant ha
presentació al públic la seva Sec Smplile,
portee,
i(el
-.
el
seu
"partenaire
celebrat
portats per German, i amb un cbr- tornat a sofrir la mateixa lesió que
tió (le Cançons amb gestos del dit
,camp del Racing sha
p: -.it Racing-Atletic.
Centre, dirigidos pel mestre Enric es un jugador molt correcte i seta- ner contra l'Europa, sense come- ve privant-li d'actuar des de fa una
si
be
bon
cop
d'ull,
••
un
pel
posseir
bla
no
temporada. lioni no sap si podrá.
es
repreita estat molt emocionant i
qiiincies, s'arriba al descans.
Giben Camino, i després
jugar dimarts, i com que Jaulitas,sinó per les incidencies que slan sentará la tan aplaudida comedia tampoe Va teMr l'ecaaió delatar
PART
SEGONA
LA
.TEATIltl.fikionAMA
xuts excessivama ,t periltasos.
dreu sembla també ressentir-se d'allírico-dramática, escrita expresapr(•!uit.
Gran Teatre del Liceu
En reprendre's el joc sernbla com gun cop, de fet l'Europa esta acuse
ELS JUTLI.I?ORS DEL
Va actuar d'arbitre el senyor Villa- ment per a aquesta festa per Ell
Compaffla de Comädlea
de
se
si els catalans vulguin refer
porter per aquest segon partit.—MuJosep Maria Folch i Torres, amb
BARCEi...ONA
cua te. Els equips s'aliniaren aixi:
Avni, 9 de propietat i abonala seca migrada actuació anterior i 61.
Racing: Pedrin, Nicolas, Llorente, música del mestre En Marian Maymena, a tardes, a les quatre, la
Avui, dimarts. festivitat
Llar actuació bou excallent a la aconsegueixen dominar lleugeraPARTITS AMISTOSOS
Gonzalo, *Caballero, Ortiz, Puentes, ra), "La carta dels Reis-.
grandiosa Ópera en quatre acd'Any Soy. Tarda, a dos
primera part, perd no tan bé a le ment.
R(eardo. Pepin, l'icente i Marciano.
te,, Alda, pela celebres artistes
Gracia-U. de Sans: 3 a a.
quarts do quatre
Pecó als set minuta i co ocasió
segoea, en eme alg.ns jugadora, per
BISBAT DE BARCELONA
Barrosa, Pololo. Olaso,
Campiña,
Palel.
DamiaBadalona -Martincnc: 3 a a.
Serena,
Que no le sepa Fernand*
A la Secretaria (le Cambra i Go- ressentir-se de leaions so :ertea dar- d'una arrencada athletica JaumanTi- lurt Ituadiec. Olarriaga. Searez.
Mestre
ni
i
'1'tures
de
Luna.
Espanyol-U. de Girona: i a D.
in/
Y A les sis, FCCeiö especial, i
Amant. vern d'aquest bisbat s' han rebut mamen?. lirt pogueren pas donar de dreu es mostra vacillant. Aquestamarl'....-tástegui, Triana. Olas:,
Falenni. enmiat de la
Viktoria-Sabade/1: z a a.
nit, a les den:
pesselea, destina- si t -(t cl seu joc. .Amb tot, no pnt decisió l'esmentat Travieso per
C.Inençat el partit, domina rAtte- d'un sacerdot
eompanyia
russa.
Ultima
de
EL U. T. E. JUGARA AVUI
en conjunt, ju- car el quart gol.
LA MALA LEY
des a les necessitats de l'arquebis- negar-se que Vonze,
t,c. fent el primer gol Olaso.
Rovantohlna.
—
Dijous.
MerieEl domini, is complet
gä n11‘.;• entusiasma. fins en algunas
CONTRA EL SABADELL
Deaprés d'algunes dèbils arrenca- bat de Colimia.
nda. -- Aviat, Pareifal.
Arrencada portada per Pellicer i
Els jugadors del famós equip
— El dia 4 del corrent sortirà ocasions va estar de.sgraciat.
1/444•11,0•111~44$4•01.14.>
d.:, del Racing, Triana ha fet el seTirat
pel
macórner.
amb
Crl primer terma a
Esmentarem
que
acaba
que
tanta
Teatre Català Romea
bongareils
"Ujpesti".
cap
a
l'Argentina
el
vapor
"Reina
gii gol per al seu equip. i por abans
al qual, si lié els defen- teix jugador, sembla ha d'esser el
Bruguera,
••••••
nad•••••••••••••••••••.•
tina
cape&enlució
varen
causa
rally
Vietória
Eugenia"
amb
l'elhfon abOtt A
d'acabar el primer temps, Satróstegui
pogueren segon gol, puix Julia esguerra la ita amb l'Europa, són hostes
diei6 composta de religiosos de la ses protegiren tant contbeba;
TF A TPF NOVETATS I
It( marcat el tercer.
para- jugada d'una faisó increihle.
va
fer
dels
trets
txecs,
Atol. dirnarts, a dos quarts
de casa des d'abans d'ahir. A
A la segona part, el Racing teac- Sagrada Familia, que van a regen- (;es
Un altre córner, també tirat per
GIOSC
eonseqübncia d'una confusió (le guatee!. I,a mes famosa de
tar la direcció d'un important colcioaa una mica.
Oran (empirista Intaraselenal sena.
Els defenses no van agradar-nos, Pellicer, va lora.
Torres;
Foleh
j
les
obres
d'En
lii
a.mb
Ilur
reprebague
que
Olioel
gol
de
la
Plata.
legi de la diòcesi
R:card Alvarez ha fet
»Bel. IESINGM. Malea I BARDesprés d'aixb, FAtIdetic torna a
pub: tu altres ocaoions han fet una
LA VENTAFOCS • -* - •
re ,' DIrortor
Acompanyara els mencionats re- tasca mes completo. Altrament, no dominar netament i aconsegueix dos sentan?, ols equinior varen arnor, portant sol la pilota i collocantSane
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Per a l'Home
Frartcès

APRENEU;

Antes

Senyores i senyoretes
Aules particulars, úniques a Barcelona, especial i exclusives per a senyores i
senyoretes. Lliçons a domicili. Classes econòmiques. Adhuc en les asases econòmiques solament s'admet un limitadissim nombre d'alumnes, que són ensenyades per competentissimea professores catalanes i estrangeres, sota la immediata
direcció i inspecció personal del Director. La moderna organització d'aquestes
&mes, a base d'ensenyament individual i independent .permet que cada alumna pugui començar en qualsevol moment i des de qualsevol grau de coneixement,
i progressar amb facilitat i rapidesa. Demaneu prospectes gratuits a la Direcció:
9tiger de València, 245, entresol (cantonada Passatge Domingo, entre Rambla
de Catalunya i Passeig de Gràcia). Telèfon 1845 G.

rs
HUI

IDIOMES

i per a la Dona,

Parlar i escriure perfectament francès, angles,
itala i alemany, en 4 a 8 meso*

els

ORTOGRAFIA

CALIGRAFIA

ES

PARLAR I ESCRIURM

n oiat I be. pul. aron s eguir-ho agradableinent una
rersona sola o tota una familia. en el propi
domicili. per l'efici o nt sistema lingyoforo, del

la

LICEU DALMAU
11414.•

rç

Qualsevol mäqulna serveix
Demaneu avut 'tutela prospectes a la Ofrece:id:
C. Valencia, núm• 246-Barcelona -Tel. 1 845
Dexeepcional interits per a families.
professors i ultinines d'idiomes que yulguin ac onseguir resultats positius

111t•to

l'Aristocrácia

manuscriptura aristòcrata, comercial, ràpida,
"redondilla", etc., , en i a

a

Mesos.

ARUNIETICA

de

abreujada per a totes les operacions de Comerç,
Banca i Borsa, en 3 a 6 tiesos.

l'Esdevenidor

TENEDURIA DE LLIBRES de Comerç, Indústria i Banca, en 2 a 5 mesos.

pot aprendre en el domicili propi, per correspondencia amb el LICEU DALMAU, fàcilment i depressa tot:; els coneixements i aptituds de la més perfecta
Cultura General i Comercial. L'organització especial del LICEU DALMAU,
única a la Península, garanteix l'èxit més complet Altres Centres docents
han intentat imitar-nos, però Uurs alumnes, a la fi, ea dirigeixen a nosaltres,
perquè aquest ensenyament implica una organització que no pot improvisar-se.
En canvi, tots els nostres alumnes, de tots els estaments i graus de cultura,
beneeixen les facilitats del nostre ensenyament, pels sorprenents resultats que
en tots els casos proporciona. Demaneu prospectes gratuits: Carrer de Valencia. número 295, Barcelona. Telefon 1845 G.

tat

són

en 2 a 4 nteSOSI

Tothom
-

Coneixements

i correspondencia general i comercial en els
dits idiomes i en catatá, casten esperanto,

Les Aptituds són
el Capital mes

ESTENOGRAFIA

i dactillograria. aplicables a tots els ;dimites

Positiu.

cstnentats, en 2 a 4 nles0S.
No

perdeu temas vaciliant.

Un equip lingvo-

de qualsevol grast de cultura podeu adquirir
facilment aquests coneixements, que constitueiIce ti. rúnica riquesa ben !linee de tota eventualitat
social, politica o económica.

fono o una ma-

Demaneu avui mateix prospectes ala Direcció:
Carrer Valencia, 245, Barcelona.- Tel. 0345 G.

tricula del

Des

LICEU DALMAU

~1n1•1111%

Comerciants. Banquers, Crmptables, Advocats:

ad.
be,
los-

Per la intervenció l'Estat en els llibres de cm/Alabad:II, es fa arui dobternenl necessari que adnpten el sisienla C entrallIzatior-patent-p generalitzat a les principals ofieines de n'anea
Es:ais Units. Alemanya i altres plitsos. qu, simplIfma i aclareix mnItissim els 'Ilibres Diart • Maj o/. ¡ Balata:os, dins les proserlpridns del Cridi (ID Comen-. El nostre Liceu, donan!. una prova
.; • . -r la primera institueld de la sera classe a la Península, ha reunit tots els elements pràctics per a Pensenyamant i aplieacid n'tel sistema Centralitzadar a tots els Despatxos i Oticines.
te, els dimat «jotas i dissabtes. Avui es taanb(: imminent per
ho.s
; i't. p consultes i döna inequfvoques instruecions per correspondencia u personalment a la imatra Direceni, (le les 17 a les
.als Comerciants partiettlars la h.• galitzaciö de- g lur Comptabilitat. Demanen el nostre prospecte gratuit a la Direccid General de'
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és l'obsequi més

sempre

migmumitimmum-

S. M. aS RES li9ORIEN1' han adquirit a ia Chica de BEBES (Sido, 3) Ida la produce de les SEVES 'alternes especiales:

arto
ro•/Plr,
arts

Ihys
anda ven i tot 50 e. alt, 37'50 p. j 'Irens elèctrics (marca Ring), .5 unto., reist. i acorto. 125 ptes.
") 2 pts.
Cinernatnuraf atina pettlicules
uto-SI..ff.
e.... 25 pls.
illic,
espo:t de novetat
Autömn ititis ai,
m eorda fre autorn
3 0 e s. alt ... 8 pl. S.
48 pts.
Babys eplultoide (els tu ds forts',5o
irles carn
-res (panyo)
15 ptes.
.1U lora M iorts arab curda i tre ant °milite, 5i) c... in pto.
25 ptS.' Sido-caro (alumini), amb ressort i desmuntaldes..

automittirs
5 pl s.
pis.
Nines irropible
m
s v estities de seda. 50 cs. alt ...
Ninots "Saba - desllorigable s , tots els tipus vestits
10 pte-

•Mr.
G !LE FIFUL,

vondoe
galdlndi del titella
pels
berta des de
onze
Ej. l mati
im diumenge, diacia deis
eis. programa monsire
El

reno
SL
Cine

le
Can-.
n .,l5.

lene-

eatre Català Romea
elefon ::.50:1 A. 5 6 de
en: Els eelehres socie•aires
Comedie Francaise
MADELEINE ROCH
et JEC.el YONNEL
:Ares. 4: Phedre, obra

de Rocino , 1,- nnaselei-

Roch ei Jean Yonnet,
5, La oourse du Flam..
P11. pe
r M adsiot no

• Jenn y onnel.- - D'uSapho, de A'10101D,
.
Madeleine Ro - h et
1 Vr. -olel. Es despatxa • a
11
del teatre, per
- funcions.

an o •ames 1 qualrets bibbes
el Neixement de l'Intant
bel artistes sen y ore Bao a,
Jun Y nnt, Moltne I Ro. t
EL TIO DE NADAL
Con teste 't ballet, popular,
stbl, Ifits en. mes de re!. a
•,4
Mis,
elnr a vuit de la tarda,
des de N adal a la eannelora.
rapada pel Sanee de Vidldonce:la

nuere

Teatre Barreiona

tuno:

! LA
lISIO
IrnIna•ter•
a dos
t'Anca

reme*

Re-

mnr.

3er:4:orada de t aidur
ran eompanyta de reomedia
ALBA - sonara

11), dimarts, testa d'Are.
(el, tarda, -a dos quarts 41e
ne, l'extrdordinariament
plaudida comedia en tres
eles. de Mufioz Seca i LO_
z

EL RAYO
.11.. a uri quart d'on z e. La
media PD tres actea, de

la per

rles Arnithes i Joaquirn

I n ana.

Abatí,
EL PRENDO NOBEL
tea. dimecres, tarda. El
Mi Nobel. ..

marta

!ladre (Le %olear). comedia
draulatica ell tres antes, d'Renrie Bernstein .Crenoid de 1,, Of.n Y or e i a Valcro, i la peea
ula

f‘ ele Cästor i Pälux.
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Massani'. el tenor Manuel no..
satt:. el bale Pasenal Patera
el leil'or et' Jt.dn (Hita
Guan funee', per kiNni d'a 1

Din 1, larda.
arener de
11-tt 3 ' 311. Cambios naturales, La
canción del olvido. Los camarones, La casita blanca: Nit.
les 03o. Inseparables,. Los gua-.
pos, ataeusa.
t.itriells.

li•I;t1.1s ppc

E LDORA DO

Gran eompanyla de
de JOIN VILA

Avui, dimatis, l'esta d'Any
NOU, tarda. a un quarts de
cinc. El sa:net en un acte
quatre quadros. de Paradas
i Gimetez. intisiea deis
In" -tros.

El 'divertit sainet dels

A 01 11. Oltnaris, rInula de Cnp d'Any,
g randiosa matinal. Tarda, durs
ers510115, 1 nit, 10311 .orol l its de
l'any. PI 2,17eVAS g5 eranilds:
VIOLETAS IIRPEINIA.•
Pri al/PS JOrnarleN, /molerla/O-1w /a

gen-

!mino Quintero, música del

primero; la mrs

otostrr> ihrrIt'no2.

g ramil/ol a 1

EL PATINILLO

sublInt exciten% de la reina del cuplet
RAOCEI. NIELLER
retit Mes rotund en
que ba
aquesta monumental peilleula,

EL C UARTETO PONS

blvendres, estrena de la II Jornada.

1.1 1 . sarsuela en un ante 1
eine quadros
N4,. a les &u. La sarsuela
(en un ame i eine quadros
d'Arniches i Garcia Arvarec. nitisira del
me ó.

•EL CUARTETO PONS
famosa sarsuela en dos
antes. de Paso i Ahati , inústea del ~sise Luna.
EL ASOMBRO DE
DAMASCO

i4 , p .s.us
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Gran Teatre Comtal i I
Gran Cinema 110‘;'-''

La

RICARD FUSTE

Tarda, Mas Mary •erino.
Acte primer de La monta-

i Loa cadetes de la
Nit, El asombro de Damasco, Los oadetce de la
reina i Concert pol beceflolat.
rla

Pool. dImartr, ellnda de Cap d'Any.
!oeste, matinal Al 1 i I. Tet'fla I

pro g rano • s robassals I extraordlnarls. Eilt ele les magnInnues
poi/Mutes L'odiases d'en heme:
La boda da le Pamela; IV feriada
del ralossal SIm La dama de Meamarean; el Ruin •straordinarl Oh la
e d iten D'i ota. Per Richard Tal
medite. Injouo, EIS neeete del cerro. . Divendrer. Jornada dr Li
dama de Usinemeau. Dliona, 10 de
g ene?, la coIrsoal serle ale mineres de Parle.
A

1
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Palme Cine
ORAN

AAM.15.~~444444•AI

.

Empresa Sindical Musical
Gran- companyia de sarsuela
opereta dirigida pelo primer,

actors
i Manuel Pea-

Pego* resabed«

dae

en la ene' figuren les primeros
tiples Cut/repeló i Pepita Buer. ta, el notable bartton Domenec

.

, Prolereld do nnteopi peineta,
M ball do Ofle•PaIreltriat le pe111, rala Hiedra La beda do PenillIet
j la edema pellteuta La IIIM de
• mesa 1 l'ea Minarla- ~teme
.

Walkvris
Avol, dirriarts. diada de Cap d'Ang.
Ser -io Minina! (VI I a 1. La torro
de Oeste, lii loioadt. Teas al país
de las Urnpeatee, 1 1 , rnkp la. por
Mary Picknod: La liuda per realomen. Tarda: Na es tan Mil.
NIL El* ulls do 10 mòmia.
e e ttrrela. La torre de N'ele, IV •
Teso al palo de tes temperas', 11 1
darrera; tal d'herencia, i d'altres.

Corta Catalana.. tlett all SAO
Teas« asee a

cap ivane.

Avul, dladn de
Cond-mal El temor mula,
Programa Multo. per Marion Da.
ele, 1 casimir • Los Angel«. en Inico re:eld es ecial do la tarda:

p

Estrena de El bemol buid, Prog rama Ajusta. drama sentimental,
per Ethel C r a,a011: El delinelent,
Irr Franit Nlayo, 1 ale hereda de
Palee, enrule& Alampes tolmerades per a adne.ta sesciO. Mi, El
Inatelx programa 1 Aotuantate
Universal, Inieressontimalmes.
Au t iest 10 1 11 te l'exclusiva desrarrodltat Programa
Irrton
Apela.

ciperfteioweffloomereeroa
Diana-A rgentin a
Exeelsior
Avui. dimarts. festivitat d'Any
Nou. Matinal d'on z e a . una
Quarta de La dama de Moneo‚Sau, Oh la cultura fieles!, Odiesea d'un hose% lenyor. I erial.
Nit, La mia de nIngú. •••

1 estros Trionit I Marina
1 Cinema No.
Avui, El món de un Carnaval,

SAI.0 a, 11100A

Si g ui, dlarla de cap d'An y , 1. • iiessIn
de tres guiarte de f a 4; ltresee,
',meten platea, emperea1, n'74..fere- .
?esencia, 1 pesarla celan. afeo).
da. gig a ndl, p , PUII especial, t
perneta; prefereneta. 150 pis.
Tercera 'oxidó. a le s del!: prima,
especial, 075; verformets. 1 . lita

Gran Teatre del Bosc

; Monumental l'etird

COL ISEUM

GRAN C/NEMA 135 MODA
Notable. atletas 1 :ele

i [Ira.
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Saló Catalunya

EL NIDO DEL PRINCIPAL

l'em inertt harilOn

e mol

ORA

Avui, dimatis, I de gener de
1924. a dos quarts de cinc, El

Berna. dimeeres, beneflol de

Any.

epprnA

'1-eatre de l'Orfeo Gracienc
• Co n) pa nyia "Fattid, Cien"

pell de elml, ieventus es
lim all a, La poli del malerlol, La
dama de Illoneereau,

Cinema Princesa
'relator 2 71 4
.Avul.' dimars. programa de
grano Axil. La torre de ~AM
prilerlaitt-se la segona : jornada d'aqueeta molumantal su-

cavaller enigmátlo. grandiris
mire ,b ; grao interes_ interpfelitt pee Itt grae Giadis
Jeunings; EI tes'e.mont anula,
assumpte viatuic: El món ea un
Carnaval, gran broma, Revista

grait esdemundial. - veniment, El sigma del "Zorro",
per

Don:alas Fati'.
T. , re,q.a jornada 61, , La

torro do Re g le, Arrepentlment,
i d'allres.
: CONCERTS

Palau Música Catalana
diada de Cap d'Any, a
dos quarts 1h55 einc de In tarda,
Concert per les ()oblea

EL3 MONTOMMII, do Torroe ll a
ANTIGA PRINCIPAL,
de La Disbal
BARCELONA, de Bareolona
- ORFEO CATALA -

Sardanes d'eminents mestres
catalans. Audicid de Sant Jordi
triomtant, poemet de F. Pnjol
i Cantada de cap d'any, per
l'Orfe6 I les tres nobles
Localitats a taquilla.

ORQUESTRINA

GATIZ-HAARA. Contractes
Reynes._Tapinerta,
pelmer.
--

dimarls, testivitat de
ball de societat
tarda i nit, per la batuda _Venus
Sport. dirigida pel senyor

primer d'any,

Ponsä.

DEMANDES DE TREBALI,
rp - Inecänir. amb Dones releer;
x0FLen.
rles. Seguretat absoluta el

el velan,. arrerntada en dtversos cernnrah., &caja refloreció. Escrlure a 1. t

PUlen:ITAT, numero 157.
-s'atoren
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EXCLUSIVA DE REVENDA
S. A.
. Es despatxa per a tols els
saetees i partits de futbol

t.

3. E. lail l ,

a

rambla re.

CUINERA duna. Immillorable, re.
t.-Ancles. Escrlure a LA PUBLICITAT,
numero i.55 ,
de id 11139. per a &compensar
JOVE representant, CO necessIta. /Achure a LA PUBLICITAT. B. T.
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DIVERSES
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PIANO

Chansannie Frefes, recua,

per a vendre. Carrer 1 un, ralla'. fin, entres,*

F. Ca Barcelona

duros guany ara n'ingente per
a tot, (pie Vulorul sehlr boa
untrimoni sol. Indispensable esrepetos
refereneles. Presentar-se inalins, d'II
a I. A'ergara, S, tercer. >erra.

DOTZE

En les delegacions: Pelayo,
1 (Patl Blau), i Aragó. 279,
baixos (Catalunya Impcriel, 3. A.) Aviat s'obriran
t'oyes delegacions

pati Brai

. en e . m el Sijone
r.. dee. R
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Magatzems i

Jazz-band VILA
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Fährca
per a Hogar al Clot (Sant Mar-

ben situara de comunicacions,
es Boguen junts o per separat.-Rad: carrer del Rec comptal. da

, ti),

Can CUILERETES
CASAMENTS

terrena' 110 o Do 0
:sol melera qnailea.....
de la carretera do Madrid, le "nr
I entre Esplu g ues t Ano*. Adrren.
53, pral. primera, d e 11 a 20-

!My

e: de. Sta. 7.1-

CAIX FS °.'„ .rand
"114:1rorr::71e,
n ver. n qualrrvoi p7eu.
laterlor.

CASA RERE

a merfulna. Cremar.. tel.
COPIES oneetens del titanes 5 eta.
eles MOM-910, le Tomos 1513

egnitrilceld de ton
mote de peces. H'-u.
canee Play. elevarme MI.

MAGNETOS•

rayese impermeable eme.
Ras
* rellmies fabrteseld Mete
American Styl Salmista. 17 ,

eso-

VATIMUI-

MALLA DE COMA

0111MOO • 04 casa

414•4444reedeberdeeledkeevr

amb

biliar' propi per a maga.c.ua
de teixits. Veritable ocasió. Roe",
Alt de Sant Pere, número 57,

Venus Sport - Palace. Ball

RESTA LIRA NTS

Grandiós

es traSpaSet

IVj

magatzent.

Ronda de Sala Antoni, 62 i 61.
Tigre, 27

,

per-sieic; Liad» Per .egrembe4...impor1.ant ..ciae-.4ram8; 11.1

DIVERSOS

M AGAT amb

en -non centra!,

I

Oran te de lotes Museo en me•
tolla 1 flirteo, ftleAktera en AH en.
Cnel. Catelanra. 643 ( en•
ce
Ire Moca 1 Llana). Tel. 714 S. A

reptez.
z.!..,zurti.v.21.‘?efry‘r
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A LA SESSIO ESPECIAL; DE LA TARDA. ESTRENA DE .0
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PROOLUIR

tendresa, meravellosament interpretat per Ethel Clayton i Harrison Ford
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S CASA ROCA

Plaça del Pi, duil. 3

— (davant de l'Esglesla)

CIN2 IMMENS ASSORTIT D'OBJECTES PER A PRESENTS

'

GRANS TALLERS DE FUMISTERIA I CALDERERIA

PRECKLER, .SABATE I C.A
1 Zuines econärnictues : Bateria
Termo-Sifons

de

cuina

TELEFON,

698

Heu de

tenyir el vostre caben fl•

Estufes de totes classes : Lmiadors

ti

a

Torradors : Assecadors

OFICINES i TALLERS: Consell de Cene, 135
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L'EXTRACCIO DE

LATRINES
Es reben avisos

CENTRAL
Carrer de Sepúlveda.
177.
pral., primera; lelHon 3618 A.
SUCURSALS.
Passeig de Sant Joan,
Te liefon 2037 G.
Coello, 169. Telilfon 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet (di1.0sits). Teleftm 529 H.
Franeese Giner, 56, tanda
(Gracia).
Carretera de Sans, 135, pi hier. segona.
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Solicite »ibero
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¡wats 25 pessetes
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APAT.. . 250 ptes.
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Tres abundants plats, postres,
pa 1 vi sonso mesura. Ni ha
menjador reservat per a senyores soles.

Cardenal Casabas, 15 1 17
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PRODUCTES HORLINE:

Ole* sewelal •

Illoica

temps fix de Ilur consum.

prograssIva por als cabello
AIGUA d'HORLINE
blaibea): CEPILATORI (actlu I botando): it. - POLVOS (mol'
adherente): 2'50. • CREMA (evita les arrugues): 2'50. • AIGUA
DENTÍFRICA (en contarle«. efervescants) • 5. • DATHOL
IM1IITRY (salo minarais por a bona de peus) . 350. - SANIBEL
(comprimIts al bay•rhum per a regenerar il cabete 3'50.

Preuo
Recala D

4a,

Pensió
Tafaner

ABONAMENTS

ademds, fa dernpartixer la caspa pira la caiguda del
cabell, fent-lo wat, 1 ondular.

BIDETS

¡III

TOSES, BRONQUITIS
CURADO S radicalmente por la

pell,eni pot portar-vos cap mal, ni debes cap senyal
extras que fui collas« que us tenyiu. La seva aplicació
no ¿emana cap cura especial; Un mate': pol lee-ho

CAMERES
LAVABOS
WATERS

ID

CATARROS

L'AIGUA d'HORLINE
MERES ri---

g. ele Francon. - Colmados 1 Droguertes

enteros 7 mames

Une ha trobat un producte dice. L'Ate* d'Horline
és una tintura progreuiva 1 cientifica, que retorna la
caballa al Out color normal, que no taca, ni perjudica la

l

•

• Posseir una limipara LOT significa dis▪ posar sempre i en tot lloe d'intensa ilurn
: elèctrica que res pot apagar-la.

GRAN XAMPANY

criat en les grane coves natural. .1•Leplie•

El primer caben blanc. com la primera arruga, vetad Paria de la vellesa. Senyors: comenceu d'envellir.
Delenseu-vos, rebeleu-voz, contra aquesta vellesa,
que &l'asedes ve precoçment, abano de temps.
Qut heu de fer? Arrencar-vos aquests maleits cabella blancs, no, perqut destruireu un trepe que pesa
mai mis findreu. Tenyir-vos. Avui en dia us podan
aconsellar alzó, perqui la citada, amb l'Ates d'Hor -

La Mutual Agricola i
de Propietaris S. A.
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Efflähe .

CotabOmonl e DALMAU OLIVERES, S
PASMOS De t'INDUSTRIA. 14 . atila:LONA

e
ENRIC CARDONA 1
Verg ara 'i.1
Coink,L) aa lt n-39 4 3

RCELONA
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:CALCAT a
3
higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxa
calf, tau anglés, doble plantilla de cuiro

PIANOS

ELS PIAMOS

1 AUTOPIANOS

NI - EN - DORF
SONORITe

SON FAMOSOS PER LA SEES DELICAD
I ESCRUPULOSA PAIROCACI.
VE•T

IIE

ROMAS 1EkreSUTATS 1141,5

SUPREMA, PEL.O. 011

•

ELECTRICITAT

Instanacions de force i de
Horn. fteparacid de motors •

VALENTI

ARMA

•

1 4'50

o
a

1

Estruch, S. Telèfon, 2036 A

Casa fundada l'any 1899
Barcelona

Unica casa per a
les . 00 1 bical. Tantearte. n

4.'"•%;

LABORATOW„
ESPECIAL-P5)3,,

U

A

DE CORDES CREUADES

pare!'

i 10

Ptes.
Thum de luxe a probas baret(silms. Espardeny es ama so. Ill
la de soma des de r50 pesad« paren.
a

VENDES AL DETALL •
Carrer

PAPER DE
FVMAR,

AMES MARC DE FURO

'50

Sublim marca

R.MARISTANY

1CLASIC

f9ndo0a el 1570
i. oCsOi apoTGAI
AAss

Casa

ANSELM CLAVÉ, 9 (Anal de las Raibilft u

16.PlazaCataiung.18

t Abona carear Dormitori Sant Peanosse).
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