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il I INNIMIl il il akl

DE GINEBRA E

CES IIESTIOLIMENTS EL PROBLEMA DE LES ENES NICIONILS
Dos peribdics barcelonins—un diari i un setmanari—alltilaz ver nosaltres dies enrera, a propasa de la qiiestite de les
acions entre eis catòlics i els socialistes, no han trobat mieseure psr a Ilure repliques que el de desfigurar la nostra
ei i enviar el sentit de les nostres paraules. Cap polemice,
b ese tindrem prou amb un simple restabliment de la
sstra posició.
elegint aquests collegues, hom creurà que nosaltres hem
defensa t ad la compatibilitat de les doctrines socialistes i les
doctrines catòliques. I això és completa:nent inexacte. Aquest
o-salem a de compatibilitat o incompatibilitat doctrinal no ha
e'esser definit ni resolt per nosaltres, ni des del punt de mira
atblic, ni des del punt de mira socialista. L'aspecte que hem
iract at és el de Pactuació política de socialistes i catalics. No
cereanem cap odnfueió d'idees i creences. Demanem només,
oh una ftnatitat alhora humana i catalana, que entre uns
I alees hi hagi un esperit de coevivencia ciutadana i nacional
qüe aiu di a l'enfortiment de la consciencia del poble i que faci
peeibles, decoroees i sinceres les collaboracions que, ara o mis
iard, aconsellin o exigeixin les circumstàncies. I l'espera de
anee-ende el vo l drí.rn, no solament pel que toca al socialisee ans encara referint -nos al vast conjunt de la classe obrera.
Totes les tendències de "ruptura civil", diriem, ens semblen
igualment reprovables, vinguin de la dreta o vinguin de Pes.
Queme i amb igual força les hem combatudes totes, simultitrisme nt o alternativament. Els qui, des de la dreta, han pres
usa posició mis o menys extremista, no es poden plànyer del
tet que els posem en el lIoc que per classificació els correspon.
So tenen dret a plànyer-se del dictat d'anti-europeus, i d'iberetes o localistes rec'osos, els qui, per exemple, fan campanyes de denúncia pública a base de disposicions constitucionals
que en cap, absolutann nt en cap altre indret d'Europa, existeixen avui. I consti que, quan hem parlat d'anti-europeisme,
hem donat a mot el sentit espiritual, no pas el sentit geogràfic. A tot arreu d'Eurora hi pot haver—i de fet hi ha—algun
o altre exemp'ar espiritualment anti-europeu. Anti-europees
tba certes tendències predominants actualmer.t a Rússia i a
i trinmateix una part de Rússia i tota Itàlia pertanyen
materialment a Euro pa. Es evident, dones. que en parlar d'antieuropeisme ens referim, no pas a la carta geogràfica, sinó a
una especial mertalitat.
Ja sabem que en l'apreciació del problema de les relacions
entre el socialistne i el catolicisme no hi ha unanimitat en els
com tampoc n'hi ha en els socialistes. De la mateixa
manera que hom pot amuntegar textos en sentit mis o menys
neuridament hosti l , hom en pot reunir en sentit favorable. Qui
vnlgui veure textos de catòlics favorables a la tesi de la
compatibilitat, en trobarà a dotzenes en la collecció del "Daily
Resal a" del mes de rnaee de l'any passat. En el partit laborista
aneas, que és socialista i internacionalista, abunden els cabales, Ministres catòlics hi havia en el Govern Macdonald. Es o
in ie autèntic el catolicisme d'aquests anglesos? No es licit
d'enereotejar el fet que, fora dels paisos llatins, una gran part
deis afiliats al socialisme internacionalista són hornea religiosos
pract i cants. Ha estat un clergue catòlic de prestigi, el pare
T. G. Hagerty, Citli ha escrit els segitents mote: "Els eclesiàstics que prdhibeixen als fidels d'adherir-se al partit socialista,
ultrapasssn Ilur autoritat en la mateixa mesura que la ultrapsosarien si prohibissin a llurs ovelles d'entrar en un altre partit
qualsevol". No hem de fal lar nosaltres aquest litigi. Però creiem
que tenim el dret d'exposar-ne els termes.
L'aspecte dogmetic de les relacions entre socialisme i catolicisme no l'hem de d'scutir en aquest lloc. Pere ens cal dir
que, no solament no hem sostingut determinades compatibilitats doctrinals, ans encara, alludint la doctrina marxista, hem
eerit coses rom les següents, que ens semblen òbvies: "Si prensen el socialisme en l'estricte sertit marxista, i si fem entrar
la idea socialista les premisses filosòfiques i històriques que
utilitza Karl Marx per a l'elaboració de les seves doctrines, no
hl ha cap dubte que entre la fe católica i el socialisme hi ha
una incompatibilitat fonamental". Aquest fragment pertany a
l 'ed i torial del nostre diari "Catolicisme i socialisme", publicat
dia 30 de maig del 1925. I la mateixa afirmació fou repetida en l'editorial "Socialistes i catòlics", del 4 de juny. A despit d'aquesta lleial declaraci
ó, la nostra tesi fou violentament
combatuda pe's dos periòdics de l'extremisme blanc, un dels
quals troba intolerable que, al cap d'alguns anys d'atacar-nos
g airehe en cada número, i de vegades mancant a les regles de
la correr-cid i de la conveniencia catalanesca, ens hiegim decidit,
Per un so! cop, a consignar el que pensem de les seves campanees. I precisament perquè aquest lloc no és una tribuna personal, ens hem abstingut de contestar d'ací estant les allusions
concretes a qui habitualment omple l'espai frontal del nostre
diere
Restablerta així la veritat sobre la nostra posició, donem
Pr liquidat anuest incident banal. L'única cosa que ens inteesa de dir, abans no acabem, es que el nostre constant esforç
eee mostrar-nos respectuosos amb les creences o idee e dels
eostres lectore i amics, té la recompensa dels testimoniatges de
censi deració que sovint rebem per part d'homes de religiosa
ta t i de catolicitat sinceríssima i fervent, els quals mai no han
trobat en els nostres editorials, àdhuc en els que tracten de
temes delicats, res que els hagi ofès ni ferit. Qui té nets els ulls
el cene veu prou be quin e. 3 el vivíssim sentiment central que
en8 thni g eix, tant en les lloances com en els hlasmes, tant en el
P erlar com en el callar.
weleereemeemenmee
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LES ALTES I BAIX

DELS AJUNTAMENTS
De! Prat de Llotn-,-nat, en,
. Per disconformitat amb Talolde,
N 'Albert Fezt, han prer,m..t: tu a
de r egulors governotius, els senyors
loen
Deixeus, Ramen
Caten,nnr, Francesc Mestres i JoseP
Perilla& I
el :enyor Rafael Ferrer,
In ' que lambe,
la presentara.

te de Gimeno, entarregat de la inspeeei6 governotiza a la mateixa
vers;tat.
Segons el sen:;es Gimen o , no va
/Leer Cele altea cosa que una visita
de compliment.
Acabat, propi senyor Gi111(1t0 remangue, milla l'era Inés anab el recio r
i el sea secretan Cap deis reunits no
féu, a la :orada, cap enatillestació.
Aquieta Ir la remita, diene-me ofi-

cial. Rasticularment, en cauri, s'assegura que els reuniis 'saciaren de l'origen i cura dels esdevenimenas escolar.,
ocorreguts darrerament i que fin: i tot
L.4 INSPECCIO A LA
se'n concretaren dotes detalls que
UNIVERS1TAT
senebbaren Poc dar". llone dile que cada
Abona feriar, al vespre, es rcunieen dea3 exposä el se:4 punl de vista i que
al saló doctoral de la Universitat de lambe* leo fén el senyor Martines.
Barcelona
els Degans de lee CilV Ta/Mis m'acuosel les tasques diezntitos i el v ector senyor H
astiare:. so.
restigatieS, per les quals hom assegura
4114 Presidencia de l'ex-ministre Cale, que han recia convidada a declarar

(APUNTS D'UNA CONFERENCIA DEM. EDUARD BENES)
let presiden!, Masaryk done un
curte a Londres, l'any 1915, sobre "El problema de les petites nacions en la «¡si euro
la-pea".L'ctulridn
República Txecoslovaca e r a,
aleshores, el cap dels emigrats
politice del seu pato. La seva
autoritat i el seu preetigi internacional donaren a les seves
conferencies sobre el problema
de les petites nacionalitate,
aquella epoca de trasbals europm una transcendencia de veritable esdeveniment polític.
L'Escola d'Estudis Eslaus, de
Londres, i la Universitat en pes,
acolliren les lliçons del profese
sor -Masaryle (del King's College) amb vives demostracions
d'interes. Els centres politice
i intelleetuals anglesos, apassionats aleshores pels esdevernments politice de l'Europa en
guerra, comentaren les (metere.ncies de Masaryk en llibres,
reunions, revistes i diario. La
presidencia de l'obertura del
eure l'ocupä lord Robert Cecil.
en nom i representació del primer ministre M. Asquith. Les
llene de l'aleshores emigrat
txecostovac foren sävies i profundes, tan sàvies i tan profundes que, desvetllant l'interès internacional i iniciant una croada a favor de la seva causa, han
Ist l'obra d'alliberar aquelles
petites nacions, i expliquen d'una manera eloqüent que el professor emigrat dels anys tal 4
i 1915 sigui avui el president
d'aquella República que sornnieva i que dal,e.
• ••
M. Eduard Nenes, ministre
d'Aren Estrangers de Txecoslovàquia, ha anat recentment a
Londres per a la signatura del
pacte de Locarno. El senyor Berree ha estat convidat per l'Escola d'Estudis Eslaus de Londres a donar una conferencia
en la mateixa Universitat londiUnce per commemorar la primera 146 del cure que, deu
anys enrera, tu comeneit el president Masaryk.
L'endemà de la signatura del
pacte de Locarno, el ministre
txecoslovac no es podia pan negar a commemorar amb una
conferenria aquella memorable
lliçó del professor Masaryk
quan, l'any 1915, ell també era
un de tants emigrats politice
que treballaven de l'exili estant
per la Ilibertat de la seva petria.
En aquests deu anee transcorreguts, el problema de les
petites nacionalitats ha evolucionat progressivament i ha fet
molt de cami. Durant la guerra europea i durant els anys
que van de la post-guerra, els
sentiments nacionals de les petites nacions s'han desvetllat
totalment i han pres forma.
LEuropa oriental sobreret, després de la tempesta trägica de
la gran guerra, ressuscità totalment transformada, corn si dels
núvols d'una revolució renovadora n'haguessin sortea per miracle, les imatges de la justicia
i de la llibertat triondaderes.
El senyor Eduard Benes ha
donat, dones, la seva conferència commemorativa de les Ilieons del president Masaryk, i
ha edificat el seu programa a
desenrotllar seguint, l'ordre de
les idees que. en 1915, exposà
i defensä el cap de la República
Txecoslovaca. Llegiu-les:
"Hi ha una diferencia profunda entre Estat i Nació. Els
Estats els fan els bornes, les
Nacions, no.
'Ni ha nacions grans i nacions petites. Les nacions petites tenen cada dia mes tendencia a crear-se un Estat propi,
independent.
Ni ha encara mes nadons
que Estafe, parque hi ha Estals
grane Tse dominen d i verses M-

utes nacions.
Cada nació, patita o gran, té
dret a viure independent i

diterses personalitats Mocionados amb
alguna Facultar. Aclames citaciotes i
toles les alises ro se celebraran a cap
depenclhada de la Universitat.
Al iniodia, el senyor Gimeno
el capita general i, acabar, parla tele/Mira-mena crnb el Coreen de Madrid.
D'airó, riaturalment, no se'n sap
res, ara cona ara.
MALALT GREU
Es traba arrumen t majal?, fins al
puot de idoter-ee ame :'arribara a tos
Anal! descullac, el ~edita farmaaulic soleo. hm Dalia. de lo MI Bottu i Bata, i pare del !ami,' formantichifle del tnaleix cono"

u

piel A.

l'obligachi de Iluitar per arenseguir-ho, per tal de Contribuir amb Ilur eivilització nacional premia a l'elevació del
nivel l general de cultura de la
humanitat."
Aquestes eret lee idees que
en 1015 defensava el president
Masaryk en lee seves Mema de
la Universitat de Londres. i sobre les guate el e enyor Eduard
Benes hi donat reeentment la
seva conferencia, ajudat encara
dels preciosos materials que els
deu anys transcorreguts li han
ofert per ratificar, aportant reloqüencia indiscutible deis fets,
les. doctrines del• president.
• •
Creiem interessant extractar
els conceptes bleibe de la conferencia del senyor Benes, en
la impossibilitat de donar - la
conèixer íntegrament. Les idees
exposades tant pel president
Masaryk com pel seu illustre
cornmemorador a la Universitat de Londres, edn afirmacions
democràtiques i meximes de la
Iltosoila política moderna que
no solament han merescut
plaudiment dels bornes d'Estat
ce la Gran Bretanya, sine que
han Ungut l'adhesió entusiasta
deis politice i professors que
eón a l'avantguarda de l'Europa
moderna. Comptem, dones, amb
que l'actual regim de censura
que les circumstäneies han imposat al Govern espanyol no ha
d'ésser cap obstacle a la publicoció d'atruenes idees exposadee
pels ¡Ilustres prohoms de l'Eu-

en l'extrem revoluciona/ i del
beIxevlame, que As, ea realitat,
tan antidemocrätic com el tseriame.

En aquesta Huila heroica de
la democräcia contra el regim
aristocràtic i absolutista, ha
¿Jerga, ultra el problema de la
politice social, un altre problema transcendental: el problema
de les minories nacionals. El
desvetllament de la idea de nacionalitat ehe desprès direetnment de la filosofia de la Reforma, i sobre tot dele principie de la Revolució Francesa en
proclamar els drets de l'home i
del ciutadà. El principi de la
nacionalitat és, dones, la realització dele principie de la democrecia, no pel que fa a l'individu isolat, sind pel que respecta al conjunt d'individus que
formen la nació. La Filosofia de
la Humanitat es la base de la
democräcia moderna, i es d'aquesta dernocriecia moderna que
neix directament el dret de le
necia, considerada tina collectivitat d'individus, a la independencia politice, económica i
cultural.
El senyor Benes analitza detingudament les conseqüències
de la guerra mundial Per a les
petites nacional:tate, i dedica,
naturalment, un estudi especial
a l'Europa oriental, 1 sobre tot
a l'evolució d'aquella zona d'Europa, de l'Europa eslava, que
Masar-37k, en 1915, anomenava
zona perillosa. En aquesta zona
perillosa han florit tretze Estats
ropa de la post-guerra, idees novells. león el fruit d'aquesta
perfectament compatibles, al- (tinta histórica pele ideals de
trament, amb els bona propb- llibertat i democràcia.
El problema de les minories
sita democrätics expetsate en
diverses ocasione pal Govern nacionals—afegeix el Sr. Benes
del general Primo de Rivera.
delia d'ésser un probleEl eenyor Benes dedica els ma de l'Europa oriental i cenprimers capitols de la seva con- tral, per convertir-se en un
ferencia a estudiar les .conse- problema completament euroqiiencies que en la vida(pollti- peu i mundial. La guerra euca del nostre segle prdcluiren ropea ha posat sobre la taula
les grane revolueione democrà- de la politice moderna el protiques dele darrers segles. Ele blema de les minories, demacorrents filosófies d'aquelles
grana revolucione politiquee i
intellectuals han destrue, les
concepcions feudale i aristocràtiques de l'edat mitja, bastint
els murs del constitucionalisme
modern.
L'individualism e pone modern es obra de la Renaixenea
i la Reforma. La Revolució
Francesa don ä el cop de grä-

eta a l'abeolutism e deis grane
Esteta d'Europa. L'alba del
nostre segle tenia unes clarors
prometedores per al triomf dels
principie demoerlities, i la gran
guerra Mil la gran divisió politice del continent. D'una part
els Esteta dinästics, militaristes, orientats per un imperialisrne superb: l'Alemanya, l'Austria-Hongr i a, d'estructura politice medieval; la Turqnia, saturada de filosofia oriental i de
metodes violenta fundats en la
teocràcia musulmana, i la Bulgà ria, sota l'imperi d'una di-

nastia prussianitzada.
D'una altra banda, els aliste:
França i Bèlgica, paisos als
guate la Revolució politice i intellectuals del segles XVIII i XIX
havia posat al davant de la democräcia moderna. L'Anglaterra, terra clàssica del parlamentarisme 1 del constitucionalisme. La Itälia, que durant el segle paseat, Iluitä fortament pels
ideals dernocräties. L'Amerive,
bressol de la llibertat democrittica moderna, terra dele Washington i dels Lincoln. on la
politice de la democràcia es frs.
en norn dele ideals de la bumanual. La Re g ala. Estat ab-

solutista, de vida politice primitiva i d'estructura feudal, amb
burocre s ia corrompuda i un
constitucionalis me imperfecto,
celta classificar-l a , eeptritualment, al custat dels paisos de
tipus germenic. Però la qüestI6
de la Rússia en la guerra de
capitel a part.
La gran guerra ha estat,
dones, la lluita de dos campe

amb concepcions illoseflques
ideals l estructure s social s
diametralment oposat s. En
aquesta lluita. el camp de l'Urea central, l'absolutisme. ha

estat vençut pel camp dels
atleta, la democrliela. Adhue ha
telomfat, en certa manera, la
denioerlicia en el mateix ramp
dele aliste en riente, cas d'OsoIntime que tenla: la Magia.
Pera en el eas de Mi g ala hl ha
hagut un deebordament. S'ha
anat massa mili en les reivindicaelons revolueionarlee,
maneate d'una ~lucid Intelleetual alteradora, ehe eatgut

nant als Estats que els pertoca
resoldre'l que ho facin.
Avui trobem problemes d c
minories nacionals a Alemanya,
:'"er! e. Italia, Suecia, França,
etc. Jo no parlo d'aquests problemes per exigir ale Estats en
qüestió tal o tal politice de minortes nacionals. Je no vull fer
altra cosa que cridar l'atenció
sobre aquests tete, perque es
necessari donar-se'n compte,
perque convé resoldre'ls, perquè
altrament aquests problenaes esdevindran el pesombre d'aquells
Estats, presentant-se com la
qüested mide dificil i complicarla de la seva vida interior.
En el terreny de la pràctica,
vol dir aúne que els Estafe que
tinguin problemes de minories
han de tractar-los amb justicia i sabiduria. L'evolució de

l'Europa, la guerra mundial, la
filosofia moderna. i les perspectives d'avui dia exigoixen que
el respecte a la Ilibertat nacional sigui real 1 sincer. I per
contra, les minories nacionals
no han d'orientar Ilur política
en un sentit exageradament extremieta, tenint-se en una eetuació moderada 1 dintre dele
limite de la rae.
La qüesti6 de les minories
té, ho repeteixo, un veritable
aspeete mundial, i en tete els
Estats on existeixin, els hornee
que tinguin la responsabilitat
de la politice, han de tenir en
compte dues coses extremadament importante:
1.—La realitat del earäcter

mundial del problema de les mi-

nories nacionals.
2.—Penear en els problemes
d'aquesta naturalesa que tant a
Europa eran a fora d'Europa
celan sense resoldre, i apreciar
amb exactitud el moment en qué
tindran actualltat, l'un darrera
Peltre, fatalment, i preparar-ne
la seducid, insistint en que
:loteo:no problemes sem tan espinosos i diffeile, que cal traeter-los amb amor i calma i moe
deració, i per part de les minorisa mateixes amb un cert cape_
rit de sacrifici.
El senyor Benes arriba a les
conclusions de la sa y a conferencia després de manifestar la
leva contianoa en l'obra de la
fineietat de Naoione, la qual,

quan serà seltdarnent constitufda i respeotada per totes lee
grane poteneiese podrà exigir
que es reeolguln amb fastidia
per tete ele Estala els problemes de minories nactonale.
"Totes lee nacione — dlu en
acabar—tensa un irresistible
hittint d'exp. aneid, Voten dsser

EN CACO 1 ti

in

Heculuaimote

STANT

SOCIETAT DE 1111011

Ginebra, gener.
(luan telegrefierem a LA PUBLICITAT, tenia envara
coneixement a Ginebra que En
Camba baria donal publicitat a
la seva acceptació del cärreee
que el seeretari de la Societat
de lee Nacions Ii ofert fa alguns
dies per tal de formar part del
Comité preparatori encarregat
de presientar PI programa de la
futura Conferencia econòmica
internacional.
Ahir, dilluns, es sabe sei que
havia estar feta pública raceeptache cIa l'ex-minietre catalä,
amb extensas dadas sobre el caràcter i la formacee del dit Comite, comunicades al senyor
Camb6 per sir Erie Drumond,
abans que aquest darrer hatelies
rebut la resposta demuele
Era esperada amb recta curiositat i interes l'acceptació de
l'eminent financien. Ni havia,
roes es natural, expectació "per
conèixer-la.
Quan es rebe al Secretariat de
la Societat de les Nacions la noticia fou acollida amb satisfaccid en assabentar-se que era
favorable. Pee
No res menys la personolitat
de Francese Camb6 , és ja preu
coneguda erren del món perquè
es desitgés 1 dernanés la seva
cooperació com un 'aluda element tecnic en el si del Comitè
preparatori de la Conferencia
Internacional.
Donada la seva indiscutible
competencia en qüestions econòmiques i financieros, ell és
un dele hemos mes indicats
le península per asees/serrar els
membres del Corle» en tot
allb que afecta determinats proterr ales que podran ésser plantriats a la Conferencia i que
estan per resoldre. Entre elle
podrien englobar-ele sempre
amb caräeter general, el que
preocupa tant l'exportació es panyola a l'estranger de fruites.
llegums 1 altres productos agri-

coles, que l'extrema lentitud

dels transporte pel transbord
que han de sofrir les mercaderes perjudica nses que la cernpetencia que li fan ele de procedencia de parseos de moneda
depreciada Ni ha un important
problema aranzelarl: el que els
estadistes i diplomät ics no
s'han adonat d'arranjar o preocupat de ventilar quan es concorten tractats de cometa- amb
paises ele aranzels dele guate
estableixen drets segons el pes
brut, mentre que l'altre país
concertant els té establert3 segens el pes net de la mereade/ea, amb la qual cosa no exieteix
la reciproeitat de tractament.
Hi hi lambe el del dret a la vida,
CI1P es el mes important de tots.
Es el regim de la porta oberta
i el de la porta tancada, segons
la conveniencia o el gran de
proteccionismo eívic nacional de
cada Estat. Ni ha Estats, com
Espanya, per exemple, , on el
corrent immigratori As inces
sant 1 on el corrent emigratori
o d'expulsió nacional he continu, que eón partidaris de la
porta oberta. Ni ha pairms. coin
Anglaterra i d'altres, que sen
partidaris de l'una reta o de
l'altra, segons l'Inntor o les
eircurnetimcies. Es més remode.
Però aleshores els tractats d'establiment, que us garanteixen
la igualtat de tractament hom
vol establir un negoci en un
pa!'s estran g er, no són mes que
papare mullats.
La Conferencia econernice internacional sera d'alta transcendencia per a la vella Europa,
que s'estä asfixian! sota el pes
feixuc de les crisis industrial i
finanelera. Llur sedueld imperiosa depen. de elar, d'innombrables factore, els uns corteente, ele nitres invisibles, tolteic
per als bornes més clarividente
I competente. Cal deseobrir-lo e .
pede Si es vol evitar l'esfoedrament de l'edifici econòmic.
la base del qual os va eoreant
•d'eneti que s'esberlh la pau europea, d'eneä que l'Estat. en lloc
d'ésser un benefactor de l'in-

--•--••_ • - •
ISIMS grane i si no poden ésserho pel nombre o l'extenso, han
d'ésser-ho en el terreny espiritual amb les armes de l'esperit i de la cultura." I II senyor Benes, en el darrer parigraf de la seva confereneta,
aporta, en ajút de la seva test,
un teetirnoni valuó':
"Palaky--diu—doia un die,
de la nació txecoslovaea, que
teste! les vegades que ele teteenslovaes han Mita t vietnrinene
ho han Wat mi s per lea armes
de l'esperit que no pes per la
torea material."
Domine* de Illelimunt

dividu, II miela tot el que par 1
no peneu, raes que en salvar-se
ell mereja, deetrui p i poc a pee
la potencia econòmica o l'estalvi
del contribuent, creant Burro,
tos sinusitis neme empreettis
per cobrir dexpeses esmereades. implentant, sempre que li
es poesible , trae-es duarieree
que dificultin l'expansie econemica. de la produeció, i preocupant-se encara, malgrat l'adveniment de la Societat de lee Ne
„jene— l'Era Nova. con] diuen
els serie apologietes—de in malefica i folla idea: la cursa dell
armamente, flagell de la huna.nitat.
La Conf e rencia económica internacional Pm d'una necessitat
inajornable. Ln presencia d'EnCamba en aquesta Confereneia
es una garantia que el nostre
país podre r e presentar un paper digne de la seva importeneia
Fidel Catan!

Full de dietari
FRINE, ADVOCADA

D'ALTI?!
Les faldilles han jugat sempre
gran paper en l'administració de justicia, per be que clandesti. El feminisme mara ha vingut a donar-los una
esfera d'accie nora, per Ire que públi-

ca. En refereixo a les advocades que

actuen nomhrosament davant els Tribunals de diversos países rnés o rnert!s
nórdico
L'adaptacit de les dones a les funcions jurídiques no ha produit fins ara
el desordre que preveien certs esperits
misbgins i tradicionalistes. Perú fóra
inútil de negar que topa de tant en
tant arnb alarme' dificultar que hom tn
sabria dir si prevé d'un excito. de enqueteria del sexe feble o be 'clem exces de suspicàcia del sexe fort , de la
gosadia delire o de ta r.oeugue:a
d'ells.
Poden lee advorades usar el coloret. i tallar - se els cabello. i destrotareee
eom qualsevol dona de la sera casa?

El Corroen de )'orde dels advocats
parisencs, a la primeria, teja els ulls
grossos. Ara ja no sap estar-se crinterven/r en aquest afer &tico. Un
membre del di: Consell, diu Con:ide.
la estat encarregat de fer una enquesta i d'amon . !ter les culpable:, rosa que la amb increible coratge. Cai:a
dia veieu com 3 ...n'en de! sea dcaTxtx
un seguit de boni q ues advocares ene,
totes nervi° iss. s'eitsugLen ele Mls
amh el mocador.
1're-hablen-eme els senyces del Consell de larde fan el eine han de fer.
Tannuteim jo no n'estic inassa sepa
Ne feza desenraonat que alguna de
les /nterpeliades es revöltée, tot esgrUnint aquests o a/tres argements

semblante:
—"Molt bé, estimar miss.er. Ene prohibiu d'usar el compacte, el Kohl,
rirnreel: mente:ele, de tallar-ere els
cabells... Molt icé M'inclino davant les
vostres ordres. Perú, no seria jvst que
a rensems prohibiseiu als vostres collegues del sese fort, l'iss del bisogne
que duen mes de quatre, el de les tintures que s'apliquen Inés de trenta...

Dieu cree eec és equiralent?... Tot ie
fiecie. Tot és esfore per oferir
ulls del Tribunal un especie lanera
i siropittic que cooperi a l'éxit del tos-

tre informe... 1, encara, voleu dir que
u() és més falo que les nostres colots
la retòrica que empeen moles , per no
dir tete els !sesteo eompartys? Negaren que la veu avellutada i manyagade Maitre X, i lat imaginació enc:$e:a
de M'Ore Z, són trucs cte mena gaita
diferent de la Miqueta de vermell que
aun poro ›chre eh llaves o del polsim
de rosa que en, tleixo sobre les galfeo?,. No, no...
Aquí, el (Me hi ha. in un ame de

urania maecaline. Volts' emane uts
handicap a favYr vostre:

Carlea Soldevila
VAIXELLS ALENIANYS
ENCALLATS AL GEL

Be:filete — Els armadors de Sesteen $'haa dirige telegreficarneut
a l'Ambaixada d'Alernanya a Moretee per pregar-li qua intervirtani
prap de les autoritats restes a lavar
de re muere* alelan» cibte
troben presoners dele vele, al Norme. La situaciú de les tripulacions

es molt critica, car no disponen
rie queviures abundante.
negat a
El Govere I'Estenia
&tedie en auxili lee esmentades
Hpulacions alemauys, amb el pretext que els vaixells estan encanale
el airee, medias/tics. — Han&

▪
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Opinió del senyor
Vidal i Guardiola

COMER

3.

Les reformes tributarles : La determi- Les reformes Min.
täries i el Parlamen
nació del valor en venda
PER

OBSER VER

5 /1
1/2

"La Noche" ha !el un interviu al
setyor Vidal i Guardiola sebre les reformes tributarias.
El senyer Vkol i Guardiola ha fet
les següents declaracions:
"Es para mí muy violento, cono
ciudadano particular, dar mi opinión
sobre proyectos tributarios, por cuanto a nadie puede aprovechar esta opinión mía favorable a la, orientación
de los mismos i ranguna influencia
puede tener mi criterio acerca de la
necesaria combinación entre toda reforma tributaria y la reforma del
presupuesto.
La opinión pública no colaborará a
la reforma tributaria por mucho qu7
se esfuerce el ministro de Hacienda
Si no sabe ae antemano:
Cuál será la cifra máxima del próximo presupuesto e gastos.
Si la compresión de gasto; se hará
exelusiratnente a costa de los improductivos y aumentando incluso las
consignacienes para Obras Públicas y
Cultura.
Qué stiaederá con los impue0te3 indirectos §, musd en especial, con la explotación de los mono polios del Estado que, administrados a la mexi'erria,
podrían dar un rendirrriento bastante
superior sin aumentar la carga tributaria.
Si las reformas preparadas con leo
recientes Reales decrete; no terminarán convirtiéndese en un recargo sobre
los que s.aa p3r101, continuando tan
exentos como oliera los que no pa-

gan.
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Si se pudiera tranquilizar a la opisakt pública sobre estas cuestiones,
ne sería guisas dificil llegar a una
colaboración activa y eficaz de los
contribuyentes con el Fisco para la
elaboracian urt plan completo de
reforma tributaria. En este plan se
aceptarían seguramente algunas de la s
orientaciones exp0Ie0ta3 en los preámbulos de los últimos Reales decretos,
como, par ejemplo, la de que la agricultura debe pagar relativamente más
Que I5O 5 la de que no puede conti.
nuar la diferencia de gravosas entre
les industriales y comerciantes individuales y les asociados en colectivas,
comanaitarias, ananimas, etcétera.
Tengo repares en referirme a cuestiones de téc-nica, antes de conocer les
Reglamentos. Mucho dependerá de las
definiciones reglamentarias del valor
co venta y en renta de las distintas
clases de fincas. Pero el escollo /113,3
aiíícil que ha de sortear el Reglamento e; el de credo a toca prisa una Organización que ltely no existe para
Comprobar la situación verdad de las
finca. de los que pre6ente15 ritclaraeilnes de aumento y. sobre tono, de les
que no las presenten.
Sobre las sanciones preristas, ya expuse en el Rotar). Club mi criterio.
Perturbarán el régimen de la P ropie
vida eel--da,esmorlizánuta
eial y producirán nulT Poco dinero.
Jamás se ha podido inventar una medida coactiva nue sustituya una organizacian deficiente.
Creo eme los industriales v comer.
cantes no debieran alarmarse con exceso acerca de las disposiciones relativa; a los libros de ventas y operaciones Piensen. en P rime r lagar.
que a todos les eonviene - respetando
honrosas exceeciones-Melorar SU régimen de contabilidad. Esta mejora les
puede producir. en la ma y or Pa r te de
los casca. un beneficie su perior al aumento de cuota que puede imponerseles.
Es tnelavia una incógnita cómo
quiere el Gobierno reselver el problema de la Contribnei6n Industrial.
Tedies tetamos confeti/les en que el
actual régimen no ptiede continuar, por.
que al lade de algunas que papen quirite deme g iede yeti°, les hay ei tl e Pa }can demasiado.
Es muy dificil decidirse entre una
continxiaciin un sistema de idenem
exteriores mejorados, o el paso al gravamen directo sobre Las beneficies.
Todos debemos esforzarnos en conseguir une la reforma sea récnicamenie
sencilla v eme deszrave a los inäistr;1-

La base fonamental ie les reformes tributáries en ço que fa referencia a la contribució territorial,
és la distinció entre el valor en renda i el valor en venda. Es ben cenegut que generalment el rendiment
nels immobles és quelcorn inferior
al d'altres fornico de riquesa. Si el
tipus de rendiment normal dc bones obligacion; industrials es un 6
per cena el tipus de rendiment d'un
immoble de bona renda és generalraent un z o un 2 per cent almcnys
inferior. La raó és simple: en un pat.:,
que es vagi desenrotllant el terreny
tendeix a guanyar. Damunt del seu
rendiment estricte hi ha l'augment
normal de valor, que la afegeix
tant per cent determinat, mes o
menys gros. El cas extrem de diictericia entre la renda efectiva d'un
imrnoble i el seu valor real, el donen els solars dintre le; cautats, el
valer en renda dels quals és gairebé
i en canea el seu valor en venda es important.
Ara bé: l'Estat i les corporacions
públiques veden participar no sols
en el valor en renda, sinó també
en el valor en venda. Una de les
feames d'aguce participació és
aimpost de plus valua; una altra
les formes d'aquesta partic ipació es
la contribució territorial en la forma
341.1 ara es vol establir. Es. penó,
reb.tivament fácil estabas el valor
en leuda normal d'un immohle. Pera
mea" co el seu valer en venda?
El valor en venda, es pot dir, is
el preu que es paga en una venda
electiva. Pera això faria que fina
cament es cobres l'impost en casos
t-ansznissió de bens. Així es fa
ea l'impost de la plus valua. Pera
en el cas actual es vol cobrar corrcntment l'impost co qüestió, i Ter
ter-fio s'ha d'establir correntment el
pren en venda dels immoble; afeetato.
Com possible d'establir aquest
valor? 1/1 ha dues pessibilitats. Primera, el valer en venda és el cae
iixa l'Estat segons les seves evaluacions. Segona, el valor en venda
éo el que catana disposat a dona;
un particular determinat. La primera selució és la que s'adopta co el
cas del cadastre; la segona solució
as la que inicien els actuals Decrets.
Si un particular qualsevol pot denunciar que una determinada peça
de terreny está valorada d'ura manera massa Daixa i té el dret a reclamar que se li doni pel preu que
ell estaria disposat a vagar, el valor
en venda está determinat en la segana forma. Aquesta e_ una forma.
e era, evidentment atemptatória
principis essencials de la propietat
privado. i profundament pertorbadora del inercat normal de la propietat
immoble. La primera cosa és evident, perque e terca a realitzar
una venda a benefici d'un particular serme el consentiment del propietari. Per provar el seeon fet
ha prou amb observar el fet que en-

tte la utilitat del comprador i la
utilitat del venedor, pot haver-hi sovint un marge considerable que en
aquest regim pot ésser aprofitat pel
comprador. Suposem, per exemple,
que un tros de terreny tingui per al
aenedor una utilitat de inc. Per un
comprador, pera, te, stmosem, una
utilitat de zoo. En cl rigim de llar, e contractació, acuse que una Ilei
fiscal pertorbi el mercat, el preu
s'establirà en una 'cifra intermedia
entre aquests cent i aquests dos
cents que depondrá de les condiciono en que el comprador i el venedor es troben. Pera si hi ha tria
Ilei fiscal que determina qaa ea
preu en venda damunt del qual slian
de calcular els impostos és el preu
que el denunciant está disposat a
satisfer, aleshores cl venedor pot
denunciar el valor declarat d'aquell
terreny com inferior al seu valor en
venda real i obtenir aquell terreny
per pue mes del cent que heno suposat que era l'estricta utilitat del
venedor. Heus aquí cota l'Estat es
posa de part del comprador i l'alavoreix en la seva transacció.
Ara: en el Decret actual es pren
una saludó intermedia, les possibilitats de la qual deponen totalment
del reglament que ea faci i potser
....cara mes de l'actuació practica de
adrninistració en aplicar-lo. En
ei'ecte: qualsevol pot denunciar un
cas d'ocultació, pena qui determina
el valor en venda no és l'oferta del
denunciant, sinó l'evaluació feta
per l'administració, d'acord amb els
pieus normals establerts a la regió.
Que són els preus normals? Heus
aquí cl problema. Tot resta en
mano de l'administració. I en definitiva, aquest Decret, tan pot concluir a fer una mena de cadastre ocasional, segons l'atzar de les denúncies que es presentin, com a pertorbar el regim actual de la propietat.
Ara bel ja en el petit article inttoductori advertíem que és possible que als ulls de molts el reim
actual de la propietat privada no
hagi d'ésser definitiv. Hi ha molts
que creuen que ha de sobrevenir
una evolució. De fet, el regim de
propietat que tenim del dret roma
110 ha estat etern en el passat i no
hi ha cap rad perquè ho sigui en el
futur. Pera cl problema está en saber oi a alta que es va en la modificació de la propietat privada és
a un estadi mes 0 metas imperfecte
que (1 que representa el drez roma
El rogios de la propietat privaela pon
ésser diferent del del Dret roma en
un Estat socialista; pere, tarnbe pot
ésser-ho i ho era en les amigues
monarquies orientals. 1 pot perfectament succeir que renuncien/ al dret
rom à no per anar a parar a en
Estat mis perfecte, tiro., purament
a benefici d'una tirania.
El valor d'una reforma del regim
de la propietat privada no solament
depón del que co fa, sind de qui
ho fa.
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Demà:

El Decret sobre registre d'arrendament

FERROCARRIL DE SARRIA A
BARCELONA, 8. A.

‘ ' orifi .eat dia d'a% ui el
10 ä sorteig por a l'amortització de 150 o bligacions de les
emeses por aquesta Companyia
a 17 d'abril de 1916, han resul-

per
Joaquim Cantó i Sala
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les y comerciantes mis pequeños. Si lo
conseguimos, nadie tendrá derecho a
quejarse de que los industriales y comerciantes de cate gería sufran, como

agrictiltore, im aumento en 0 151
cuata,."

los

tat amortitzades les següents:
Del número 371 al 380
"
1801 " 1810
1851 " 1880
•
•"
1951
• 1960
e
2291 " 2300
3321 " 3330
4061 • 4070
e
4281 " 4290
6711 " 6720
7161 " 7170
7461 " 7-17 O
9511 " 9520
e
e
10381 " 10390
(0961 " 10970
65 ,-, " 11 nqn

"El Sol", comentant les frases
la premsa afecta al Govern sobre
necessitat de sotmetre a examen la
reformes actuals diu
"Esas clases conservadora. y si.
trauonservadoras han sido durara
el "viejo régimen" lea que más
distinguieron en criticar y desacre.
ditar el Parlamento y acelerar
caída. sin pernatarse de la obra ania
quica que realizaban al no tratar de
mejorarlo y substituirlo por otra imtitución similar. El carácter y Gripa
liberal del Parlamento era au
sesión. Pero liberal significa 117et
samente eso que ahora echan tan:o
de menos: manifestación de parece.
res, contraste de opiniones, "no fea
a la iniciativa única del ministeri
el acierto en materia tan grave". E..
el régimen antiparlamentario ha'
leyes sufren un período de prepara
ción, de conocimiento general, y te.
'avance tan radical" -son palabra,
del Decreto comentado-no se ira
pondría súbitamente, fulminantemente, sino que sufriria un trame
de todas las opiniones y de todos los
imereses afectados. En el régimen
parlamentario no impera el punto de
vista del Gobierno, siempre eXCI•15:o iota y unilateral, que puede sor 'et
necesidad acuciante de fortalecer el
Erario público" de cualquier modo;
el examen de los proyectos 50 hace
yor los mismos interesados y sus representantes desde mil puntos de rieta distinto, y así es más probable
que por la conjunción de todos lo:
criterios el resultado, siendo el 17.15.
mo para el Estado, hiera cos menor
violencia el interés o la opinión de
los ciludadanos. °Entre llevar alsPar:
lamento la redacción de las leyes y
aislarse del país para dotarlas caber
muchas soluciones intermed.as", dic , el periódico aludido. Pero ha de
sonvenir en que un Gobierno come
ei actual puede adoptar esas soluciones intermedias, o no, a au arbitrio
Ne está eujeto ni obligado por ley
5 . inguna a seguir ningÚn procedimiento. Este coso no ocurre u
tiempos constitucionales; entonces la
Constitución impone una serie
trámites previos, predéterminad:5
antes de que las leyes entren en vigor; un sistema para modificarlas
mejorarlas. para "no fiar a la inicia.
tiva .hiica del ministerio el acierto
en materia tan grave"...
ese procedimiento no es otro, r
puede ser otro. que la discusión pa-.
lamentaria. Esta e5 una verdad 81
0) 110 acaso acaben por convencerse
a su costa esas clases conservadoras
y ultr aconservadoras eme siempre se
han ellstinguido en el vejan:e:7
triperio del Parlamento."

DA6 (Vd 'j dia I da maree vinent es pncedira al pagament
del capita! d'aquestes
eions amortitzades õ siguin

pessetes 500 per cada una, caen
també del cupo número 31›. que
verle en a q uella dWa. tant de te
ongacions am ortitzades en
aquest sorteig coni de los PI
cireulaüié. ninlu eiecluncid d'im-

postos.
El pagament 1indrä q loii a 18
Societat Anónima Artuls-Gar.".
a les oficines del Siniliest de
Banquers do Barcelona. carril
do Ferran. 3-1. principal.
Barcelona. */ de gener de
1 9 26.-EL DIRECTOR GERENT,
F. Frasee Lawten.
y_
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80CIETAT GENERAL D'AMI/El
DE BARCELONA
_
Reemborsament. d'OblIgaolor t o
&ole C.
Cons sigui que equivocada:
ment es va indicar en l'anunci
del sorteig deis dits tftols, pu.
blicat en el dia d'ahir. "Obligacions 5 per 100, Serle C.", s'aNiSlt als interessals que s'IV,
d'entendre "Ohligarion2 A pc:.
10”, Sama C,"
Bareelona , 9 de gener
1926
.--EI Director: E. Ftsison.
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CACAUS
Sense cap variació notable que »e
continua
normal el mereaf
senyalar,
del dit gra. Es poden indicar par al
constan les mateixes cotitgacionsma

ercat de Borges Bloques

tegien anteriorment, o
Guaragua Arriba, de 490 a P0.
Idern Baleo, de 470 a 480.

Blat blanc, de 28 a 29.
laens roig seca, de 30 a 3L 30
29 a .
Idera ideen horta, de
Prdi, de 16 a 17 .
Vada, de 13 a 14.
l'anís, de 19 a 20.
Flato, de 24 a 25..
Fesols, de 5o a la
V eces, de 29 b 3o.
prees per pessetet la guateen de
oatre dobles.
Llavor dalials, de 19 a zo.
Patato, de 3 a 4.
Preus per pessetes els ro quilos.
jUials. de 5 a 6,
palia, de 2 a 2.50.
0.
Fdla dhlivera, de 4 a 45
Garrofes, de 12 a 13.
qullos.
F7CO5 per pessetes els 4 0
Galle es , de 8 a lo pessetes reeta.
de 9 a 1 2 pcssetes In.
t essetes
Cc t a
017 5 , a 375 pessetes la dotzena.
OLIS D'OLIVES
Fruitat extra, de soSo a 11.
Fi, de to a 1050.
Caree, de 9 . 50 a /o.
Preus per pessetes el quartà
3900 quilos.
OLIS DE PINYOLA
Groc, de 1,30 a 135.
Verd, de 120 a 123.
Freus per eärrega de 115 quilos.

Fernando Póo primera, de 40$
a 415.
Idem ldem segona, de 390 a 400.
Idem ídem tercera, de 370 a 380.
Iden ídem quarta, de 330 a 340.
Caracas primera, de 590 a 660.
Ideen segona, de soo • 5 1 0.
Preus per pessetea ele 100 quites.
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:1)ELS JUTAIS

- ONA. 5 ondatgénc l'atmosfera Mauro a lea u bares:
v g rITS SUPERIORS A 13.411.4.14
Dr.
' ' • 250 soo
SSW. SSW
11-44,771 ata :=•
4
2
f.'

Altitud en mares:
Direcció:
Velocitat en metres per segon: .
Flaíde de nuvols, a 56o 'nutres.

.IC

Humitat (eentessimes de saturació): 90, 77, 86. - Direcció
asse da, nrigols:,
vent en metres per segon: o, z, t. - Estar del cel: tapat, quasi tapat,Cl
GUa
6 3...10 s 4
stratus-cúmulos, cirrus-stratus: cúmulus-nimbus; fr acto -cúmulus.
Temperatures extremes a l'ombra
: 9'1. Mínima
arman
de
terra:
68.
Oscillació
termometrica
Ilkeima: 163. - Mínima: 7. 2. les 7 horco del
Temperatura mitja: 11'8. - Precipitació aquosa, de s de les 7 limes del dia anterior a
dia de la data en millo:erres d'espessor, o sigui, li tres per metre quadrat: oh. - Recorregut del vent
en igual temps: 61 quil6metres.
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Alfons, 137 . 50 per roo:
Unces, 136 l 30 per roo.
4 i 2 duros, 13650 per KM;
1 duro, 1365 0 per zoo.
Isabel, 13730 per 100.
Francs, 136 per 100.
Lliures. 34 . 60 pessetes.

REUNIO GENERAL
Sants d'avui: Julia i la seva esDemà, diumenge, a les onze, Muposa Santa Baailisa, rnärtirs; Ful-genci, bisbe d l E.cija; Marceli, hisbe. tual Saltas celebrara justa general
reglamentaria, i a condnuació extraSanta Marciana, verge i mártir.
ordinaria, per a modificar els articles

NOTA NECROLOGICA

Subscri ció Pública
p

DE

10.000 Eois al 6 per 100

LLUIS G. DE „IUNGUITY
A l'església de Santa Maria de
la Mar se celebraren abir solemnes
funerals pel bon repòs de l'änima
del que bou secretari del . Govern
civil de Barcelona, senyor Lluís G.
6e Junguitu, i als quals no deixaren

d'assistir-hi cap dels molla amics
que conquerí en vida.
R. I. P.
ENTERRAMENTS PER A AVUI

(Iliure d impostos presents)

,

MATI

DE

MINES DE POTASSA
DE SORIA, 5. A.
Capital: 308000,000 de ptosi

Concepció Maluquer, de 83 anys,..
Carme, 23, al cementiri Nou. A les
onze.

Josepa Gras, de 73 anys, Moles,
31 i 33, al cementiri Nou. -A les
deu.

•

Isabel Pallares, d'un mes, Proclamació, ro, al cementiri Nao. A les
deu.
Maria Ballesteros, de 69 anys.
Agullers, 3, al cementiri Note. A les
vuit.
Antoni Canet, de 2 anys, Bot, 8;
cementiri de Sant Gervasi. A les
deu.

1 Cta.'

Brusselies

Creats aquests Bons per escriptura de 29 de desembre
de 1925, ultra la garantia generad sobre l'actiu de la Sacietat, el reemborsarnent del capital i el pagament d'interessos han estat garantits per la casa Solvay i C.', de Brusen idéntios terselles, en la mateixa escrip ura d'emissió,
mes que per a les Obligacion - de Mines de Potassa de Súria.
Llur valor és de 500 pess »tes cada un, i l'interès assignat el ti peg 100 anual, lliure d'impostos presents, i porten
cupons trimestrals vencedor, a i de gener, 1 d'abril, 1 de
julio! 1 1 d'octubre de cadamy. El primer cupó és el de
d'abril propvinent.
S'amortitrar an en e: termini de deu anys, i es podrä efecdurant els
tuar et reemborsament per rescat a la Borsa
cinc primers anys i despré per sorteig, a raó d'una cinquena part anual, a partir d'dquella data.
Els Brines afiançadors d'aq testa emissió ofereixen aquests
10.000 Bons en subscripció pública, a MOL irreductible, a
partir del dia ii del corrent, al Opus da

95 per WO, o sien 475 ptes. per Bo
A l'acte de la subscripció s'efeCtuare el pagament Integre dels Bons subscrita contra Iliurament dels Mole definitius.
Gener de 1028.
LLOCS DE SUBSCRIPCIO
Banca Marsans, 8. A.
Seeletat anbnIma Arnús-Garl
Danos Busquets, 8. A.
Garrtga Nono» Rebote, 8. en O. Pille
de F. Mis Illardi
Sane de Ostaluey•
Soler 1 Torra Germana
Jover I Companyla
FILLS DE MAG1 VAL.L8, BOSES 1 C.', RANO DE PRESTO»
1 DESCOMPTES, NEBOTS D e. PARASOLS I C.', BANCA
S. A., NONELL GRANARE, RANO URQUIJO OATALN.
1

•

BARCELONA
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE itik,uNtvERsITAT
Horca d'observació: 7, r3 i ¡8 horca
1,025'9 Milibars.
kä, zaroetre
iv de la mal • 770 . 9, 771' o, '7695 milimetres; 1.027'8, 1,027'9,
a zero i 21 nell
m
LL'o, 102. (humit) s
- Termärnetre a l'ombra (sec): 9 . 8, 13 . 0, 11,5. - Terrnómetre a l'ombra E;STC.
Velocitat del
del vent: ÑW.,

Egipte, 340 pessetes.
Filipines, 340 pessetes.

LA SELVA: Boseh 1 ()Molla, Jubert
GRANOLLERS: Sano de Oranollerp
REUS: Bino de Reme de D n soomptes I Preste»
RIPOLL: P. Sunyer Ferrer
SABADELL: Bino de Sabadell
TARRAGONA: Sano Come . olal de TII.PagORIL
TERRASSA: Sano Comerofril de Tensen.
TORTOSA: Sano de Tortosa
VALLE: Bario de Valle

;DEL
- DESFALO DE TELEGRAFE

- 111Ell MUR AIXI
tè la inimitable MAGNESIA

Brasilers, 104 pessetes.

Paraguais, 015 pessetes,
Vereule;a, 115 pessetes.
Japonesas, 2'93 pessetes;
Algerins, 2710 P er 100.

14".t. n ,1

711.

er

Bolivians, 240 pessetes.
Colombiano, 62 0.
Peruans, 24 50 pessetes.

amb la garantia de la raó social SOLVAY

1

ea:n-

Francesos, 27'35 per r00%
Anglesos, 3433 pessetes.
Italians, 2870 per loo.
Belgues, 3220 per roo.
Suissos, 13685 per loe.
Portuguesos, 0 . 35 pessetet
Alemanys, 1'69 pessetes.
Austriaco, 1 pesseta.
Txecosloviquia, 2096.
Holandesos, 284 Pessete,
Grecia, 875 per loo.
Suecia, 189 pessetes.
Noruega, 143 pessetes.
Dinamarca, 175 pessetes.
Finlandia, 17 05.
Romania, 3 . 20 per roo
Bulgària, 4.80.
Turquia, 3'60 pessetes.
Estats Unos, 7 0725 pesseteu
Careada, 697 pessetes.
Argentina, 293 peseres.,
Uruguais, 725 pessetes.
Xileno, 0'86 pessetes.

CAFES

‘

"

U'aß.

t

BANQUERS

Més ferms els preus a tots els
arercats. Com que els canvis de rnoneda estranger i or estan alto, les
transaccioas tenen tendencia a pujar,

CA3SA DE

D'suaoPA

CsiZ
37117A----Lezit;e141

m'a DINSte,"a

SOLER 1 TORRA Gm""

SUCRES
Quelcom encalmades les operadons. Es donen facilitata per adquirir partides. però els preus per al
consum no han sofert variació i continu a els següents preus:
Mel, de 148 a 150.
Terciat, de 152 a 154.
Centrifuga remolatxa, de 158 a I60
Quebrat cla, de 159 a 161.
Grane t s superiora, de 161 a 163.
Blanca primera retinats Nova
York. de 175 a 177.
Terrós P. G. Aragó, de 166 a 168.
Idem P. G. Andalusia, de 175
1 177.
Blanquilles, de /60 a 162.
Pilons, de 183 a 185.
Tallat. de 195 a 197.
Preus per pessetes els roo quilos.

de

&ik.t
yi AM
Airigosepaca
T.-arruActo
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Presas

SANO INTERNACIONAL D'I AM/ETNIA ooninto
A la Besa Central de IMUIPIE I S imule nsel',

Pi;_ar Pitó, de 6 anys, Cainpoamor
29, al cementiri d'Horta. A dos
quarts de deu.
Miguel Ordóñez, de 52 any's, liassetge Orient, 29, al cementiri de Sant
Andreu. A les deu.
Josep C. López, di any, Toírent
de -les Flors, rir, al cementiri Nou.
A les deu.
Roc Vergés, Vevgara, 3, al Gentil tiri Nou. A dos quarts d'onze.
Josepa Virgili, de 16 anys, Sari1S6,
i tz, al cementiri Vell. A les
onze.
Josep Sopesa, de 40 anys, Moles,
22, al cementiri Vell. A les deu.
Magdalena Garcia, de 67 anya,
Bruch, 69, al cementiri Nou. A les

nou.
Concepció Rius, d'un mcs, Sant
Andreu, 388, al cementiri de Sant
Andreu. A les den.
Jotas Puig, d'r any, Cases i Amigó, 39, al cementiri de Sant Anl
. -oren.Alsvid

Lo i 03 de l'estaLut.

P3 aprimar
d Madallie X ' faluschixu
de
Gracia,
127
127, Passelg
-L'ALMANAC DEL "SIGRONET"
Dijous apareixerà tAlmanac del

El . Club Excursionista de Grecia

anuncia per a denla els següenta Retes:
Visita al Metropolitä Transversal:
Lloc de reunió: A les deu del-mati,'
davant de l'Hotel Colomb. Aquesta
visiia es la que havia d'efectuar-se
el dia 26 del proppassat mes.
Excursió a Sieges. Hornenat ge w

Ahir al matf el jilige de I'lloepltal prengii4 naves declaraCARLO ERBA (amb una despe- cions referent a la defraudachS
as de 3 cèntims), netegeu suau- de la Central de Teli•grafs.
Declararen un 'cap 4e Negoment els vostres intestina, i tos-.
nifiqueu el vostre estdmao.
dat i quatne funcionario ele
A les larmecies a Ptea. 160 guata, si he' no sanen res d e trt
el fiase&
defraudad& parlaren de la desPer als nens OLA BICI ERBA, organització existent a lee ofisense olor ni sabor.
oines.
Insistiu a demanar la marca
El jutge dicte Sine da proces()ARLO ERRA.
i prevé contra el funServei cristal' de Baccarat i sament
cionad Viseasitls..wimporsat auVal S. LaMbert, les tases millar, tor de la eldfrandaciá. astrigruttit'.
• assortides adrt Lluis INglada,
responRambla de les Flors, 8, 1 Ronda j II 426.000 pessetes lper
dre de la reapsmaabi ilet civil.
de Sant Antoni, 5.
A ia tarda. Pi lutge junt ea*
Jrcursionista Eula- l'advocat de l'Estat une a.•
Grt EDemä e P7plienc efectuará una visita a la eimat 'frenó par prende% derlartaidid
Viseastilloa.
vella i a la Catedral, conjuntament
Sembla ele' *ti Importante
amb la secció, fotográfica. Reunir), a deelaradiont.
les deu del metí, al local social. ,
Respecte a Voltee deringut, as
cap determi"EL BORINOT" - jutge no ha proaarr
tl,
nació,
lis sortit el número 111 de "El
Borinot", setmanari illustrat de literatura i d'humorisme. Porta diferents iliustracions mieses i entre
altres coses de text, ÇO que segueix:
"Russinyol", per la Redacció;
"Bella estona ponentina", per Mossèn
Lluís G. Pla; "Els 45 anys de "La.
Vanguardia", per Xeix; "La tartana", -Concurs de peus de dona";

"De promesas i canas", "Del ball.
conet estant", "Volees", per Petit i
Pataud; "Salutació a Cadaqués" (poesla), paz liar.orneu Bala:aló; amena
tarjo bibliogräfics. /jet' Jordi Arque.
Continua la pnblicaci6 de facsímils
de diaris i periòdics apareguts a Catalunya d cent anys enea.
- - UNA FESTA A L'INSTITIST .

Santiago Russinyol. Per a detallo, al

Club, de sis a nou del vespre. Itinerari : Vallcarca, ermita de la Trinitut i
Sitges. Sonata pel Baixador de Gra-

FEMINAL
Amb motiu de la benedicció de l'altar regalat per la senyora Pérez, vi-

Assenyalarn enta per a avui
AUDIENCIA TEeRITORIAL.

Sala primera.--7S ,rat Fetos de
Llobregat,-Majorquantia: MaM)ruenuel Mir
()mitra.
.
VOL •.• ,

Sale segona.---stia.-Ineident:
Franeese Coma contra Francesa
'
Casaciesa.
Sud. - Major quantia:I.Joaep
Botey contra Teresa Gelabett.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Seccid primera. oral pef furt contra Jaume Bru.
Secció segona.- Vilanova.Un oral per coaccions contra
i Unís Arbds.
Secció tercera.- Llotja.--Un
oral per lesicins contra Artur
Canoas.
Un altre oral per estafa contra Josep Grases.
Granollers.- Tres orals per
furt, expendioid de moneda falsa i estafa contra Josep Ldpez.
Dolors Tort i Aguati Martorell,
respectivament.

den de Felip, germana del president
honorari de l'Institut Ferninal, se. e:,
popular schnanari'Sigronet",,.
cia, a les 512 del usan. Tornada al lehrt en aquest collegi ama brillant
Contindrä treballs dels poder i> vespre.
festa en la qual les alumnes cantaren
prosistes Igna gi .Iglásias, Santiago
i bailaren corrandes i danses de la
Russinyol, Jacint Verdaeuer, Josep
'Ate la solemnitat de costum va terra, donant gran relleu a la festa la.
tenir lloc a l'Hospital de la San:a
Carner, Apeles Mestres, Joan Maria
cediaboració de les senyoretes Costa
Crcu i al de Sant Pau la repartició
Guasch, J. Riera Ber,ran, R. Surila veu de les quals és verament renyach Senties, Pere Coromines, An- de joguines i robes als nens hospiamarcable. La senyoreta Ckmentina
la
festivitat
litzata. amb motiu de
Costa canta per primera volta, detoni .Navarro, .Aureli Camprnany , MclLa campanya
liciosament bé, una caneó, música del
cior Font, Francesc Gay, Eugeni Flo- dels Sants Reis.
de
l'indicat
bel&
L'Administració
ri, Josep Cardona, Angel i Ramon
mestre Salvat i Iletra de la senyoreta
d'Africa
aquest
motiu,
es
amb
•
fic establiment,
Garriga Boixader, Manuel kokh i
Emília Fumó, directora del collegi.
cotnplau en donar les mes expressiTorres, Doniènee Juncadella, Aguilecaneó que tant per la 'letra com la
ves gràcies als Sants Reis que amb música fou justament elogiada i aplauta, Pere Saben i Morera, Vicenta
AIIIR VAREN ARRIBAR UNS
Andrés Llobet, Erra Graells Castells tanta profusió han obsequiat els po- dida per l'escollida concurrencia. ve
bres malaltets.
e.
A mes. com a prova que en mig de QUATRE CENTS SOLDKTS
i abres.
D' ARTILLERIA REPATRIATS
Estarà illustrat pels artistes Ariet,
les alegries d'aquests dies les nenes
Miguel Salvailla ha denunciar que no obliden les malaurances deis poAhir, a les quatre n le la tarda,
Vinaixa, Robert, Urda, Niel, Parets,
de casa seva, carrer Olmedo, li han
arribaren, a bord del vapor "A.
Ernest, Moreno i altres.
brets, van gerar a merar als vellets de
pres joies per valor de 6 00 pessetes. l'Asil de les germanetes robes, aliCola", de la Transmediterränia,
procedents de Larraix. uns 1110
menta, galeses i tabacs, a l'ensems que
JOIES, VERITABLE MARIO.
Antoni Oros, que vio al carrer de un xie de l'alegria de qui és plena
soldets d'artilleria, amb ele sima
I objectes usats do totes descorresponents cape 1 oficiala,
ates. laten fix. Tallers, núm. 41. Sant Pau, ha denunciat que ha fugit la seva feliç infantesa.
la seva dona i un rellogat 'amb un
pertanyents al printer regiment
fill de dos anys i els diners que tenia.
d'Artilleria de Muntanya.
BALL AL CO. R. DEL POBLET
BERTA SINGERMAN
Al moll de 'Barcelona. on
Avui, dissabte, a les deu de la nio,
L'AUDICIO
DEL
DILLUNS
AL
té
un
magatzem
atracà l'esmentat vapor, hi haEsteve López, que
INTERPRETARA
"LA
tundra lloc a l'espaiosa sala de testes
GOYA
via diversos fepresentacions eti.
de quincalla carrer de Provertea‘ha
HERMANA AGUA", D'AMADO
del Centre Obrer R. Republicà del denunciat que MancI de viatge, deidale i una banda de músiAa.
Poblet un ball organitzat pel Club
NERVO
Fora l'Estació Marítima espexant encarregat del magatzem el seu
Deportiu Victòria de la F. R. R. del
t,
tindrä
í
Dilluns, a les deu de la n
rass a els repatriats bastant pagermà, i en tornar s'ha trobat que
una
nova
audiclo'
Camp e l'Arpa, a benefici dels jugabilo. integral totalmen1 per paarnb 2,500 pes- loe al teatre Goya
dos que han ingressat a files en el aquest ha desaparegut
poitica de Berta Singerman..Com
rento 1 ambas dels repatriat.
reemplae del present any; aquest ac- setes.
en les audicions-anter i o r s, el proFet el desegabareament, els
seliecid
de
doeriell
te será amenitzat per l'Orquestrina
conté
una
esmentats mobittte seseen al
grama
deid
Joma
Roca
ha
comerciantEl
jazz - band Barcelona. En aquest ball tenir el dependent Josep Sänchez, acu- de diversos generes i de diverses quarter del carrel del Comerç,
hi haurä exhibició de balls moderas
èpoques, destacant-se el poema
on t'oren rebuts amb diversos
sant-lo d'haver pres objectes valuats
per la popular parella Cesar de la
crits i manifestacions d'entu"Hermana Agua", d'Amado Nervo,
en 1,000 'pessetes.
Riva.
que oaupart tota la segona par:
siasme.
Aquest poema, considerat coro Cobra
MEMPAFEREN
HABITACIONS
de
Tancant una finestra, l'aprenent
del poeta mexicä. es compon
Sant Miguel, 4 cabdal
tocinaire Ar.toni Servat Ginestes, ele a 15 ptos. Font de
dels següents troasos: I. A quien va effleeeffleweaec-64444.
Casa
la
Ciutat).
(darrera
de
disset anys, es causi una ferida ina leer. IL El agua que corre bajo
cisa a ravantbrac esquerre.
/a tierra. ¡II. El agua que coree
Català:
EXPOSICIONS
sobre la tierra. IV. La nieve. Y. El
Al carrer de Mallorca, cantonada
Avui, dissabte, a les sis de la tarhielo. VI. El granizo- VII. El vaLA PUBLICITAT
Balrnes, un automòbil atropen& a An- da, s'abrirá l'exposició Russinyol-Ca- por. VIII. La bruma. IX. El agua
is el teu diar i
de
setanta
vuik.
Grau,
Parea.
,
a
la
Sala
tònia Manyes
multiforme.
sas-Claras só
.er fl 7 7
4.4•
anys. Li causi la probable fracturr
Gerrnaine R. de Pujula presenifde l'occipital dret i commoció cere- la eis seus primera treballs d'orna
=nació casolana. catifes feces a
bral, dé pronóstle greu.
nik de punt anusat, a les Galeries
s
HOME HORT
Dalrnau, del 5 al 15 d'aquest mes.

FUNERALS
Dolor" Comidas Vi:alta. vklua
Francesc Bienio Magallón, que
d'Antonl Rosselló. Morí el dia 31
se sentí
de desembre. Avui, a dos quarts anava amb la seva esposa,
la
d'onze, a Sant Francesc de Padua. maialt i entri en una farmäcia. A
Josepa Jofre Hernändez. Morí el poca cateas va morir-hl.
•
di& a5 d'agost. Aval, de den a dotze,'
" Raistant d'una tramvia uns descoMieses a Pompeia.
neguts, que segons sembla Ii volien
Assumpc16 Baffle i Amell, Mea
prendre la cartera, donaren una culde Frederic Cros i Picó. Morí el dia
pe» a Jordi Balague,' Eand, denZO de desembre. Avui, a dos quarts
d'onse,./ajt i.enckgpsite ?ileso a tanta quatre anys.
Es cast ferides al can.
r soeseeisia
Ernest Crines 1 %Amaba, vidu de
Zoh Bergnunt: Morí el dig : 23 de
. 1i LkikVE L.LA D'hikA"
desembre. Avui, a dos queda, 4',on"La %MIL ¿'Ata" 'Adiaste setre, a la Caéis
mana publica la primera part de "Els
.„ de Caritati,
7
,611..n
. tres atueinets",' la novella mitra 'de
• " ARIVICEEARTIV4:Crk,
Joan Puig i Ferrater, guanyaddte del
Ibracese Donabas& i
en el
ii el dia 9 de 4eler de, 192,5. Avui, de primen prent 6 500 Pessetes
Concuri Organitzat per '<asesta pudeu as dota, mhäde a- Santi t (atia
blicarib., "Ele tres allueinats" es, la..
de la Mar.e--9tó
bra cabdal del famós tutor Até
Teme 44001ilneadWeiredr i
dona. Mor( el-die 3 de gener de dama . esiamerada » i • ami dientlidistper
-matnperl!vdciaom
c
itAtI4
31304),
141.#11
192,5414,0111
lavativa.* n 41'bibet tteteretellas :, aa
sw-vist 1 ,atemmire
‘aertlai
•,* t't1ltle ...e/M.1>V S>e.rsint11
•

LER ANQUERS
1 TORRA G.'
A•

FESTIVAL A SANT ANDREU
L'Ateuen Obrer de Sant Andreu
de Palomar celebrarà un festival a
benefici de les Escoles de Música de
les secciona de senyoretes i nois de
l'Orfeó "L'Eco de Catalunya", diumame vinent, a he cinc de la tarda.
Es posanä en escena el sainet "A
cop calent" i la come" "El que no
vtdguis per tu...".

Després hi haurà Ui comeeit per
Veteó "L'Eco de Catalunya" 1a la
,,d1Mbeció del mestre En Josep Magia
amb la cooperació de
• reanserrat Rotllant.
la senye.11s cantarà : "El cant
Millet, "Lliçó de solfeig", Coa; "Les tres flors", Calduch;

de Nadal", Llongueras; "La
a" i "Les flora de maig", Cla"Canee de taverna", Mendelss"Els valles", liardnez; "No
"••

44,
D
RAM IIIL‘A ESTUDIS. II i 13 BONSUCV-"+,

NVCrO . CIEM ELS CUPOS
(del i g ESOR 5 per 100
TEMBO?' fi

EXER 1 4 de FEB1163 ?ROPIINENTS

nifiES BE LLOGUER
Citan gt1111148SkDk
1 uelea:
ercioneßstscie %espeis sliettree ea2:b
¡Ara %te curtztuto

c

REC6IKANEIA E§PECIALMENT ALS NOSTR
CASES QUE ANUNCIEN A
LECINRS

es

Dissabte, 9 de ganen de

Oraitralabkallgra:

Med ia ti

dote

taita del ThsU a

ga

lee
les: tia de la

.Dartale Maria. —laudo del
~tules . Car de .)aaria, a Sant
Jaba. • .: •

4'

Aderadd Nootitita.—.TOrn de
Satit •Jotep 61141:
Velillo en ettfrail da les animes del Pitrgetbel;-:-Torn del.
Sane Angola I Sant Vicente de
Palja a la cabete de l'Elabore!,
núm. 155 (Griela).;
.
Ibleallr,
El blebi sopedinter: ha tingut
a /S dlepeeer gire eh ele dies
26 - al 30 del eg rint a l'bera
ecoetumada, s 'e fe/aten. In Re
-minarCoels, akmens
dele preverte ondee ala anys
1521 al 025, d'acord «ab el
programa publicat el di& 30
d'abril de teta.
Es prevd ale interesante que,
en el primer dia desimens, es
presentaran solament els preveres de l'any 1521; en el segon,
ele de Pany 1922, 1 alai Buceeseivament.
— El doctor Miralles ha assistit al Sara. Recolliment que
han tegut els sacerdote a l'eaOída de Samt Felip Neri.
— Al Seminari Coneiliar
salan reunit en Tribunal de
Sinede per a la renovaeld de
Hin:mies mirdsterials.
L'han compost el canonge
doctor Carlee Cardó, el rector de
Sant Jaume, moteen Gabriel 1111:4, I el proftessor del Saminari
doctor Estere Xene.gal.
Ea !roba greument malalta al Colleg1 Misia de Sarria,
l'ilhastre jesulta P. Latas Pulgares.
— Ha **Let. nomenat Obrer
de la parrbque de Sant Feliu
de Sabadell el senyor Josep Argern! 1 Lacoma.
PARROQUIA DE Sisan JOAN
BAPTISTA, DE GRACIA
Doma. dla 10 de gener, feota
de la Sagrada Familia, a les
aun., Misal de Comuna!, general
amb platica preparatbrle pel senyor rector.
A les deu, ofici solemne, cantat per la capella de la parròquia, sota la direee16 del mese% Pare Sola, 1 serrad pel renomenat orador sagrat R. P. Plus
d'Igualada, flamea
A dos quarts de sis de la tarda, el sant Robara Trisagi a la
Sagrada Familia untat per l'escolania parreqnlal, «melca; del
darrer dia de la Novena, 1 sermó
pel (lit orador sagrat. Sacabana
amb l'adoradó al Nen Jesils.
l'INERCIA PARROQUIAL DE
NOSTRA DONA DE MONT-SIO
Demi, clinmenge, comeneari
la primera misst a dos quarts
de set, continnant despres a dos
quarts de aula vuit, dos queda
de nou, nou, deu, onze, dotze 1
una.
Es predican durant les següents mistes: a les nou, punt
doctrinal en catee: t les deu,
hornilla en casete; a lee once,
hornilla en català; a les dotze,
conferencia teològica en estala,
i a la una conferencia teolbgasa
en castelle.
Els dies feiners hi ha mieses a des quartß de set, dos
querte de vuit, vuit, dos quarts
de nou, nou 1 once.
SARTVARI DE NOSTRA DONA
DEL CARME
(Paree Oaemelltee)
Doma, diumenge, segon del
mes, le "Setmana Devota" del
Carne celebran la seva fasta.
A les atta del metí hi haurk
missa de Comuna!, general.
A la tarda, la fundó comencara a Iee sis; exposat Nostramo, es roseta remedó al
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CROMA SOCIAL

ELS TEATRES

LA itosict

Niels

•N
•. m
2 \••..

/ LI EIQUISID1N
/ CANÇONETIST1
MERCE SEBOS

ce

•.

'alm ei untan el- Ti*.
Medita 1 es taran si,
.zdr oloIe4s oeatams
Predleark el Pare Miel, del
E. 1. C. D.
1541161111.11, 111 de Mala! MI«
Desprde da la reserva Aria.
rilteark le protleallit per l'inteA 1111 1 i'30 del niatt, sortea
rior del temple, I ea flnirt amb dee deleiteadtm del Pamela de
alampe a la Mere de Den del . Gracia, cap a finges, del tren
leisteis! que 'portare En SanCarme
tiago Itteelpy01, ContIta d'holle)!
1 'muerdo aeompanyament.
masnamestseatemema~mme
A les 11'09, arribada a SILges. La comitiva, rebuda pel poble mamerto, ...m'aminore, terne l'ordre ja publicat., cap al
.......... •
Cau-Ferret 1 enoontorns. A la
ploma
de tta Joan el poeta Josep
zez. RETIR OEIRER OBLIGATOs
Maria
dd «agarra llenare a l'hoRI A GIRONA
l'ofrena de Catalunya.
El Patronat de Prevalió Social de menatjat
A les 13'30, dinar d'honor a
Cataltroya i Baleare, en complimeat l'Hotel Subilla Lalferlre a l'hode ¡'article so del reglement general menatjat 1'111118LN, presiden', de
del Règim de Retir Obrer Obliga- l'Ateneu Barcelona En Pompeu
tori i de las normes de procediment Fibra.
A les 11; la cobla La PrinciOxides per l'Insti gue de Previsió, ha
convocat lea amoeimions patr o- pal de Barcelona donare una
&
adietó de sirdenes fine • les
nals 1 ob
dele rama de nitre. sino
de la tarda, al pasad( de
da i confection en general i de sala Ribera, que presidelx l'esbateria i eapardenyeria, alai com ele tatua d'El Greco.
patrona i obrera o obrares no ata
A les 17'13 , comlat de l'ex.,
sodate de la tinte de Girona, a les pedloid artiatica, I tornada a
reunions que tindran Roe diumenge Barcelona en el mateix tren esvinent, die co de l'anual, al saló de pecial.
A (es 20, gran funoid de gala
misiona de l'Ajuntarnent de Giroteatro Romea, on es repreOs, a lea dotes i a dos guares d'una al
sentaran les obres mestres de
del mati, respectivament, a fi de Santiago Russinyol: "L'ame del
designar la eorresponent COMbSiÓ senyor Eslavo" 1 "L'alegre que
Parleria de cada rana que Mea pasea", amb el concurs de la
de determinar f"obra tipos" (o si- primera tiple ,enyora 13ngatto,
gui la feta ne una jornada legal del cor La Violeta de Clave I
per un obrer de produeeld m'eje) o una nodrida orquestra. El eonel • salaaatipus" (o sigui el que el junt de l'obra anea sota la batuta de l'autor de la mieles,
dit obrer gene; en l'esmentada j orl'eximi mestre Burlo Morera.
nada), base' de la quotaaptitja paMelilla a la dita fundó de
trena! per als obren o obara pren- gala En Santiago Russinyol.
fetaires deis reseectaie rime, en re
el Retir Obrer Obligatori.-laciómb
, L'OBRA MUTUALISTA
La aloca, Mutual de l'Atesten
Obrer Martinene ha organitzat
per a aquesta nit, a les deu, al
salé teatro del oda estatge seROMEA
dal, una conferencia mutualista, la qual ha antat ~fiada al
El gran prestIgi artistas de
president de la Institució Obre- Marie Leeonta i• d'En Fernand
ra de la Quinta de Salut L'Altea- Ladens ha Confinan que només
ea, N'Enre TOrmd, que tractark anundant que actuaren a Barel tema 'Que da la Quinta".
Cebona la nit del 15 del correrla
La dita conferencia une com. moles persones de la Colònia
Vetada amb la projeceld de la F111109$11, a l'ensems que alpellicula del Palau de la Mu- tres de la nostria distan Ida botualitat.
na eocletat, anessin *1 teatro
a sollieltar looalltata per
MIIInguimmamg aRomea
la dita funcid que, a jutjar
per l'entusiasme despertat, ha
de resultar brillant.
afile. Leconte, protagonista
do la suageetlya obra de Croeaet *La P
Ile", en fa una
originad creaold, i compartelx
CONCERT A L'OREE°
amb M. Ledo= i alees
GRACIENC 'aneto que ele acompanyen en
En el coneert que a aleteo el repartiment i que assoleixen
deis detingita mestres Ida von un conjunt admirable.
Larieh i Tomas Bux6, tIndra lloo
Marie Leconte, per complIr
a l'estatge social de l'Orfed altres compromisos contrets
Gradeno, a dos queda de cinco que no ha pogut desfer, nomes
les ende avantatjades delxebles podas donar una eran reptet algazul ex-delzebles del& es- sentaold, tal com hem esmenmentats professors executaran tata la un del 15 del corrent.
a eant i a plano un seguit de
ELDORADO
ben elides composicions de
Ami, diettabte, celebrara la
as. Gade. J. 5.
Mendelsohn,
Bach, Beethoven, Tauber!, Schn- viva "acirate d'onore" Mercè
mann, Orleg, Dvorecat, Buzó, Serás, 1 demk s'aeonstadare del
Chope, Schubert, Mozart, Ra- públlo
programa seleceionat serh
y e!, Albeniz, Gluck, Brahma 1 Elmillor
del ami reparto/1.
Strauss.
Ene tornaran a delectar els
ELS CONCERTS DE VORFE0 celebres
11Hiputiencs
rusos, que
GRACIENO A ELDORADO
no fa molt constituiren a ElPerseverant l'Orfeó Graelene dorado t'aireado suprema de
en la celebrada de les aoves Barcelona.
tradieionals temporadas de «MLa !rompe que dirigeix el docarta popularß al teatro Eldosimetrie Andre Toureheneff, derado, de a les &Cabales de tot butara dilluns amb el stands
el referent a l'organitzacid de de revista 'La& muñecas de Pala serie dele corresponents
rte";
len>, que som, la querNo dubtem a &asegurar que
ni amb un importan! *Atea' la presentació dele lillIpntienos
matinal el dia 17 del mes ac- russos en aquest ram de l'art
tual, que s'escau en dinrnenge. estänic será un esdeventment
S'exentan en el dit acta inau- artfitle.
gural un escollIdiesIM proTEATRE BARCELONA
ma de canean'.
Toca al Sea tinte l'aetuaeiti
de la companye de RIcard
md-naeo 1 Pare Zorrilla, la qual
s'aeomiadark dimarts.
Dame, d i umengs, tarda i nits
AQUEST NUMERO HA
fan Sirad-Raso-Bataolen" una
de
les seres genials Creas:11one.
'
PASSAT PER LA CENDimana debutan la compa.
n'e Carme obena amb la preSURA COVERNATIVA
ciosa comedia en tres actos de
-••

hienden exclesivameat ea
teces marca
8Se >4.
11‘.
e

Oregori Hertaties llierta, "Suelte de . UM Mob. de agosto".
debut d'aquieta oompanyla
oferte la nevetat gene af al a gadora per cera que maltesa la
aeva tonende de emulaat de ra111Mol Partida Cerraste Oliver
Cobstia.
UNA ESTRENA
, diumenge a les cine de
Done
la tarda, .'estrenara a la sala
La Flora (Nàpols, 215), el salnet de <menta» motorlatea 1 es.
tinejants Ciroutt de Llenar o 'Argentan', torra de
easamente", original de "Joan
Baroolona", sota fa dIreoció de
l'actor 1 director gansea Garraf i l i I arnb la cooperacid de la
primera «tau senyoreta Forneta
La funda t'emanen amb el
divertit 1 aplaudit sainet de
Castanya I A. Roure, "El parta, del dlUmenge".

El traitplreasec de Ripoll
a Peletera
El ferrocarril Transpirenene de
Ripoll a Putacerela ha establert un
nivel de viatgera equipatges i meta
cadrles a gran velocitat, entre l'estacid de Puigeerdi i la seva

el

en eombinaei6 amb la Com
del Nord. En coirseqüen--panyi
tia, s'expendran bitllets directas
des de las estaciona de Ha:relegaNord, Vich, Manllen, Sant Palio de
Torelló, Ripoll (Transpirenene), Ribes i Átp-Urtg a Puigcerdi-Vila o
viceversa, utilitzant el ferrocarril
del Nord fina a Ripoll; el transpi-

renenc, des Saquen flor a Puigcer.
di, i els automòbils que en combl.
nació unb aquest ferrocarril té la

societat Alaina-Graella d'auto-trans.
Pcrts

Abel matee les estaciona del ferrocarril Transpirenene i les de la
lela del Nord 1 les seves combinades admetran teta mena d'expedtdona a gran velocitat arnb destina-

cié a Poigeerda-Vila. Igualment el
D. C. de Puigcerdi admetra expedidona amb destinació a les estaciona

del Tranapirenenq, Nord i les seves
combinada.
Per Reial ordre del dia o de de.
sembre dart en ha estat aprovada per

CRONIC1,DE
afks D'ESPEXANTO A
L'ATENEU BARC.ELONI

Cada diumenge, ¿'once a dotze del
mata tintín lloc a l'Ateneu Barcelen( un cure d'esperanto, que Per

d'aprendre'l en quiere Iliçona.-rneti
El senyer Del(' Delinee en será
el profese«. L'acte inaugural d'e
quest cura se celebrará, avui, disaabte, a les deu del vespre, al gran
saló d'actes de l'Ateneo, Canuda, á
Ei prendran part ala doctore Terres
Carretes, Bramen, germans Gran
Catee II abre. personalitats.

l'Ateneu Enciclopedic Popular, dilluns villana a les den
de la ala donara En FranCeeo
de P. Boye, director de l'Orfed
Vilafranqui , una conferencia
pali ll os sobre '' Folk -lore dele
balle, densas, comparses 1 quadros hietbrics del Penedès",
Abans de la conferencia es
Ilegtra un proemi, diera per a
aquest tete per Palustre poeta
ApeHes Mestres.
ACADEMIA CALASANCIA

Ea la sessi6 privada pue l'Acadimia Caltsancia celebrara avui, diasabte, dia p, a ass guares de vuit del vespre, l'acadèmic En Josep Abella Bruguera, donará una conferencia sobre
el tema: "Comentario a l'anide segon
del Codi Civil".
" ELS DEURES DE LA DONA"
•
dissabte, a les set de la tarda,
l'etcriptora argentina Na Vietäria
de López Alonso, doman a l'Ateneu
Barcelonis una conferencia pública
sobre el tema: "Ele deures de la dona
&van la patria".
LA LLENGUA INTERNACIONAL
ESPERANTO :: INAUGURAL DE
CTJRS I EXPOSICIO
Avui, dissabte, a les deu de la vetfia,
tindri lloc a l'Ateneu Bareelonis, Caanda, 6, hatte inaugural de l'exposició
i cura d'esperanto en la postra primera entitat cultural. Cortejada en
brea parlamente sobre la difusió creíxent de l'idioma internacional en lea
edenes cultural, mis diverses, i lectura de ponles m catali 1 en esperanto de les que iiguree en la "Ratahma

al ferrocarril Transpirenenc de Ripoll a Ax-lea-Thermes, que explota

Antologio", mara editada, re.ait de la
mal sera celebrat en aquest acte

la Segona Divisió de Ferrocarrils, la
tarifa especial local número 13 de

C7ONFERENCIA D'EN CRISTO-

, FOR DE DOMENECH
petita velocitat Per *1 bina re n de
En l'Associació Cooperativa Obrera
minera% de ferro, de manganès, de "El Reloj", Borrell, 233, tindrit lloc
blenda i d'antimoni per vagons com. una conferincia, organitzada per la
pl.ts de ro tones o pagant segons Comissió de Cultura, avui, dissabte,
aquest pes.
a lea deu de la redil, a canee del
El prez per tona I quilòmetre publicista Criatófor de Domenech, el
dama meció titubee! d'aquella mal desenredlari el tema "Fundaci6
Un j a a la de Ripoll As de can pud'una Biblioteca non".
ntea, ant ttn udnitnum de recorre- INSTITUT DE
CULTURA I BIgut de ao quilemetres.
BLIOTECA POPULAR DE LA

ammorium•
La !mugió a la Faceltat
Medicina
Ahir al migdia, preguntat el
redor de la Universitat respecte
la reunid de degans de Facultats
que hl hagnd al Ritz, junt amb
el conste da Gimeno, ha Sil. que
baria estat una visita de cortarle,
No obstant, el seriyor Gimeno
ha comeneat ja la inspecció que
se Ii ha encarregat, rebent a
l'Hotel Ritz monta catedrhtics.
Ahir continuaren les visites.

SUBSISTENCIES
VEIMENTS
Ahir, en l'expres, va arribar,
pro cedent de Madrid, el director
general de Proveiments, senyor
Bahamonde, qui va estar al Gavera civil, i destina de tontorendar amb el general atiene
del Bosch, va visitar lea depenMetas de la Junta provincial,
s'aseabent1 de la saya mana
1 forma en quä té muntats ele

serveis aquell organisme.
La visita del senyor Bale-

monde es relaciona principalment amb la instrucció d'un expedient sobre beta importats.

te.—Diumenge, die ro, a les vuit: Miau cantada de Comunió reglamentaria
de la Confraria de la Mata de Den
de Montserrat
Secció Pennanent d'Educació i Instrucció.—Diumenge, a dos quarts de
cinc: Rifa de figurins i a continuació,
conversa instructiva.
Secci6 Permanent «conceda i
Provelments.—Llista de la sets:sana:
Dilluns, ous "Chambert"; dimarts,
orada "Mirabeau"; dimecres, perdin
amb cola; dijous, fons de carxofes
"Perigone"; divendres, entretenimenta
variats; ditsabte, timbala "Opera".
Secció Permanent de Cerimonial i
Festes.—Diumenge, a les sis de la tandz, Ilicó de densa catalana. El dia TI
del corrent, a eos quartS de set de la
tarda, celebran Junta general ordinaria- Es retornarla l'assist2neia.

EVOSICIONS D'ART

SALA PARAS
ergamma,

11111181NYOL
casas
etaaa.a4

APAT D'HOMENATGE

Ahir va tenir llos l'hpat d'homenatge a Antoni Rublo 1 Vitiet,
per celebrar el viabseim anivetser! de la fundacid dele Estudie
Vraversitarle Catalans.
Assistiren i e'adheriren norabreve personalitate.
Per exces d'original ene veten,

Oblígate a deleite per a dense
una llares nesenya de Pacte.

GALERIES LAYET4NES
COINTI CATALANIS, 111111
Escultura, pintura, Maulees, vide«
1 quina.« antes
Fina al 16 actual

ESTUDI

ARENYES

CORTO CATALANES, 1170
1. 11111RUILLA
Pintura
?Ida al te actual

943IR I ES DA L
Fina al 11 actual

GALERIES mAt mEDi
MIMO DE Mal, NI
11. 1.14412-111011ELL4
toInture
Fea st 16 actual

EL - CA M -Ä-R I N
1111tAirljer
ear1
048
t u Otee lt 1 ti de ganar atoan

\

e ee"

La

mert Malteen da
Strambei

Delire

«MONO..

El jutet de Llotja ha rebut
Un eahort de Beige& oomunieant que una intermite, publicada _pele diario d'aquel, paf.,
referent a la mota de Dolort
Bernabeu, l'hielen treta dele
dele diari fesneesos.
Ara es triedra tina oomunlsaem • r--- ••
ame
se cele l'orlen de la dita lila
formad&

LECTURA

DE POESIES

Dijous passat, a l'estatge de la Federació Catalana d'Estudis Cat6lics,
Va llegir les seves darreres producdone poitiques el jora poeta En Joan
Pont i Anill, essent felicitat calorosaanee per la concurtincia.
SOCIETAT OFTALMOLOGICA

DE BARCELONA
La Sacietat Oftalrnolbgica de Bar.
Mona, celebran la seva sessió mers
sual reglamentaria, dimarts vinent, día
12, a les deu de la nit.
El doctor Gómez Marques, presentarä una comunicació sobre "Indicacions de la dacrio-cisto-rinostomia i
emprament d'aquesta operació en les
úlceras terpiginoses de la cbrnea"; el
doctor Vila Coro, "Un nou procediment operatori del pterigion", i el doctor Duran, "Un cas d'idiocia familiar
amaurbtica" amb presentació de malalt
COLLEGI DE DOCTORS DEL
DISTRICTE UNIVERSITARI

DE BARCELONA:
Per a ami, diumenge, dia to del
corrent, 3 les once del mati i en el
Sal6 de Consells de la Universitat de
Barcelona, esti convocada Junta general ordinaria del Collegi de Doctors
del Districte Universitari de Barcelona, per tal de procedir a la renova.
cid de la Junta Directiva i tractar rot
el que es refereix al proper Congrés
Universitari Hispano-America que hanni de celebrar-se el vinent any de ro27
a Sevilla, Madrid i Barcelona, coincidint ale l'Expoeició Hispano-Americana que haura d'inaugurar-se en la
primera de les esmentades ciutats.

Troballa

gica

arqueoló-

a Eivissa

El pintor delate Eveli Torent
ha tornat de la seva possessió

emeem :4

R T Si!

•01111111 D'ART
•11001~10 weernneone

EL LECTOR DIII,
EL DESCANS DOMUCCAL
Sr. Director:
No 54c contrari al descans
nical i no trobo malament que
periodista, el defensin amb int
encara que penso que en motu
sos hauria d'aun- setmanal i
el comerç al detall se li hauria
deixar tenir obert algunas hores
diumenge al mati, per Esser aque
dia el que ele . obrera, tenen
lleure per compfar.
L'interès que els periodistas tt,
ten per Ilur descans dominical lar.
bt l'haurien de tenir per tot el
e ei palie en general per defense
les llibertats atropellades.
Lies SubiraN
Sr. Director:
En el número del dia 2o de 5,
sembre de la revista catalana "Asia
cultura" he rellegit el notable ir.
ticle del senyor tI. Rossell
"Les facilitats d'anar a vinre a sa
ges", que havia ja llegit a LA Fa
BLICITAT.
Entusiasta de l'avicultura, a
qual m'he dedicat fins ara en fosa.
rudimentaria i casolana, he trobat
en l'esmentat article unes dadas t
consideracions que indiquen la pos.
sioilitat que el5 que vivim a cima:
fent la vida monòtona del funciona.
ri, sentint entusiasme per la vida
mes ¡llore i sanitosa jp l camp, pedriem orientar-nos cal a l'avicul.
tuca, essent el nostre treball de profit per al país, ja que contribuirien
a rebaixar les importacions d'aviram
i d'ous que, segons les dades
des, han de pesar torça en ¡'acosomis de la neutra tem.
"L'avicultura practica—din el
nyor Rossell—no té res de difir:
Com a ofici, amb un parell de irr.
sos, i menys encara, se'n pot saber
a bastament."
Corn i on pot aprendre's l'ofici, i
aprendre'l bé a casa nostra? Aquesta
dS la pregunta que m'atreveixo a fa
públicament a l'esmentat senyot
Rossell o a altres persones que puguin i vulguin contestar-la.
Confiant que, si hi ha alguna estela on aprendre el dit ofici en podré
aprendre també les possibilitats i
necessitats econòmiques no faig
més preguntes de les moltes que
m'agradaria fer, tot i creure que
les persones assabentades podrien
dir-nos coses que, indubtablement,
tindrien un gran interés per a molla gent.
En la creença que una vulgaritzacfió de totes aquestes qiiestions
fóra un nable treball de grans conseqüències morals i materials, s iguem penis de demanar a les re.
vistes de caräcter agricola i també
als nostres diaris un sic d'atencid
per elles, amb mires a posar els
faltamente a una Petaluma catalana.
R. Musti

medieval Torre Rovira, de Sant

Agusti (Eivissa), on Ira trobat
magnífica objetes de l'Edat de

Pedra i fenicis.
Rem tingut ocasi6 de visitar
les riqueses arqueològiques que
ha dut. El senyor Torent ha
passat una ¡larga temporada
dedicat a la reoerca arqueològica.

Indubtablement, la troballa

mes

important,

per be que no

tan nombrosa, ha estat la d'armes de l'Edat de Pedra de l'època paleolitica.

Hi ha destrals, fletxes, punyals, mande, ganivets, puntes

de 'lances, etc. Totes les armes

trobades de diferents formes i
mides, eón en perfecte estat de
estan trencades.
La collecció d'objectes fenicls
trobats, és també molt important. Hi ha llagrimatorts de sache i de terra, anells de ferro i
d'or, una gran varietat d'instrumente de cirurgia, algune-s monedes interessantissimes, arracadas de ferro 1 d'or amb pedrer a , ganivets, gresols, gerres
ele diversos tamanys, algun crani, amfores, plats, pitxells, etcètera.

Una

l'esta escaie! t

La vetlla c:el Reis, el nostre bon
amic Sebastia Sau va organd.r.ar a
Sans una cavalcada que, com les d'anys
anterion fou un emitid.
Els tres Reis, acompanyats d'una
Iluidissima comitiva, feren cap al "Palau del Rei del Calcat", propietat aTai
Sebastià Sau i situat a la Creu Cobeeta, tal on tingué lloc una recepció
amb tota regla, amb parlaments, música, IluMnaries, etc.
La gentada que es reuní davant del
"Palau del Calcat", demostré amb els
seus aplaudiments la satisfacció i
agraiment amb qué, en aquella barriada, s6n acollides les festes que tot sovint hi organitza En Sebastià Sau,
bon arnic dels seus amics i clients.
Cal felicitar-lo per

taire popular

i a ¡'enarcas per la catalanistat que
sap donar a les festes que, per esbarjo
dels veine, orgaMtza lamia Sau.

La chstrucle de les platero mera s de Torres -García

D'objectes fenicia n'ha trobat

una collecci6 abundant i variada. No obstant. com ja hem dit,
As molt mes important la colleeció d'armes paleolaiques.
La mejor part dels objectes
trobats, en la impossibilitet de
transportar-los tots, els ha
deixat a la seva propietat de

Sant Agustf. Perb, per les coses
que el senyor Torent ens ha
ensenyat aqui a Barcelona, ene
hem pogut fer un perfecta Arreo de la importancia de la trobella.
El senyor Torent creu que no
ha trobat pas fots els objectes
que enterra la Torre Rovira; en
tornar-hi, penca dedicar-se ex-

A aCtsEP F. ReFOLA
Distinga senyor: El vOstre
article sobre la destrucció de
les pintures murete d'En Torres -Garra, reprodui,t a LA PCBLICITAT, m ha mogut a dirigir-me a N'OS, qui Irin be ha sabut interpretar el sentir de tots,
per afegir la nieva protesta a
les altres que ha motivat la comissió d'aquest delicti.
Era consta sobrerarnent l'inútil que fóra dirigir-la a qui
atrevit a proposar tal destruccid.
Vostre afm.,
Quelus

clusivament, tambe, a excavarho.

amasas esummusts

2
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A ANTONI RUBIÓ I LLUCH

Buen

conservada. Són poques les que

LA pI N ACOTECA
•

sociada 1 especialment lea del grup
exuareionista ide prestada d'assistir-hi.
El ela le del corrent, acabe el termini d'ineeripci6 per obtar al premi
"Marta Parece i alter, creat pel
Comen directiu i les Seccione Permanente de Religi6 1 Culte i Biblioteca
Circulant i Pública per a premiar a
la lectora que per la selecció de 'libres
duraiit l'any sen faci mereixedora.
Secció Permanent de Relació i Treball.—Es prega a tetes lee senyoretes
intentes a la Secei6 de Bona de Tre_
ball de l'Institut de Cultura l'assistenda a la Junta general que la dita seoció celebran ¿ema, diumenge, dia to,
a les lotse del matí. Es procedirà a
la renovació de càrrecs i sera explicada la nora organització de la Sació
per la presidenta de l'Institut, Na
Francisca Bonnemaison, vida Vera -

DONA
Secc16 Permanent de Religi6 i

.1•n•nn

HA ARRIBAT DE MADRID EL
DIRECTOR GENERAL DE PRO-

Suda Permanene d'Eagorta i Exeuritmia—El dia re del corrent, a les
den del load, memos Sudó celebrara
bata general ordinaria. Tau lea di-

per la "Pontificia Scuola Supenon e de Música Sacra in Roma", judicis critics de la pretil-

ELS LLIBRES

sa romana i de diverses personalitats; Mata dele eenyors que

MOMO Di 1111~1111.
1Immattentate melatata *MOR%
PL111171111.111/1112111.
lapOsle10 ~mamut

L'Orfeó Catete acaba de publicar un Interessant fasciele de

contribuiren a les deepeees de
reactiva. eta., etc.
Obre el labre un bellissim
prefaci del mestre Malea titulat "El tienta del romiatge de
l'Orfed Catalk", que resulte en

CASA COMAS I C.5

'afamas, que tonta la retada detallada de la memorable excursi ó a la Ciutat Eterna, illuetrada amb nombroses croquis de
l'artista J. Rennrt ainteressants
fotografies, reproducció del notable diploma ofert a l'Orfed
de li tarda de tiene, diumenge

tori ben digne de la importancia, d'aquel:a magna exeursió.
El faseiele, que es yen al
aren de tres pessetes. poi ndquirir-se a la consergeria de
I Orfe6 Catad 1 als establiments
Mangan Cía:sales Layetanes,
Ll ibre-$s Verdeguee 1 Unid Musite' Etinanvola.

URAL I TA, S. A.

~MIS BE 1111~,

EXPONC11111311181111M1 T

reanterse regar

6ALERIA MONTLLOR
•••••,% • (de”..., Illasemen
•Upaste%
IN,PlaaMIN
reaten/1a

L'OMITO CATALA A ROMA

150 pagines, tirat sobre paper
"aotiohd", amb portada de Joan

conjunt un

document-recorda-

pissa bte, 9

de

•". -111 PUBLIGITAT

gener de 1926

FiitEdS
EL GOI?LOtilia
-liest gis eebregiordne .és l'éteaotnia, i
que « a • ella heza de 99....mr.ar la not.
‚res esforcos en termes de convertir - le
princeuer.rad. <Usar d'apesta
situació, puix el problema del adarme
•••
afortunadament s'alinda i encarrila
•
cada dia Malee. .
ENCARREGA
'ACCIDENT AL MEROPOLITA
SEGONS UNA NOTA DE LA PRESIDENCIA, LA COMISSIO
La responsabilitat del Regent : La compile tat provada de seu home de cien! dingt
DWERSOS FERITS
DICTAR EL REGLAMENT PER A L'APLICACIO DE LA REFORMA
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passat
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TRIBUTARIA HA ACORDAT OBRIR UNA INFORMACIO PUBLICA
La contessió de/pflacep Windischgraetz : Les derivac.ons de f afer
gracia a la finja del 3.1etropolita
Ei que diu ta premsa francesa
•
Ventas-Estació del Nord.
les persecucions injusdificultats
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Sena
un
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de
la
tarda
que
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NOTA DE LA PRESIDENCIA
tas sois causaran efecte in l'esperit quan ka arribai a l'estació que coParfs 8. —De Viena li comu- 4 qui ha excitat a proseguir la inves- • tare establertes en les institucions
Pel que fa als !libres de comerd,
Obligues hongareses, la qual cola
dels Capital de portar-lo a la para- munica ainb l'andana de l'estació del niquen al "Matin" que el mutigaci6 policiaca. exnressant la seva
A la Presidencia han faciliinterpretar el pensament del
creient
tat aquesta nit la nota se- Govern i del ministre d Hisenda en lització o predisposar-los a emigrar. Nord, un tren del Mezropoliti con- te de Bethlen, president del esperance que nodria ésser aviat pol pensar en untes intelligències entre les organitzacions civils i
güent:
Tots sabem la propaganda que s'es- duit per Denial Ortega i portant com Consell d'Hongria, ha expressat sat en ciar aauest mandabas assump-La comissió encarregada de dir que el criteri que orienta la distars d'Hongria, contra el que preven
fent per alguns Sanes no esta- a cap de tren a Marcel ‘ Rodríguez. ai regent Horty la convenien- te—Ha yas.
reglamentar l'execució deis posició és el d'afavorir el comer- ti
el Tractat sobre el deaarmament.
blerts a Espanya per atraure a les
I
cm que es retiri voluntaria'
lis a ,IRROGATORIS
S'ignora per qui, probablement per
ciant i industrial petits, car seis
Relais Decrets d'ILsenda sobre
Una altra de les derivacions
DEULAR.ACIONS
ment.—Havae.
haver paenat el comboi i per no hadescobrimen t de la riquesa alliberarà d'impostos carregosos que setes caixes capitals espanyols.
rioses ha estat la suspensió a Viena
Hauria estat precia que, si en
-ver obeit els frens, el tren s'ha llenoculta i reorganització dei Re- no responen, per ara, a un criteri
LA RESPONSABILITAT DEL
aquestes disposicions es pensava, dat més mita de l'andana en una disREGENT
COM S'INICIA EL COMPLOT de les recepeions elegants, car le,
gistre d'arrendaments, ha acord'equitat.
amb
veabans
s'haguessin pres les mesures
Paris, 8. — Referint-se a
dat obrir una informació púde Hila _ senyores de l'aristocracia temen észer
tincia d'uns 70 metres. A gran
Berlfn,
8.
—
Diuen
Així que es publiquin els modelo
blica durant un termini que
rae que alguna festa pogués
necessäries
per
evitar
que
el
capil'escandalós
essumple
de
la
locitat
el
tren
ha
saltat
l'agulla
que
que
sen
pest
que
la
pulida
ha
detIngue
veurà
araban') el dia 25 del mes ac- d'aquests llibres es
interrompuda per la policia, en peremigressin, com ja en altres hi ha a la sordcla de l'andana, cera falsalcaoló dels billets de ban
el germà del coronel Janieu,,. • e‘ erene les rntitats i par- senzills i que per dur-los no fan fal- tals
seguir algun convidat que assistis
ocasions emigraren i es convertiren
francesas
a
Hongria,
el
diari
via
morta
i
va
a
topar
vioa
La
Haya.
.
una
wisteh,
detingua
en
ta
comptables
ni
funcionaris
espeticulars que hi desitgin acudir,
en moneda estrangera; que no pot lentment contra el mur de contendió
"Le Matin" escriu:
Eslava al corrent de t'amen- a la festa i qtie pogués resultar com.
tc escrit ,es obser- cialitzats."
plicat en l'afer de la falsificació.—
"El regent Itorty ha anun- ció del coronel j. era el seu
ésser cine el Fisc persegueixi el ca- que hi ha al final del trajecte.
vacionS que a judici seu han
EL SENYOR SACRISTAN
pital què treballa, en Iloc d'anar did'ésser tingudes en compte en
pude ppreorceaü ti ra a nd sAp ioermtaai; iyaal .pia.pjelbr
En el t7an hi anaven uns deu o ciat la seva intencló de perseS'EXPRESSA
rea:itzar aquell treball de rerectament i per camins drets a des- dotze viasers, entre els quals s'ha guir els culpables sense consiLHEa'Sa 'MAQUINES I EL PAPER
glamentació.
cobrir l'ocultaoid i a estimular el co- produit un pänie indescriptible.
deració de cap mena. Je es ue,i;inae gi a la fabricació de 1).1,-"El Liberal" publica el judici del
Budapest, 8. — Les dues maquinea
Els informes de quä es trac- president del Cercle Mercantil, se- rriere, a la indústria i el treball per
listaf a Irsorc
S'han romput tots els vidres del hora que prengui aqueta actiper imprimir els bitllets falsos, utito hauran d'ésser tramesos al nyor Sacristan, sobre les reformes a la reconstitucie de la riquesa na- cotxe„ i eis viatgers han anat per tud, ja que abans d'ahir fou
sat Auder ha fet litzades pel grup monarquis que vosprocessat
,ses
El
director general de Propietats
comprometedores Tia don'ar un cop d'Estat, foren
cional.
terra. Ferits, s'han trcbat a les fos- de tingut a Budapest el . sete ajui Contribució territorial. presi- tributäries.
dant de camp, Nagaechasi, que per al cap de policia Nadosay,
El dit senyor ha manifestat que
ques, car el tren. ha sortit del cable
EN PRO DEL PARLAMENT
guindes a Leipzi g.
dent de la dita comissió, i aquesta prega a tots els que decidei- la inflació del preu o sigui la baixa
Raab, el •secretani particular del
Madrid, 8.—Tant "El Sol com conductor d'energia i ei' lloc del suc- passa per ésser l'homo de con- que segons ell, havia donat insxin emetre'ls, la major coma.- del poder adquisitiu de la moneli 'El Liberal", en llurs editorials ces esta, com cleiem, a uns ro metres fiança del regent des de fa anys truccions per posar en circula- príncep Lluís Windischgraetz,
EA "-Matin" afe>eix que es ció bitllets.
sió possible.
es la dificultad gran amb qué es
ó.
declarat que- el paper , utilitzat peP
d'avui trenquen una Ilanea mes de l'estaci
Els interrogatoris d'avui han a' la impressió deis bittlets era ale,
topa per resoldre el problema fiNo sense treball foren extrets els troba en situació de poguer ataa favor del Parlament, consideLA CON118810 QUE DICTARA
ja
nancier d'Espanya i és aquest el
many.
rant com l'únic maja que exis- , viatgers del cotxe sinistrat i conduits mar, gräcies • a informes cona- confirmat els informes que
ELS REGLANIENT DEIS DEdenciale, que els càrrecs contra es posseien sobre la fabricacid
motiu fonamental de la carestia de
El princep de Windischgraetz, 4
teix de que les reformes tribu- a l'estació.
CRETS DE LA REFORMA TRIde
molla
gradels
bitllets
falsos,
i
han
donat
Nagaschasi 'sdn
BUTARIA
täries tinguin la diseussió adequal es a la pres6, es =ostra mole
la vida.
Els ferits mis greus han estat guanoves
i
decisives
provea
sobre
que
ha
intentat
espevelat, i
Si fos possible que en un moment
ri's al dispensari de l'estacie i els
quada.
Aquesta tarda s'ha constituit
abatut.—Havas.
al ministeri d'Hisenda, pre- neterminat el preu de tot es rebaixés
"El Liberal" afegeix que, al leeee traslladats a la casa de socors cu'ar sobre la miseria de certs la culpabilitat del príncep WinDETENCIO D'UN SOCIALISTA
s'dint el ministre del ralle, Ca vo en un 25 per loo, s'hourien resolt seu judici, la Dictadura no tro- de Palau.
oficials de l'exercit per decidir- dísehgraetz i de Nadossy.
RUTE
El
projecte
fou
conoebut
el
posar
França
i
los
a
marxar
a
Sotelo, la comissió nomenada moltes de les grans dificultats que ba per a governar mis dificulA l'Estació han estat assistits la
per dictar el reglament dels de- cs troben per a l'anivellació del pres- tats que les creades per ella senyora Rodríguez Pefialver, de 40 eri c irculació ballets falsos. mee de juliol darrer, al palau
Praga, 8. — La policia detin:
crete sobre reforma tributäria.
Feliçment aquests ofIflolal no del príncep.
gut el socialista ruti Arky, al qyal
anys i la seva germana Elvira, de 42.
Aquesta comissió l'integren supost nacional i dels pretsupostos mateix quan s'equivoca.
El príncep i Nadossy es pose suposa complicat en l'assumpte
Corn a garantia contra possi- Presenten totes dues la fractura del pertanyien al partit de l'eralelements tacnics del mimeteri derivats. Seria la disminució de l'incontacte
amb
el
inajor
la fracció • saneo
die la falsificació de ballets. — Had'Hisenda i representants d'en- teres del diner, la baixa de les ren- bles i greus errare en l'art de nas i• deis Ilavis, i contusions a dis- duc Albert, sinó aa l'hereu
Geroe.
i
el
ionquistaren,
diente
del
yas.
titats i corporacions cridades des, l'abaratiment de la vida, i per governar, s'establi el sistema tintes parts del cos. També s'hi ha llegitimista fidel
que
si
s'arribava'
a
aconseguir
parlamentari i el regim d'opinió assistit a Ferran Aldecoa Gonailez, rel Carles. S'han negat a fetter- li
GRAN SENSACIO A
pel Govern.
tant, una vida normal de la qual
•
EI senyor Calvo Sotelo ha ex- cada vegada en n'anem allunyant i- de publicitat, i es inútil voler de setze anys, estudiant. Té dues fe- venir en aquest escandalós as- l'enfondrarnent del franc, consTXECOSLOVAQUIA
tituiria
tina
revenja
del
Tractat
posat la tasca que ha de rea- ca lloc d'apropar-nos-hi.
apartar-se cl ' aquest sistema; rides al nas i la boca penjant, que sumpte i creiem saber que
ACUSACIONS CONTRA EL
Trianon.
litzar aquesta comissió com
mes tard o més aviat, haurà de foren qualificades de pronóstic reser- d'ells han vingut les primeres delLa
mesura de la Hisenda o del
Tota
GOVERN HONGARES I EL,
fabricació dels bitllets es
adariment a les notes publicatornar.
vat. L'enginyer de la Compan yia del denúnciee.—Radio.
REGENT
des, respecte al sanejament de Fisc que tendeixi a augmentar
va fer als soterranis de linsUNA'
NOTA
OFICIOSA
Lucini
i
Ruiz
de
Vaaquesta
inflació
portaria
com
a
rePEL
Manuel
DEBATE"
PARLA
!'EL
Nord,
les bases tributäries.
titut Cartogràfic, i foren imPraga, 8. — Ha produit grane
HONGARESA
de
amb
la
fractura
GOVERN
resultat
Un dels acords que s'han pres percussió immediata la major eleha
Rejos
pressos de 600 a 800 bitllets per emoció el descobriment de le
La Legació
Berlín, 8.
ha estat el cVobrir una informa- vació del pren i eaugment d'aquesconspirada dels moneders talMadrid, 8.—"El Debate", les Flitimer dret. El seu estat és greu.
.
•
' passeeix
dia'
cid pública.
ha
abres
viatgers
que
han
reen
aquesta
capital'
tes dificultats El valor de les toses
d'Hongria
Hi
La policia
documents., sos hongaresos.
relacione del qual amh l'actual
El president efectiu d'aques- esta en relació amb la utilitat que situació no sen desconegudes, sultat amb contusions greus, però no publica uno nota manifestant que, estableixen que Is ultra
La premsa comenta amb pise.
e presta-- sid el Rices i acusa mes 0
t a comissió es el director gene- produeixen i el valor en venda.
' .
publica el següent solt oficies: han volgut que sets donés assistència que la falsificació de bitllets ha nacionalistes
alemanys
ral de Propietats i Contribució
menys
ve.adament el Goverte
Però això, com a regla general,
estat deguda a maneigs dels ren llur concurs per a la comEl Govern no ha dubtat en facultativa.
Territori al, senyor Josep de Lahangares i fa ressaltar que al
A la Casa de Socors de Palau han baixos fons flnanciers, i qtie de pra del paper a Alemanya.
ra i en formen part, també, ei se no és assequible sempre, per les cir- considerar necessäria, no sols
-cap dele policia Nadosy era un
cap manera te flnalitat
Un bisbe, el senyor Jadraevech.
ryor Josep Aragtin, en repre- cumstancies aleatòries que concor- la divulgació, sinó la controver- estat assistits set ferits més.
personatge tolpejerós i l'ande
del qual se sospitava d'haver intim del regent Horty.
sentació de l'Associació d'Agrie ren en les finques que no tenen un sia, en quant es relaciona rimb
El jutja: de guardia ha pres decu:tors d'Espanya; el senyor mercat de cotització, una facilitat de els projejctes d'indole tributà- clareció al conductor i al cap de tren. EL GOVERN PREN MESURES estat al corrent de l'assumpte,
El periòdic "Prager Preser"
Josep Maria Azara, en repre-- compra-venda, ceno passa amb els ria.
acusa tot el Govern hongaräs,
ANTECEDENTS DEL PRINCEP- Ira estat interfogat per la poliEl conductor no sap a que ha estat
eentació de la Confederació es- valors públics.
dir
acituc el regent, d'haver partieje, i ha declarat que coneixia,
Autoritzadament podem
degut l'accident. Diu que en arribar
WINDISCHGRAET Z
panyola catblico-agräria; el seque tots els ministres, sense a l'estació el tren ha patinat i que
l'objecte que persecipat en la falsificació de baLa renda pot ésser proporcional
de
en
efecte,
Davant
Factitud
—
Budapest,
8.
cretari de la Cambra de la Pro- al valor en venda, perd es pot alterar excepció, coincideixen en corro- els frens no l'han obeit. No ha abangoleo els inculpats. perb en as- llets, no sols falsos, aleó tatcche
Gavern
el
•gFuns
naqionalistes,
pietat
Urbana
d'aquesta
Cort;
e
borar el que ja ha tra geendit a cIónat el sea lloc i ha fet esforços haeete
sabentar e se pels mitjante que
els senyors Josep Cejuela i Pere en virtut d'aquestes circumstàncies.
fet vigilar estretarnent els caps més
bITLLE57$ FALSOS
Es lloable que ola de perseguir la Premsa, ben explinitament,
sobrehumans per detectir la manca significats, ha mobilitzat totes les re- • es proposaven aconseguir el dit
García de la Vega, en represenobjecte, es negà aprestar-los la '
-IUGOSLAUS
la riquesa amagada, .és 'loable tot en les notes oficiases. això es.
-., •
del tren. Ha estat miraculós que en serves de 'la polieie i augmentat
tae:6 de l'Associació General de
que el Govern no ha tractat topar no morís aixafat.
quant tendeixi a descobrir-la i arRamaders.
HONGARESOS
DOS
guardia
a
les
presons
on
estan
presos
eo, 1-2,a,bdöeral e 's6 Vnit de la Nit"
Els funcionaris del ministeri ribar a la justesa tributaria, pena amb aguces reials decrete de
s.r up
El set esta aixecat i la ferramenta els monedero falsos.
DETINGUTS
que
el
prfncep
Windisehde Gräcia i Justicia sen: els se- a atad no s'hi arriba per' mitjans" realitzar, en termes' fulminants, torçada.
diu
Es diu que alguns dels complicats
nyors Jeroni Gonzälez i Ferran rudimentaris, per procediments im- uria reforma tributària, sirte de
Belgrad. 4. — A l'estació fron4al,i7gfuenteirs
t,s
?;a
El jutge, acompän yat de l'enginyer
n aquest assupmte havien ja fet bit- ' Erae t
eferina; el sots-cap de la secció plícits, sind en virtut d'encerades valorar la'riquesa nacional, com
al Govern terrina de Nova Gradiska ban
via
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111,5
"
trativa, dificil d'improvisar. .:
görs
111
sots-cap
de
la
secció
del
Cadasducto;
quedi
detingut.
gistrada. ha resultat . contenir
quan
és
més
facii
ni+
és
,
eie
-mpn
tes
depregidencia
r
50tA
la
peribilic.
"Gorrnania
elJ
. El
Tampoc no s'arriba per • frütjans
7.800 bitillets falsoe d e . tnll e
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el prin- nung 4tie 400114:Uta
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a
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ocasions
quedeparen
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Ses
vocats de l'Estat senyors Ger- poden engendrar en els porucs .o els
La Gaseta publica una Reial
4-.,ell[11;e9
Es creu que até diiii.,hongaque tot, dc rffirjjztegg.
eep
Virindischgraetz,
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T'elector
que
HUDiele
resos
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disposa
man Prior
Ordre
ej;--111all
audaços mes grans ocultacions
uene B
hagin alludit l'acollida que di- contInui en vigor durant el mes hm/ sabia que estava arruinat, gastafalsos• pertanyen e :a banda
Zuerquizaeta i el cap de nego-9r350-4- u.et"4
LI pene d'alee. as (lee, com
, • e,.
han actual d'aplicació de l'article ve rinetnent i frecifientava !es cases '
ciat de primera elasse a l'Adversos
sentara
de
l'opini6
dc.pest.—Havas.
Peig htle 1 a
•
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c
ron
econòmic
es
iei
que utilits
ministració de Rendes Palie
diereeneat a les disposicions primer del R. D. de 11 de se- de joe, el.qtlai fa supnsarballets
LA PREMSA FRANCESA* t EL
tal..L'ARXIDtk AloBERT
tembre de 1924, no permetent nava en tir.oBt. propi els
ques de Maeltid. senyor Eran- desvalorització, uns copa aparent i d'Hisenda.
COMPLOT HOT4CARES
vKcaRREc
de
l'aleohor
que
el
'ese Armengol i Díaz, qui ac- ad/ es real, de la prápietat i
lb
en
sufre
•
• , Insietrixen els cousellers
505.—Havat. .
els cerdeo
París. 8. — La premsa co.
tua com a secretan.
c.o de les rendes que, per un. o altre la necessitat d'inventariar la
;litio per a l'encapçalament de EL PRINCEP CONFESSA ELS lrepA,PEST,
A la dita comissió s'afegeix arta:Instile, causaran mes encariment
l'arxiduc
menta ampliament l'assumpte
riquesa eústiee, de la qua sols vires I fabricació de mieterles.
SEUS PROPOSITS I FACILITA oficials-lioni a4égitialaque
el senyor Josep 'Navarrorrrver- de la vida.
dimissió del de la falsificació de ballets de
••
ha
presentat
Albert
LA COLLEGIACIO FORÇOSA
n'apareix
cadastrada
un
36
per
LA
PÖLICIA
la seva
LLISTES A ,
ter i Gómez, cap d'Administrae
En iloc, dones, de tens'ir a la cent.
rrsodceialle.spearssoal mil franca i mostea
DELS AGENTS COMERCIAL,
nsdecvaerrencatdeo
de go
alarma pel que creu un venta-;
elA drl Cns de Professors MerViena 8. — L'opinió pública. no sets
El Decret signat pel re] sobre
càrrec
La valoració restant no ha
a la
complot
politic,
dirigit
cantils d'Hisenda. S'ericarrega- normalitat, seguirent i aceentuarcin
hie
la colleglació obligatòria dels a Aust-ia sitió a totes les nene= velel progrés ascendent del ces: de la
vegada contra els més vitela
• g.ta.
s'apassiona .eivartént qual fa poc que havia estat desigrä també de redactar els models vida i les mes grans dificultan per estat revisada des de l'any 1882.
agents comercials, afecta, dew . ne5
rrn
.a
nat.—Havas
interessos de Franca contra
dels 'Ubres que, segons la Reial
això. a judici del Govern. ha
méS, els intermediaris viatjants, per I escandol de la J'alsificacio de bitLES DIFICULTATS QUE TRO- l'existencia de la Petita Enteis.
Ordre de 2 de gener darrer, hau- atendre'l i és que, en dizranse Ileis aconsellat, en sentit general,
representante 1 comissionistes
de Franca. El princep Lluis de
portar
els
contribuents.
ha
de
pensar
el
goverEl 'l'eta Journal" diu que
tributarles,
els acords, susceptibles de reran de
BA LA POLICIA FRANCESA
comerç. llets
z , que fou detingut al seis
d'exegir que la ale
nant en obtenir la riquesa per al
La collegiació d'aquestes elas- Vini.ischeraet
forma, en el que toca a l'a pliSUSPENSIO DE LES RECEP- Franea hajudicial
COMENTAR IS A LES REFORes
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a
fer
sigui Orlada
vestigaci6
pressupost, pero lambe en encorar- cament i tècnica, pum el Goses ve a satisfer una necessitat castell,
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VIENA
detalls del seu deliet•,
qüéneies.
Madrid, 8.—El dia "A B C" diu,
i tenir cura de facilitar la vida.
--disposat, a escoltar i compulsar al Diee ctori militar pri me r - a-1 org ull tres -els les seves intencions
Paris, 8.—Telegrames procedents
"L'Echo de Paris" diu que
parlant dels projectes d'Hisenda:
justificant - lo per
Sobre el 'libre d'operacions cotots els assessoraments i ädhitc GOvern a'ctua l l després.
de
Viena
asseguren
que
l'apassiotralrtan-se de moneders tacos
"Avui, en el Ministeri d'Hisenda
Una comissió formada per patrIMlques.
el que no difereix
mercials diu el senyor Sacristan:
acceptar
de
la
falsificació
de
biti
haventeee
descobert, ciernes,
nant qüestió
. ha donat les ANindischgraetz
donat .la
I iota la presidencia del senyor Cal"No pot servir A llibre que es substancialment de l'orientació elementsalaliudits
s en listo francesos va adquirint inespe- l'existencia a Hongria d'una
ministre aquest metí.
gräcies
no Sotelo, es constituira la Comis44
nersones
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a
cnmpliessle
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curda política de revarma. Erandels decreto.
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iTZliomme Lire* deolfka* ;Pa
WactoptItt mesures severes i que
Siguen donades reparacions.com

Atetes.

• Segons L. "Gaulois", el Goviretreseeere es reserva tete els
drete per 'presentar aquest greu
aielempte davent d'una unsulleció internacional.
"Le Maten" creu que ells fets
revelaste per la investegeció demoteen que la compliertat politice del regent llorty en un
oren tie dret cenad es mes que
dubtosa.
Segons el matee( diari, els
càrrecs contra el cap de policia
Nadoesy, son, entre anees, d'haver tracias de convencer a otee
dais a les seves ordres de traslladar-se a França per posar en
circulació els biLlets falsos.
eernnla que motee oficials,
fins pertanyents a organnzaMons legitemistes, refusaren la
.
tal misal&
Segons el mateix diari, el
compiot fou urdit en octubre
darrer a Baviera, i era de molt
abast. Es propeeaven els compircats refer ro t el mapa de
l'Europa Central. i havien connalicat Ilure plans a l'ex-kas5(1, vi qual els hasta ttprovat.—

Hayas.

DE GRECIA
Pangalos s'anticipà
a un cop d'Estat venizelista
Atenes, 8.—Sembla que el general
Pa/diales ita proclamat la dictadura
per tal de preven,: un cap d'estat
venizelista, la qual cosa explica el seu
desig de ice comparaiaer dar= del
Consell de guerra el general Plasaras, i segons es creu Ita estas el que
ha trama: el complot contra el general Pangalos.
S'atribueix al general Plastiras, que
es molt popular a l'exrcit, la irrenció de fomentar la revolta a reatara per arribar a restabliment d'un
gabinet mixt militar i sota la
presidtncia de. Cafanclaris i altres
pollees venizelistes com a toNegues I
el atateix Venizeles cota a president
de la República bellenim.—Radio.

COLISIONS A LA FRONTERA
XILENO-PERUANA
Londres, 8. — Els cLaris donen compte que a la frontera
xileno-peruana s'han desenrotHat successos desagradables.
Sembla que un important grup
de xilens ha atacat 36 agents
electorals peruans, que venien
da Tacna. En la collisió que es
produi resultaren greument feras cinc peruans i un xilè. Els
peruans es refugiaren a la residerela del general Pizarro.
Aquest engegä el seu revòlver
ehr e la multitud que s'aglomera y a davant de casa seva, i ferf
de gravetat un xilè. —Havas.

LES INUNDACIONS
Les aties segueixen
creixent a Holanda -Un cionatiu del Sant Pare
a !es víctirnes
Amsterdam, S. — El Papa ha
remes 20.000 florins per a les
victimes de les inundacions.
Les aigües segimixen creixen.
En alguns indrets s'accentua
cada vegada mes el peri11.
Entre Bois-le-Duc i Nimega
le via férrea ha estat interrompuda per les aigües en distints
Bees.—Flavas.
A FRANÇA
LA CRESCUDA DEL SENA
CONTINUA
Paris, 8. --e La crescuda del
Sena ha tornat a eeser inquietant a París i als rebalse
Encara que les aigües pugen
lentarnent, la situació es fa cada vegada mes greu.
En diversos indrets els habltants han hagut d'abandorrar
Ilurs caces.
Les tropes asseguren per mitji de barquee el proveirnent dels
e'e Hoce cereals per les aigües.
El ministre d'Obres públiques
g S els prefectes del Sena i de po' '. eicia han recorregut els !loes
r . ismeneeats i han inspeceionat
ala trebal:: de protecció que
,e)
hi efectuen.—Ilavas.
A ANGLATERRA
i EL TAMESIS SEGUEIX
CREIXENT
Londres, 8.—EI Támesis segueix

1

eixenta i es temen naves inundacions.
a;na petita casa, situada prop del seu
, 11 , .5, ha estat arrebassada amb ele fatanvnts i arrossegada per les aigües.
.,-- Hayas.
OON TEMPS DATIUNT LES

TE:SRES INUNDADES
1 andres, 8—Si bé les Mune:aclara
en cedint Ilaugeramtnt, a Maatenheal
a Windsor les cases es- troben comactament isolades per le', aigKe, i
urs habitaras confirmen vivint en els
isos superiora. Fa =EA han temia,
a free!, i en els territoria'n*berenys
j perill no ha desaparegut encara del
..ag.—Havas.
GRANS INUNDACIONS A
MEXIC
Los Angeles, 8 (Califernia)—E1

' "Los Angeles Times", publica
legrames anunciant haver-se prnduit
kreus inundacions als voltints de Sanago, Ixquintla, ains del Districte de
ayarit (Mixic occidental).
Insegura que el nombre de morsa
de . soo i s'estima el valor dels

~Ido en mis .de volt mida pesot—Havas.
•
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EL usenopotrrA
MOSCOU DESTITU1T

,Waseets, 11.—Elliestopolitä de Mos.
cos Pierrews ha estat acusat de tianeigs monárquica. En vista d'això ha
q uedas constitnit un alt Consell format
per Bisbes, qui han pres a !fue cärrec
la direcció cisis afers
SUISSA I LES RELAC1ONS
AMB RUSSIA
Berna, 8.—Un sector de l'opinaó publica i alguns periòdics vénen realitzant una intensa campanya encaminada
a la represa de les relacions econòmiques i diplomàtiques arta) les repúblique, sovietistes.
Nombroses delegacions d'industrial%
especialment del ram de rellotgeria,
han manifestat al Govern els perjudicis que vi causad a la indústria suissa
la cieclaració del boicot comercial pels
soviets, que ve durant d'ençà que els
tribunals suissos varen absoldre a
Conradi, assassi de Vorovski.
Es té la impressió que dins poc c9s
menearan les gestions encaminades a
la represa de les relacions i que per
part dels soviets no es trobarà ressistencia.

Berna, 8. — La Unió sindical suisso es mostre hostil a
trametre una Comissió d'estures a Rússia i prefereix consagrar-se a l'examen de les reformes interiors que es propoSen — 1-la va s.
RUSSIA VOL L'AIIIISTAT
ANGLESA
Londres, 8. — L'encarregat
d'Afers de Rússia ha declarat
que els Soveits estan disposats
a concertar amb Anglaterra un
tractat d'amistat anàleg al
tractat russo- turc.'—Havas.
LA POST-GUERRA
LES NEGOCIACIONS ANGLO.
TURQUES
Londres, 8 —L'Agència Reuter creu
saber que rambaixador britànic a
Constaminable anirà molt aviar a Angora per tal de discutir amb el Govern turc les qüestions relatives a la
decisió que atany a Mosul.—Havas.
HOLANDA A LA C. DEL

DESARMAMENT
La Hala, 8. — El Goaern ha acceptat la proposició que li ha esiat feta
de participar en la Conferencia que
es convocará per a preparar la que
ha de tractar de la limitació de l'armament.—Havas.

EL DEUTE D'ITALIA A
ANGLATERRA
Londres, 8. — De Mill comuniquen
al "Times" que les negociacions angloatalianes per a la consolidació
del deute seran represes el dia es del
que som.—Havas.

LA TRAMITACIO DE LA
CRISI ALEMANYA
Berlín, 8.—Després d'haver examinat aquest mati amb el canceller, senyor Luther, la situada, pol tica i la
constitució del Gabinea el president
de l'Imperi ha rebut aquesta tarda,
amb el mateix objjecte, els ministres
Stresemann, Brau, Gessler i Sungel.—
Havas.

baza soonaellat, a "Izan.
So Lin que pAsenti la d'alisal&
No obstant, sembla que aquest
general no está molt disposat
jt
‘.4, El Gavera japonta sap Que
DE MADRID
Wu Pei Fu ha trames recentment una circular secreta a tota
els Governs*militars i civils de- 1:111011IENATOE AL 011811.1tAL
A
manant-los ajudin un regim de*Ana
inecrätio tenetitucional. i Que
idadrid, & — A doe (parte d una
suspenguin el regim del milita-' de la tarda i a l'ample sal6 de les
risme.—Ràdio. • ofttines d'operacions de rillStillte NaeS CAP A UNA NOVA CRISI
cional de Previiió sha celeteat raXINESA
nunciat homenatge al general Marvä.
Londres, S.—Telegrafien de Pequín
L'homenatge ha estas organitzat per
al "Morning Post", que el primer miiniciativa del ministre del Treball.
nistre Tuan Pei Fu ha anuncias la • Presidí el general Primo de Riveseva intenció d'abandonar el Poder el
ra jalen a la seva dreta i esquerra
dia ra de l'actual,— Haras.
el general Marvi i el ministre • del
FENG YT.J SIANG CAP
Treball.
MOSCOU
El ministre del Treball ha pronunLondres, 8.—Es confirma que el gecias un breu discurs enlairant la figu11•144

neral Feng Yu Siang ha aorta de la
K'r.a cap a Moscou.—Havas.

LA 8ITUACIO A SIRIA
Beiruth, 8. —A la regid de
Damasc les columnes d'aprovisionament circe/len lliurement
entre les diferents posicions de
roasi.
Al Sud de Horns els rebels
van disminuint en nombre i les
submissions al Yebel Drusa
s'accentuen.—Hava s.
UNA INFORMACIO SOBRE EL SEPULCRE DE
TUTANKHAMEN
•
Ginebra, 8.—"Le Journal de Geneve" publica una interessant informació sobre la tomba del faraó egipci
Tutankarnon.
Quan s'havien desmuntat els sarcbfaca rectangulars coberts de falles
d'or. que eren en nombre de tres, es
troba un saacafac d'almea que midenia altres dos sarebfacs de fusta date
rada. Aquest sarcbfacs no obstant la
seva finura no tenien res de particular, puix se n'han enbumat ja de setnblants.
Després fon descnbert un sarcbfac
d'or massis. No s'havia cregut fina ara
que els l'anona fessin ala de Von
d'una sola peea per a dipositar les mbmies reials. Sis bornes gairebé ao
dien aixecar aquest taud que s'estima
pesa en or mes d'un milla de francs.
El valor artfstic del taud es
inestimabl e . Te la forma del cos

de la mòmia i ee semblant als
eolossos que es veuen esculpits
en les pedres massisses dele
temples de l'alt Eglpte.
La marrnia es troba coberta
d'una especie de careta i case
d'or que Ii tapava tot el crani
Aquesta peea d'or es de gran
interès artistic perque havia estat construida a cops de martell
i es molt semblant a la cara de

la mòmia.
Carter ha dit que el rostre del rei,
igual que els peus i les mana catan
admirablement conservats. La resta
del cos ha sofert molt degut a causa
de l'acció corrossiva de la resina.
L'examen medie diu que resquelet
de Tutankament és molt minso i es
cakula que tenia uns 18 anys quan
morí. Això está d'acord amb les inscripcions geroglifiques referente a
aquest fand, No ha estat possible de:
terminar les causes de la seva m'art.

DE FRANCA
EL DIVORCI DELS SUBDITS
ESPANYOLS
París, 8.— Formulada davant el
Tribunal civil d'aquesta Audiencia
la pregunta de si els espanyols de
religa', católica casats a França davant rantoritat civil poden divorciar-se. el Tribunal ha contestat negativament.
En les conclusions de la resposta
diu el Tribunal que els súbdits es.
patwols, signin o no siguin catòlics,
queden sotmesos a Ilur Estatut personal en els pulsos estrangers. —
Navas.
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ra i els mèrits del general Marvä, fent
vota perquè la seca tasca, altament

patriótica, segueixi desenrotllant-se
duraat molts any&
El senyor Sánchez Bordona dóna
lectura a l'acta de constitució del Patronat Marra.
Acte aeguit s'anuncia el primer
concurs per a l'any 1927, lea basca
principals dc qual en:
Un concurs públic per a premiar
la memòria monográfica sobre el meto& d'asseguranca d'invalidesa i la

seva aplicació mes cpnvenient a EsLes monografies han d'ésser escasea en Ilengua catellana i no podran
excedir d'un voluta de 300 pagines.
El premi sera de apeo pessetes, rebent a mis l'autor premiat roo exemplais de l'obra impresa per la Junta
del Patronas.
El Patronat publicará el veredicte
el 31 de desembre de 1926, 'l'atrae
el premi en inetillic el dia 8 de gener següent.
El general Marvi és acorne, en
aixecar-se, amb grana aplaudiments.
Es congratula que el seu noria, hagi estas associat a un homenatge tan
altruista com aquest. Declara modera
tament que renuncia a licte fent-lo
extensiu als organismes que dirigem
—Jo—afegeix—no seic mis que un
cimbel, car en l'organisme que dirigeixo hi ha tala intelligencies i noms,

que en veurees comprendreu el per
que dels bias dels organismes citats.
Per a tots aquests cooperador, acuito l'homenatge.
Recorda que • fa 64 anys, casad ell
alumne de l'Acadèmia d'Inianteria, el
primer marques d'Eatella, llavors el
seu professor, Ii atorgà un premi consistent en un sabre, que conserva, i
avui, el segon marques d'Estella, quan
ja compleix So anys, ii ret un altre
homenatge assistint a aquest acte.
Acaba expressant novament la seva gratitud a teta.
El general Primo de Rivera pronuncia breu paraules.
Comunir-a que el rei ha signas un
decret nomenant coronel honorari del

coa d'enginyers al general Maree.
(Aplaudiments.)
Sent orgull d'haver finge entre els
seus mestres el general Marvä.
Enalteix el mera de la seva obra
social i acaba dient que la creaci6 del

Patronat Maree servirá per a perpetuar la memòria de tan esclarit general.
ItXPLOSIO A UNA FABRICA
D'EXPLOSIUS
Eibar, 8.—Aquest mate a les deu,
a una fábrica d'explosius que hi ha
installada a una casa del carnet' de
Ibarrecruz s'ha produit una formidable explosió seguida d'incendi que
alta estés de seguida per tot l'edifici, que Es de cinc pisos.

En el moment de produir-se l'explosió eslava a la porta de la betiga
el propietari de la fibrica, Conrat
Beoss, acompanyat de l'obrer Genar
Cineúnegui. Aqueas darrer ha estat
llançat violentament degut a l'explosió, al mateix temps que era
arrencada una vitrina de l'aparador,
els vidres de la qual han ferit un
noi que passava per la vorera de
l'altre costas de carrer.
De seguida han acudit al Hoe de
l'explosió les autoritats i els bombera i la bomba del poble d'Elgoibar.
Els bombera, entremig d'un fum
molt espea i amb veritable valentía
han salvat els veins, especialment
una senyora que amb una nena de
poes meso, i una criada habitava en
el quart pie
En una farmàcia propera han estat
auxiliats: Conrat Beoss, natural de
Nuremberg, de cremades gratis; el
seu fill Robert, de nou mesas, de

lemsatne, ti ac ganer
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L'ACTITUD DEL PRESIDENT
e —Radio.
.HINDENSURG
Berlín, 8.—El mariscal HinLA IIMINIGRACIO A CANADA
denburg no ha adoptät encara
Otawa, 8. — El nombre d'imcap decisió en el que es refereix migrants del Canadà, durant els
al Gabinet.
vuit mesos que terminaren a fiEs ereu que esperará a fer- nals de novembre, es de 70.112;
ho quan conegui el resultat de
dels quals 30.022 sien anglesos,
les reunions que diumenge i di13.939 americans i 26.151 d'allluns han de celebrar els mem- tres paisos. Han tornat d'altres
bres dels partits demócrata i del paises d'Amèrica 25.606 canadencs, els quals romangueren
centre.
En certs centres es creu que fora del Canadá mes de efe .mesos.—Havas.
el president de l'Imperi encare
regará a una personalitat del
L'ESTAT DEI. CARDENAL
partit del centre que procuri
RUMIEN
formar un Govern de gran eoaBrusselles, 8.—El butlleti falici6.—Havas.
cultatiu referent a la salut del
ELS BENS DE LES EX-CASES cardenal Mercier, diu:
REGNANTS ALEMANYES
Situació estacionäria; el pols
Berlín, 8.—La Comissió lerepelas la seva regularitat; el
gislativa del Reichstag s'ha re- ha
malalt segueix débil. Muerda
unit per tractar sobre la qüestió
nit el prelat ha reposat en caTdels bens de les ex-eases reg- ma.—Havas.
nants.
Els demòcrates es mostren
partidaris de re-soldre l'assumpte per mitjä d'una hei general.
Els comunistes demanen l'ex- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
propiació de tots els béns.—RàAQUEST NÚMERO HA
dio.
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menudee de matee reserva.) Do

-méneGart,divusyober
de la !Mide*, de cremados de pronestic reservat; Angela Espeleta, la
seva filla, Maria Girate, i la alada,
Baria Blanco, les %tala prmentaven
simptomes d'asfixia, de predi()
reservas; Cristina Yialegui, de cremades de pronòstic reservar, i Mateu Olariaga, de cremades de pro-

nòstic reservas.
De l'edifici mimes han quedat les
quatre parase i el foc ha quedat apagat a la una de la tarda.
El governador civil de la provincial, el qual havia sortit cap a Eibar
en assabentar-se del sinistre, no hi
ha arribat perquè pel «mi l'han avisat 'que el foc ja estava apagat.

EL LLIBRE DE VENDES I
OPERACIONES DELS COMERCIANTS.
Madrid, 8. — Ha visitat el
ministre d'Hisenda la Comissió
executiva de la Confederaci6
Gremial espanyola, i han soßtingut una extensa conferencia
amb el senyor Calvo Sotelo, al
qual han Iliurat una exposició
encaminada a prendre les mesures oportunes per evitar els
abusos de la venda ambulant
amb infracció notbria dels preceptes reglamentaris i de la
reial ondee d'II de debrer de
1924, i una altra sollIcitant la
supressió en el reglament d'alcehols de l'article que obliga el
detallista a portar una Ilibreta
especial relacionada amb la
venda, la qual cosa constitueix

opa h legis1aci6 ligad copead* ala
eindieats industrial, de cree'its mutua,
paró que no tenien efeetivitat lbs tilhe
d decret *e l'ha reconeguda.
S'Iut aprovat, ale( mete; el reglement per al regim de la representari6

de FEstat en el arrendament de les selineo de Torrevella.
Foment—Un expedient proposant
que •'autoritzi a la Direcció d'Obres
Paliques per tal de subhastar durant
el corrent exereici les segados que
calgui les obres de reparació de carretenes.
Un altre, autoritzant lambe a la Die
reeci6 d'Obres públiques per a subhaster les obres de conservaci6 i per a
les mal. es proposin l'aplicada de
baixes tnEs el romanent total del funcionar; i per a adjudicar unes i altres
en forma apropiada.

Referencia
del Consell de Ministres

GORDON CANNING A
MADRID
Els assumptes mes importants
tractats en el Consell, en la seva
Part administeatime es refereixen
a les modificacions del Decret de
lloguers i a les exaccions tributàries
dels Sindican industrials de Crèdit
multe.
Le

modificacions del de Hoguera
no afecten l'esperit de la disposi-

S'adopta per aclarir dubtes que
s'havien presentat al Govern.
Els propietaria han preguntat al
Govern, per misiá de la Carnbra de
la Propietat, si s'autoritzava la puja
deis noguera per millores en Veda
fiei o per augment en la contribució i el Govern respon negativament,
afegint que cap propietari que hagi
augmentat la renda en els cinc anys
anteriors ho podrá fer novament en
Cap cas.
Les modificacions afecten tamba
els terminis de prescripció en l'exercici de les acciona que es fan mis
prudencia Is.
L'altre Decret s'ha aprovat peraue
infinitas de patita industrials amb
exacaiona tributaries veien arribat
el moment que aquelles s'acabessin
1 ame, suposa un gran perjudici per
als seus interesaos.

trastorn per al comerCiant
sense cap beflecici per a l'Administració.
L'objecte principal de la conferencia fou el parlar arab el
ministre del reial decret publicat a la Gaseta del 13 del corrent, en virtut del qual s'obliga els cmerciants a portar un
llibre de vendes i operar:11one des
del primer d'abril vinent..
En sortir del Ministeri, el
secretari de la Confederaeió
Gremial ha Indicat que demä
facilitarà la dita organització
una nota a la premsa sobre taltt
importnt assumpte.
3 Dilluns signará S. 34. el Decret
PARTICIPACIONS
de creació de la plantilla de la seeDE LA RIFA, FALSES
i cid d'América del miMsteri d'EsMadrid, 8.—La policia fa poc de- tat
tingué diversos individua q ue es deEl ministre d'Estat ha donat compdicaven a vendre participacions de te als seus companys de diversos
la rifa de Nadal, falsea.
Entre els detinguts hi ha un individu anomenat Antonio Méndez,
el qual és a la presó ja fa bastant
temps, i que ha confessat davant
l'autoritat judicial que ell junt amb
altres detinguts i algun altre que encara no ha caigas a mane de la
justicia, es dedicaven a aquest negoci de tant rendiment.

Darrerament es feren nombroses
participacions del número mere que
en la rifa del dia a del corrent
sultä premiat, i corn a venedor de
Ilumina del bar de la Princesa li
fon molt fácil de vendre.

EL CONSELL DE MINISTRES
El Consell de ministres ha acabas a
les deu del vesore.
El mermes d'Estella ha manifestat
a la sortida sae havia estat extensas a Larraix el sergent que ya matar
al cap ità Sidrat.
Tambe ha donat compte de l'incendi
ocorregut a Eibar.
El Cap de Censura ha donat, poc
despres, la següent referencia dels
assumptes tractats en el Consell:
Grecia i Justicia.—S'ha aprovat
tela Acial ordre aclarint el decret del

Boguen
Hisenda.—S'ha aprovat la distribm
cid de fons del mes.
,EI ministre ha donat comete que
els Patounen ts autoritzats durant el
primer semestre 6,e l'exercit z923-24
respecte a igual neriode del a.4-25, per
lea secciona de Guerra. Marina i el
Mart. «, acusen una baixa de 71 milicos.
Sita aprovat un suplement de eredit de 80.000 pessetes per a Governaci6 amb destinacid a la reparada 1
cortstrucci6 de cables.
S'ha aprovat un projecte de Decret
sobre condonacid de multes per faltes
de contraban. El Decret vigent estableix que necessàriament hauran raesser condonades per Decret i Id reforma
determina que ho poden ésser per Reial
ordre d'Hisenda. També sita aprovat
un projecte de decret sobre exempcieus

eireu encertats el Govern, així com
les manifestado:1s que sobre aquest
mateix assumpte ha fet el senyor
Calvo Sotelo, per creare que unes
i altres acabaran per tallar el problema j acallaran lea campanyea
iniciades contra els dita Decreta.
El president ha parlat de diversos
assumptes, però cap de gran transcendencia, com el que es refereix al
projectat viatge de don Alfons a
Jaén, la data del quid no ha estat
canviada i es realitzarà, per tant, el
dia
144444414444•11~44444~

SUBASTA D'ALYIADRABE8
Madrid, 8.—E1 vinent dia In s'anunciará oficialment la sulatasta per a
les almadrabes del Marroc.
SERGENT AFUSELLAT
Larraix.—Aquest mata a dos quarts
de vira, tea estat afusellat en el campament dr Talatra cl sergent Jaurne
Banyuls, que va matar al capitä Sidrac.
El piquet d'execució eslava compost
de les forres del tahor de regulan,
que formen part de la columna allí

acampada.
Han assistit a lacte de rexecuse,
el pelotons de les diverses armes i la
bandera del grup de regulars, per asar
aquest cos al 4 ...le perianyia el reu.
Aquest havia rebut els oportuns auxilis espiritual..

Fürica de Poductn Cerä mi l e
Rajcles deVelencial art!.
(lea «le censtruccin

Cas i mir Veas

Ireepasx; Tallen, 78
Tetaron A. 5060
Mergo»: esterar Bemavent
prop de la Travessera d•
Sin')

BARCELONA,.

04444444

4.1144444448.44444444444.

guarde : eeid puse ea aquesta bobas?
scp Res: *que« *odre de 'LA PURUCITAT, que aboca tota la Rentada a casa
— Dispensi,

des .'leus punciants.

44444+60.44444444
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Comunicas oficial:
En el sector de Larraix, el capitá
d'Intervencions d'Axel-Serif, acompanyat del caia Ardi-Damon, ahir assisti
al zoco Jemis Bu Jedian, que se celebra a Bab-el-Kebira, de ravantgarda
de la unía, dictant regles per a l'orasnització Maghzen del neo i la seva intervenció, continuara després per la
cabila fins a Rabia i marxant despees
al Catd ei Arhi arnh mejazmies a Amn
Manten, on va fer nit.
Sense res mes de nou en el protecmrat.

lea noticies del Marroc, cada vegade mes aatisfactöries.
Ha informat del viatge realitzat a
Madrid jlel capita Gordon Canning,
que arriba ahir al matí en el sudexprés de França i ha sortit a la
nit en direcció a Algecires.
L'esmentat emissari d'Abd-el-Krim
ha intentat, sense assolir-ho, parlar
amb el ministre de la Guerra, al
qual efecte ha dirigit una carta sollicitant Casen rebut pel duc de Te-

París, 8.—El Comitè de l'Acadèmia Heredia ha constituit un capital per formar una renda de tres
rnil franca, destinada a un premi
anual per a portes stidamericans que
escriguin en francés—Hayas,

•
DE LA XINA.
LA TORNADA CAP A LA
DEMOCRACIA
Tequio, 8. — Els diaria de
Muliden anuncien que 'faene So
Lin es disposa a renunciar les
seve fUnCif/Ilf.1 de fst nvernador
militar de la Mannutia.
-41s cardes elidiste Japonesos
• es crit que aquesta noticia ea
versemblant, ja que els cape 714

CONUNICAL OFICIAL
ESPANYOL,

cient i del ministre d'Estat.
El President ha donat cbmpte de

clarat el seu fracàs a París i a
Madri d .
En el Consell s'han canviat impressions sobre les notes aclaratóraes del ministre' de Finances sobre
eis g ens Decreta tributaris, les qua!,

tvzis

La cam pano del
4! Marin e

telegrames dels ambaixadors i de
les relaciona comercials en curs.
S'ha acordat que dilluns vinent $e
celebrin funerals per la reina Marparida, amb assistencia del Pneu-

tinaa
b
Aans
de sortir de Madrid ha de-

de

41111ex,

AUTO ELECTRIC1T AT

Diputació, 234

[4.
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Genfederaciú Esportiva
y a se sent nataCalaiun
de
flanera 1 s'apresta a la

La

liuda
Eis no3tre5 lectora potser s'esvera1311 en Ilegir aquest tital; nosaltres

l ambe cm resistí= a creure en actituds belliques, perú despees de Ilegirbici en diaris tau "eesudos" ceen els
ans quals retallem els següents patagrás, ja no en notieret pas dubtar
rj era moment 1115.
cr se reunió el Consejo Sienes:lar de la Confederación de saciedades,depert ivas tratando, entre otros
neportantes msuntoe, drai -pretendido
eamento de tributación que, según parece, el Gobierno actual piensa establecer es breve sobre los actos y fiestas deportivos,
Se procurará, en primer lugar, reunir les datos, necesarios para conocer con exactitud el alcance y las características di' les planes que abriga el Gobierno, entablándose desde esre momento les gestiones necesarias,.
As: que se conozcan con algún detalle los citados planes, la Confederación adoptara los acuerdos pertinentes a la transcendència que revis'a el asueto, eituandose en un sentido
c

fundamentada oposición."
••• ••• ••• ••• .-••• ". ••• ••• ••• ••• •••

'El anunciada proyecto lleva, ande nacer, el germen de una lucha
que los deportes deberán mantener y
sostener contando sólo con sus armas:'
In

COMITE ()LIMPIO PREPARA UN ACTE D'HOMENATGE
AL GENERAL. PRIMO DE RIVERA
Deseares de donar compte dala transendentals acords que ha pres la Canfederació Esportiva i als quals ja ens
Itera referit més amunt, el "Ciero"
explica gis següents propòsits:
"Durante la próxima estancia del
genera! Primo de Rivera en nuestra
ciudad, el Comité Olímpico Español
tiene el propósito de organizar un ac-

to de afirmación deportiva, en el cual
serán entregados al jefe del Gobier-

no un artístico pergamino y una medalla commemorativa en prueba de
agradecimiento, por el apoyo ',mordido:al que prestó el Directorio Militar para la participación de nuestros
deportistas en la última olimpiada.
Es probable que se aproveche la el-

.es -evasión, para exponer al jefe da
Gules-no, los diferentes asuntos que
'Ineressan directamente al deporte y
de una manera especial, el que hace
' referencia al supuesto aume.nto de los
imptiestose
En dicho acto se entregará al general Primo de Rivera un ejemplar

de la memoria que editado al Comité
Olímpico Español, la cual promete ser
extremadamente interesante por contener una detallada santa de gastos, en
ia cual figuran detalladas con mineciesidad escrupulosa las cantidades entregadas por el Comité, a` las diversas federacions con motivo de la última olimpiada."

MOTORISME
EL REPARTIMENT DE PREMIS
DEL MOTO CLUB DE CATALUNYA
pijotas a la nit, al restaurant Savoy, tingué lloc el banquet que ecosalma celebrar el Moto Club després
de cada temporada i al final del qual
són repartits els premis de les diverres provea dg l'any passat.
Ocupasen la presidencia de la taula el senyoe Coma, president del Moto Club; alees membres de la Junta

i ele senyors Ortega i Sanz, enginyers
d'Obres Pribliques.
Denles de boa nombre de motoriates
local. , entre els concurrente hi has-la
Ima representad() de la Delegació
Mtto Club a Mataró, i els motor::: Ca
anci'rilenys Matees, Naure i Santo!.
Aeaat el sopar, el aecrelari, senyor
Viamente, llegi /a /lista de nmompensus inoltes de les quals foren recolli-

a Pacte en mig d'aplaudiments, in'el/ir/cata sobretot en donar -se les
;Aagues de campió peninsular de motos i sitletara, retpettivament, a Matees i Nattre, als quals, i a Pala,
z6a, ele bou /tintada la Copa de st›,
cl del Moto Club.
Entrt le; rece/upen/u, ;i2ura-:,en
atela quatre medalles de cooperació
femenina.
La :esta tranecorregue coidialment
tothom en sortí .disposat a seguir
tr eballant, encara mis si-cal, ea pro
de l'esport del motor.

LA PROVA DEL QUILOMETRE
LLANÇAT DEL MOTO CLUD
L'ordre de sortida deis concurazuta
a aquesta prosa gue demá dará

a cap el Moto Club de Catalunya is
com segueix:
Sidecars 350 cc. prova turisme
u. Julia Bigorra, Rudge,
Sidecars 35 0 cc. prova flirtee
2. Antoni Alá, A. J. S.
3, Militlu, Rudge.
4. Uetarn, A. J. S.
Sidecars 600 cc_ prova Iliure
Vicents Naure, Douglas.
Sidecars s000 ce. prova turismo
Jean Alela H. Davidson.
ss. Sertet, H. Davidson.
Ii, e-Antatti Alá, A. J. S..
Sietes:en moo cc. prova
it' • : Antoni Rollona H. Davidsna.
Sideears 750 cc. prova Inane
70. Vicents Naure, Douglas,
Motos 350 . Ce. prova tunante
11. lgnasi Faura, E. S. A.
I2. Pan At5.erA, Royal Ertfield.

53. Pau Aixela, X. X.
14. Antoni Alá, A. J. S.
Motos 3 00 ce. preve turisme

tg. Marian Bigorra, Rudge.
Velomators 150 cc. prova lliure

15. Miguel Simó, Situó.
Motos .y5o cc prova
17. Baja, Alpha.
é. Joan Mascaren, Monet Goyon.
Motos 350 cc.- preve Ibure
Baltassar Santos, Douglae.
20. Balín, Alpba,
21. X. X., Alpha.
22 Pau Atseti, D. F. Rt
23, Sprinter, Rex Acuse.
24. Retos, A. J. S.
25.- M. Torres, Rudge.
Motos 500 cc. prova 'linee
26. Z. Mateos, Douglas.

27. Ignasi Macaya, Norton
28. Joaquim Vidal, Norton
Motos loco cc. prova lliure
2g. Y. Y., Indian.
Autccicles 750 cc. prova lliure
2o. J. M. Planas, Austin.
Autocicies zroo cc. Mo y a iliure
31. J. M. Planas, Austin.
Tal com está anunciat la prova
come/mara a les den en punt del metí.
Es recen-lana al pfiblie que es trasIladi a presenciar la prova, per carretera, que l'itinerari mes a propéiait
per arribar al quilinnetre des de Tarragona, es Tarragona - Vilaseca,Reus.

EVCURSIONISME
- PROGRAMA DE SORTIDES

L'Associacin Excursionista Avant
efectuará demä, /es següents .eortides:
A »Ale; Sant Fost Oc CarmenteRes, font de la Canaleta, font deis
Castanyers, La Conreria i Badalona.
Sortida, a /es 5'4o del mati, per l'es-

tació de Franca.
A Gualba, La Badiana, illontnegre,
Sant Iscle de Vilialta, Arenys de Munt
i de Mar.

Sonada: M. S. A., a les 5'40 del
cuatí- Per a densa, diurnenge, l'Agrupaqió Exenta:tenista Júpiter, té en projecte les següents excursions:
Excursió fotográfica a Monteneló,
Vallromanes, Teià i Ocata.
Surtida: Estació de Franea, a les
5'40.
Exursid Infantil a Martoren, visi-

tant-se el Poni del Diable i el Museu
Santacana, Corbera, La Palma i Monos de Rei.
Sortielet Baixador del Passeig de
Gràcia, a íes 730.

- Denla, diumeng e, L'Agrupació
Excursionista La Purixa. portaré a
cap una excursió a Premià, Santuari
de Nostra Dona de la Cisa, Serra de
Sant Matan, Vallromanea, Montornis
i Montinelds.
Sentida: Estació de. Franca, a les
5'45 del metí
- L'Agrupació Escultista
denla, cap a Montgat i Tiene, co el
tren de les alt, per l'estació de M.S.A.
- Per a detná, diumenge, el Club

Excursionista de M'aria té organitzada
una excursió al Dolmen de Pedra
Gentil. itinerari:
Arenys de Mar. Arenys de Munt,
Con de Secreta Vallgorgina, Dolmen
Pedra Gentil, Olzinellee Sant
Sortina, per l'estació de França, a
les cinc del metí.
- La secció d'Esports de Munttuya del Grup Excursionista. Eulalienc
efectuarä una excursió al Montseny
amb el següent itinerari:
Gualba, Santa Fe, Coll dc Santa
Elena. F rle'a g de Monte:111s, Campins,
Sant Celoni. -Sortida, a leS 5.30, estarió de França (Sant Andreu.).
- L'Agimpacid Excursionista Joveo_ d'Ara, anuncia per a demä. una
exeorsió e : Mesrico, Tea, Can Riera,
La Rema o Santa Cluireria, Cxii Tite,
La Torreta i Graneners.
Serrida. a les ensts del usan per l'esteciócia França.

PILOTA BASCA
CLUB BASCONIA
Per a . elema, al mati. aquesta entitat
enuncia el :Mañeras paree.:
A lee den:
A les deu: Cruz d neldú contra Sute,* Lls-Artúr.
ríos . quarts dome, a uta:
Altubo-Munclettgón era tau Aldaeo-

Josep Marig.

PASTA PECTORAL del DAf1DREU

A les once, partit a pala..
Ubarrechena-Hurrnaeche centra Ifiarra-Lorca.
A les dotze, a cistella, dc concurs,
primera categoria:
Patau- Barguny6 contra Cuchy-

Bo (A.).
SOCIETAT SPORT BASC
Aquesta entitat anuncia per a denti
al mati, al Frontd de Pedralbes, els
següents partits:
A les onze, a mi:
Verrnells: Segura (P.) i Pi.
Blaus: Segura (J.) i Rico.
A cistella:
Verweils Duifo i Puig.
Blaus Llopart i Trinxet.
Vermells: Bo (A.) i Mas.
Blaus: Illaba i Amat.

confiada a reirpert tecnic, professor
N'Emili Torelló.
,
El Consell ens prega que (en] constar que fins el dia aß tenen temps els
seus "poulains", de presentar les du
des necessáries, com són: categoría Ce
cada boxador, pesos, etc.. etc., a fi -le
poder isser classificats p er a representar en el proper concurs, a la Societat
Deportiva "La Flora".

JIMV3514192111e.77"-'2311111.51111:11311
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JOSEP GIRONES CONTRA
YOUNG MARCEL
Ultra els encontres Molina-Tornas
i Fritsch-Cola, el programa dc la vetliada que s'ha de celebrar la seunana
entrant a l'Olym pla, ha estat nelOrat
amb l'inelusió de l'encontre Josep Gi-

ronés-Young Marca.
Marcel, seeons ene &ten, es vencedor de Braghin. que veierem eava.nt
Ciclone al Princi pal Palace.
VANT-HOF ES CANUTO D'EUROPA DEL PES MIC FORT
Segons Ilegim a "L'Auto". de París,
dimecres passat. a Amsterdam, el :mis
Clément va verdee el seu titol de carnpió d'Europa del pes rnig fort, batut
per abandonarnent al sise round per
l'holandes Vanr'Hof.

publicaré, entre altres treballa,
corresponder/eles de l'escriptor
belga Adrien Milecart i de•l'hongarés Fodor "Hiamore g ken" (segona part'l, del dismatit Fivaller "L'esdevonidor
de l'esport ciclista", per R. Tor-

órganitzat per ‚la Joventut Caritativa.
EI Reus Esportiu juga diumenge'passat al sen camp un partit
de fútbol contra tina selecció de
l'Espanyol, guanyant-la per /o gols

a 'o.

contra el Joventut Republicana, de
Lleyda, fent un partit poc brillant
els locals quant a resultat, puix que
dominant durant tot el partit sola
gdanyaren per un gol de diferencia.
A l'entitat 'La Perla" tingué
lloc dissabte paSsat una vallada me-

ateal, que resulti molt interessant,
car els elements que hi prengueren
Part, "Orfeó Reusenc" i "Quintet
Mozart", ,escgltaren Amustiases
aplaudirnents en premi de l'actuació
brillare que feren.
Feia temps que co aquella sala
d'actes no s'iti havia vist tanta ani-

meció i sobretot tant d'entusiasme.
El gran el nombre d'autos i
Propaguen entre els vostres motos que s'entrenen al quilómetre
anales la millor revista d'esports de la oarretera de Reus a Tarragona,
que es publica a casa nostra. . a la qual es correran diumenge els
Subscripció: 3'60 ptes. trimestre mil metres de llançament.
La dita carretera es troba en me16111BRIEBBBLRIBIS11111111/011111IL ce Hents condiciona de pis, felicitantse tothom d'haver-se-la designat per
ESPORTS DE NEU
a la prova esmentada, que tant d'inDissabte. clia 16. s'inaugurará el serterès ha despertat entre els motoristes.
VCi de viatges a La refolina. organitzat
i la
per la revista "D'ad i
El dia de Reis, a la Pla g a de
Prini i organitzada per "La Perla",
seceió de Turistne Catea de l'Ageneia
Herreio. Eta Dr.:113 molt reduits i la
litigué !loe una audició de sardanes
bona organització asse gmen l'èxit reés
a cärrec de la cobla "Catatunya".
falaguer, com ho justifiquen les malHa estat detingut Josep Castell y i Llorens, de 19 anys, autor del
tea inseri peions rebudes. Es projecta
una sortija extraordinaria per als dies
robatori efectuat a/ "Mas Pardinya",

SOCIETAT ESPORTIVA

assenyalats Del Centre Excursionista

de Carnbrils.

LA FLORA
Ens comuniquen d'aquest popular
club pugilistic, que a partir del dilluns,
dia ti, comentaran els primera entrenarnents oficials per al Canspionat catala de boxa. El Comen Direetiu de
"La Flora". ha resolt definitivament
que la direcció general del Cercle sia

cia Catalunya ver als Concursos de
" Ski " d'en g uany, que prometen veure's, com sempre. molt concorreguts.
La Molina sera. dones, centre de
reunió dels nostres turistes. maxim
quan les darreres noticies ens diuen
que les pistes tornen a estar conforme,
a causa de les darreres nevades.

Ha estat tan visitada com elodada l'exposició cie fusta artística
que Fargnoli, l'excellent i notable
artista gironí tenia installada al saló
d'exposicions del Centre de Lectura.
Al mateix Centre de Lectura
s'anuncia l'obertura d'una exposició
de teles i aquareHes d'En Pau Sabate, artista conegut i estimat a la
nostra ciutat.
La guardia urbana patentitza
nur activitat amb la nota de serveis
practicats durant el mes de desembre i que ascendeix a eiz.
La policia urbana, pel ami compt e, també n'ha practicat 119 durant
el metete; mes.
Per trobar-li una pistola que
semblava inservible, han posat una
multa de 2 30 pessetes a Tomás Tor-

CATALUNYA
GUISSONA
Les darreres festes :-: La fira dels
Altres
Prometatges
raossos
noves
Han transcorregut les -Lates de
Nadal ben animades, contribuint-hi
el sol esplendid que ha fet cada día
i una temperatura relativament impremia del mes de desembre. Al Mane Ateneu es representa la nit de
Nadal el drama .de
mera "Mana ' Rosa" i la joguina
cómica d'En Malloi "Sortint de la
capsa"; ele aficionats de la casa
compliren bé el seu comès, =oh
ben secundats per les distingides
primeres actrius senyoretes J. Cervera i P. Giménez, El distingit públic que emelenevre totalment la
sala-teatre en sorti t'orca satisfet.
Tambo ha mateixa nit al Centre Catedie es dona l'acostumada represetttació dels "Pastorete" pela aficionata de la Congregació Mariana.
sala es vele plena de públic. Pre. dominaren els menuts.
A la societat "El Recreo" no 121
llague fundó ni ball en totes aquestes festes.
La olietat ''L'Alegria" dona
el seu acostumat ball de nit el dia
de Sant Esteve, que es va veure
concorregudfssim.
El dia 23 se celebra 12 tradicional fira dels mossos. Propietaria
de totes les contrades es retiraren,
a fi de contractar mossos per a les
feines de tota l'anyada a son fixe.
Eta preus pels mossos de pagès oscillaren entre Sao i r,000 pessetes, i
els anomenats de "carrera" entre
1,500 i 1,600 pessetes, arnb manntenció.
Són nwits els ¡o y es que per
llurs treballa o estudis resideixen
la mejor pan de l'any a la capital
i que han aprofitat les tres festes
de Nadal per venir a passar uns
dies al costat de lea seves families.

Tumbé emb aquest motiu hem tin-

gut durant els tres dies de festa
entre nosaltres el jo y o i intelligent
advocat i bon anule En Ramon
Fans Esteva, fin del notari d'aqueste.
vila En Josep Fans. Els desitgem
a tots que la curta estada entre llurs
families i amics els hagi estat bien
plaenta.
Han estat demanades en prometatge les senyoretes Teresa Mir
i Dolors Pujol pchs joves Modest
Argelagós i ajume Parran ; resper-

tivament.
- Dijous pasear, en el tros de
dins ha població, davant la casa del
metge Calma, toparen la camioneta
de l'industrial Ramón Sala i el inda= del senyor Francesc Balcells,
de Ports; tota dos vehicles resultaren
amb desperfectes, particularment la
camioneta, no havent de lamentar,
ped sort, cap desgracia 'personallgi-

Prior", Freixas II", "Iturri Ripa",
"Poeta Ansias", "Findland" ''Skancland", que han carregat cap a EranSu, Italia, Marroc i Ganarles, Anglaterra i Estats
- Ha,u estat repatriau a sol¿ata que formaven part del batalló
expediciónari de Luchana, actualment
a• Lucraba. Han vingut en el vapor
"A. Cola".
- El dia deis Reis l'empresa Gurgui, arrendataria del Saló Modem,
obsequia els nens acollits ais asila
amb una sessió cinetnategráfica a batte de pellicules córaiqueS i instructives.
La Granja Ciara, per la seva banda, féu ofrena d'un berenar per casi-

res.
- Ha estat nomenat director de
la sucursal a Reus del Banc de Bilbao N'Ismael Montejano.
Les ofieines del dit Banc, installedes al Rae-al de Santa Anna, tetan
obertes al públic d'aquí a pocs dies.
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Ditinsenge, die co, está convocada l'Associació de la Premsa en
reunió general ordinaria.
- Diumenge vinent, organitzat pel
R. M. C. C. se celebrará la prova
motorista del quilómetre Ilaneat en
un tros d z carretera convenientment
arreglat de la que va de Tarragona
a Retas.
El dia *la Reis el Ginmäetic va
vencer en un partit de fútbol el •Güell
per 7 gola a o.
- Es troba greument malalta la senyora Maria de Borró de Sanromä,
esposa del conegut comerciant senyor
Joma
Fem vota per la seva millora.
- Al Café d'Europa es disputa un
Campionat de billar entre dos equipa

de dotze jugadora cada un, que es
titulen Novells i Veterana. Les seations, per tractar-se de molt aprofitats aficionats, són molt interessants.
Fins ara la lluita és igualada,

L'ESCALA
De fútbol
En ei curs d'aquestes darreres fes-

tes hern gaudit d'un temps espléndid
iamb aquest raotiu el camp d'esports
de l'Escala E. C. s'ha vist força
concorregut arnb motín deis diferenta partits de fútbol que s'hi han
celebrat. El segon dia de Nadal
s'enfrontaren la U. E. Bisbalenca i
l'Escala F. C. Guanyaren els locals, per 5 a 1.
El dia de cap d'any vingué

1'Am/entera F. C. Els forans es
defensarcn amb coratge, sense, .per
aixb, pogusr evitar que el marcador
s'eleves a la friolera de 13 a cap en
contra sea.
Finalment, el dia dels Reis va s
sitar-nos L'Emporiuni E. C., de Figuerra. El partit tingue moments
fot intereseants i d'altres un xic
ente-miss. Amb tot i la vadea de
l'Enmanten, que juga bastant be,
haguere nde sucumbir davant l'es •
comesa dels nostres • per 6 a cap.
• El nostre equip sembla que sorna

a regobrár la seva antiga forma;
cacle éc q ue- no passin rnés fardeles potser millorada i tot; de seguir així,
d'aquesta mena, donada la gran -ve- :rodera vantar-nos quo en el Catepionat d'euguany, que es reprin el
locitet que porten pe r . dins el tres
día lo, faiä ün Paper inolt mis fluir
de poblad.) aquests: vehicles,
qual motiu csidem l'atenció a qui' que Pany passat.
corresPongui per evitar possibles
REUS
desgricies.
La cavaicada dele Reis
Fútbol
TARRAGONA
El quilárnetre llançat
Sardanea
Trepes reps.
Altres noves
Movirnent al port
salades':-: Obsequis a la mainadit
La vigilia de Reis, a les vuit de
!Irreal
Esport
La premsa
la vetlla, recorre g ueren als Princinoves
pals carrera de la ciutat els -Reis
Al port s'Id nota moviment extraseguits de nodrit seguid,
oidinari. El rnateix dia han fet apa- hilada de música i carregament de
ració, velera a part, els vapors "Pro- joguines, que produiren la natural
ea". "Mar Blanco", Víctor de Cltä- animació entre la gent menuda.
varri", "Strid" i "Sac que. desAl;telitre- pire el- dia de eis
tingüi Roe errepütiment de Soguicarreguen fosfat, sofre, earb6, justa
1 sal, 1 els "cabo 9tiejo", "Cabo uta als nena pobres, el qual aMe fou

,
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TEATRES

El dia 6, al mateix carnp, jugaren
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PROGRAMES PER A AVUI

RADIO BARCELONA:325 metres
A les 6 de la tarda: Cotitzacions
oficials de la Borsa de Barcelona.
6'05: El trio "Radio" interpretara: "The enchanteress", selecció,
Víctor Herbert; "Marxa turca", Mozart; "Minuet", Beethoven; ''Indischer Gaukler", L. Siede,
6'5o: Darreres informacions de
Premsa.
9: Retransmissió. de remera que
es donará. al Gran Teatre del Liceu.

RADIO CATALANA: 460 metres
A les 9 de la nit: Butlletí meteorològic de Catalunya; pronòstic del
temps; senyals horaris; cotitzacions
de la Borsa. de Barcelona; santa del
dia; noticies per l'Agència Hayas;
crónica d'art, esports 1 modes.
o'15: Cancere Angela Peragalo,
mezan-copean; Eugeni Badia, pia
no; Orquestra "Radio Catalana":
"Spacla" (pas doble), orquestra, Bosi;
nuit desase da my:Acre", cant
i piano, Piaceini; "Berceuse", piano
sol, Chopin; "Córdova", orquestra,
Albéniz; "II Tras-atore" (Stride la
vampa), cant i piano. Verdi; "Consolació número 3", piano sol, Liszt;
"El Rey que rabió" (fantasia), orquestra, Chapi; "A Granada", cant
i piano, Alvarez; "Dois lados", piano sol, Rey Colaeo; "Prometatge"
(sardana), orquesten, Lambe re;
"Aria , de Chicas" Preghiera), cant i
pianci; Stradella; "Gran jota aragonesa", piano sol, Laboz; "Felicidad" (pavana), oremestra, Berganzo;
"Chi vuol la zingarella", cant i piano, Pasiellot "La buena suerte"
(pas doble), orquestra, Cupidon.
Retransmissió. Als intermedia, el gnintet de l'estació "Rädio
Catalana".
12: TanCalliC1/1 de l'estació.
er.v

ame.
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Teatre del Liceu

Avui, 34 de propietat i abonament, a les nou: Primera ropresentacid de l'òpera en 4 actos OTELLO pet rerninent tenor
JOHN SULLIVAR 1 ele c'elebres
artistes senyoreta Sparil i senyor SegUra Taillen. Mestre
Parslantonlo. Damä, tarda, a les
quatre, penúltima representaCió de la grandiosa ,llegenda
mística LA CIUTAT INVISIBLE
DE KITEGE. ajuma., fundid a
homenatge a la, inernéria de l'insigne mestre ISAAC ALBENIZ,
arnb el concurs de la BANDA
MUNICIPAL i a benefici de la
Junta de Proteerie a la Infäneia. Reestrena de la comedia
musical PEPITA JIMENEZ,
"IBERIA", per la Banda Municipai.- La setmana entrant,
TRISTAN 1 ISOLDA.

Teatre Català Romea

Telèfon 3500 A.
Companyla catalana
Aval, tarda, a les cinc: La divertida comedir, d'en Santiago
_
Russinyol
ELS SAVIS DE VILATRISTA
Associaci6 de Mercera:
L'èxit dele èxite
NYIGUI-NYOGUI (Romea Reme)
Producer, J. Montero.
sica del mestre Pou i <Plum
quants Inés. Xardoreses aplaudiments a tete eis quadres, especialment al de .l'òpera "La
princesa entremaliada", "L'epílag de dos dramas", "Pirandelliana, Romea Infantel Esbart"
e:
"Quadro d'en Russinyol" (dcoració de Batlle i Amigó). Demä, a dos quarts de quatre, Ele
pastores, amb l'arribada dels
Santa Reta, els miele obsequiaran els nene i nenes que concorrin a l'espectacle. A. dos
quarts de sis, el formidable èxit
Nylgui-Nyogul (Romea Revue).
Nit, hornenatge a Santiago Russinyol. L'auca del senyor Estove i L'alegria que pasea. Dirugiría Pornuestra el mestre Morara, El paper de "Zaire" será
interpretat per la notable tiple
senyoreta Bugatto; el cor, per
"La Violeta de Clavé", mestre
senyor Jordà. Els benefleis que
pugui proporcionar aquesta
funold seran per al monument
del mestre Guimera.

eo+0444...4444444+8+6.444
TEATRE TIVOLI
Avul, dissabte, tarda, a
dos quarts de cinc:
La verbena de la Paloma
EL PUNA° DE ROSAS
i fi de festa per les
Germanes Pininos
Nit, a les deu: El gran
éxit del mestre Millan
LA SEVERA
fi de festa per les
Germen,» pininos
- Dernä, diumenge, Ultimes funcione de la temporada. Tarda, alargaritifia i
La Severa. Nit, comiat de
la companyia. La Severa i
fi de testa per les Germanes Pininos.
Z1,18~44.941.11.04.844,11*

Teatre de Novetats
Avui, dissabte, tarda, a les
a les deu:
cinc, i
ULTIME DIES
Exit sorollós de la ines celebrada de les operetes cinemato_
gráfiques
L'ENOISADORA MIMI
cantada per notables artistes
lírics. Nodrida orquestra del
Sindicat Musical.
Demä. últim dia, 3 sessions, 3:
Tarda, a dos quarts de quatre
i a les sis; nit, a los deu: L'exit de/ dia

L'ENCISADORA MIMI
Nota: De3 d'avui es despatxen localitats numerades per a
la sessi6 de denlä. diumenge
a les sis de 1 la tarda.

Ns+.444444>•444+.+EHmeoek
TEATRE NOU

TEATRE GOYA
Empresa Ro yo - Tel. 5112 A. :'.
Gran companyia argentina
ea too-dramätrea
JE1tAi'e, 11.,1
.40, dissable ,.'l117
i• is-5
ella, i nit, a leri'd&erLit Leagéklia en .3 actos, de S.rul'berg, EL PADRE, i l'entro -LA PAZ EN CASA. De--nade
mil., comiat de Ig riorepanyia,
Tarda, El padre...1\in. 1.5t ma.
la -roputaolán. Divendres 15, 4',
Un, debut de 4 coip
l any:al
dirigifia„pe,,Éi;zi est lithes, sfe
Prirnerá 'adiriu, Ire.,:e LO- „Y
pez Heredia. ,,,,,.---,, '
b04~1+04~0.444~e

TEATRE 171q;,,
Avui, dissabfic, nit, >a les 10:
Debut de la Cgrapanyia
HA3/3AL ami; l'estrelle de 3l'obra de gran espectacle en
15 quadros i 7 subquadros,
original de Linfa Grajales i
Ernili Gómez de Miguel,
arniS
del mestre Átireli'Gaztilez; r-

EL INCENDIO
DE ROMA
Es despatxa a compteduria.

<p++e»e4+e4+~+444+e
Teatre del Bese
Fontana. Teléf:dif.G.Zz•-ir Gran
companyia d'operetes,.' gerSue:
les j revisteLeL.„,90441EI,4,
Direcei6, E. EtEttlIER0.-Piaritera tiple, MARUJA LOPETEGUI.
Mestres: Garrido i Casanovas.
DEBUT avui, dissabte, a les den
de la nit: 1, la sarsuela en trec
actos. de Guerrero, LOS GAVILANES, 2, .LA,Ntilik,J3E LOSBESOS, en les qudls obres far;.
la presentació iota la campanyia, l'elenc de' la qual va en
cartells flgurant 'entre ells les;
senyoretes Lopetegui, Mofante_
Méndez, Voseo e senyors
Bastida, Herrero, Cuevas, elMera.. 12 segones tfples r non:tiros cor:d'allb mds dritMgrit de
Madrid: Preus poptiffsii Butaca a 2 ptes, Seients a 1'50 i general, 0'60. Ditunertge, tarda
Marta Sol i La Mea de los beses. Nit: 'La montería i El barbero de Sevilla.
84444.844444444+84-1444-8444
El teatre de moda,

EL

Director artlatir.:

Avui, dissabte, tarda: E

COMIC

La revista de l'exit,

YEScYES

e#4.4444444401
484.440.4.14.0444.4

TEATRE GOYA
Dilluns, dia 11 de gener,
a les deu de la
Sisena audició de la
gran artista d-e la
declamació
BERTH SINGERMIlti
Figuren en ig programa
"Hermana Agua", d'Amado
Nervo, i "Una hora de alegría y locura", de Watt
*Whilman,
"
44.4444.44444444444444.441
a ad

-,s401. 1.4

Teatre Català Romea

Avui, niL, Assoulació de Mercera
NYIGUI NYOGUI (Romea Revire)
Es despatxen vals: Cooperativa de l'Associació,* Giritr, 5,
principal. Telef. 2102 A.
Durant els iniermedis es renovaran les localitats a l'Administració del teatro.

Mamá& Sugranyes
s'ha acredita' con/ a
ble -inetteur en suite
grandiosa FLEV/STA
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quar.1,Les due..,.

rena de

KI ,S-

ENCARNA LA MISTERIO

A pesar de les cr-,p eses que suposa
c.:11, de tau eupe‘;:sztneixel; ,.; ets pr -

Nit: Represa de
GAVALLERIA RUSTICANA,
i estrena de
EL. AMA DEI. BATAN
Detalle per earteli g, - Es
despatxa te comptadaita.
.4444+0440.41.00.11.04.0444444
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GRAN COMPANYIA LIRICA
ARIVIAND OLIVENDS
asammaak.

nol, da pea ter quedar
blau el más plantat. D'eneit que
enunolo a LA PUBLICITAT he
mianvat vInt quilos.
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KISS - ME
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Diseabte, 9 de gente de 1926

LA PUBLICITAT

CONCERTS
!.

LA FORÇA CORRUPTORA DEI DINER

PALAU DE LA
MUSICA CATALANA

no ha estat mai descrita tan magiaUn Ilibre allucinant, en el qual
tralment com enl'Ultima novella del
sostenen tràgica lluita el diner, el
gran dramés pur idealisme, la sensualitat més
rnaturg JI
tor
badora
i l'amor més elevat.

Demä, diumenge, dia 10, a
dos quarts de cinc de la tarda:
CONCERT EXTRAORDINARI
CANÇONS NADALENQUES per

Eb5 TRES Ilh'hlielliBT5
128
-

L'ORFEÓ CÁTALA

gan Puiii Feirater

Heus

acl un drama punyent en el que

es barallen l'ànima complicada d'un
idealista amb les passions de la carn
en ses més baixes manifestacions.

d'aquesta setmana publica aquesta
obra en número extraordinari.
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Se,
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'

:73 eqüestre Que a 'ha visa a
Barcelona. A l'acabament del
programa de eire fart la seva
exhibiera sensao.onal el FAKIR
CUCAMOS. La fundió de la
nit serä a beneflei dele notables

eke.e'pa
MI* 1 ALEX

CINEMES

llut
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de la eomptaduria del
COMIC

Encarregueu amb temps les
t vostres localitats per a
espectacle de moda
YES-YES
•
.54-Jd44444444444444444~
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Avui, dissable: Nottclari Fox,
La fIllastra de Neptú, cómica; La senda del terror (ein
quena jetrnarla . per George
Larkin; Centella, sensacional
drama de gran intente, Miarpretat per hoben f Ahnov Peg--

A
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PATHE CINEMA
DARRER DIA

LITS
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1 EL PALADAR

Ituro-Manreea . . . Iluro
Eadatuna-Atietio .. Badalona
Lieyda-St. Andreu . Lleyda
Reus-Júplier . . . . U. E. S.
Per a entradas i localitats a
Im. taquilles deis camps de joc
el ti:a deis partits.

PERXES

mi. b

NAO,.

LLUNES, 5.
Ponent, as
Mates i motllures de tate
estibo, cristalls i 'lunes ¿Uses 1 bieelladea, vidrieras
pre ntneredee 1 tramo', ate,
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Diana • Argentina

Exce/sier
Avui, dissalitl: El ro/ dele
cGrearis, VII i última; Mut acusador; Els p:llets; Casimir lampista; Noticiari Fox núm. 52.

ORAN ..SSORTIT
Foneerafs i discos do cota
els preus.
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del nou opus rotatlu

"PLANCHE, (eater:el a tots eis paises)
Refertlnolos a Barcelona

Teatre Triomf. Gran Cinema Marina i Cinema Nou
Ami. dieenbt: "MorlIque en
plenituní de mel, L'auto d'en
Cama, El rel dele oorsarls,
Centelta, El que rep la butetada.
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Avui. (Vesania: Mamita, S 1.
estrena ile El
caçador dp papailones, pa
Ruth llyatt ; La seva gäbla
daurada, per Giäria Swane0n I David Privi-en. j ob man I
axil Com a gata I goasos,
comed a. por \Vallar, Raid.
Agnes Ayres, Catalina Williiims i Adolf Merejon. Diumenee. La comfessa de
Bresso, per Beity C,Jr)peoil.
3, Anna Q. Nilson i Convay
ii Tearle. Amts: Es despatxen
esbutaquee numeradas. par P
ra eessiö especial de dama
a 'a tarda. - Aviat "El
abuelo", segons la novel-la
de Perez Galdós.

LALANÇ
reali!zam tolv
ies £xisIšn Jo

a

1

F i ii. VE E. ELNERA

polacio;:cs nocturnas, esperma tor e, a (perdidas serninal e si, ean3ancio mente!, perdida de
memoria, dolor de cakza, eiräg os, fat:ga
corporal, histerismo y trastornes Terciaos
de las mujeres y cedas las manifestaciones de
la A'earastenia o agotamieLto nerviosa por
crónicas y rebeldes ilne seim, so caree pront.);
radicalmente con las

Mareta, 25. - Barcelona.
Teléf« A 3772
Solliciteu catälegs fent
malició de "SeeeitS P.'
megrerwonsuntommenrunmanne

Grageas potenciales del Dr. Soivré
Innictadas espocialniente a los agotados en ia
juventud por toda clase de excesos (vieja Sin
anos). y plra conservan hasta la extrema vejen,
vi,,ientar el organismo, el vigor sexual, propio da la asid.
froaes: atada. Rambla de las
Venta, s
Forca. 1 4 Parmaiii Gelart, Prineeia. 7 y principales

Qualsevol

Universal;

.11.11MIMMn11n1....

NEUROKARD111
Meravellós en els casoe
d'Atonia del tub digestiu.
en els casos de Cistitis. de
Nefritis i ronyó eselororús,
no id rival. El malalt ex-

;1.sf.a. l'íltugki y 51,.e.re.:.
ellig7"."erir2~0~'

vea

71.01131•11111n41WIMIIIM.

fa
e, V 1
AT a: TltlT
curada
velirsa prentaturz.,
amb l'aerelltarls POMADA FORTi.
rtodel7tiet de los Eles. So' Inofensiva! produete, et -ctes turraveltosus
FICANT
a la rrini,ra frIcrt,). 5:5-1 la COnta,15.
pe,seles pot PrincIra;s farrAele2, I per .
corren SI 0. t'Idea usut a . passatge Credit, numero 4. liarCelons
.
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ELS AMICS DE LA PUBLICITAT RETENEN
CUROSAMENT ELS NOMS DE LES CASES QUE
HI ANUNCIEN
id

lii

d'ea

lilllbbir!!iillblliIl1I!billhu!llllbl

perimenta de seguida una
sensació d'aufäria o benestar, augmentant poderosament el eeu daelt. Venda:
Centres d'Espeeffics. bena-

neu opusrles. Agents general:: per a Espanya: R. Massd i Cia. :-: Barcelona.

NI113 ho ii tbssihul;

g
4 050 pesaetea lee deu primeras

paratnea l a 010 per cada una
d'ecolie

p3r

ereeeeeteatriffleeseate

OFERTES DE TREBALL
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BLAU
Upo/liaras de Cataluny a-

lEATH ELDORADO

Dirlgiu-so, a

1

J. Upes

Denla, diumenge. a 1Cs
orla
tidei mall, gran SiISFI6 =tipelotieulee
inetruell. mide
ves. Ultimes projeceinns del
sensaciarial docurnent de
la Si• an guerra
LES GESTES DEL SUBMARI U-35
emocionan!. torpedinament
ile vaixelle mercants, i la
' , alinea expedieia riel-luan
CAP AL POL ANTIC AMB
EL CAPITA KLEINSC111714DT

interessant caça de I'de
blanc i pesca de la balena.
EXCLUSIVES GAUMONT

abit

'LA OCA'

QUALITAT SUPERIOR
Itabrleanti 4 auudt MATA»

List-der.

Ciarls. lOg.

VENDES
cabida, tot oler, de' de
CAIXES 'adVssetei. Mallurca. rilmern 1: 5. Interior.

ninaits. La casa mei
TÄPISSOS !nipona:1T dleesnya

Esp . , : cI i ,at c. ! tapieso:: rengioaua
permanent de duadrOs a Poll, gravite, oleograllea, sic. Fabricarle. da marca
moti.ures.-Cio c ompren aeLse VISIW
alcid

Eis POLVOS MORLINE
fan devenir formosa, avellutada la cara; 1a pell
fina i agradable, suau com la d'un infant. Eis
Polvos dllorline son el millor secret de formosura i joventut.

PER

(XICARRÓ)==
I eseiNGU POT FALTAR-Hi

(arrees. Ciare, 47 (entre 'enlacie, 1 COneell de nenti, Telefon
5194 A.

e,

DRETHIRE

Jackie Coogan

SEGELLS DE GOMA
G7liviits de lOteS Cienes en mlta lle I fustes. Remesa en els en-

Llaves; porti'n ..crnpre una a sobre.

de reza mis gran de la tenor da

fr

pe
>LO

.

Via Laletana, número 14
Telefon 1371 A
Loes' cemnde

es el número del teläfon

B01

I Avut. iiii,abie, a g ita: EI don de
Cacle, Lec i nell7y 1.iiwiyn: L1 val ..
la taticitat, gl'an cama: E! gres L.
de la Con (APirM) per Pa ! :Y: 'r
' Una nit da v!,tGai Actuentatel e
UnItureel
X
miras, dinmenee, 5esse3 rmil,nal
Gran suc- ,
ti
all a 1. N it, caerezr.
I' .-d.s! La duna d'Isra,,I, per msria f-.
Cerda; CrP a; nord, per Beis
...T::ep n n

Cinema Princesa

334 A.

Jna
ars,

1 1.15 constan,

ELDORADO

PIPPO I SEIFFERT
e:5 guals interpretaran les seves divertidea entradas earniques tituladas
Gemiqueo transformackna
ffslques i La n.na que no
es trenca :: koudite per
Pippo i atIffert :: Colmo•
Per Piclpo I Seiffert.
- Dernä, diumenge, tarda i
nit, dual grane funcione. Coraiat de tota ele artistes que in:egren la millor companyia de

n

fumaz

que deisa de perjudicar al fumador se es proterix la gola ernn
de TABLETES GABA. bei-in fondre de guaira a
•
IN en ls scva beca i poded assaborir tranquilament el seu labor
acose can peril! per a les rica respircióried. De venda en c.sp.sez

Sabadell-Barcelona. Sabadell
Europa
Europa-Sanr. . . .

51.•

COLISEU DE VARIETATS
Avui, dissabte, tarda, a dos
quarts de cinc, i nit. a les
deu: Serata d'onore a MERCE SENOS. ExtraordMaties
sessions d'ONCWROFF.
Programa: The Oreat !Salid; debut de Custädla Romero; Jeurie and Martinat;
MERCE SEROS
ONOFROFF
que t l'honor de dedicar la
sessió de la tarda a les senyores i senyoretes, i que
realitzarä alguns dels seus
experiments amb les que va_
luntäriement s'hi ofereixin.
Per la molla extensló de!
programa, les asesinas comangaran amb r)goroaa
puntualitat. La senyoreta
Sanes farä la saya paellera.
tasad a les 6 tarda i 11 nit,
Onofroff a 3/4 de 7 I a
3/4 da 12, aproxirnadamont.

tan

!del:
ami

el

plaer

nteressats, demaneu detalla e
ficina aspeciatlitzada en aguaste
iamptes de Mr. Fico. P'ro'a, cara
r d'Aubui:son, 3, Tolosa (França).

eora-
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1 el

És un

Marthienc-Espaayol Martinene
Crimla-Terraasa . Grita:in

,,,e-essees.seseeseezffleisams
t Monumental - Pedró .1
Walkyria
------------,4
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CAMPIONAT DE CATALUNYA
Denla, a les 250 (le la tarda:
GRUP A
Camp

t-14444444.4.4444.›,....4+~.

1

La !uncid dr la cit, a benefici
dels divertite CLOWNS

len

DIVORCIS

fumar es cdmode
Deixar
fácil aconsellar-ho a tot aquel! que
partir de les molestes afections del pi!
i de lo gin pero no es tan Ad' com d'azonsellar desfer-se d'una costurn d'arrels tan prefondes,

Camp

dIssebte, tarda i ein cotossala Mere/n.1es. . La divertida p-ni.
cula En Cealinir fa de lampleta;
VII Jornada de l'extraorilinärla El
rei 01112 ocraer n e; el popular Eceticiari Fas; el clnedrama El mut
acusador, 1 la çrarillosa
preq ueeii i ei•vinyOln
"Loe granules"
Diurnenge, e la Fe3215 de le uit, ,L
estrena de la grandiosa pelarla
dividida en dues Jornales Orion:,
Per la celebre
tiida Mara Jacobial

BATACLAN
Nit, a un quart d'onza: .5
L'entrenses Sangre gorda. X
La farsa cómica en dos +
artes, d'Enrie García Alva- 1.":
. r ez i Ferran largue,
II. VIZCONDE SE DIVIERTE e
-1
o Quince penas de muerte?
- Demä, diumenge, tarda
'i nit. Bataclan. Dilluns, comiat de la companyia. DiI mares, debut de la conipanyia de comedias selectas
Cobeña-Oliver amb la comedia en 3 actas de Gregori
/ Martínez 'S .erra Sueño de 7
una noche da agas7.o.

FieKIR BLACAMAN

re
vf

llosetes a lelacles de mis
rapeenaitei en tollo%
premeat s
Montea :: Cidronela
vermells, quadrate 1 rectangular!,
de lides mides Calrons envernts.
sala 1 remarca per a cups I to.
gom e T e nles ruines :1 matarles
propia per a tunales t cdpules de
local, Industries 1 xaleta e: Rajolee de Valencia de teta colora t
amb ilibuttns (Cerll, etc., fte.

c.rors

As-ui,

Aval, diseabte. tarda, a
un quart de sis: Escenes de
la vida d'un palläs adaptadas en tres antes per Antoni Paso i Marian Golobardas,

TEMPORADA DE CIWO
Director, J. Ventura Gannau
Avui. dissabte, tarda, a dos
querts de cinc, i nit, a tres
çuarts de deu:
:Dcmiltbn die de la ~porada
DI:ES GRANS FUNCIONS
DE CIRC EQUESTRE
AMB PROGRAMES
EXTRAORDINARIS
ea; finalitzar els guata farä les
seves emocionante exhibicions el

Li

Gran Teatre Comtal i $
Gran Cinema Bohemia

Teatre Barcelona

OLYMP1 A

FABRICA A HOSPITALET
Toulea,

FÚTBOL

.e44.1144+0+4+0440044+the4 ed-

Companyia de comedias
SIMO-RASO - Z01111ILLA `'`
Primera actriu de caräcter
Dolor* Cortéis

MLLE. MARIE LECONTE
Societaire de la Comedia Française, et SI FERRAN LEDOUX,
ponsionnaire de la Comedia
Française, , atoares de comediens des Theatre; Daunou et
Odeon de Paria, dans la magnim
fique ceedie,
de Francis de
Groisaet.
LA PASSARELLE
Es despistas a comptaduria.

• Ferlandina - 41
(PES DE LA PALLAI

4131M1n1.1711111M,

gy Shav; El mlmat de superproducció de Hang metratge, per l'as de la bronca Harold
Lloyd. Diumenge, nit. estrella
de La quimera de l'or, per
Charles t.neptia. -Chariot".

oe44444444444.fee

Teatre Catalä Romea
Disentir., 15 de gener, nit:
Gran Gola de Comadre Française aveo la sonseare de la celebre artista

r- O c• IW E TODA

Fabrloaeid perfeccionada

111 n'Ami 113A Pta.

Els radlleetes de les familias di:dirigidas
ORQUIDITRINA SUNTER 1 SEXTET TORRENTS
Avui, diseabte. grandiós programa: La bella Ceteariga; gran
èxit de la preciosa comedia Mear** "niño bien", pel popular Richard Talmadge; Noticiarl Fox núm. 57. i la segona i
última jornada de l'emocionent versid novellesca El Jaral' meat de Laoardere (selecció Luxor), per Gasfon Jacket. Avui, de (S a 8, i dermis, diumenge, durant la sessió matinal
dii a 1, despatx de butaques per a la sessio matinal de dama.

d

ESPORTS :-;
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ARISTOCRiTICS KIERSUL I SALO CkTALUNYA

DE

com miquear!

dirigit pel mestre Mufa altIlet
Reproducció íntegra del corlead
de la diada de Sant Esteve.
Localitats a la Unió Musical
Espanyola, ii 3, Parta l de l'Angel. de 3 a 7 tarda. Condiciono
especial per als senyors socis
de l'Orfeó Català.

LA NOY EL IA

PLANES

Fibrica de Nulo tutee

Fumeu fanf

- T'hi troncaras eis quoIxals,
perguii aquesta roba és de lea
PANYERIES SALMERON.

MODUCTES HORLINE:
mes.

(tintura procresalva per ala caballa Manee),
Deptlatort (aale I Loolenslu)i 6.- Polvos (mol( adhcrenhl: 20,trama (avala lea arrogue* 2'50. - Algas denlitr(ca (en com.
primita cierveacenta): 5. - Etailhol Montry (tala minarais per
ah hay. de peda): 3'50. • Samba' (comprimits al bay-rldirn per
• regencia, el eabelI)t 5'50.
~eh aramost. Eatahliments

DALMIAU OLIVERES, S. A.

P 55 5510 DE L'INDUSTRIA. h. DARCF.LONa

clon. F. MontralcOn. Epteut.
'sortea ...rama

,`-,eft:;I:7:
NI
PIANO v`a,:.'rinI'

NAN n

%."

creital, 590 p0 ,8etea. Come!
1: Granados, ee,

LLOGUERS
Es

ileglue lar ..de propia per e Indtle •
irle s , Ensal men» Cl (madres per

anear . peor (1. l'Eacorrader (carrera
Terraseas, unas, be;ar. Hostal:anca).
Clarlb.

4. ,trivn.

DIVERSOS
Oficina de traduccions 1 ce•
i
nuiru.vogi

pi es. '

taran rrelis enmantes.
Si c ilia, g a g . (mart. peinen.

