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LA SITUACIÓ D'ALEMANYA

La moneda que circula

He reliegit les poesies de moral, que tot ha salsa, que
Les dificultats que avui troba a Catalunya el periodista
Shelley a l'estimul d'una be- la vida de Shelley representa
par realitzar el seu treball, no ens causen cap esclat d'ira ni
una toreas menee ell semblalla obra d'Anda Maurois, sortan sols un passatger engrUnyirnent. Ara hent pogut descobrir
ria 'eorarariament un (emplee
I ida de poc, que fa reviure sen•nivliat
xespeolail)
((Dad nombro
siie el fons del nostre esperit es una mica franciscà. I per aixei
lidament la curta i atzarosa de feble indiferencia. Peeque
a censura no provoca en nosaltres sis mots roents, les impreexistencia del poeta angles. De la sensihtlitat de Shelley influl
principalment de fftis,6 . direcracoblaratart de la senaaeiú retacions, ni les malediccions. Ben al contrari, cada contacte amb
solament; de la propietat ur- reino el doren de eonsflturia del novada del vers j revocae.iú de la en ?mimes femenines; huta
realitat que vivim ene porta a trobar la vida agradable i joiós Ber'in, desembre.
— ban Irobat
'Renten
bana, la qual es considera un
la vida' do l'heme, en ressurt la seva vida esta - %Mirada d'a,
l'afici d'escriure. Davant una de les nostres proses Medies, sentim
Quita aneu a lanviar un (ta- mal negori, — El 'amuela d'a- manera de no pagar inipostos i
confessats o endevinats,
necessitat dels elogis. Si un dia elogiem una !lengua artificial lar o un papel' de vint - i - eine quesla hipoteca sla rival a tres que la grua els porii els atares una Iliró moral, noblement moreforrarn
cota un naval de
que
exemplar.
uin l'esperanto, bé podem e!ogiar un aire dia el procediment poli- pes:soles. as podo') tfonar, atan, mil dos ornts milions .11u mares a casi\ tnateix. II iut Irr ' hat !a
voluptursitat
equivoca. Encaen
els
ComenShelley
contide
manera.
en
un
mea
a Alernanya, guatee elasses
.c del referèndum, o diguem-ne plebiscit.
or. L'Esta'. una vegada fixtula
ra que el poeta procura afinar
mesegle
dinou,
saments
del
eanvi
a
romprant
tinlars
nuar
178
apuesta xifra, hzt donal
Sense arribar a ésser, en mataría de Dret polític i constitu- papoe - inoneda navional...
mela de cansada lassiluil so- lee passin' fent-les exclussilonae mares. -rentennistraeió de ìì . hipoleea a un Oc trossos de palme de diari.
cional, ella que a França en diuen -plebiscitaris", o sigui amics
pade
cial
que sUCCei a la tensió vi- vornent espiritunts, es ben diAmb
aquests
trnesos
"stilutti
goldanleitte"
Bales
al
-Renten
Baile",
el
qual
fronree
d'elegir directament per sufragi u universal el President de la maree s . s
per do diari, jo, que ‚u-mee a Ber- bran l de la revoluein francesa fícil de delimitarne les
estti intogral per les primeros
tainvetering". li:1 primer de gr,
ros. Sempre ve enmplague
Eeptiblica, creiem en les virtuts del plebiscit per a la resolució
de
les
gestee
napoleeniques.
mitigué
i
tiratil,
podre
linar
una
lin,
CM
ilril
ale
de
l'agrioultura.
lis
en
donaran
il
personal
la intimitat femenina; des C15
certes qüestions concretes que es plantegen en els Estats nor.
del comerç, de ht banca i la el mou salatter, el mea barbor En la buida grisor d'aquelula les collegials adolescente de la
altra. el *goldmarr". pera el
reacció sense esperit s'aneeni en els municipis. El referèndum té avantatges consideraprimer Ile gener. lu t'ami, ja indelstria alemanyee. De manera z la ampara de la ptinsid els
gueren les primeros guspires joventut a les darreres admitoieepten. PerM, pera ini. en N. aidee. Aquest p rocediment, establert a Suïssa, ha resolt allí nompot ser hanra 111011 el molare, ja
q u e els tenedora de la hipotees
radores, la seva histöria ens
brosos problemes i conflictes que en anees llocs haurien portat eludir:\ fol la conversid de lit saín ets mateixos hipotei‘fate. El Wat, no s • lia pan fet el "renten- romäntiques, de les quals S'e- el mostea joies lenir entera
veIla memela en moneda nova. tu-st que Eadministeacid de la me El 'ven' en-ma re" s'ha lles- en fou una de lee mes pu- el ss rostres atente de les (pie
Ilargues i greus complicacions.
hipoteca confereix al "Renl en PI per a toles ;muelles persones res i esolatants.
Quan no hi ha estabIert el plebiscit en forma de referén- El ras es que ;mili les qu'Ore
encisava amb la paraula galaBanc" As l'emissiti de pape!. une es pensaven que comprant
Contiosla en ell el poela
monedes tiitade s podetu comla
renovació
mitjançant
funi. la consulta al noble ha de fer-se
moneda pel valor del muntant mares frien un negoei rodó, el setiAible i delieadissirn, amb na i la v" i"nallYagailesa. La,
tut Mor/atad, una capea de
prar
anexa apretada de sentiments,
.121 Parlament. Tenim una serie d'exemples europeus, en els
ue2oei . dele filie. Ilrien a Barcede la hipoteca.
urardit revoultat, lrencant per un eurnsament
Ihinens o un roll d'atetes.
conreuata, que les
lona.
De
seguida
que
hi
bagi
quals les eleccions legislatives han tingut el caràcter d'un refeFine
aquí.
l'operacia
euf
norgoldmare".
o
sigui
el
doble
eefors
la
inercia
d'u»
mes
El
g aren estretament la sera vis
rèndum. Tal és el cas recent d'Anglaterra. Per saber si el noble nutre or. ja P%isleix avui teeri- mal i eorrent. El true comensa uns quants alentanys de bona
No
era
sols
Vanaasfixiant.
embnlealla amieste d'una
z.nglas vol o no vol l'establiment del proteccionisme duaner, (al mena El "giddinare" és una ara. El "Renten Banc", din el fe, uns quants eatalans vius, bient collectiu de la nació, amb nda,
imia auenstern de eensualisquans suiseos, holandesos guerra desdende a Eranra i
)1r. Baldwin va dissoldre la Cambra dels Comuns i va convocar equivaleneia• EI primer de ge- decret que l'ha ereat. obrirä mis
ben enntraria a la impresevadas a l'Esta t per un valor i nordamericans que s'ornen.Muela a tot so que aleshores
ner existir rralinent, hi
eleccions generals.
bolita: do "giAtsmar..". q ue podiitt arribar a mil d'os n in les tea saquee: lit' "rP/111 , n- representada l'esperif trances. sió de tarea.
Aquestes eleccions han donat, sobre el punt concret del pro- tu Piu ‚t
mares". 'le y ere comensarein a a mes lambe ralmosfera soShelley ha ton, fondament
eenls milions de Illal'eS or. El
ei "Reirhuutsunk".
teccionista, la resposta que el primer ministre demanava. Ha Els emeträ
.1e1 que paseara.
sensual. Caen altres Mimes del
Tindrens dones, el primer de "Renten Bann". aixt nimbes. parlar
premia
llar.
FUI
merla
de
ula
si
el
do
La pregunta, dones,
estat una resposta negativa. Ara sap el Govern de Londres,
tres el:reses tiP Illttneda obrirtt a les persones i firmes
gemir
d'una familia de Earislooraria Nord. qui sap si per un inros
, .
11111,saben els partits britànics i sap tothom que la gran majoria •111'01113111Na
solvente d'Alemanya credits une "ren1 en-unan'" s'aguantad\ o rural ungiese, Iteren d'un rt- negut atavisnm. tin gue el das
no,
de
superflua.
Nornes
cal
Irr de la Ilum del migdia. Caes
t'ele electors anglesos són contraris a les tarifes de Duanes. sesi mes de papen, el "guululan- andrati arribar a mil milions de
present aun' no ii i poi, ha- quissim patrimoni, per confor- rent el men ami-) el Ilast de les
Cnitinuara, dones, el tradicional ressim de lliurecanvi, que és n'al e " i el "sehal zanweisung". mares or. El millar de mares or tetar
Selle itelJs, el que creta
mar
ele
ver
cap
moneda
que
s'aenanti
.
restan', servirä fons de reqm . si no són lein la" moned a
un dels dogmes del clàssic lliberalisme anglas.
delire moral, bague d'apar- amors deelarades i de les pason litol d'un
serva del llano. El Ban tu, sial ei no s'equilibra el pressupost. un
tar-se de la societat i mes do- rifle deisä repetidas
Però després d'obtinguda la resposta popular, es troba la ja mur el primer A .
cal
no
perdre
,
a
mes
Inés
obliga_
mateis.
pagarà
l'inteees
de
la
I.
a
rropr s tit i el segun una
-larosament encara deis S'AUS. ment l'Anglaterra per IPS P11/política anglesa amb el conflicte d'una nova Cambra dels CoTresor, serveixen, poro, hihotera. alzó As, el sis per vista que si An g laterra tú unes
deixant mai d'easer en la late, assdlellades de la Ithlia. na
muns sense majoria parlamentaria sòlida. La situació serà pit- ein init . jh dr pagament.
( p ul de tres mil dos rente mi- d'un tullid filmes desocupats
vida
no interrompuda de mo- visqué hes darreries dr la vida.
el
terreny
n sigui, en
i no foil 1 ompstir en
jor que abans. No hauria estat millor en el cas present d'Anglalun sittraeid de ?ola aquesta liens de mares nr,
viment,
un desterrat voluntari. Allh. en la dolerle d'una platja
II cost de produceie amb les
inlmerns endO'us. une lhoseents
tsrra , la consulta al poble per via de referéndum, tal com esta- peperassa As la següent:
ineddacrania, !milla la seva
alires
timamos.
As
per
la
areEl que podia ostentar un'
de mares rin.
poesta, cense cap mena de fubleix la constitució helvética, cense necessitat de dissoldre el
A la BOrSa , per tenIr ruin dnlar mitions
Anha
bagar
a
hi
rEetal
i
l'eel
gaudiment
que
s...upada
que
ajudant-ne
De manera
Ilaraea reterira, amb Ii sinceParlament ni de portar el país al trasbals d'unes eleccions legis- 'ten de donar tpialre hilions dos
se
de
portar
la
'hura
a
alemanya.
valent
glaterra
en
una
greses
fartuea,
renomia
ritat de ul'emeria elemental
eents niiliars de mares. •queslatives?
l'eEn
canvi.
oteca
teóp
la
pardal
de
roe
amargada
ii
fírit.
l
Ir:impon'
d'una
hi
l'existenria
senzala. La suavitat de les pe-u
la es. per tant. 1;1 eolittatIA d e
ha
esta"
Des del moment que la dissolució del Parlament té, en
aleinanya
diem
teerica
peleeis
cm-huida
per
l'esrassesa
pecuniaria
—
i
xara
rica —
Aquiesla
ilPs edIAPS, rnmern:ada a eapgran nombre de casos, el caràcter d'un referéndum sobrs un oficial del IllarP.
pesen l futurista hipoleea, enln sempro "baixisla", i si Aloma- que agrouja fins en ele millors .sais p iare els malolls rtniagais
de n •otif zari j, un i ts pas Huid
na- nya fa uuneara la viii - viu, es de- tenme la SPVa, inexhaurible ged'ininost,o
punt concret, la lógica aconsella que es faci la distinció. Quan
es.
una
forma
el
mart..
de les illes dele boirosos taus.
varii ja, pertiud
errivol de cititat
ere. va de capital. ne hi ha cap rad gut ii l'organitzaeid de la bal- nernsitat
es tracti de demanar al país l'orientació sobre la política geneanglesos, se dória integra a
flA fol. ja no n' it ca. Els
maro. •tIrmitnea.
en ciutat i de terta en territ. l'abstret contemplad sr de la
ial, és lògic que es vagi a la celebració d'eleccions. Pera si no- dile es t'emanen. no en nutre. neeqnb o: Nieta aonest impest xa
manera ha pagel la seva
u,, agnin els nitres -- han
quesla
de
ncn
l'esperit
i
pera,
l'harina
en
"repten-nutres".
De
més és urgent la contesta popular sobre una qüestió determi- sind
mee precisa i colorida'
trobat la manera do, mullir una una d'obra ainh tenemos de parevolta i la ed de juslieiaSSI
SPril la Xirada, com la del proteccionisme, lègic que es faci aquesta manera gt111.
pila de dtnereSstaiennemin ale- per i hin venta i experta' M- les crisis de màxim desengany amb una sävia melenconia. F.n
mare.
ennvorsiA
consulta sola, cense necessitat del recurs indirecte d0 la disso- fra ttP In
As, l'agricultura. la itrara la mercaderia ando dhlars i desolacia, el fP1*P11 abandonar la pau de la mar, sentint canmanya.
rhani aun mort a qu'Ore bilions,
tar l'amiga la serenata india.
alejó del Parlament.
sigui amb or. Els elentanys,
indlistria. la banca i el (collera,
el que conveneudament creia
que
ve
be
pesuna
ifra
qup as
.s
l
u
s.
dissid en un sensualisme
ipericanient
S
prineipalment
hipoteeant.L'experieecia ens demostra la necessitat de posar el refe- do
l'imperatiu moral (le la vida.
que faetlifit tes operarions. En
del
ale amaría pera, sempre generèndum catre les armes de l'arsenal democràtic. Gràcies al re- efoote: valen! el 41;elar goal," -ella mal eixa l manipulant-se• l'autor material de 1;1 haixa
Sleulley en les sedes idee': ras i ple nie oonfianea, les trisa
mar, han de eenrot Ilat adates'
fsrendum. poden ésser resolts els problemes vitals o interes- mares or vit .I da , ;t ris. r p ped ella mateixa la hipnliten, ha
d."
de vista amb un deniego- ¡mesa por mollee desillusiens, toses de la realitat.
ationseunint.SPIISP1114.P$Sillll
punt
nutre
or
a
un
bilis.
ante per als nobles. tot evitant l'escull de les massa rePetides 1;11011131' el
i una l'enia proa coratge i prim franPodia demanar roble, pers
dir
bestre ure ni un réntini. que 1.1 Siente ineoressiona dar. itat
ei eecions generals. No neguem a Anglaterra el títol de mestra
Apigansa per . no intentar di.ssids mare e panel% ei qual vol
s
rriolit ennsidefreclor
i
una
grandio
que
per a el-1 el destf, a mes
n'Iris
un
gent
Ii
números
romular4re o falsejar-lies. Situat de Eangenia de la Bulla eans,
Ce la política , que aquests dies ha tornat a sortir als diaris. que o s t aliada e11
rable. El "Renten Mane - ha res_ anes.
Pena, en el punt que ara tractem, ens sembla superior e! mes- dons.
A Ilassia. bebe- un ale al maree de l'acrie di- tant. fan prödig en dolors. La
tablert un factor que fallava
Piihrtioament. pot . 1. 1. el nutre
recta nn en sofet els defalli- mnrt Noluntäria de la que havia
el maleix expolien ent
1111 P la r11 n 111,'tratge de Suïssa. El procediment suís és més lògic, més còmode esta
piteara mes atenoinat. To- Alemenva (rencapäner prenguti vist a ha feti pas tanta gravelat
ments inevitables, pesó tampera no h
esta' la primera esposa. la
més eficaç que el procediment britànic. Ho avisem als redaeviari del mere
'enea
monedes
Ire
te s
re s .
por, en canvi, podia enlluercid aleina py. A
enamorada no compresa
tors de noves Constitucions.
maro. Si anell a nula eursa ratastiMfien:elltacrtalit cara l'experint
prima solde
nt
l'Ese
nar-la la pasea; vega de la Huill ússia ha t'el l'experim
despeas, la de dos fills mea
tahlert la cm-llano:1 I
romeras un Inmensa i el voten entre la n'erg . La restauraeia tat sol. ja que a Ilessia rein- la. Si onnegue snvint l'oposilard, col p iren fortament ui ,,ePagar andi mares, tus en comp..
d'armes' faelor jt.ionlittn ir ha lironda PSiä ir avi onn lit zada i, per en; de les toorios en la vida, ‘a sensibilitat. Semblava tenir
Si el
Per r o tut
int
Nutt
impersonal.
ten
110111P
da
.Eli
tul
putrxa
l'orptenea
idea;
\mluntet
en
mai
renegie
la
dele "S'oratina
lant.
taima' a nntsar
enfront un fat advere. ennira
ELS POETES D'ARA
Pll anvi. una> "rentenerbdit.
nie" trobservac:a psirolügtea Iti
• entativa, en ranvi. l'Esta t abi- I mano fort sol a Una :11111r1PIll'ill
dirt, nit,netit
qual ha la volunlat reha
dimita
ha con ent
es. mes . • lara ates n o ta. Iteró 1001' n ... o :111d1 "grdli31110jho".
veeilaide
eintinv
sempre
fidel,
no
selant
reeth
Et
id)10.
lui
ruany.
bel , amb la idea, la paraula
111. ,%iN1
sitió qUe
nitro' tu ntt vil)! 101' 1 . 1 .
Prennomia
la
seva
aotivilat
fierit].
111 1 1 .`,1 eeguida: l'hem . trobar
i•
del
desengany
passattpt
en
traient
sistit
el fet. Tan recias. pera, en una
it.;11,14.11l ti loles les bit. OQ F I IJE 1 MATES 1!,11 !Mg de la ineonnexiú de! roalt • tuh f inatt , ra une avtli. a martya, que ha ...;faf mii ha por- ha assoeia f l'Or'1/1/111la part iett- gin' el senlil l»AA vigords d'hu- sincera reserva, que potser el
thrttes. fue
Feronomia
partieulas
ll ' atr oti
rexfretu
i
tal
el
n'are
un
manitat,
Balee
retbriea
que
sumni.
Al
sonad
Ii
san
peonis
lar
-temps littunia arribat a esmusniare nin g d no el
LI d. n luin que " EI, Itoelos
on trtIA es troba. loa feo.-nawi
sóit uns guatas senvin us de o.arn apunta en les dareres obres. sar. uttab uta intensifieadó d'un
in eunnexia i el ulesordre fama- Aleto:raya, el
fnig
•I'Ara" consagren aval a
ided
,t
la manera. »0 ja indarears i nrig oS -- al gran titignet
hat
sias,
pera
lambe
As
pie
d'aires
tic
seguis
el
fa15
inleressant
.entim e ntalisnM nutlaltis. el raiau du
de Liusl va preeedil del naturals: un sonad dina
de la notnitda.,1
lo, enea une s'Imuria ationeeguil•
11115
cie del seu pensament ett el re arri tt i tallant nIel SP1.1 espeuntneda (1110 fa de fo.
,eg,üent. prOleg:
vended
i
enea
aqursts
T.a
si aquests agrioullors.
entre irrt ref./do
que no inurtges eohererds, un
la N'evitable
Caure en 1:11
'valientes deis aayS, mostra de rit. El privä
El poela volia formar-se un segun d'inial g es (unnotivee. Per p apes 11 1 1 Mari.
nyal a mb remire troseos de inabanduerg, anuesis romerciants
c Pl
reta-ductil cap a ult majes con- perill el cop' de tragedia que
en'
une
moneda (1•Alenianya.
g
diri
se
haguessin
arreptat
elas
Una) arlifieiús; la ST1'Va, art era
una
per i
i industrials
:lisa els pomnels del s "Soninis"
tingut real, (Vena sensibilltat clown" brutalment la seva vida,
'is, el papel.
- emblant a ¡ 'ad del joier;
una poltlica fiscal sana i ha- P,pel- Illa d'una manera folla, heterodoxa inai desmentida. Les danuint J'es aigües del golf, un
són 1'11111 un mocete. d'observas pel "Renten Bantu".
anorn passant i
e
m
e
poesia havia d'ésser tua : u un,
guessin
esta'.
disposats
a
pegar
desatentada,
eions exttetee, inconnexes. per?"
primeres Brees. tan declama- catAespre de gropade.
Bann" es el producto uu1 une donen. sin.", d'inventar adovant•
rl havia Ir hohl, tot ora ,.uh(mides per un 1,, igual d'ironia. - Renten
s, misil enginvesa.
teuries, pera fan sinceres, els
sernbla el Shelley dels
maro
per
poder
feria
11110 tin hi ha espai per
(aun
ilesa: la naturalitat n'era ban- Ist seda fittiea un ridionlitta d'una " yerma
alt
ro
I
un
exullear. L'Esandes ole la primera joventut, t'arrees tenlps — pell blanca.
ixa nprrarid que ban frt
,
mal
P111111111ir IPS nitres monelles.
la
dida. Però aquest desi g no se costuras ni vicie. s'ad les per- que intenlarem
hipoteca sobre
miau fuel expulsat per ribet de ulls titanes i eabells roscos,
tat litt fel noit
11P.IN31,111 per 3 1111 all 1'1'
timb el mare nxintern I. L'ecoaromplia 1 mosciatla a la pre- ennes que s'imagina: les ene--- sobro
la Univereaut d'Oxford, són
l'etionooriit
nitivint e nts plens ihm arricen
les firmes i
nntnia
alemativa,
Pie
Josep
•iisin artiliciada i volguda,
banla
d'una ingennil a I eandorosa. En- sensibinitat afinada. amor Inenlaza still ilìtrttt i quasi
ragr l rult ora. el cnitmce.rxelnet.",
persnnts solvente -- - per parlar
v Meu una vaguetat de color i
cara. tole els n'ale de la suele- deeis
níruruì a ambienten' : lis e most ra
inilúsIvia.
blana
de música, hi lluvia la set/si/ti- dant-ne tida Inda ttaraclerieli- eil i la
tat que non a paladi ardit ee
da de la eala Ilatinus el rsbel
gairebe
iitat fina, envaidora.
lerun
d'usar
prepara a \anal-Izare. se sinto- (itte sompre foil. Però trenca-u
sen,e tiMs injaria,
ca
häaim tic voler evitar
• Ithcbida, que reeollia dura al abandona sontrimil: anui les i• lerarstiar o tgl
til ten en out it ;Os gairebé perquutn entRonia ei ropós•
noix - e.nni tina
111 ; 11,11 ell trina d'un
;arpen refreís i - les intimilate" nin! El inateix autor es ole,- •rt-.1
Converses
fil
o
distriafermar.
d'un
sonirieades, imponents ami la
afirrlia r en frunt
l'eneis del reoer: trobit la mart
pencar'
iA
—
la
ferina
refip ian
• le la natura znontsenyenea.
significacions
les
seva majtiscula definidora. Mee en el nanfragi dril ceti sAriel",
dobla i aleshores es enntentplut nada i i—atom una, vele
Imint en dos mots
3lonteerty en una pot'
irimitinment i es forma figuraruate:x din
tal u d a q tuet es fatil asma Is abs - preeusameni tornant de (rebaque abans tenia un sol mot.
lógiques
timerau de Liost cantut- einns incish Os de mires de la lanra—la hl rin, VII
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té
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aba.dar i bastar, que no mía pas
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que
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santerne e • Iii esfumen. loe
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abasicr i de conoillaoI6. D'una part Aleher sinnnims els ‚lot derhs
prou elarament definit.
eament a la sera obra amb el
i rempunda ben estrela
manya esti decidida a entrar
ute color, les saraulee puedan
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penemarge
traquesta
Fo
1
ti
masa» esfore, i ci aovitit la
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nosaltres, seria, dota,.
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Huila anal el medi el fiel so _
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d'altra
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Poinsien Pera %lora voAbasta
que
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Pl'UPS;
lut 1111 1 114'PS
Josep Maria Capdevila una expressió coma favor seu podra ear6 sembla ben ~posan a mental sineeritat que la inspira
fiar, elandieh mal. Consta hi ha la voluntat dipoeta
cr, • 9aeit, encara ‚inc
d'un cap a laut re, el menyspreu eiont de la seva destiarteid, esItu sensibilitat que havien de
aq uilates negociacions mentre
desee, precie, p..c natural, deinvocar-se
una
munit;
dexemples
anabsolut a Etweessori: l'opiata crivi en tina sintiera poesia:
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dignar la
mor( s".
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grita do la
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trangeixa, i els petita
. en rnig tip lee vaguelate fougili- gas o 4le pohlet de
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sa, sempre donant-se queloont
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Tambd eatA esposa' M. Pein.
cara l'obra i la vida 'hure de
v e s del paisatge. un .104 pre. cisiu i burleta
crnservissim la distinció actual entre
cid, però mai prou content d'en Shelley, donen motiu a tres
olla estä perfeotament b6 de sa- wirecar i endrror n entre «carenar i card a reprendre les relacione mateix.
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Sempre aquest eontrast ma- sesada les erueses de la vidas pllr, com sempre, la eeva,tasea. popular ana7eix ett la lleugui moderna
el sen sere equilibri espiritual
taus: aquella exartitud petedin- i l'ha ferida. a mes a mes, na
Alai, dones, no és oulpa d'ell el mrn sani correcannent RO, una de segurament d'arribar a un en aquest respecte, foren setn- sament.
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manye ha soilloltat audInda
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CANET DE MAR
Actea culturales
Amb- les Eançous d'Apeleslilestres es donare Lt segona (le
Ics sessions culturals organitzadee a TEsdela d'Indúetries.
En Federe.) Lliurat actuare de
glosador, i d'interpretador es
senyoretes Maria Josepa Regnard. eant. i Anna Aymat,
ami, ei següent programa:
-El nI Í, Felicitat", "La veil.", "La bosquete", -La nonnon de la morta",. -Dose endi na', estrena: "La non-non
deis blats", "Birondon", "Enri y ese", "Cainí de la font",
e-aneó d'abril", "Les goles
detigua". "La canee)" (estrella)
-Minuet".
S'assegura que a la testa
assistirà N'Apeles Metres.
TERRASSA
Un camp d'esports
Altres noticies
El dia de la Purissima tingue
Voe. Tecle. inaugural del maglidie cama d'esports de la Coneregade Mariana. Tal com e:.
tiva anunciat, al metí. a les
rete fou dita una missa a la
capella (le Ceni Instada, acabada
la qual es procedí a la benedicje del eamp.
A loe onie jugaren dos equipe
infantile pertanyents a la Congregache empatant a tres gols.
A la tarda es jugà un meted
entre ole propietaria tal camp
cl C.entre de Dependenta. guanyant els ttltinis, despres d'un
inaix ineginlíssim. per dos a
cero, adjudicant-se les once
valuoses medalles cederles per
la Junta de la Cengregarid.
-- Les quentitats recellides
aetualment a favor de la l'imana
te Veserlesia (fe! Saut Crist. aseffldetsrit a 128.113 pessetes.
- Seets assegura ene en la
-e gent quineene (Taquest nies
eorneneare a futir:miar la sucursal del rano de Bilbao en
,tquesta eitilat. encara que les
abres d'habilitad() de Tediftei
tal "Paserig" ne ha gin arribat
a la so y a total realitzarie.
- Els serveis prrstals per
guerdia munieinal en 01 pase
-'st mes de novembre, forera 120,
elaesifieals rial: Detinguts per
liorratxera. 12: eeedope a ras_
sil nocture 51: 14. 1111:l'ale per
iemptatives ile robatori. 1: per
baralles i lesione. 6: per PalilloMes. I: per vhalarió.
rice per infraceie a les ordenaneee rntzeieiil °. id.
LLEYDA
El comanda:u (1,1 recirneat d'infan7oria jume en la causa instruirla per
rregolaritate en la constitucid del nou
Ajuntament r'Aiesa de Lleyda, ha decretal la /libertar de tots els preces=al,‘, exceptc el secretari d'aquella Connoracid. En 'Feeder Aloma.
- EI Covem civil ha traslladat a
presidencia de la Diputacid la Reial
-rdre del ministeri d'aquell ram, que
esse.stima record de la Comissió pro..Mcial sobre anexid en la partida Non..elles al terme municipal de Palau
, :Anglesola, en lloc del de Castellnou
Seana. que ho era en l'actualitat.
dia /5 de l'actual es proced.,• ä. mitjançant sorteig. a la designaci5
stnyor diputats eue siguin lletrats,
formar el Tribunal provincial del
ontenciús-Aeminis t ra tiu .durant l'any
- El tamos "Quar t et Vocal",
.'llambur g . el n mal assolí un eran éxit
a Barcelona diumenge passat. donà un
r mcert al Teatre Vales, organitzat per
.tssociació de Música d'aquesta ea-

aal.
- Al ami que del noble de Va:Mcia d'Aneu condueix al de Boreu,
trohat colgat entre la neu el caaren d'un heme.
El Cifunt ha resultan ésser Manuel
atre Simonet, de 65 anys, natural
dit noble de Boreu.
Segens dictamen tel metge forense,
e morir a conseqüencia d'una con-

, ene,

A una finca propietat de la sevidua d'Os é bou trobat mort
ii eraquesta ciutat Josep AgullO Mo1. de 85 anys C'edat.
- Les Oficines de l'Institut de la
L na, que Treballa. encara que no ellae ¡et l'obertura oficial ja funcionen.
- A l'estaci6 de .Menarguens. efecint maniobres varen xocar uns vaVas carregats de remdlatxa amb
buits. dcscarrilant quatre d'aquells
; -of riet desperfectes altres dos.
De raccident no en resultaren, afortunadament, icsgrácies personals.
- Contirmen ele die; amb tempe• ira molt freda .
-

MONTBLANCH
Fires -:- Visita -:-Suicidi
Notes diversos
El lomees feral i !d'ejes dele

.ees de les Fires va contribuir
0 S os veiessin

taren eseollits programes. Als
eafes públies, eoblejadores
dansadores. Al Canip d'Esports
de l'Arteenno va jugar-hi
Monlblanqui ami) el Eraneelf, guanyant el primer dia els
forastera i el segon partit els
locals, En el del Canal del Reboll. l'equip dele soldats de 'reluna im fou venetit per el MontManque
El comandant d'infantería,
que resideix a Tarragona, En
Gecili Eeenendez irit li oti. lin eslat nomenat ()dogal governal
d'aquest cap de parlit.
- l'en] vist expoeats els objectes de ealte-sis eauelobres,
San/ Cebe, joe, de enteres, palmateria i eampanetes-tol
metal! (Mural, que una familia
mentidanquina resident a Baroelona ha (dele al S'etntuari de
la Serra.
- A l'hostal dels Angela
ha ponjat un hernie rètol, en catalie anunciador del dit establiment.
- 'numeres passat estigue
en aquesta vila eln. Josep Rovira, eonegut prepagandista.
entina de la campanya deis NiIlyall)rs, vieitant la Federacie
Agrícola de la Cunea de Barbarit. oit amb el gerent senyor 'Talaverni. i tintes )(mies parlaren
de lee eunitzaeie d'un aele
monetre que ea pro dets interessos del vi, i per combatre
indegut ile l'alcohol industrial tindrit flor) en aquesta vila
preper dia 23 del correnl.
- Dimarts, a la larda, unes
gitanes entraren a una torreta d en
queviures del earrer Mejor, i
aprofitant un montent de des(mil de la inestresea, intentaren
teluir -li els dimite; que guardava al ealaix del titulen. L'upo rtuna interveneió del cobrador
del Baile die Vel s va privar que
porlessin a cap Hur propòsit.
- Divendres al vespre va
eminetzinar-se una dona anoindiada. Anna Stoguarn Bosch,
'usada, 30 anys d'edat, que
habitava ami) Hm . familia en
(In deis pissee (le Cal Mentar,
Feia t enmpsr. sog. rae liont
que venia abrigant aquest fatal
propesit, al qual sembla induiren els freqüents diegusto3
amb la familia. Nottibres peldie
preeencie l'enlerramenl. q1/11
tingue lloc el din de la Purissima.
VALLS
Eis alcaldes i els "serenos' ::

Conferencia

Diverses noticies

1111111`111

a

11os-

iminialles. El reevineed de fi,'artera f.o mr.it liiiiitnmt. i la
,eneurreneia de camela de bestial . Pll efIeäis' nombre. 'riet
las parados d'objeetes i pigmea s installades a la plaça d'En
Pral (le la
i deis estire l ados públies, res denetava que
ene trobeesitil u la Uta. •
Al principal Vonthirinqui va
actuar-11i la le enpanyia Sa leim,
ro presentant les (biltel, '.11:S1111Sa
inerlit", "La pasiunitria" i
't'este sera nueva", amb pec
k t. Al Cerote Recreu projec-

Altres noticies

Coetaria Deu i ajut tediar a
la ten% catalana una altra poMaree que l'arel viel, com Valls,
passar tenis al. alles per Casa
la Ciutat, d'eneit del govern del
Direeteri. 1, cosa curiosa. bits
han litigia punt deixar fet
quelveni per record.
En destituir-se Tantie Ajuntamont d'eleceie popular, f•-ni
nomenat alcalde En Joan Bautieta Vives, La Mirada de la suYa alcaldía no arribe a dos diem,
per?) tingtni tenips per for cantar als serenos", a l'hora de
sortir, 1-alabat eta Den", davat la Casa la Ciutat. El sen
suceeesor, En Huís Fores , ordene que ell 110G de cantar all
Valida 110 facht en rastelle. En
Ramon 'farree"), que no trige
Zaire un prendre-li el lloc. aleeborre.: disposà que no havien de
cantar: vigilar í pron. Poc
temes dure aquest manamene
Ara tornen) a lene . alcalde non:
es diu En 3oan Dalmate Per
no esser munys que els nitres
fa ca gar ale guardes de ret
l'hora en eastellii. neta?) supril'"Alabado sea Dele" de les
onze. o ignii el ro/nitre", que
din el poide.
Ja n'Id ha pa' es 11 4. 1 1 (1 1 1C /1 al
e lle ee r e ent quina modifieiteie
introduire rl prexiin alcalde re
el cant dels par:tenis "serenos",
lla eelat ;t 'aovada 1:i rompreved(' de! Itegietre fiseal (I
finques turbarles nostra entine
Ei liquid imponible arriba a
509.71 5 pessetes, havent-ee
migmental (ei un 70 per 100 el
quo hi hada.
- Organiteada . ner la Cornl e ale d'Eduracie noneral i-fe la
Maneomunital. dissabte es dona'
una conferenda ¡Ilustrada and)
projeccione al mildo ile Salenue
- T.a distieuid'a ecnese 414.
Enoenilital foleernf En Pare
Cala1:1, Ita infanlat 1111 rollusl

nen.
- Tumbe lia (tonal a
mia xrunosa nena la niuller del
, inve J o rnal Brunell. va
14 . 1 e'n1) (Tesporls "Alletie
-En Carlos liev j i limeatee,
ha retal nene-mal delreat
vernal irr d'aqueels parle
eial. Veteara no lia all'ih111 per
prender poseees i e del earree.
Dies ()m'era &rieren) la
eleva nue havia ''tat empresenal l'agidzil de Vallrnoll, a cons e o fi ien e i a d'una in s no oe id U n ''ermit ivn a a quell Alrrntarnient
Fa al g uns dios otoa l'han deival arar en lliberlat•
nirnarls nes g a' nosh fi a
ini eeva vida la seine d'equeela
nehlacie Na Maria Vives. Ilaneant -se a la via al moment
pasmar el tren.

D'ANGLATERRA

Dl: Ittlet

EMANYA I ELS ALIATS •

La tendència a
de
MillaAu den is correllts
relacions
cié e Les bones disposicions amb els SoYleis
de Poincarg

La situació politice
dirant la trova de
Nadal, segons "Le
Temps", de París

tot
Europa a reprendre les

g

m

La soluciú definitiva de la cris'

•• •

anglesa-din "Le Temps-és decididament ajornada per un mes, i fins
a mitjans de gener la :aova Camina
uno decidira, be d'enderrocar el CC,ITTI1 O bé de deixar-lo viure provisionalment. Els diaria Iliberals i lahoristes anuncien la derrota del Go-

Ven

Perit, que es que sap el que passarä (l 'aquí un mes?
El diari parisenc imagina les declaracions que hauria pogut fer Mr.
Baldwin al ei sobre els casos diversos que es poden presentar i la
solució en cada un.
El Govern-diu-ja no te majoria
absoluta en el Parlament. Si existís
una altra majoria absoluta o be la
possibilitat de formar-la amb els
partits restante, el gabinet actual
bauria de retirar-se, i aleshores els
Culis itels stet partir,: que l'han comhatut i derrotat haurien (resser (midan:: a tortnar, le comú acord, una
combinacid ministerial. Si ho aconseguissin, el pals seria encara governat per una majoria absoluta, no:mis que canviaria de costar. La collaboracid del partit lliberal donaria
certes garanties contra la inexperiència dels laboristes. Si, ami) tot,
cls dos partits cementare no es poguessin entendre, seria que el règim
de la majoria absoluta seria impracticable, per ara almenys.
Caldria, dones, aplicar mi altre
principi, que podria ésser el segiient:
el Poder Ira d'esser ccmfiat al partir
que tingui majoria relativa. D'aquesta manera cabida constituir un nou
gahinet conservador i per partir conservador hatiria de veure si ha de
canviar de cap i de programa, ja
que no es governa amb una majoria
relativa com es faria arnb una d'absutura. Es recital que el nou Caven conservador podria tenir minoria, ésser derrotan, a la Cambra,
si els lliberals s'uneixen als laboris-

Hoesch anirä avui al final d'Orsay : La decisió d'Meinanya de negociar directantent : Els EE. UU. *den
la reconstituci0 d'Alemanya
•••

Paris, t4. - El redactor diplomátic
de l'Agencia Ha y as eren saber que,
comPlertes ja les condicions
pcI Govem francés per a la represa
de les negociacions amb Alemanya, ja

que ha cessat cempletament i definitivament la resistènCi2 passiva als territoris ocupats, ne tindrien cap incoas
venient a Paris en que es reprenguess
sin 'es converses entre amIxIós paises,
be per mediació de l'encarregat (ret
fers d'Alemanya a París, von Hocorli,
o per mediació d'un non ambaixador
si el Reicht creies convenient nomenarne ara I111.
Serait oides amh gran inter:; tote;
les observacions que creiés oportú formular el Reich per mifjä dels serle
representants sobre el problema de les
reparacions. Perú com sigui que (1
Govern francés no pot ni vol actuar
contra ni fora de les prerrogatives eue
en virtut del Tractat de Versallcs correspiren a la Comissió de Reparacions,
es limitarä per a tot el que estigui
dintre de la jurisdiccid d'aquesta Conissid a donar al seu delegan a la mateixa les necce ss arice instruccions.
França no admetra que nonti a poar-se en tela (le judíci la qiicstid
rocupaciö (le la Ruhr. puix Franca i
anunciat ja oficialBèlgica. com
ment, no abandonaran Tes penyores de
garantia que han pres sind en 'a mesura i proporció que faci efectitis Alemanya els pagaments que en concepte
de reparacioes ha de satiefer.
En canvi el Goveni francés es troba
disposat a entendre's ami) els representants oficial del Reich sobre la forma
i manera dc l'ocupació de la Ruhr, i
no es ncgarä a discutir ami) el Govern
alemany per arribar a un arrancament
resnecte la carca de Westfälia.
Els contractes concertat directament flete industria' : de la Ruhr amb
la "Micum". Missid interaliada
podrá escontrol de fähriques i
ser obicee de converses oficials entre
París i Ber l ín. per4'. tan sols guau bici
arriban el moment de renovar-los o Ami) ner l'abril vinent.
No podrà és s er tampoc moda de discussid de cap mena la qüestid de l'ocapació militar, ja que les condirions d'a questa i e's termini: ne!' a revacuaciú
estat fixats pcl Tractat de Versalles. i constitueix e n per tant estipulacions tertninants i intangibles.
Si A'etnaiva volguis rirr'ar del senarati s me de Rhenania. és dubtós que
Franca acceptés cap discussió sobre
aqueet afer per éear tror ..;re interior i
purament alemany.
Franca guarda extricta neutralitat
ami, referencia al, alemanys dels territoris ocupats. No té, en efecte. perque intervenir en aquesta
Tot condueix a creme que In'gica
ha (l'adoptar una actitud análoga, havent-se enviar ja inmressions sobre el
particular entre andalds paisos. - Hayas.
naBt?L1 ,dis
LA DECISI O D'ALENIANY A DE
NEGOCIAR DIRECTAME NT AMB

tes per votar conitra dell, Pere. els

lliberals rs carregarien aleshores,
davant del país, una responsabilitat
terrible: sabotejarien el Govern despres d'haver comprobar que no Id
baria cap cornbinacie més estable
per substituir-lo. Si el partir lliberal
assunde tal respousabilita t , seria,
probablement. condemnat a afeblirse o a dividir-se en p o e I1,1111 1 S, i
en aquest cas, tot seguit que això
succeís es tornarla a un regitu de
majoria absoluta, ja que l'afebliment
o rescissiO dele lliberals no podria
mancar de reforçar l'un dels abres
dos partits."

EI.S LABORISTES DONEN IN
VOT DE CONFIANCA A MACDONALD 1 DEeLeNEN LA DIMISSIO DEI, GOVERN
-Londres. 1e. - Els laboritos hall Ihalal uni V..l . 10 Coafiança a llur líder Itatusay Mao-;
donald i han aprovat una resi-duele solfiritant del pre.sideut
Italdwin que faCi 1111a de111araeió peblica i immedata respecte dele projeeles que te el Govern per acabar deina manera
adequada ami) ratur foreee.
Els laborstes de Glasgdw han
lelegra Dan a el r. Baldwin eullicitant que es reuneixi iminediatament el Parlament i que
el (le y ere presenti la dunissie.
-ilavas.
1,01111 nonif.As CON DE NIN VI'
PER Il.vvEll DIF.Vm.vr A MIS-

FRANÇA
Berlín. 14.-La decisió del Govern
(lel Reich de negociar directament amh
Eranea respecte de la qüestid de la
Ruhr es motivada per la impossibiliir' Ini l'Imperi do contitat e,, ini•
nuar suportant per in;si temps l'actual
situació. que etnibla encaminar-se a separar econiimicament l'expressada cunea d'Aleinanya.
El Govern del Reich tren de tot
pum necessari convertir C11 definitius
els acoris provisionals que es 1211 preni nimbe preconitra el restahliment
(le l'Ambaixada alemanya a Paris.liaras.

TER CHERCHIL
Londres. 1 - Ha ron-mereeut (lavara, Pis tribunals lerd
Douglas, inetripat de difamacie
per ¡eleve adisal a elr. Clitir(Thaver altera! els
nieat e oficials relatius a la batalla de Jutländia.
proeessat ha estat rondemnat a sis !Ilesos de preste.llevas.
IN AVIADOR CAI 7 I ES NEGA
.1 LA 31.1NEfee
eendres. 11. -- El "Daily
elail - (lin que s'ha riega' a la
elenega Paviader Sporry. fill (le
l'inventor del eirtescop. - Hayas.
COMPOSICIO EVENTUAL D'UN
GABINET .'FRE13.11,LISTA
EL eloVIMENT COMERCIAL A
.INGLATERIL1
Londres, Ii, - Les /amortaciuns (turma el passat mes
de novernbre e'lian elevat a
101.584:890 Iliures esterlines,
amb un augnient de 6.028.33e
Iliures esterlinee ami) retocen(da al mes de novembre de
1922.
Les exportacions han assolit
la xifra de 65.768.155 Mimes
esterlines amb una disminueiO

M. POINCARE HEBRA AVUI

durant la settnana eassada la suma
de 3temou marca Ge, merare que durant el mes de satahalre darrer únicamela es recaude s . suma de 10,0 00
marcs or per setn4e.a.
Els directors de . , ferrocarrils ale-

tudi de la demanda d'un credit
de vint milione de alees (mil
a socure a Alemanya. - llevas.

rnanys estan en 1 actualitat negociant amb l'adufe istraciú francobelga de ferrocarrils per arribar a la
completa represa del tràfec.
Les autoritats franco-belgues han

El venciment de gener
Cap a un nou periode d'inflació monetària?

concedit l'indult a treinta dos individas que havien estat conclenniate
a diverses penes i sita perfiles la
tornada de 42 alemanyS que havien
estat expulsats del país.-liavas.
A IZUDESIIEIM ELS SENSE

FEINA ATAQUEN ALGUNS
ESTARLINIENTS PUBLICS
Rudesheini. 14.-Un grup (robrers
sense feina ha atacat alguns establiments públics, arrencant la batidera
separatista que hi onejava.
Després de practicar-se algunes
detencions, ha quedat restablett ron-

dre.-Havas.
LA COL.LORACIO DELS EE.
UU, AL COM1TE DE TECNICS
París, i4.-La Comissió dc Reparacions Ola ocupar d'examinar en
(mines condicione es podria portar
a teme la collaboracid dels Estats
Units al Cc:tutti: de Tecnies.-IIavas.
EL GOVERN NORDAMERICA
ESTIMULA LA RECAPTACIO
EsTimuLA LA RECAPTACIO
DE CABALS PER AUXILIAR
ALEMANYA
Washington, :4. - El president
Coolidge ha declarar que cl Govern
estimulada tota organitzaeiú de carácter particular que recaptes cabale per auxiliar els alemanys necessitats.-Havas.
EL CREDIT DE SOCORS A

ALEMANYA
IlessItinglen. 1 l. - A peticite del senador Denrool, ha
queda!: ajornat fins que con-

cissiva
1 4 . - 1:Atubalaada me
ha comunicar al Govern 'lord--xican
anterica que el Govern federal continua amo de la situació, excepte a les
provincies de Veracruz i Jalisco.
Les trepes federals luir entran en
contacte amb• vis rebels.
FA creta que aquesta setznana hi haurá la batalla decisiva.-Ilavas.

EL NOU PRESIDENT
DE LA CONFEDERACIO
presis
Ginebra,
- .1)1
dent de la Confederade
Erliest eluard. tiat
1857, foil molt Ihr 11 . 1111)S prefeesor de quimiea it Lausana,
abans de passar-se a la polilira. lelegit al Guisen crEslat
414 . 1 imiitú le Va1141, esdevingué
conseller federal PI I de desenibr e d e 1920, recuiplaeant C.a-

Deeoppet.

de la con f,"1,_
ravisi ,Suissit es el inenys pro El presiden!.

sirlont deis presidente do repiiMigues. El seu regual e I. imer
1' 0 1111111 1:a 1111111 Pany quo multi i
;loaba ami( l'ene enie mor. .tixf
ho ha volgut la mes vele( de-

(le rally anterior.-Havas.

La producen; a la
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augmenta i eis expulsats
van tornant

Ruhr

AQUEST NUMERO HA

Dusselderf, 14.--Duratit el tila RO
de l'actual les explotacions directes
han rendit me,e2o tones de carbó i

PASSAT PER LA CEN-

5,74n de cee.

SURA MILITAR
11 1111 1111111 1 11111 111111111111111111111111111
5

Des riel dia 3 fins el lo els stocks
han pujat a la quantitat de 39,506
tones de carbó i 29,928 tones de coc.
El servei de llicencies ha recaptat

la resistencia passiva de prup

de nou mil mi/ions de mares
or per part de/ Reicli i /es perdues de. les administracions loeals, les municipalitats, els particulars, etc., de prop de deu
mil milions de mares ot, aixe
sense comptar altres diferencies mes recelas, donen un total poe mes petit que els guatee quintes parts del total de
reparacions degudes a
Franca.
Els perjudicis financiers d'una guerra - segueix dient "Le
Tenips" - sobrevitren sempre
a la cessació de les hostilitats,
i 1;1 guerra de la Ruhr, encara
que acabada, continua pesant
cobro l'estat financier
nutuya.
Ara no es nota molt porqué
la fabricació del mare-renda
lia millorat aparentment la situarle. Perb el stock dels mares
ronda s'esgota i el ministre de
Finalices de Wurtenberg ha
declarat que Tesfondrament
tot el sistema financier del
Reich és inevitable si no es proceden ami) urgencia a una reforma completa de la seva administracid."
inuerecia del mün. Els habitents
dele Alpe no voten que res se
sostregui .entre ells it la llei
del 2/irritante/t t i de Ini
Es gairebe segtir que cl nott
President no escapare a le llei
comuna i que, acabada l'anyada,
es confondre amb la niasse, la
qual afeetare de no eoneixen.
La Constetucie i el costunt han
contribuït a mantenir aquest
repree en aquest aspecto punil.
La . Constiluchi diu eimplement
que el Consell federal es prosidit peil preeident de la Cenfederació, i que "el president de
la Confederació 1 d vice-president del Consell federal són
nomenats per un any per l'Assemblea federal, entre els mea',
bres del Censen". A fegeix que
el President sortint no pot essor (Slegit president o vice-pree
sident per a l'any que regeix,
i que el mateix membre no pot
revestir el cerro.) de vice-president durant dos anye seguits.
Quant al costurn, vol que res
inembres I tel Censen federal
esdevinguin al seu t orn presi.
denle, de la Confederaeiú deepres
(fliaver estat, l'any preceden!,
viee-presidents del Colisa fe-,
deral.

Mobilització total de les
naus de guerra franceses'
París, te .- "L'Hnitiunmrtitz3 ;inunda saber d'origen Segur que el ministre de la Marina ha trames al port de Breetun despalx 1 . 11 osl qual ordena
de posar en estat ile navegaciú
lotes les naus de guerra existente. Ele I reballs ban (1'..."sser
al liban s abatas d'el primer trahril de til2 t. Caldee D'Anillar
ett dios de testa i esta-

care.

de 722.629 esterlines
sobre 4 . 1 periodo mirrerapoltent

Parlant de la próxima treva
(le Nadal, "Le Teraps" troba
que el peebleme final:idee no en,
podrir beneficiar, i referint-se
a la situad() d'Alemanya, fa notar que havent e.stat el eust

.4

DE MEXIC
El Govern declara que continua amo de la situació,
excepte a dues provineies.
Es prepara la batalla de-

VON HOESCH
París, 14. - L'encarregat d'Afers
d'Alemanya ni aquesta capital.. Von
Doesch. ha demanat audiencia al preOlent del Censen i e ministres i mi
ntstre d'Afers Estrangers, scnyor Poni.
El cap del Govern francés rebrà demä l'esmentat diplometic alemany. Playas.
El. CANCELLER NO VA DIR
QUE DIRIGIRÍA UNA CRIDA
LA SOCIETAT DE NACIONS
publican un cenit:
nicat srílciós preconitzant que, en Ice
(leclaracions tetes als periodistes estranger, el cancellet Marx no va dir
de cap manera que projectes dirigir
Nacium
tina crida a la Societat

Cloguin les negodadons, l'es-

limpia
el cepillo UliteeieelHO

Los.

I0

intersticio«, y

einframente iet

superficie exteHa,. de la dentadura.

'

leg itime se
eepentle elempre
ser extheehe Illarnio.
'oteartite a loa eirIaillta.
El cepillo

trioreratonoriot Mira Upa ii411
drErENNON, ISONEr d, (14.
MADRID, Ayertnde 3411
etealimenw

nur les esquadres noeturnes i
r'er parar, si co p ete lote els tre',elle eurs a les nene en ae. iller. A Brest Iii ha PII teme'ruede i en cerní dei sser uní'm'Os dos erruers i dos si:111(111'1ns. Els trehalls de tres Pan., Inu•s 84311 ar n elt.1.111S i
110S ps ltmmnlrn 111 , SlaS ini e1,110 fix;,
ai N b Os. el primer d'abril.
"lefluniailibi " Mina Mennee
ausee mires ,:onre al; Irclialls
duo ()si/tenla i demana quin es
1. 1 mete] 11 . 111111C8t frenesí ifarmamen' s.

Pari, 14. - El redactor diplometie
de l'Agencia Ha y as sap que els jurisperits del ministeri iranees deme;e

Eso:u/leer% cstan'estudaet actualment
ruin projecte d'avinenea i arh:tratge,
q ue ser aammes aviat a raprovaciú del
Curen: de Suissa, projecte que tendeix a ' resoldre la «leste!) (le les zones

franques franco-suísscs.-Havas.

Cada die es mds forte la tendende de reconeixemen i, de:s
ee,oviets. El Senat ¡tulle ty,tro-.
dieeable peeeat eh deeret fabrican', leteerd preliminar eles
fa des afees autb els reprimenlants de la Rasera boneviota,
i enenra que, aqueeta roen a tal
um exhiteixt, ja sigu i englobada
per la Cid); de Repúblicees So:
vietiques, fine aprevat lambe un
m'Aire altit) U eeenia. Aquesta doble deeleie fou presa per inste.
kned(2 Personal de Mussolini, I
i eenealet que una repreen de
relacione no eatiefath a 'lote el.
it aliarte, la mejoría de l'opin(5
hi da fuvorabte, i Jis pemen et:
tole ele avantatgee - Derrote
carbe, cereals, meczt.,
que s'obriran per e
Ille rineleeee. eie alemanye,
Lt notar "Le Jeurna! do Geneve", lambe havien 1I ; gnet traelate i no lukvien ebtitiget me«
que eninres coneessions. Perb,
amb tos , l'arrenraila t.:, presa i
esiaro di.ipomada Itälle al recorte ixement, cl, nitres aiials ne
voldrart restar encertt.
Des d'aqueSt Pu n t de n'141-a•
les eleceions angleses tiedren
una gran influencia: l'hui &AS
Itiberals 1 laboristas obrire una
porta a les idees de Lloyd George sobre la restauratie d'Euro.
pa a base de la represa de re.
lacions amb els Soviets.
Aquesta evolució da la pelle
tira anglesa influeix fortament
França, ami.) la quat sole,
l'obstinació deis Soviets en no
roconeixer els deutes havia privat una represa de neenlecions.
I no solarnent a l'Europa Cene
tral, sine tarnbe cap a Orient,
es nota un eativi de politire.
Es veritat que ha eorgit un ronflirte entre Ilússia i Polenta a
causa do no valer facilitar
aquesta el trensit cap a Ale-/
inanya, i que Bulgeria ha reme
put momentàniament amb Mos,
rott, després -de les experiències comunistes de Stambelieki.
Per() operat un eanvi a Belgrad. i el ministre serr a Berlín s'ha entrevistat la arnb Kopp
el representant eovietle.
Igualm ent a Rumania s'ha
signat una conventle fronterera. i Bratiano ha deient entendre que s'arraniar Ilailestont
arnb els bonevistes tot semi t
que neueets ranunelea3in 1
Burs darreres pretenslons sobre
la Bessarebia.
Aqueeta es:ultimó es dee,mia,
en gran part, a la influeneia
de Txecoslovà q u i a, que dnnä el
primer exemple si gnent un
'racial de comerç amb Moscou.
Aspirant de reconciliar els
membree 111.51Per9a1S fle la gran
familia eslava, husea do :servir
un (fia de Ilae d'uni(1 entre 1/1
Rússia re g en o rada i l'0(•rident
eedevenir rina dels pole de la
p erelish ea i la rivilitzaci e elm..REPRESSAI.IES DEI.S SOVIE

REPRESSALIES DELS SOVIETS PER 1,'ASSASSINA1 DE
VOROWSKI
?arte. 14.-Telegra fien de Mosecu

als diaris d'aquesta capital que ett

concepte de represselies per rahsolucie de Colinde assassi de Vorowski pele tribunal; suissos, senalea que seran expulsats de Rússia
ele suissos procedents del cante de
Vau(1.-Havas.

EL FltED I ELS LLOPS A
Le
RUSS
París, 14. Segous lleves
arribades de eomarquee diversos (le Rússia, motte de poblata
d'aquell pais han estat
lats per llope famolenes que
han perjudieat les ceda
peroles i hdhue lee liabAttoions
humanes. La pollea/e de/ govern (le Tsaritsin ita ‘stat paricularment ataaacts. Is'a/tra
part un fred molt rigoleie ea.«

lem nombre (Tindeeta (ie :tí:Asia. La temperutura. moit
deixa remire un hivter.
extremadamedt dur.

DE PORTUGAL
La Cambra rebutja eonfiança al Govern, i aquest
dimiteix
Lisbea, le- A la C:nntbus (5 ' 13 rli

-putaesdinxlrotesh:
tirata derivades ('els der.-ere ei•Ces„
com
r
Els
nacionalistes
preneme
so».
a final de la- (hect:asi d una propodeid de confiaria al Corma). le (peal
és rebutjada per la Cambra pc1 colad
nintin el Govern ha, eruentat la (II.
tnissi(; al president de la RepUb,ica.
scayor Teixeira Geinez.
Circula el rumor que el seeva. r Alvaro (te raatre se separara del partit nacionalista.-1-tavas.

-TEMPORAL `DE NEU
1.1EXIC

A

NOVA

DO I Z E 111OR TI
Parir, 1 4.-Telegraiwil de Nova
York ale per:inlics d aquesta.
tal que en el terrible temporal dra
neu eesencadenat a l'Estat de ›iolkn.
tiéxia haus mort dotze persones.-Lava&
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"EL LIBERAL" DIU QUE EN COMPTE DE RESTRINGIR L'US DEIS IDIOMES REGIONALS, VAL MES FOMENTAR EL DE LA CONFEDERACIO, QUE
ES L'ESPANYOL
A LA SALA DEL TRIBUNAL SUPREM AHIR ES VEIE EL RECURS DE CAS-

SACIO CONTRA LA SENTENCIA DE L'AUDIENCIA DE BARCELONA CONDEMNANT A LA PENA DE MORT "EL POETA" I DE CADENA PERPETUA
EL "NEGRET DE GRACIA", PER ASSASSINAT FRUSTRAT I US DE SUBSTANCIES EXPLOSIVES
•2EUNIO DEL DIRECTORI
A les 020 ha arribat el general
i'rimo de Rivera a la Presidencia.
—Ara—ha dit—vaig a reunir-me
111) els meus companys de Direc•

L'actitud de "El Debate"
"El Debate". replicant a "La Ven
Catalunya" diu que el seu anide
a'abans d'ahir :me es refereix a la
,itquista dels Municipis queda Constat amb el contentad que li mecsque el decret Directori sobre
aarionalisme i separatisme.
I afegeix: La tesi de "La Vete" és
a ne no pot haver-hi ciutadania mea-re no cesta la dictadura. La nostra
• que la dictadura ni pot ni ha de
essar sense perill de mort per a
Espanya mentre no es produeixi la
reacció ciutadana, base d'un Govern
vii eficaç i estable. que no ha exislit en els darrers remos, entre abres
,aons, per manca d'una veritable
utadania."
Deapres pregunta si el nostre
1 ,.ga creu de delta, que urgeix tor•ar a la normalitat constitucional i
-i (raqueara nonnalitat depen la
aaccia, el naixement de la ciutada• a espanyola.
Creu "El Debate" que l'esdeveniav d'Espanya depen. en eiecte, d'un
iespertaa de la ciutadania capaç de
,agoritzar l'obra lels setes Governs.
1'1 que 110 creu és que la ciutadania
:ngui res que veure atad, l'aliar:tuja
ele precedi i determina Eadveniment del Directora ni creu que sigui
mposaible l'actuaciú ciutadana ini.ial amb la persistencia del regim
•esent, fins i tant que aquell ob• ingués el desenrotllament necessa71 per fer viables les normes mes democritiques. El diari madrileny
creu, conträriament, que si ara ces-as el regim d'excepció, l'estat anär&tic de primer; :le setembre es reautpneaticanamt i e CliQ.eierances de remei.

"EL LIBERAL"

I ELS IDIOMES
• El Liberal" diu que seria posar
atines al camp establir restriccions
a les anomenades llengües regionals,
ene són veritables idiomes, perquè
les parla tot un poble.
El mea que es pot fcr és defensar
fomentar l'ensenyança de l'idioma
ae la Coniederaciú, que es, natural• nent, l'espanyol.
El castellà, diu, saenten a totes
regions d'Espanya i a l'America
atina. Si algú volguts proscrinr3
seu ensenyament, aviat veuria
i . urlada la proscripcin per les neceaitats de la vida de relaciú.
La restricció de l'enactlyament ilel
a.stella es absurda, coto ho seria
ac s'establís per al fume& dels alidiomes regionals, que tenen,
principi. igual ran d'esser i
alateixa encarnació en la realitat.
Sabem a bastament que en d fons
a'aqueixa qüeatiú hi ha el papu del
•cparatisme.
Cal no contonee la unitat lacioil amb la uniformitat.
Acaba reitera& la recomanach : de
imtonomitt de l'intlividu reconstituit
ciutada, la ‚Id pulle reconstituït
municipi, la de la regiú exaltada
a la categoria de nacionalitat, la de
confeti,
1. confederació, finalment,
ruda arnb nitres confederacions contmentals o intercontinentals.
LESPASA DEL GENERAL PAVIA
Duraat tut el mati ha estat exposada
ea un Mas salons del Palau de BonaV:sta, l'espasa del general Pavia, la
cual ha cstat ofrenada al marques
dEstella.
Pel saló han esfilat els caps tie les
.CeiOns del ministeri de la Guerra i
ambrosas caps i oficials, maletas en
e: departarnent. eis quals han felicitat
el president del Directori.

DECRET SOBRE
ELS LLOGUERS

EL

El decret sobre Ileguers que avui
publka la "(aketa" diu aixi:
"Exposició:
Senyor: Els apassinnats debats que
, uscita el problema del, Hoguera la
termanencia i oportunitat que li atriferia la premsa periiedica i les innombrables reclamaciens ‚je les Camlnee,
Ligues i Associacions c'estadants rebudes darrerament. en dive:sns deponlamenta, justifiquen la prórroga del
regitfi excepcional instituit en la materia.
A aquesta necessitat makedeix atenare en primer terma , disposarit que
r oer:eme en vigor el decret del 21 de
Maa de Palo ,relatiu a contracte Cartea:lamen( de finques urbanes, prorroga ja per Reial decret del ro d'oc-

ha
visitat el general Navarro per
dentanar-li que el benefici coneedit als estudiante militare es
faci extensiu arls altres,
LES QUEIXES
DEIS FUNCIONARIS
La "Gaceta" publica la següent
rcial ordre:
Primer.—Els funcionaria pública
podran formular prop de la presidencia del Directori militar les rectaIttaCiOnS i denúncies que creguin necessäries respecte d'assumptes
l'especial competencia del Departament al qual pertanyin o dels organismes que en depengnin, bayeta
de fer-ho mitjançant una instancia
raonada, en la qual, amb tota ciaretat, s'expressi la pretensió que deUna

"EL DEBATE" SOSTE QUE LA DICTADURA NO HA DE CESSAR NI POT
CESSAR SENSE PERILL DE MORT PER A ESPANYA

tubre de inta i 2 de desembre de 192 2 .
pc duració d'un termini snikient per
estuaiar la canveniencia d'una nora
prórroga en el semit que les necessitats proposin, sense preduir ami addiclons al text que será apoiat en necessitats apremiants, o exigències d'indubtable justicia. ja que l'acceptar altres
de les múltiples propostes pravocarien
confusió en el plantejament dels problemes, i greus pertorbacions cn cl inc
normal dels interessos e:ultramar,.
Amb tan modesta finalitat i fent-se
resmi de les peticions iormulades amb
majo: insistencia i ande mes sólida
argumentacal, el Directori militar proposa. pel mea cont'ucte, a V. M. que
s'estenguin els beneficis de l'exprcssat

decret a tots el, centres de població
que amb Ilur eixampla, ZOI1C5 i agrcguts urbans excedeixin de 6.0oo habitaras.
Quant al fons de la reglamentació
que es prorroga, les innombrables queixes formulades i reformes demanades
es fonamenten per regla general en
abusos comesos per arrendador, i llogatera i es refereixen a extralimitaciops de jutges i tribunals.
Contra . aquests vicis i corrupteles
resultarien tan ïiiútils i innecessaris
notas aclariments als textos legals com
eficaç i adequada l'enèrgica inspecció
que en consonäncia amb la volutttat
popular, el Directori militar està disposar a exercir en Iota els ordres de
justicia.

:Mes urgen que la minora ilet
text de la Ilei es elevar el eoefieient del seu complinient i amb
tal objeete es deixen expressament salvades toles los tramitarions eivils i penals que puguin derivar-se de l'engatty o
nutla fe d'estadarde i propielitris en el compliment de Iturs
respectiv e s obligacions.
Sota tan greus sancions cauen
els sublerfugis hipòcrites, les
maquinacions insidioses i els
prooediments vergonyosos arnh
que. en PSCaSSP5 OPaSiOTIS. • 11Pvi. amb greu eseandol, (meten
uns i altres de burlar i explotitr els preceptes promulgals.
Per enrregir el dany que deaenneixeril Pis sagrats &tires intpo s ats per la propidat, pre-

texta neressitafs que legititula
la intimaei.; de crunial, realitZa obres que fan huyo-asible la
vida del llogater O e:a t aviarla td
que s'omisa a un abus itt ten eent :le renda, i per eastigar
els abusos deis nrrendalaris
que intenten transf o rmar el lo_

nefiei atorgat en una ton

cita d'ingres a os Inittan e ard subarrenda ment s, ee s ai o ns, sua
broa:trine: : traspassos elandestin a ba s ta l'actual ordena-

roen' juridic. unit a l'incommo.I.• donar a radasvalle
rai el que es SPII.
1:11

ri 0 /1 , .

dP lO!S n`011Sidera-

el president que suseriti,

daliaa . il :unte el Di1 . 0 . 1 01.i Militar. te l'honor ef e eottnetr e a
l'aproviteb; de N'. M. el sogiient
terflil'Ilü de Atetad.
Madrid. 1 3 de de-embre
1923. -- • ique I Primo d'e l'Ovo_

ro (M'aneja.
henil Doeret
A prop '-fa

lb . ' raíl lid (lo-

ve rtl. pros meist de! Di real nri
d'acatal amb aquest,
a r el srefient:
tat
1`)/
\
Adiete primer. — El Decret
fi .' 21 de pito; de 1020, relatiu
als cont ract d'arrendament
de finca urbana, re g irä en tote

les pohlacions de mes dle' 6.000
itnimes, des de . primer de gener
a 30 de juny de 1921, amb les
modifirarions confirmantes en
ej - nut i e l es que segueiven:
•rtiele se g on. — Liso'"11 de l'artiele t e rc e r 411i,,rarh
rodar ti d'aquesta manera:
"Quan l'arrentlatari d'una ltahitaehl la smarremfi totalment
parcialmenl, serme nermls esParrendalari."
erit
I l'a raudal C ele Partirle quart
en molesta forma:
..F.1,-•variA deis pl . P119 dels suhrudoistr e s j s e rv e i s q u e e l pr o
it Icur it ter, eata-pielan,t'
ralefacriel, aigna
:da
an leus."
Arlirle terma . . — En la Ira u-lile: e h() (lela j t idiei ,ri„, ¡Epa.
ehl do romin s'observaran le-,

serfients regles:
primera. — La enntrostane,”
del tribitnal es determinara per
ea a del !loe nus p stiuii . it liada

la finca

oh¡Prlo daTTOrdaP/Prei

subir: ar t a a Inra ni repart ,r amt on bi ha g i diferents
5,PP 5a

jutials.

Segona . Ela la r ala noma

nat .: ner l'arrendador i l'arrendel ah per formar part del
tribunal paritari seran sempre

preferils als designals per les
Cambres o Associations de proPi'' i llogaters.
Tercera. -- El procedimeto
de revisió contra els falls dielats conservara el seu caràcter
de recurs extraordinari, eneara que s'ajusti en el possib'e
als Iratmls do la segona instän cia.
Quart. — El julge encarnegat tle l'execució de la sentencia podrit ampliar, per consi&raviolis d'ermitat o en alindó
a les eirenniständes especials
de la pobliteió, els terminis est ablerts per al llaneament de
l'acorniadal fins a dos inesos si
es tracta d'una casa bahititeirS
Otte habitin amI, dedo al demandat o a la seva ,familia. i
fins a sis mesos en els establi.
ment s merran 1 ils , fahrils, de
.
träfee O d'esbargiment.
Article qu'art. — Les obres
de conservad .; o reparad'', retes per l'arrendador en complimetal dels setas deures r
tuals en l'interval 'me bi hagi

entre dos arrendante/11s no se_
ran imputables per als efartea
(Tapujar Pi Tiren n la renda 11,
l'habitad .; o kmal.
le s millores reatitaad e s rfea
do la pronntl g.arn i d'aquest
crol que tnntrilmeixin a la higiene, saluhril al o aornf ame&
ele la finca no facultaran el
propielari PM' almiar em mès

d'un !ter veril la renda legalment fixada.
Alli P IP entone. --- La imn o
s i e inden,_-sic.;delanro
nilzacions e,rocialimmit fixaI1P,, en el Der ret .1'0 ;
la teen t inaeja d. I n'inri de intimad.; die romial nel mateix
regulat. no seran nbstaele, si
hi lla g ues liarrnt mala fe o dote
(mal:pv.1 dele ti_
per part
li g ant e, perquè els interessats
PXOPI" it in le, ¡Ice ¡MIS ehils 0

nenals que el,: rorrenntiguin
el orne e ditn e n t iidentiat.
Eta Ira:mutis i autorilals dos e.-,tin.aran tot cas le a r p cIain a ohms nue els arrend . daris re
llo gat e rs formulen arnh matutes' raids de dret.

Trisnosiei.1
Re s t e n sulderte s. a la a atal..

ató civil, mama a foral. ola ndi
fle j e de nona planta i al a pisos:
lenh i lariona que no limanessin
est al oriund a o arreuda t s amh
anteriorilat ni primer de ;revea
de 19? 1. i mentre nr, es pro_
nollmti la llei especial sobre la
i afl!h' all
roa t 6ria no PIS
ele orreerd ,' que es :Betas sobre laxa de llorners n prarrnam
fnren a:1 del e:mirar! P Ira l'Ia`11 (lamento

D o nat al Palau. a 11 de :leg en:lefa. 14' t 9 0 3, ---- Airon,. El nresidont del Directori. MiPrimo de Rivera i Orle:
floja."
Fic flhrican t e ršP naner
And: el •cryor ItneMi han acudit
aquesm tarda a 1 i Presidelkia da-ara-a
renre senta ets da fähriones de paper
ucr visitar el general
aints i
Pri mo de Rivera.
A la snrtida han facilita la segrant
nat a ofiriasa:
"Els fahricants de paner de diverses
regions. per tal de desvirtuar les afirs
marines de nue si es fa ilraiC1P a hnue
ells tic/temen en el oue es reiereix
l'aran ad es vcuria amentkada la vid.:
de la Prem s a, ratiiicurm aquella ‚ice,tisis han Tarar tina nota comprometentse de no elevar en mes de 8 pessetes
els roo quilo; de paper per a periódics c p lep e'S arrees que rereixen actualtnent_ si g ui el que sivui l'armad
nenne que ce so,linguln el: pretil
af t ual . de ha nrimeres mitades.
"Aix6, marta-amena <amical a que
taranzel sigui el moeix d'abans de ta
mierra. errara (me traes les altres parride s navnin el-ets dobles per 'a valorada: dels ar e icles que componen aquestes panales
ELS ENIPRESABIS DE
TEATRES

lla estat dos eops a la Presidencia, despres de parlar ainle
ett general Martínez Anido, tina
enrniSSi g i d'empresaris de (Piltres de Nladrid, alarmats per
una circular que els havia dirigit fa Direcció de Seguretal,
prohibí& la venda d'e loralitats
a compladuria, cosa que es fa
ei dia anterior a :l'espectacle.
amb un petit augment de prett.
La prohibirle) es basava en
qua aquesta N' A nda lesiona els
interessos del conerssionari i
de la revenda d'entrades.
Aclarits aliguns dubtes dele
empresaris, hom ha dit que
l'ordre seria revocada.

o neta Etertr-

DIANTS

C0111111945 d'estudiants

dueixin.
Segon. — L'esmentat donante&
haurà de tramitar-se i ésser informat pel cap superior corresponent,
cl qual el remeträ, dintre el termini
máxint de cinc dies, al Directori
per a la resolució que proce-

deixi.
Tercer.—De les asseveracions gratuites o infundades que es facin en
la instäncia en seran responsables el
funcionad o funcionaris que la sotscriguin, als quals, atesa la importància de les asseveracions s'aplicaran
els càstigs o correccions determinades en la hei de 28 de juny de 1918
i en el reglament per a la seca execució de 7 de setembre del mateix
any, sense perjudici de passar el
tant de culpa als tribunals ordinaris
quan la gravetat del cas, plenarnent
demostrada en l'expedien incoat a
l'efecte, aixi ho exigís.
Quart.—Als efectes expressats estaran compresos en la denominada
de funcionaris tots aquells que figurin en els escalafons o plantilles de
les diferents dependències de l'Estat.

ELS POS1TS I EL CREDIT
AGRICOLA
.11 l'ornen de les Arts ha (tonal una conferencia el senyor
Perez Mateos, sobre. "Els pf:ails, base del crèdit agrícola".
Ha posat Ile relleu la importäncia del d'edil agrícola, ressenyant; les institurions de Fra/l
n;a, Alemanya i Italia.
S'Ira dolgut (pie la Delegad'', Regia de Pasa iii, liagi
trollat ajtit prop dels goveriis.
lia afirmat que aquesta institució havia ajudat amb el3
seus presters a un miliú d'agrieultors.

lla advocat per la cread.;
d'un Pesa nacional que actur
di • Dime central.
Ita estat molt aplauda.
L'NA IlECLAMACIO DELS COLONOS D'ORAN
eolonds procedents d'Orärt han eStat a la Presidencia,
per reclamar del Directori una
indemititzadó, per tal con) se'ls
hacia reatar-u& per colon it ca

els terrenys de Monte Arruit i
cii l'esrlevenir la calad uf''
d'Animal, van haver de tornar
havien venut Iltirs
a Oran,
aixovars.
Els Directori ele ha ofert
eonlractar-los altre ron. abonar-II-los la eorresponent indemnitzariA pels danys que
seis va eaus-ar.
DEsTITCCIO D'UN FISCAL
A l'oficina d'Infonnacions :le la
Presidencia han facilitas, entre altres, els següents decrcts:
Destituint del carne d'advocat
fiscal de l'Audiència de ladina a Ei
Raid d'Uribe i Petaca.
D'Instruccia.—Ju b ilan t NEugeni Mascareints i Ilernandez, cate&arte de la Universitat de Barcelona.
Dicta& regles per al notnenament
de catedrätics.
UN ALTRE RTICLE D'EN
CAM BO
"El Debate" reprodueix integrante& l'article d'En Catubn sobre les.
eleccions ;Ingleses titulat "La desvaloritzaciO monetaria i llar, elitetes".

Les disposicions
de la "Gaceta" d'avui
La "Gaceta7 publica les segiients
disposicious:
Held ordre disposant que el senyor Joscp Crespo Garcia, que en
l'actualitat exerceix el carrec de president de la Territorial de Granada,
sigui destinat a servir places de preside& de sala o fiscal territorial que
no siguin les de Madrid o Barcel.na.
Admetent la dimissió que del arree de itresident de Patronat Nacional fiC Cecs ha presentat el senyor
Adoli Buylla.
Trasllació oficial a la _Junta inspectora del personal judicial en els
expedicuts instruits contra e/ senyor
Rafe' d'Uribe i Peläez, e:e l'actualitat advocat fiscal de l'Audiencia :le
Palma de Mallorca.
Una altra ídem ídem contra eta
jutges de primera instancia de Mota del Marques. Vera, Castuera i Giruna, respectivainent.
p¡saoaant que els funcionan, públics medran formular davant la presidencia del Directori militar les reclamacions que estimen necessàries
respecte a assumptes de llur especial
competencia i departarnent al qual
pertanyin, i dele organismes depen-

dents dels dits departaments.
Disposant que el senyor Eduard
Funguiriño, enginyer de camins, canals i ports. vagi a estudiar tes causes que hagin produit la ruptura del
pautä riel clic de Dezzo, a Itälia, en
substitució del senyor Josep Gómez
Navarro.
De Governacka—Disputtant que en

azdoititz'ads una ~id pro;
que no
&Oda al ces de teligrafs
, .

menta.
D'Instrucció pública.—Reial ordre
aprovant l'acta del jurat del concurs nacional de pintures aplicades.
Amortitzant una dotació de 12,000
pessetes anual, a l'escalafó de catedràtics d'Institut.
Del Treball.—Reial ordre concedint qualificació definitiva ber a 25
cases barates de Barcelona.
EL RECORD D'ALTURA AMB
AEROPLA
El tinent d'infanteria En Francesc
Escrivano, aviador, que fa un any i
ring va batre cl record d'altura amb

aeroplà, va volar ahir anal) un apara "Habillan" i va batre el ncu prorecord, guanyant els 8,300 metres.
LA FEDERACIO NACIONAL
DE LA PREMSA
El Comité Directa: de la Federada Nacional de la Preensa ha ceItbrat en aquesta capital cinc sessinos reglamentäries. S'han pres els
següents acords:
Primer. — Formació del cens de
periodistes professionais.
Segon. — SoHicitar del Govern

l'autoritzaciP per expedir el carnet
d'identitat a tots els periodistes.
Tercera—Ultimar per a la próxima reunió el projecte de la Germandat (lar als periodistes federats.
Quart.—Publicar un buttletí de la
Federació, en el qua) s'insertaran les
acres del Comité lairectiu, de les
aasemblees, i la Dista de socis de rota Espanya.
El Comite va assabentar-se de la
menearia presentada per N'Eugeni
d'Ors i les gestiona realitzades
pel preside& i secretad, senyors
Blanco i Palacio-Valeles, per l'organització del Coleares Universal de
/a Prernsa, que ha de tenir 'loe a
Sevilla el mes (le maig de 1925.
UNA NOVA ENTITAT
BANCARIA
A base del Banc de Cartagena es
creara una altra entitat bancària anomellada Banc Espanyol (le Credit. integrada per la Societat General Belga
i el Gredit de Suissa. i a mes a mes
els hanc dc Cartagena i Banca Marsans.

Una providència del Sunrem
contra l'infant N'Anfós

d'Orleans
La Gaceta d ' avU: peadica una retan,
sitória fajant l'incide& de compre jurat promagut pels iniants d'Esparya
N'A/ibas i En Lluís Ferran d'Orlean -i.
clan tutor del scu pare l'infant N'Antoni d'Orkans. La Sala del Civil del
Tribunal Suprcin ha fallar que cs rel'infant N'Anias d'Orteans
qucreixi
i dc Borbon purgue. en cl termini de
deu dies. pagui amb costes el contare
jurat. inux:rtant 83.087 pessetcs ami)
noranta ceatims, sota apercibiment daarmi.
EI. PROBLEMA DELS "FOROS*
Vigo. — reunit a Pontevedra
el plè municipa l agrari i ha acordat
remansar la segfient familia d'arria¡amena
LE-tat nalimirä cli "faros" mit;anca& bestretes reintegrables en vinti-cinc anys.
Per a l'examen del; tfm's es cota:tintina un tribunal presidir per un delega . del Govern. fermat per ianal
nombre de vocals foristes i pagadera
essent nomenats aquests darrers peli
mereja., puzeços.

Recurs de cassació
al Suprem
A la Sala segona del Tribunal Sal:1.cm s'ha vist atad un recen. , interposat entera la sentencia dc l'Audiència de Barcelana a qual impocA 11
nena ile mort a Joan Baptista Ach2r
(a ) El Poeta la de Cadena perpilua
hail Eles Saturnin a ¡ la de eatarae
R aya he adena temporal al Yearet rae
Crät-ir. riel delicte d'assas s inat frustat
i duerme& de substancies explosiVes.
El Mirla. lo 'In Elles i lloraren ten autamabil el 2.1 d'abril de 1021
a ' a plaça de Catalunya, ordenant al

vnier que els portes per la carretera
de Pedralbes.
En isser-hi. FI Pi-ti entrega cinc
treln de pistola contra el conductor del
core e , ferint-la gr(tirlleut.
Els ocrnants del valide creient-la
mart el deis:aren estes a la carretera.
terna& anner: a Barcelona en el matele autentabil.
Realitzada de tal manera la primera
part del pla. els tres esmentats individus collocaren una bomba de grans
dimensian s aletee del cotxe portatitdo
desnris "El Poeta" fins al Passeig de
Gräcia. Allí va baixar, i posa& norament en manta l'automabil el fett embestir l'enorme dentada que presenciava la fesm del niurament de La bandera ale Sometents ele Catalunya.
Per fortuna, la bomba mal preparada, na feu expInci6. limitan-se els
d'eres da'que s t criminal atemptat a
l'incendi i dastruccia taater i a
l 'alarma otee pasta a la festa una nota
desa2radalde.

Pocs dies després, el primer de maig
de 192t, fou detingut "El Poda", en
poder del qua l la p.lida va trobar maredes explossives. Per la tinencia d'aqueres substàncie s es ya seguk tataaa
contra "El P.eta" una altra causa. vil
la qual. amb anterioritat al fall abjecte recars va recaure sentencia C011demnatória.
Detlarats culpables pel Jurat, l'Audiència de Barcelona imposa abs processats les penes que ja hem assenyalat al comeneament.
Quart "El Poeta". la Sala apreciä
l'agreujant de reincidencia fundada en
la condemna a que abans s'aludeix.
Digne d'especial esment és el segnont

episodi:
Despees de llegir el veredele, i
obert ja el judici de dret, el presidan

dietiü sbefii•

UNA CONFERENCIA • (DIGA' NITZADA 'PER LA U.' G. T.
Per donar a con è ixer els principie i titctiea de la Unió General de Treballadors, desconegruta del proletariat catalä,
aquesta Federació ha organitzat un cura de conferencies, que
comeneara avui, dissabte, a les
den de la nit, a l'estable social,
Peu de la Greu. ti, principal,
dissertant el rompanyJosep 1111
gire sobre el tema: "Principis i
radica de la Unió General de
Treballadors".
EL CONIITE P,tRITAIII DE
FLEOl2EltS
L'ELECCID
VOC.11.14 01111E 1 t 5
Per la Deleguen') del Ministeri del Treball alta publieat
eilicte convocan per a l'eleven; de 'orals obrers atoe /Jan
de constituir el Comité mudara
dels flequers.
Les eleceions dels sis Vocals
obrera i altres tants sunlents
queden convocades per al dia
3 de l'actual.
Diurnenge, die 23, pothan
presentar-se 'a la Delegacid les
candidaturas que formi cada
Associació d'obrers de l'ofici legalment ronstituida i cada grup
d'obrers flequers no associats.
Otte figuren en el cens i que
constitueixin almenys un 10
per 100, tenint -se present per
a la for»tació de les ca»didatures que cada una d'elles, per
esser välides, l'aura de emiteo ir forçosament sus norns per a
vocals efectius i anees sis per
a suplents. Els que manquin
d'aquest requisa no seran vabi s.
EL TREBALL EN DIUMENGE
A LES IMPREMTES
Se'ns diu que alguns
grafs han presentat un escrit
al governador demanant que sigui proltibit. el treball a les
imprendes en diuntenge, i que
es compleixi. per tant, el descans dominical, la 'mal cosa
sembla avui del tot ohlidada.
EL SINDICAT LUCRE DEL
ItAll itl L'AIGUA
Se'ris prega la publicació
la nota segrient:
"El vine:), diumenge. tha 10,
aquest Sindical emir Untara la
serie d'assrniblees organilzades
pea. arribar a ' ,brean . Passegurallen d'atur foreatas.
A l'ordre del dia Ii i figuraran,
entre all res assumptes, Veteeció %le secretari i \ j ,',-eecret ara aixi cont els mitjans de contorne la eampanya ii difamad'',
..inpresa per la Junta del Sindio& Unte de l'AM Textil i Fa-

bril eontra nosaltres.
Per esser (Vinieres per a Porganitzaeió esperent que no hi

n'armara cap rompany i que en
atinen tiit i 1 faein la leva varapanya els Comili e s de les fabrique-es."

L'assemblea començarà a 110S
nuarts d'onze, a l'estatge social
del Sindical , t'auca' de Sant,
(Sant .Andrcu,..
t'Os,
DE LA DE'TENCIO DE L'ARAA propösil de lb ntslieia quo
d..navein ahir de la delene ¡a 110
Josep Aracil Cortes, conegut
per sindicalista i segons sembla un deis ni' taats pol Saleta
fa "Nano", com un :Vds principias autors en l'assalt a ht
Caixa d'Estalvis sie Terrassa,
loon sap que ha eslat
a la Pies.; Cellular. III queda riab:gurosament incomunieat
pie:len'. del jul ge pernianent
Capita n itt general.

Semilla que l'Araeil tatillb;
est:t reelantat. pet Palta de la
Conrepebi eoni un dels prea sumid es autors de l'assalt a la
Caixa d'Estalvis de 1tadalona,
comes el 27 :l'abril darri.r.
ingia no li
i'SSer
trobades arenes ni 1100111101•Ilte
tan sols un eartiel al
sen noto d'una miele : lid de hoya.

pouortua. ---• Oran Oidgnei
de Parle
El (catre de guignol ja entra
en el rann de Ice tPognes teatrals, Ii ha gent Qu n iii vaperque li agrada patir, i gent que
lii va perque GreU q ue hi lia
i altres per passar Festona i prendre's-ho a :a fresca.
A nosaltres er.s esta be tot;
el gran gulnyo!, quan estä fet
amb traca i umb art. val la
pena d'ésser vist 1 apreciat. Ei,
el gran guinyol, com a lot teatre efectista i de tritc, tener:
una iinport'äncia prunordial eje
actors: sense grane imtors, el
gran gninyol no pasr,arii ri'Cig‘or
ltti petit guinyol. Es necessari
que l'obra sigui ben vista, gas
Ihi liagi enginy. si mes un, a
falta de l'emoció viva: que 111
hagi la. trara i el talen i la
trampa del 5.^11VOT que sap
que va i le a ptint la cansa dels
frotis per etigegar• la ‚matt
vingur.
Antif s'han clut altrunes rehrea
e l e Guign o l ap reriabl e s. Coses
de novelar. d'atrevinerent,
eruesa i d • horror: se n'han
pera...me:1f peques. La majorm

d'obres del repretori 'fe gran
guinvol atan per estiraganyar eis
nirvis (l e les numeres. 1 pro..
Ilan %Mg& aquí cntnpanyiea

mar la d'En Sainati. que era
de primera: el rühlie de BarreI nna sa p per: Per a m en t el (p.: . e%
111Ia d,•1. o anyta de. gran
guinyol, i
na

el

pnblie de Barreta-

eornprova perfeetament fine

la companyia que me nea al Poliortuna as una eompanvia dolenta g le g ran g uinyol. lii haurà
un o dos :dement a .,, tres; 5i ro• en]. del aran g uinyol Para:.
d'aques l s aelnrs que &lit dan
denen dir: "Set:ames, la sopa As
a tanta". i pron . Els denles. sffit
nfielotiats. A qualsevol

mes colla i colla que els que
ara hi ha al Poliorania,
Aquestes enteres', (me PM
pensen que venir a Dar( Plana
anar a prendre ei piNI a q ua lee pages: o3. !unen ohlistae;.l
inssalieuta, una miea de lt5
t'oses. Al PI-diorama Iti havia
un públic eseollit; jo im si ptin
pensarien lotes amo-11es senvo_
PPS i aquells sen,-ors barreta-

perh m'Itaitria semblat
mol, be que. araltant la primera pera. se n'haguessin anal del
f catre.
ITi ha dos arfnrs„ un tal M.
Levy i uti tal Boert. que ...len pasear per uns graos teagii • s. Annf sabern el que san ela
bons actors, n'In • nt vist ahann,
rateara que hagin vin g ut amb
males emnpanyies, pern aabeen

que a París ho fan inillor.
srnyor Levy. ja ho la mido die.'
un actor alld tut emoriona
gen e, ti, un atac .d e linger!a nue
molesta pera no dóna eap frlsanca.

1.a primera peca .1e1 debo,
eslava ex . , tirada p er una dama.
iris netor i uti CO. Nn predent

der altea cosa ama ano el
heu va ter nin't he: el 205 Psli-

ClO a l'altura, ara els actors
TM' ena pertfonin.
Va fer desvires aquella PlPP
din/ "IMP. " que en Sailp1P

nati l'havia representada de

prtmera. La tlarna ens va convène er una mica: sobre tot. donä una gran naturaHlat al pa per una mica eleaa i rat que rerr.,,,entava. El senyor Lavv se'n
sorti eom un actor analsevol

(marta fila.
El guinvol que vinguí despee s . aquella prestó de soldats.
tittdria un cert to naturalista i
antipat le, pern 1111 rert to. 5i enprirnissin aquell truc final
la bogeria. Ja nati 1111 pron
la Iossets i l'agonia d'acoten
lio3graeiat per fer patir
El vaudevill nue te re ts per
trenr, : el mal humor del públio.

nint g rollera in:IN:Putada interpretada per 51115 palla -sos Je

vire de

s.

IMPORTANT ATRACAMENT
ROMEA
Aliir al mal', a la carretera
do Bordeta, Ion atracat un
dependen!, de la casa Trias que
partava una quantitat de quinze a 5int mil /traerte?, destinades al pagament deis jornals
del: alerers de la fabrica.
Ahir a la tarda a la "Jefaltera" de policía no se >tibien mes

detalls del fet. Es practiquen
actives diligenries prr agafar
els autors n II . l'atraeamenl.
jurat estuenti la reta:ata donada a
la pregunta secreta d'aquell, escrivint
"si" :In abatas data "no".
El preaident del Tribunal consentí
l'esmena, malgrat la protesta iris defeasors, motivant aixia el recurs de
cassacia per tractament de forma, vist
a:1:1(sta tarda al Sumern, defensat pele
Iletrats senyors Serrano Batanero, Boixader i Barriohero en nona respectivament. de "El Poeta", Jean Elks Saturnino i el "Negret de Gräcia".

DEL MARROC
HA MORT UN SOLDAT DEL
BATALLO D'ALCANTARA
Meiílt — A l'infermcria de DarDrius ha mort el soldat del regiment
d'A'eäntara Lluis Riba, Garcia, de
malaltia natural,

Dituarts, ala D I . a les la de In
vet Pa, tindrit Bate en aquest

teatre la primera de les Vetlla-

des Seleetes, organitzades por
les distin g ides dames senyoreta

Isabel 1,1orach. senyores Marta
Ilar.emsa :le finen.

Ferrer-Gin-11.
atarla Despun.31 de Ventosa. PiMoraledii
de
Manis,
Dolors
lar
Monis :mi Conill , Maria Ritsifuel de Planas, posant'- s e en es,
cona la mes genial de les obres
de Pirandello. "El barret
magistralmen t inh e /Trotada Itrk iietkIrs del *Teai rstrenant-se la en
tre
torea El N'izir de Lenkeran". de Fteth-Ali-Akhond artrglatla per En. J'osen Potts i
Pages. Pet verilatelement
te itrograina i per In direed* 1

rin Parellada

g enerosa pride« •i a qu e
tat gmtp sie distingidíssimes

clames ha conceda. a les diles
vetllatles, nn PS pot (M'atar assoliran el mateix isit que la
temporada anterior.

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CMSURA MILITA*,

métase, desprds (Cee.beitet, Informe, va desatinar Tabiolnrió•

Santa trinan: Antoni. Teodor i Victor. martirs; Valeria, bisbc i confesa
sor, Cristina.

'QUIMERA DE 0110. — SabO
de moda *MARYCEL"
Avui, dissabte. a dos quarts de set,
a' sala d'actes de l'Ateneu Barc e un acte d'homenatge
'
loní se Celebrara
al doctor Ch. Richet. E doctor Angel
Pitaio llegirà uns treballs retardas a
' a teressant tasca cientifica del doctor Richet.
-

ron: de,Sant 3aume.

RIMA presentad& en capsa de
Patina, de les espeefilitats per
al desdejuni

Dorregos de Mallorca
flequillos Besana
AGRESSIO
'"rast del sen ramada. carrer del
7a 'arlia. núm. 12. botiga. Manuel Pérez Vals. de 48 anys. fria agredit amb
ta, eanivet per un desconegut.
1 i produi una ferida contusa a la
r-aaa parietal esquerra, de progastic
acta
La Societat Protectora d'Animals i
l'ates de Catalunya farà denla una
visita al parc de la Ciatadella.

J0 I E3. VERITABLE °CASI°
eblectes usats de totes olasses. Preu fix, Tallers, núm. 41
Rosa Masip Pera. de 59 anys, fou
n • -aperadi per un carro a la plaça del
P--'succés i ii aixaiä els dits del peu
dret.
En la sessió privada que l'Academia
celebrara avui. a les set de
vetlla. sera posada a discussia la
e- ar erencia que sobre el tema "Coner- e filosòfic de l'innat" va (lanar en
—`astO anterior l'acad è mia supernurnerari En Francesc Rihelles.
C -/ssancia

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
unla dia te dansant de 5 a dos
rp 'arts de 8. i dinar a l'arneri(ana. de 9 a it.

Iles, amb el tema "El vot de la dona".
Secrid Permanent d'Eennoniia i Proreintente. - Celebrant-se. segons costana 'a vetlla de Nadal les tres mistes
de mitja nit i essent valedores a les
famílies de les associades per isser la
capella semi-pública, aquesta secció fa
avinent a tmes aquelles persones que
desitgin prendre part al sopar que deslees de la Testa religiosa se servirá
al restaurant de l'Institut. que poden
passar a inscriure's a la secretaria de
la Secció (entresola durant els dies 21,
22 1 23, de den a una del mata i de
quatre a volt del vespre. Se servirm
tan solament els encauces previament
jets.
Per tus inteneeluals: cate LA GARZA.

Segons sembla, alguna dels processats ho han estat no per trobarse complicats anda els fets que han
motivas la denúncia d'ara, si no per
alguna suposada irregularitat descoberta ales etirera."
DE L'EVASIO D'UN RECLOS
Ha cstat (d'en expedient per l'evasií, del reclòs Pere Bayoua Costa de la presó Cellular, que va tetar
lloc l'u (le novembre passat.
Ha estat nomenat jutge especial
En Josep Carrasco, i tue ara esbrina

si hi hague culpabilitat per part del
personal d'aquell establiment.
Hi ha esperances que el fugitiu
catira novament-aviat en mans de la
justicia.

— --

"Barcelona Esperanta Societo"
fa avinent a tots els socis que no hagin relint avis. i altres esperantistes, que asma dissalute. a les den del
vespre, tindrä Ilac al seu estatee
social. Baix de Sant l'ere. 5. princlima una vetllaila conmemorativa
del naixement del doctor Zatnenhof.
en la qual lii prendran part valuosos elements de Barcelona i de resttanger.
La

Dr. F. Montee afeccions a la pell i
cabell. Corta, 539 accesori, principal.

LA PROTECCIO A LA
IN FA NC I A
En l'expres arribaren ahir de Madrid el doctor Pulido i el marques
de la Vega de Retortillo. mcar e egats de realitzar una inspecció en el
funcionament de la Junta de Protecció a la Infäncia.

JOIE Ç V i L AN f1 V A UN10.6
CAPITOL DE DENUNCIES
A instäncia de Josep Baques ha
estat detingut Llorene Boira, al qual
va reconeixer com autor d'una estafa de Soo pessetes que Ii Ten
ternos enrera pel procediment de
les misses.
Ha estat detingut Josep Llar_
des. el qual es va negar a pagar
370 pessetes que dalia el menjar
que va consumir en una taverna
del carrer de Sicilia.
Ha ingressat a la presó un individu que, iingint-se noticia, amenaçava ami, un revólver un botiguer
del carrer del Marques del Duero,
demanant-li dinero.
Ha estat detinguila Maria
Sanchez. ,que estada reclamada pel
jutjat de Llotja, per un delicte d'estafa.

ABRICS
SENTOR I SENYORA
Extraordinarl assortlt des
de 95 pessetes
De pela folres desmuntables.
De llana, fourrures eestuuntables.
De llana, teixit ploma.
De patino, per a vestir.
De viatge, teixit impermeabilit-

asa
AGENT DE BURBERRY'S
HUNT I NICOLL de

LONDRES

E.

FURESTI

Passeig de Gràcia, 12 114

UN GOS RADIOS MOSSEGA
DIVERSOS N ENS
ADVERT I EN'!'
ESTUFA J . 91. B.
Al distingit sa l a de les Caleras
Al Govern civil va facililar-se la
Valencia. 346. Telèfon 7 17 S 1'
a-naas. tocara a l'Hotel Ritz. on es
le g ada saludable: cate LA GARZA.
nota següent:
tots els amants de l'Art per
"El dijous dia 29 de novenibre
•
-'mirar els progressos dels nostres
LA FlR. DE MOSTRES DE
atuava, cenit és habitual en ilia (le
anuncia, per al 15 del que
L'HAVANA
fcsta, d'excursió per Sant Pene Alart.u nt. una variada exposició de dibuixos
El Consell de Directors de l'Ofi- tir un collegi de nens i en arribar
i aot rats del conegut pastellista En Pe- cina Nacional de Relaciona Comerpral> de la iota del Lleóv un gos rare Batalla.
cials Internacionals de l'Havana
biós va mossegar diversos deis
comunicat a la Fira de Mostres de
Barcelona que li concedia la reprel'er si no se taliaguessin apercesentació i delegació (le la Fira (le but els professors, hom el-ida l'atenMostres de l'Havana per a tots els ció dels pares dels nens del Collegi
treballs d'organització a Aragó i Caque va realitzar l'excursió, parque
talunya, encaminats a recabar la portin ci. mossegats a la vacuna
mes amplia manifestació possible
contra la rabia."
productes espanyols d'aquestes regions a la Tira de la capital de les
Model 1924: ExposlAntillea.
BllICK cid,: P. Letamendi, 17
Havent acce p tat la D'ira de Barcelona la (lita delegació per responUNA VACANT DE XOFER
dre a un dels seus fins, que es el
SENSE vALVULES
Havent-se de proveir el carece de
de raproximació dels mercats hinxofer per guiar l'automObil adquirit
saber que a les
fa
es
pano-americans.
El motor que millora amb
per la Comissió Permanent i he la
seves oficines els productors als
Junta Provincial de Sanitat per
el servel
quals interessi la introducció dels al Servei Sanitari. poden sol-licitarseus productes al mercat antilla.
in bous els que In. ilesitgin a la secre—)0(
trobaran imantes dades necessitin
taria, que es troba a les (mentes de
per concórrer a la Fira (le l'Havana,
la Inspecció de Sanitat, en el terel
seu
reglament
i
les
condicions
Els darrers models
mini (le vuit dies, presentant la prod'adhesiO.
posició oportuna.
s'exhibeixen a

Calefacció ideal

I 11130111S
WILLYS—KNIGHT

1:AG1JC1 °VERANO
CLARI9, 98

BARCELONA

La"Maisoultiarigrair
CASA FRANCESA

Consell de Cent núm. 3.17
(entre Rambla tic Catstunya
passel g de Grada)
ha inaugural els seus sa-

INSTITUT DE CULTURA I
BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA
Dies feiners. de vuit a tina del mati
Llista de la setmana. - Dilluns, callamea la gratin; dimarts. salmó amb
salsa moussolina; dimecres. capó fare't dijous. apit a la Mouglás; divendres, Galantina de pollastre; dissabte.
torrons de mula.
Nota. - Poden assistir a aquestes
t , •suns totes les que es interessi. tant
" aõst cruel no sodes de l'Institut, sa
tafent 025 ptes. per un tiquet que seis
remetra abans d'entrar a classe.

Torró Crema
•speclalltat de la casa

PERMANYER
Passeig de Colomb. 2
Telefon 2826 A

lons de novetals per a sehyora, perfumeria i una
una colleceiö extra deis última models de capells recentment arribats de Paris

El Centre Excursionista tl incrva", efectuara demá, diumenge, dia
16, una Interessant visita als museus
alartorell i Catalunya.
Els socis que desitgin assistir-hi
huno' d'ésser al Parc (davant del
monument d'En Prini) á les 1045
(lel mati.

S . acosters Ifflai l'oestes
Ni predi el temas pensani PO
ola obsequis per ala mena amics.
Iteeard¡ que EL II it.I.Olit PRESENT ES I N 1.1.11lItla

LLIBRERIA SUBIRANA
PortaferrIssa, 14

A l'Institut de Cultura i Biblintec.
Popular de la Dona demä. diumenge
se celebraran els segiients actes:
Serció Permanent d'Ednraei,; i Int.
truertd. - A dos quarts de cinc. 1 lea
de (atina casn'ana. La cmferimeia so-

bre "Valor dels aliments" queda ajo,nada.
Serrió Permanent de Refluid j Culte
-A les vuit. missa resada (le Comida
C ementen les jornteles de la Verge
ara!) el seu Espós, de Natzaret a Bet.

len,.
Secció Permanent de Pelada i Tris halt. - A les once del mati tindrá
'loe la segana de le a conferencies qm
es dediquen a les sacies taquirafes de
l'Institut. esnecialment a les inserites
a la Borsa de Treball. a aohjecte que
Aulgaimixin illustració i práctica. Sera
~ad' ver Padcocat N'Antoni Ribes

Gelatina IMPONGA° aura reatrenyinlent
---

PROCESSATS
D'It ISE N D.‘

ELS

dv3an't.")&nre
Bombonerla selecta, cofres,
porcellanes, paneros i capses
gran fantasla, cotleoclons escollides entre les darreres creacions de París i Viena
Deniä. diumenge. dia 16 , a les onze
del inati. l'illustrat taquigraf En Josep Id nts donarä una conferencia a
l'AeacUtinia de Taquierafit de Barcolana (darrer del Palau. 4, entresola
desenrotIlant el tema "Aplicació del
mili ale de l'Academia a l'idioma Trances".
Els monjos de Montserrat I
la casa J. Fonolleda Serra re.
cornanen el seu licor
AROMES

DEI) MONT5EURT
—-

L'Institut 'Médica-Fa mute:ra je celehearut sessie pública .lilluns que ve, a
les den de la vetlla. en la qual el doctor
Fargas Ra n mat exposara id tenla "Cm,ideracions c Migues sobre un cas
'lema. diumenge. En Fraucesc de P.
Ginizalez Palma tècnic en cotons, donara una conferencia en al: gran instructiva, a les onze del mati. a l'Acadetnia Cots (carrer dels Arca toa desenn utllant el tema "Les borses de cotó".
l
Esrpus ppaeterolle,tc. carbó,
I

rens Germans. Rbla. Flors, 30

Altir al inati desfilaren pel jutjat
especial que caten cii ela e xpedi tad
Ilisenda„14 dels enquicias contra
els guata s'ha dictat ante (le processament i fins ara cap (reas ha
presentat recurs d'al ç ada.
Es parla si del resultat de les indagatóries actuals resultaran nous
carrees per a altres persones.
A propasa d'aixòa escriu un diari

CONSELL DE GUERRA CONTRA UNA DONA

flama:
"Continua essent objecte de molts
liaríais comentaris, flash especial:neta a les ()acates públiques, el processament deis 49 empleats d'aquesla Delegació rHisenda.

las

Allir al omití a la caserna clel catre:- (le P. per de LIfiria va celebrar-se un Consell (le guerra cantra
Rosa Palomares Martínez, a la (mal
s'acusava d'haver executat artes
amb tendencia a ofendre lob-3
forca armada i d'innirita a reacia-El fiscal va demanar per a la peacessada sis mesos i Ull dia pel primer deliete, i dos anys. quatre mesos i un dia pel sesteas,
. El capita defeusar, N'Antoni Gi-

' La sentencia que reciigui no es
fan pública fino que hagi estat aproveda pel capitä general.
La processada porta ja sis mesos
a presons

bit* -

«

FUTBOL
CAM,PIONAT DE CATALUNYA
Com ja anunciàvem en una de les
nostres edicions passades, (lama corres-

TURRO CREMA
•

ponen jugar-se els partits de Campinnat següents:
GRUP A:
U. E. de Sans-Europa.
D'amtest grua únicament es jugará
aguda partit, pur trobar-sc l'Espanyol
i cl Barcelona mancats dels set13 minora elements, els quals estan seleccionats.
GRUP
Badalona- Avenç,
Tapad-Atleta de Sabadell.
Gritcia-Terrassa.
El partit emoció. en aquest grua és
el que es jugara entre el Gracia i
Terrassa, degut a la situació gairehé
igualaTa de punts que fins ara han
anal mantenim la baila qualitat d'arrasdós equips i nivellació de forces.
GRUP PRO.MOCIO:
Racing Club de Catalunya-Andreuenc.
Poble Nou-Llevant Catalunya.
Iluro-Granollers.

INAPIAIIA.

Especialitat de la

casa des

de sa fundad& Forran, 14.

DESCARRILAMENT A
MONTMELO
La guardia civil de Mollet ha comunicat que ahir, a un quart de daca
de la tarda, la maquina auxiliar numero 149 del tren de mercaderies
número 1,206 va descarrilar al ginIömetre 128 de la linia de Franca,
en terme de Montmeló.
I.a circulació de trens restä
rompuda fins a tres quarts de cinc,
havent de trasbordar els viatgers.

PURE PERMANYER

doneu-lo ale vosotros Mis I e1s
guardareu de l'escrefullsme.
De la casa Ricard Duran i Alsina,
fundadora i propietària dels populars
"Blocs Manche", hem rebut un exemplar de la dita pub icació. De l'excelleuda d'aquests blocs no ens en cal pa%
parlar: prou n'és una prosa eviddit
l'atta que s'han conquerit, però enguany
podem assegurar que superen a tota
ponderada), ja que recullen una iniinitat de treballs dels millors autora
de les nostres Iletres, essent remarcable que la immensa majoria són alisolutament inédita escrita exprofessos per
als sotsdits blocs, puix la casa Duran,
a fi de nodrir els setas blocs d'un text
original festiu i selecta accaptuant la
nota humorística, fa una crida tots
anys als nostres literats invitant-los a
collaborar-hi.
Certament. la casa Ricard Duran no
regateja miajans per fer cada any mes
agradosos els seus coneguts "Blocs
Manche", podent assegurar que durant
els vuit anys que porten de publicació,
puix els funda l'any 1916, sesione sita
notat un tito interés en fer-los mes
interessants, resultant avui un veritable
l'ihre de selecta Iteratura. pla «bumoristne, tan recoman:Ibae que no ha de
faltar a cap llar catalana.

-LA GRAN QUINZENA
DE PARTITS INTERNACIONALS
El grup de Clubs (le primeríssima
categoría, la visita dels quals anuncia
el E. E. Barcelona per a finals (lel
mes que som, i primer; del vinent
guien, constitueix per la seva importancia un exit del qual es pot mostrarse ufanós el cerda organitzador ae la
gran quinzena de partits internacionals.
A primer terme ha de actuar al
camp de Les Corts l'onze del S. C. Vasas de Budapest, l'actuació del qual
dintre el Campionat hongarès no pot
ésser mes falaguera en victóries sobre els principals Clubs contra els
quals ha (le lluitar.
Es creta amb raons ben fundades
que avalen els auguris que es venen
fent entorn deis possibles resultats dels
encontres que es disputaran el Vasas
i el Barcelona, que aquest Club hatirà
de Iluitar amb extraordinari delit per
tal d'acomeguir batee l'equip honganes, en cl qual hi figuren jugadora
d'alta qualitat. entre ells vuit selecciona t a- que són: Tomecsko, mig esquerre ; Gottlieb. mig centre; Taxacs, interior dret; Jellinek. davanter centre;
Szentmiklosy, interior e s querra; Hirnmea extrem esquerra, 1 Katar, extrent
dret.

A loen Rodríguez Rey. de 32 anys,
II sobres-inane una hemorragia, a conseqüència de la q ua! morí al cap de
poc.
MULTAT
L'Alcaldia ha imposat una mu l ta de
5o pes s etes a una venedora ambu'ant
de p(ix al mercat d'Ilor t a, per tenue
unes balances no contrastades i uns pesos defectuosos.

REM
ELIIIINATORIES
PER LA " COPA NADAL"
Dijous, al mil, tingueren lloc unes
regates d'outtriggers a quatre rema
per designar els en: equips que portaran la representació del Club Maritun de Barcelana a Is regates "Copa
Nadal", anunciarles per al dia 23.
Prengueren part a la prova tres tripulacions. establint-se la següent dassiiicació:
Primer, outtrigger "Ulises", patró
Martínez, remers Oniedes, Coll, Giralt,
lIassana, amb S' S.
• ••
Segon. O uttrigger "Oul sap". patri)
Alud. remers Pellicer. Parnies, Verdugo. Estop. amb 8' 3r " 3-5.
Tercer, out trigger " Sedó ". mitró
Puig, remers Moyer, Gil, Maten, Oil.
vela, amh 9' 3n".
Amb els temps anotats, hom pot
veure la dura competencia que entaularen els participants, co que promet una interessant lluita per al dia 23.
Demä tindran Ilse eliminatóries te
iota. categoria debutants, també per
designar equips representatius per la
"Copa Nadal".
Fui donarem compte en la nostra
Edició d'Esports.

VISITES AT. SENYOR ALCALDE
Aliir visitaren el senyor Alvarez do
la Campa : FI comissari de guerra.
senyor Conde; el tincad general del
Cos de la gnärdia civil. senvor Abril:
el director (le la Caixa d'Estalvis
Germandat de 13arce'ona; tuis Cdnn;.•
sia de venedors riel mercat de Santa
Cateriaa 1 muna altra de proveidors
ramaderia.

Cala
MAR 1 CEL"-uunus 30C:
-

LA COMISSIO MUNICIPAL DI?
FOMENT
Aquesta Comissió ha acordat, entre
altres coses:
Passar a informe de les Oficinas
tècniques municipals uns oficis interessant la collocació de voreres i (le la
illuminació corresponent als carrera de
Burgos. entre e's de Bada' i riera de
Tena , i el de Daoiz i Velarde, entre
el illercat de Sms i el carrer de Badal.
Desestimar l'autorització que s'havia
Ar,Ilicitat per (ad-locar plafraus artistica
anunciadors als pals de la illuminació d'alguna carrera.
hteressar que l'enginyer dels Serveis altar: ¡ami un examen tecnie de
lanuares existents en la illuntinació pública.

Del F, C. Barcelona
REBU FS

Jaaa, Sola Bailas. de 9 anys, i Ramal Serinyà atafea. de té. jugasen
carbur a la plaea de Sant Miguel, (liman
de si g ne li aplicaren un misto. produintse una explosió.
Atildó; l'Aun:11 ferides lleus.

LA COalISSIO CENTRAL DE
L'AJUNTAMENT
La Cornisaiö Central de J'Ajuntanieta ha acorcat:
Precie per concurs, entre individus
de la plantilla d'amortització que reuneixin les condiciona, reglamentaries, vacants de la guardia urbana;
(h u manar consignació a llisenda per a
la feota dels Reis a l'Asil del Parc,
i per al palomear d'atencions ci I'llospital d'Infecciosos; que d'ara endavant , tot el que es refereixi a la la,missaria (le Pobres sia tramitat per la
Comissió Central, i interessar de l'Alcaldia que atub la finalitat de descongestianar-la d'afers de tràmit, deis
quals se'n puguin ocupar les Comissions. en el successiu tot el que es refereixi a estantes als asils Duran i
Bon Pastor sia tramitat per la Comissió Central.

Santa Rosa
Forn deBRUCH,
74
Dolos exquistts. Pastes
seques per al te. Vins, liCors, cafès i sucre.
1
Casa de oonflanqa

1

CONCURS DE CLASSIFICACIO
DEL BARCELONA L. T. CLUB
Avui. dissabte. continuaran jugantse els partits d'aquesta prova, haventse assenyalat el seguent
ORDRE DE JOC:
A les 245.--F. Sindreu contra A.
Fontrodona,
I. Chassaigne contra A. Meier,
J. M. Sagmer contra E. de Sentmenas.
S. González cianea A. Riera.
J. Gras contra J. Texidar.
^, 19111£
CURSA DE NOLI MORES
A L'AMERICANA AL VELODROal
DE SANS
Entre els aficionats als esports ciclistes existeix gran expectació per
prasencuar aquesta cursa.
laanunci de la participació de Laorens ha Tespertat un gran interés, per
tal com s'esperen una serie 'le liudes
emocionants als sprints, tota vegaaa
que Llorera taidrà per competidor a
Treserras, campió de Catalunya de velacitat, i que ell ha convingut que és
cl corredor al qual avui tem mes.
També són en gran nombre els que
tenen pasada Ilur confiança en Regnier-Rubio, esperant veurels triomfar
per la colejosa volta, coneguda la
forma esplèndida actualment de Reatad: i el molt d'entusiasme que continuament posa per aconseguir els seus
propi,sits.
Tots els inscrits vénen sotinesos
mati i tarda. a un fort entrenament, ei
que pot donar una idea de la competició que existirá en la Iluita.
La cursa, tal com esta anunciat, comenearä a les deu del matí, arrenglerant-se els següents equins
Regnier-Rubio.
Treserras-Llopis.
Campos-Solves.
Ferris-Orozco.
Llarens-Alegre.
Sant (Perta-Sans (Josep Maria).

NATACIO
CLUB NATACIO BARCELONA
PROVA PREPARATORIA
D'entrenament, preparatòria per al
Campionat d'hivern Copa Nadal, se celebrará denla. diumenge, al mata la
tercera prova oficial, sobre la distancia
de zoo metres.
610TORISME
VIII PROVA PER EQUIPS
Al Moto Club cc Catalunya CS procedeix a ultimar eta detalls d'aquesta
clässica prova que per vuitena regada
es perlada a cap demä,
La sortida es donará a les set del
matí al primer dels equips de les categories (le 35 tiuilitmetres per hora i
de minut en minut cls restants de la
rnateixa zategoria; els de ao quilämetres per hora sortiraa el primer a dos
guiaras de vuit i de rninut cii minut els
d'igual classe.
S'estableix tun control fix de firma
en Eeitcreuarnent de la carretera de
Centellea amb la de la Garriga o sigui
al (luilämetre 93'000 del recorregut al
qual punt ha d'arribar el primer equip
¿e 35 quilómetres per hora a les 9 1/ores 39 minuta 25 segons. i el primer
de „to quilätnetres per hora a les 9 h.
49 in. 30 a
L'arribada a Arbacies ha d'efectuarse a les to h. 49 tu. 32 s , per als de
35 quilómetres per hora, i a les lo h.
sn mit, 5t a per als de 40 quilóinetres
per llora.
D'Arbúcies es donará la sortida per
als equips de 35 , a les 13 .30 per al
primer i (As de la mateixa categoruu•
de minut en mima. i per als de 40, a
les 1348 ;mil) igual interdal entre els
equips que per als anteriors.
L'arribada al Moto Club ee Catalunya està assenyalada per a les 1543-12
1544-31 per ais primers respectius
de cada categoria.
PILOTA BASCA
Denla al matí es jugaran al Frortel
Comtal, entre socis de la Societat Espurt Base. els partits segnants:
.-1 les mear;

las raquis aneton 1 eorresponents
primer triplen tret 1921 'nutran AS?t,r.
pra l , de tes tttinines t'el club, Plaea del
Teatre,
partir dei (iiii la deis
corrents, eseent emanen. Indispensable la
pre,entaeld del eurr e ,u otoult si enanany.

Vermells: Jauma-Palmatia.
Blaus: Pons (j .)-SunYcf•

.4 les dotze:

Vermells; Larramendi-Bargod'al
Blaus: Rigau-Carda,

ESPORTS DE NEU
TENNIS
ELS CAMPIONATS D'ENGLaaNa'
L'Associació de Laten-tenias d'Espanya ha mes l'acord de celebrar enguany els carnpionats de tennis a la
nostra ciutat.
En efecte. atillesta proa a. la mes
importata de rally. tinclrä lloe del 22
al 31 del corrent, a les pistes del L. T.
Club del Tara conjuntament amb el
concurs interclubs que aquesta societat
organitza anualtnent.
La prova (le Campionat constará ee
i parelles de sentors. els
vencedors del qual rebnui en la prova
primera la copa del rei d'Espanva
a la prova parelles les formosoes Copes Challengea ofertes pel I.. T. Club
del Ture i Barcelona L. T. Club.
A pende, de l'A. L. T. d'Espanya.
l'A. L. T. de Catainnya ha eres l'acotal
d'auturitzar els jugadora furasteas que
prenguin part en el Campionat d'Espanya de poder aixi mateix inscritire's
en el Concurs del Tuna
AMI) motiu de les p rosas abata esmentades regita gran entusiasme en els
Clubs on l'entrenament está en el seu
esplendor.
Anirena donant comete als nastres
lectm-s de les inscripcions que s'aniran
rebent. ums, aubtant que aquest torneig
constatara una magna manifestació espoliara nacional.
Actuaran d'àrbitres Alexandre Pons.
Carks Ducasse i Juan Andreu.

EXCURSIO
A LUCHON - SL"PERBAGN ERES
La Secció d'Esports de Mantanya
del C. E. de C. prega a tots els que
encara no s'han inscrit per l'excursió
organitzaea a Luchon, que la inscripció
quedará' definitivament taneada el proper dimarts, dia 18, a les 8 de la
vetlla.
Eis inscrits fins a la data passen de
cine/anta. i per lantusiasme regnant i
a, naves de grans nevades caigudes als
Alts Pireneus, fan esperar que les jornades muntanyenques que s'aprapen
canstituiran una nau'eal t per a la sea_
cié ¿Tsports de !sluntanya.
Tots els vespres, a l'estatge de'
C. E. de C.. carrer Paradis, ira prin
cipal. els que ho desliga' rebata alta
pies informacions i pressupostos apro.
ximats.

Vapor espanyol "Dilluns", de Swansea, amb carbh. Arnarrat
moll de' Sant Bertrand. Conste
natari. Pascual.
Vapor dalas "Casiana"
Palamós, amb eärrega general.
Amarrat ntrall de Barcelona S.

Consignatari. Ligure.
Vapor espanyal -31a/vin". de
Maltb, ami) rärrp gn gPRPPRI
9 passalgers. Arnarrat moll
Muralla. Consignatari, Amengua I.
Vapor holandi v a "Slet", dp
niaggnw. amh Amarrat
moll de Sant Bertrand. Conaigtiatari, Mar A narra:.
Vapor cepa /I vol "Norl e".
Gi ,julta ami) rarb.l. Amarra( mall
Sant Bertrand. Consignalari, Argimon.
Va p or e soanyal "Cunera". de
nandía. amb eiv r e g a general.
Aniarra mol! d'Espanya NE.
Consi g natari. Companyia Tran
ni ra I a erra nia.
Vapor es p antad "Ralear".
(rEivissa, amb carrega genera!
i 1.1 passatgers. Amarra! mar
de les Drassanns. Ermstignatarf.

Companyia Transmerliterränia.
Va p or angu, "MPSinan 1.F1Port Talhot. amb rar-

(1F",

Im), Arnarrat moll de la 011a_
t'entena. ea-majan:Mari. Agencia
ala ima %Vil fa.
Yacht N'anees "Dame Trlanche" ., do flihrallar, amb el sen
equip. Arnarrat inoll de la Costa.
Vapor trances "Sous".
Mazagän, ainh darrega general.
Arnarrat rnttll Ii' Barcelona S.
Consignatari Ignasi ViNavecchia.
Vapor belga "Emanuel Nehel". amh petroli. Atnarrat moll
de Panana
VaIxells sortIts
Vapor espanyal "Rey Jaime
II", amb earrega general, cap
a MaliA.
Yapar ifaliä "Cimarosa", anule
ehrrega general i tnànsit, cap
a Génova i escales.
Vapor angla, -tirare . en
Basa eap a Bonisat.
Vapor espanyrd "Alrnazora".
arnb rärrega general. cap a Vinar«.
Vapor espanyol "Balear".
ami) cärrega general. cap a Eivis sa,

Vapor eapanyal "Rey Jaime
1". amh Arroga general, cap a
Vapor espanvol "Rfn Meso'.
anal, el Seo ennip. cap a la mar.
Vapor suee -Lunaria". en
'test. cap a IMarsolla.
Vapor manee "So l terinn". de
tranait, cap a Marsella.
Vapor eapanvca "polar". en
llast. cap a Tarragona.
Vapor Italia "Cris:jama", nrob
earraga general i transa, rap
a Onorto i escales.
"Maria".
Vapor p ananvol
ami, el neu ednin. Can a la mar.
Lla g ut esnanvol "Garmanrita
Ferrer", amb eärrega general.
e:in a Dania.
Balatalat asnanvola "Matan
nillli, /1P1", watt eärroga general,
cap a Cartagena.

Al voltant d'un ball
lA Paris acaba de celebrar-se
mi ball Director', a betnefici de
la Casa deis Estudiants.
aaaeu de (pana manara, pe.•
unes llores, el nom Directo:..
ha estat en voga eityä i cuila
del Pireneu. per be que amb
metiu bel' divers.

passat fou organitzat
el

Ball Savarni que evocava
irepoca du Lluis Felip. Enguany
ha estat la la ranaa da readmita

de la Itavolueia. Saguraumus
vinent, una altra epoea
la histi,ria fra»cesa. sera evo
cada de la mateixa faisó amable i fastuosa.
El ball Diroeltari ha assoalt
un èxit n xtraortlinari. La mulM'Id ha enitat a ornpur rop,ra
per contemplar el. "IneroyaIdes", els "3luscadlns" i
"Samvailleuses" que han d•"N;,l Itt ein uluaulsde la indultarofl.
tarja una recordanea tan
tan heu que gairebé es . invisible.
Epoca simpàtica!

Preseindint

datquaats exeassas de Metate-

mateives
denles del Directori tingueren

rasa en el vestir, les

re»cerl die tornar a la cintura
natural. de rebutjar la famosa
cintura d'avespa i d'enorgullirso &le dttr ott, pits de deessa aatos por alIctar una quituab-robust a.
millor
Al l itc,lla li t / O:valla , o
aquella iptaxalla, as. fel
l'el. la que ha con strull 'la Fronça d.d sogle ditiove.

s A Ilt 11
ClIt tt 1 F,111x, ,ree

snI

o DF I.Fu sao

Faquir, PusTrsclutals

7,2„

'''
'
''''''''''''''''''''''''''''''''
' '''

i-;,gra'sns' ul utung7
.a ul ie
ir ron
ol
i ,1 1311nn1‘4;.n sgl. La ne 'a '1'n' ie le icit ieartaillioo
eoloaaal de la supe,
Gaumont; Jo vull ame artista, de multa broma:
superb poema cinemaproduccul -Metro", El paseador de pulsa
selt prataft,ttl,ta
to g ran r . assumpte verament seneactoned, essent
tavortt del tultIlle. %n'un NaY ar rrO, lteallIp a tt, at de In Incom p arable patrona,
runetruda ruin Cartf,ca not.e fornmsa, !Otee Terry. e l s (Wa ts artigtet• aasiOlel,en

en ANu l'Interprot3rii en arpaste nadara] nerblds.

llUls abte, de su. a %un, I tienta, luiltiiiinsCe, a la ses,ltS manual
en &e/tia:lean Itulatple , 1 , 1 , 111erades per A la sessiti especial de len
•
S1A rle la Unta de dluMenee.
1 , 1111ms, estrena de la disetitulissima penteula El triom1 de la dona r..,,r1lisly1
l'Instrut• Vatr11 . I illt,tre ecerlptnr
d'aquesta Em presa u , obra postums
Severl Mara , t la endilent aetrItt Tima Dellynte. u Medras el liara metratie
d'aque...da pellIcala, per la/ (Me 1/0 plan m'eres, es prupulara r• elicera. Tarda.
ellee, I la g , a les flell.t
8
Prout corneta: PREFERENCIA, 1 pta.; GENERAL, OTO aaa.

d'o a t.

-4444~eir•rer~re•peremlieers-.~.....~.~441144d

a

's'Ole, ti de Seeembre . llega

IMBEIROMMIMEMIN

—
A1

Pelleteria "LA

SIBERIA"

C orts Ca t ala a e s ,

Gran assortit de models en abrics, iaquetes, alb*rics tres quarts, echarpes i renards última
SECCIÓ ECONÓMICA QUE LIQUIDEM A PREUS REDUITS
natural des de. .........
des de. .........
Jaquetes última moda, variats colors , des de... .........
Renards Japó

40 pessetes

Renards Croisé

60 pessetes

a 125
a 125

Renards

Argentes des de. .........
des de.

•••

pessetes

a

125 Renards Mongòlia,

Abrics llargs, variats colors,

200 pessetes

diversos colors, des de...

des de...

-.444444444+64.4+1444.1~-

TEATRE NOU

r4+444444444~444~4.,44

inits Brolon. I. L'imera espanyola . en tres actes La Dolores.
2. A l'inlernnalLdei prinum.
segun aele . s. l'ormiesia executarä r i ma .1 1 1 l'e e I,/ de La verbana de la Paloma. Piteas de ros-

cutc EQuEliTNE
nrsn rompanvla internsclonsl erra.
nenes. entiesare, r.)rine• I M11,11
ea/ pe•p r tor • MP Ventura Osensi,

PEP VIÑAS

r-

8. romiat Ftp la cNel.r.• diva
• ra ele Hidalgo. La traviata,

interprelant els respectius
papers ele "Vidocq" i - Ntanon la Bleenele", les eidel,res
col relles fi anceses Rana
Navarra i Elmire Vautler,

.444+4444+444144444+4~
"11444+044444+114.444.444+e-

alitli el C011olics 1 Ie'l S /I n 11 11 id,,s a rlisles dols nrillors
lealres ele París. NI. Nlau rice Poggi, SI. Jean Ilo:1

Teatre Catalä Romea
It. Primera Vollla••la organilzada per disla Il g istra
•- elames
•-• •••.,• n a!, El barret de cascalis, de Pirandello, Ir aducein
M. de Sri g n rra. i la codta turca El visir de Lanka-

I

e

Teatre Barcelona

I

Comranvia dramàtica
ROJAS - CAPARO

Avnl. dis•schte, MI, a dos quari.
deel. Krallelhe1
Esfeengi a E statuto al •..... ia111
111e1 , 1111 11/11a el/ A ncles s aloaar„,
EL SAL:10 DE LA MUERTE
preseitlac10; deeurat es..... ial.
eau111r,, I. III n a o riflel. n do 1 ( 11 amor.
a. La ni, 11a ole1 presUbletn.
prueba amisatItera. I. Madi•c lierOira. 5. El martirio do 111111
gi .
11,111,111.n • a 1111/11111, 7. El san.
II' la Ilillerte. o. Saerlrucla reetinipgapathe
litInnenee. tarda I no:

ALBA -

450.011-04.B.SITA5MI5tm154411•114

SAriTPERE FIEnGES
. ti. dis•-alstr. tarda, a dos quarts
de eine,

diftlis g Para pescar un novio. Se2 ., 11:1 reprosenlarbi
.. la ....,,,,,,lia imr ir,
..• P.Iar \InlInann \ s l n'a y . Al..
RUGIR EL LEON, osironada per la eitaleioa rompa/iTia :I 1111) gran i rxil al I t . ii II : t . dol 1:Antro. do Madrid.
_ 11,ri.a. .linlitpn,..:,.. larda.
El verdugo de Sevilla. Nil:
AL RUGIR EL LEON

BITLLET DE BANC
!el -111/41.--1111 ,ele, 11
el, res 111.11A-,
L'AS DE LES DONES

PRIMER

I'lI.iii

s

1111 .

\

MARIO NETTES

f•

dinmenae, tarda. a 1,, goa.
tre. rocrunial gle cartel]. 1.
LES MIL DE L'ALA
Esit innnens de la Ileaenda gl'a•
i do %Me s a. g ni gane '1 .111(11,,
maGeoNETTER
Ir' N'Enrie
o.

MARIONETTEP

etc. —

1

I I 1 ,1

mmerble..., T'alle g a 1 golean, e,nnedta ssen-ka. Parro,. ,I1 a,
Ilel gran Slleees CI aonvop
Ii,o11 111,1111,1
ttallor ,alian1. nr

111111111.1 n S

El graeiris i aplaudir srtinel
r . 11 nn ;role i ghat re qua-tiros, de Paradas 1 Gial,;nrz, n'ir:mea dels mestres
Yola i Bru.
EL NIDO DEL PRINCIPAL
Ni!. a I,- &In. 1.'••11Ir.q,:.;s:
Pa què le viä usti habla.

inla 1,presPntaei4 de "Vadro..r,
d p alicada a la coli-en ma franCeSa d'atitir . ,-. 1 a eintat, ande
assIsti . n . Ma .101 eOnsol r....,, t'eral de Fi inu.a.
II, Ina ecrinpanyia. VII

Estrena del emite infantil
en dos actes i tres quadros,
de Josep Eernändez del Villar i Manuel II- lie'negora.
nul .,•ica .1,1 mesiie Granados,

.4.n344444444.0+6.8444+•4444,4

PRINCIPE ILUSION
Roser Leonis, Felisa

EL

Gran Teatre del Bose

Herrero,

Emprssa Sindicat Musical de
Catalunya
al,soliabro,
Leimuen g n •• 1 1 t

f

1

11014 I

Roser

Ferrer,
Gallego, Ricard

Francesc
g uste, Marian Ozores, Carles Rufart, Eduard Pedrote. U-Vendida 'a .......tilaer.',.
11,•1 . n .ra I In g li g l0 Bulbena i
43irbal i J. PA. Iglesias.

II',. irdittliaasons i eNtramallial nos
lainelons. Tarda, o los 1a.:11)
1,11111, Int relobl'ada sarsuela n. II
i lee alinnadn. s . Los
guaina,
lee Illi' l. .1 1111111 . 11 ge, 1 arda. La
sobrinos del capitan Grant,
moza de Campanillas. Nit,
11 11, MI 1 , Acoltolll 1,1,1
El príncipe Ilusión.
9'irf en 1111111.
poliNa,
1
pAnnI/, • . u epoliri.". do la n 44.44444+6.44444.1144444444

ere,

Contra

rali p atlaen Lne moiels d'en pintor,
II,. brema. Revista Pathé. 11, 11 1,1.
Lola Mon1111, gran
tes, hi s Incla de la 1
t . ,..p a tt y tna . in11111,-, g lna altea
geg icena. La parla de Braslway, per
;lar, u itla I

El. BARBERO DE SEVILLA

1.1e-

El saló mis hIgienic de
Barcelona
Concert nit

Palace Cine

Grandiós èxit de.

jazz-b a nd

GRAN SALO DE MODA

r

o,

e

1.

"

a44+0444144,4+#44.114.04444.
44444.04.44.044444.444.*44+

ISEUM
'COL
Corta Catalanes. 595 al 599

.:{

Tegefos :11315 a

).

Alaij. duo: seSslolo r ; larda. a 111
., tplart ao 0111e. I mi. a 1111 111 0 111
de deu.

.. El Era itt 1511•1111E
' Actuante.% Gsurront: 1. ,onor d'un
' mere: i sil de /a r.one-dIa de•ant i .
,\ pea Ocalt sota tersa, p e r 1 1,1,k
, 11ayi, Virain 1, pintor de parida/
de non/a In g ana; El polar de la
, mentid., f,,...a 1.,(Ille e lo n del
I • tegranta Malla. Interpretada per
FIL . • reta: te•s.m.

4444444414404-aiete0114+..
.44444444444+.44•44444-v4

Can CULLERETES

PREUS:
preeräncla, UNA pesseta.
Coleada general, CINQUANTA cts.
1, meneill,

ell 1 1 1111114A 4,11141111,
rraluttosa produreb,

-41-ella 110 la

.1 .ptcla
L'hoi la bastia, Interpretada lier
.1„1 1 ; 1 parn ;flore, per 3 la 111151 radIgleantals
•
a"
me

a 'agotan.

eb,••-• - •

-u

,•

4

Telifon 230

Quintana, 5

CASAMENTS
BATEIGS
DINARS DE CASA

Monumental - Pedró
Walkyria

4444+444+044)4•444••+414.,`
- -

At g d. g li:stillte, El fl ltbuster a0.
cal V 1 VI g p1 , 011I-, Faino de
Joventut; El cavaller enogmatic;
Phroso, i pernada: Illusion g sta desillusiorat. nema, 11111111,111 e.
e -O erti d s 1 1 a 1. N11. Et
baste, social, All I lIlIn L'cscarahat
sati r at, In g• Onza Pegunta.

F°: PORTS
FUTBOL

Campionat de Catalunya
la

1,

''' SAI NS:EUHR- .)
i"
UD.B;DE

Camp Sa•s

n4444446.644444...»•044+4
Oinna-Argentina
Excelsior

BADALONA-AVENÇ ,
.
cate ii ii,141.,tra*

A o mi.
La ciutat sagrada, El oree do
la bellesa, Camins coneguts, La
ccstella. de Pamplinas, Automo-

GRACIA-TERRASSAGonn
Enlrades i luenld s
agnest , pa:1 ils nIto .- II n.11

JUPITER-ATLET4IID:rp" . jüorif,;-

c

nnn•

teatres Trioun m 1ari;a:i
i Cinema Nou
Avui. Passatger sense bitilet,
ciutat sagrada, u: Flor da
fieu, La fug;da de la núvia.

Palau 3lósica Catalao:.
-

Diumenge. t(1, a les 5 de la tarda.
Caltleort por

Peminr.nt violinista

La

Cinema Princesa
'felefua 13 7 I A.
dksalalo, Ensomnis
i II supersticions,
. • 11hr,.1:II p o r 1,:- lo la paula
Vilirlinillrs; La clutat sagrada, pr1jeclanl--0 la si
>dila ‚Pollada d'amiresl a pr.m.i,,.

sa L'home dolent,
gralidiAs rihil i l e . II :1 !I St , 11.1a ja
l'a l'11 II 1110 .11 1 11/1 t • l'oo
poi a 1 vol' LI

III.

III -

itt
Buscant casa,
1.,)ragne:
I la 11 S. 110 broma: Exit policiac,
Arsenals bri-

Ir

co r9 c. . r- Ts •

bil d'acasió.

'1

Butaca

VILA

Calefacció

1

1Anl, dissable. barda 1 nit, 5 e,trenes: La inri/lo:ni comedia Jo
vull »alter artista; 1. , pclinailos c•-•ini g ices la costella de Pamplina»
Autoinebti d'acerad; el grandte.
111111 Camera coneouta, 1 la Pealruld
g l e turnios -.nominan, Somni
rnor, Inlerprelada 5eln celebre. nur
151111 [taba Almirante. Nlanslut t
Andrés 113113 1' .

JOAN VILA

viä usté hablä.'La sarottela
1111

114444+••n•••••••••144+ 5•1• 1 • 1 • 58•

Saló Catalunya
Noiside. .PIIPt I

rä fi

Sil Out

!Nlary Preao-t.
__- Ariat, La dama de Monsoreau.

IV1 E S ---

I, III. 11,1,11/1e. iAil e% 11,101.11111/111:

UPAN-T."7

d•

1

.0044444444.114.114.4.11444444%

.1. n II I, 11ir, ', 11 III e , . hird;,. ;1 los
1'111 1'. L ' ell 1 l'I I I/IAS Pa qué la

1.;.,,grarma

-

sagrada.
.Ailtria

1.e

4.444.44444~044~4.41,e

conipanyia Francesa.

- C

tänics, cinta instructiva. —
tela. diumenge, nit. estrena
la selena jo rnada de La cul

RET

..ol-als. 1...illo e:4 renes:
1..1 10111100a rointsg lia Camina cono, quia; le; pellifIllea vi Miar!, Atl1011/P1111 d'ocasió I La costella de
parnounes; I poltada t1e1 si .1.1111e;
1111. Phroao. 1 la liellfenla 11.1111,•re - ,1,11 argliment El prau de la
bancas, I al* la ...melare IIMISta

Pren,, de costwn
•, n fnneions.—Dininonge, nil , ronlint de

GRAN CINE'31.% DE MODA

el/

X
t
Asn.
o g lI s -able. lards i v ir. P m- e

delitoi,

g"ante

Teatre de l'Orfeó Graciene

I nift. thuints llgo, Hit. p atilla I

.‘xeu. elissable. tarda. a
1111 quart de sis, la celebraelte conn, dia en tres artes,
d'Enrie (Jarcia .11varez i
.1itt 1111 i Pa-o.
GENIO I FIGURA
Nit, a 111/1111:1 I I ll ,1 111.1% 11
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CASA

18,

BASTI DA.

PASSEIG

DE GRACIA,

Bronquitis, catarros, asma y demás
enfermedades bronquiales

GRAN ::BASAR DE SASTRERIA_::_ SISTEMA NOIIDAMERICÁ

SE

CURAN
Obsequi de
la Societat

Preparant-nos per efectuar unes gratis reformes, ens cal liquidar toles les nostres existències a qualsevol preu

Qins

•

Els nostres VESTITS I ABRICS eón còpia
dels més distingits models de París i Lon- ;
dres, i els oferim a reus tan modestos que
sembla impossible, sense que per això deixin
de rivalitzar amb els dels sastres Inés cars
i millors.
VESTITS I ABRICS confeccionats com els •
de mida tall anglès i teles de Gran Chic, a I
25, 40, 50, 60 i 75 pessetes els més superion. 3
Tenim una partida d'AIIR1CS que liqui a,
dem a 15 pessetes: VESTITS i ABRICS per
confeccionar a n-,ida des de quatre hores de •
termini, a 50, 75 i 100 pessetes els Inés su- •
periors.
100.000 PANTALONS des de 7'95 pessetes.
llegint els mateixos preus confeccionem to- •
ta mena de peces, tant d'Etiqueta com d'Es511
port, Cambra, Fantasia i Casa.
En les diferentes seccions de la casa, com
cón Corbateria, Camiseria, CaPelleria, Cuan- II
feria. Gèneres de Punt, Mocadors, Bastons i
Parai ües, Ilisuteria, l'erfumeria i Carteres,
garantim sempre el preu Inés baix que el que
vengui més barat. La modicitat de preus no
ens priva d'obsequiar els nostres compradors •
segons la importancia de la compra, tenint a
aquest efecte un gran estoc de presents: 14quines, d'afaitar, perfums, billleters, carte- •
ot
res, bisuteria, etc., etc.
•
Els nostres impulsos de competencia ens
produeixen cada dia una xifra Inés gran de
negocis, i a Pensems cooperem a l'ona de baixa que ha de menar-nos a una millor situació

•

Es yen a

Unica

PERA
EVITAR AMÓ...
No s'havia pensat, !los ara, en
presentar un producte capil-lar donant-li la forma de comprimir, que
evita el cost d'un flascó, avui car,
que es de pràctica prcparació.
El comprimir Sanibel al ”bayAme', disolt en un xic d'aigua calenta,
produeix una loció concentradissima,
prepari instantàniament 1 no está esposar a que s'esbravi. El comprimir Sanibel al "hay-rhum"
te la propietat de dilatar suaument els porus i de penetrar
en el cuiro cabellut, que l'absorveix avidament. Si 'I bulb
capil-lar està ja atrofiar i produeix no mis cabells grisos
i pel-licoles, cl nodreix amb excelent say a natural i determina la sortida de cabells vigorosos i flexibles. Fa desapareixer les pel-lico/es que son les destructores dels cabells, abrí com les picor. tan desagradables i que obliguen
a gesits poc urbans. Demes, higienitza i saneja 'Is cabells
massa grasosos o oliosos. El Sanibel, empleat a tcmps,
evita la sortida de cabells frisos.

g

La coba de $4 comprime IAVAISEL. per • preparar 54 iod •s% pu. rae
piaban general:
EatablImenta DALMAU OLIVERES. S. A. — •arcelona

: :

PRODUCTES HORLINE:
ainuA cl*HORLINE Ilifflura progreses/1 per als cabells Manes) 4.-

DEPILATORI (tau 1 Inolenam): 6. - POLVOS (n'oil adherents) 250 CREMA (05110 les arrugues) 226.- ANIDA PEN111 11ICA pen con:Kumis
ofervesconIs 5. - BATHOL MONTRV (sale minarais Per ais bao), da paule
paro reganerar al tabell): a50.
al
bAN)BEL (comprlools Soy-rhum

económica.
•

BARRETS, des de
4'95 pessetes
CORBATES, des de
0'95 pessetes
PIJAMES, des de
10 pessetes

P5 33410 DE L'INDUSTRIA. 14 • BARCELONA

leadooK

CAMISES, des de
4'95 pessetes

MITJONS, des de
0'50 pessetes
ELAST1CS, des de
0'95 pessetes
LL1GACAMES. des de
0'50 pessetes
IMPERMEABL E S, des de
39 Pessetes

O
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_Juana.

e
••
•

•
•
••
•
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Contra remesa de 23 etiquetes de les que van enganzades en ei pot de la
Ferina Lactzatia Nest.é. en
regalarà una preciosa runa
i un bón numeral per a;
eorteig d'una nina de gran
tamany. Aquest sorteig s'etectuark entre cada cent

casa per a

Cc.lcat bo i ba7at. Tapinerta, 2 11.
Sucursal, 13

participants.
LOB etiquetes pu63.n
presentar-Se a les oficines
de la SOCIETAT NEZTLE,
tiranvia Layctana, Bar-

•nn•

Clioi ca
ii2i
del Dr. Slailló Rambla PlaM
'allen&
atan. 0 1 er '(entre Hollpilal I Saal
5111 )11.
Impuieneia,
1eneri .
.Al/M:141a Ircalaniebts per el guara.
1

r sl

Motu lupia Po lea tualailloi *caretos:
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poluciones 'me/urnas, espermatorrea (perdidas Seminales), cansancio mental, perdida de

memoria, dolor de cabeza, vértMos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y Was las manifestaciones de
la .Venvastenia o agotamiento nervioso, por
iTonicas y rebeldes que sean., se curan pronto y
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