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Pregueu a Dén en caritat per l'ànima d *

NA M A R I A T O R R A S FARRÉS
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- Telèfcn 184
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S I Q L O

FINS EL 28 DE FEBRER

vídua en primeres noces de Joan T o r r a s
i en segones d'Antoni Cabot

GENERES
B L A N C S

m o r i a l i 78 anys d'edat el dia 11 del oormet
havent rebut sis Sants Sagramenta i la Benedicció Apostòlica
(A.

OICÍDK I

O.

EJs que la ploren: filla Franciscà Cabot vídua Bertran, nora Valentina Farríols
vídua Torras, néts Antoni i Maria Torras i Maria Bertran, néts polítics Carme.
Agustf, Nivera i Rosend Alvarez Arbiol, renét Joan i parents tota, en recordar
als amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i
els agrairan la piadosa assistència a les misses que pel bé de la seva ànima es
celebraran a l'església de Nostra Dona del Roser, PP, Dominics, carrer d'Auzies March, 54, demà, dimarts, dia 30 del corrent, de deu a dotze, pel qual
motiu els quedaran verament agraïts.

G U A N T S

Par ranpeote a l a santedat del temple el dol es d ó n a par acomiadat
No ea convida particularment
L'Emm. 8r. Cardenal Arquebisbe de Va'bdolld I els Excirs. 1 D'itma Srs. Bisbes 4e Barcelona, Vlcb, Seu d'Crgall i l'alma de Mallorca a'bau ilgu&t concedir, respectivament,
tOO iÍO dies d'Iudulg^ocU en la forma aconuioada.

P U N T E S
Grans existències i assortiments
Preus limitadfssims

-

Vegin-se les escaparates

S e c c i ó d e queviures i v i n s Excel·lent vi de taula embotellat, blanc,
••
rosat i negre; el litre, a pessetes 0'55
Pregueu a

Déu

per

l'ànima
Riquíssima

d'Eh Baldomer Sot Justafré
que

condensada marca

EL

SIGLO

S e c c i ó de m u n d u s i m a l e t e s (2.60 p i s )

ha mort havent rebut els Sants Sagr mants
(A.

llei

Mundus
Mundus
M'-nJus
Maletes

O. 8.)

Els que el ploren: els seus cosins i parents tots i la família Badell. en asaabentar als amics i coneguts tan trist desenllaç els preguen una oració per l'èuirea del difunt i que vulgtim concórrer a
la casa mortuòria, Corts, 568, demà, dimarts, a dos quarts d'on e del mati. per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Nostra Senyora delb Àngels i d'allí a sa darrera esta. Cementiri Nou.

coberts de llauna, classe forta; un a ptes
forma Vienesa, r e f o r ç a t s ; un a ptes. .
armari, amb 6 penja-robes; un a ptes .
pelUforma caixa, amb <bandeja>; a p t e s .

S a l o n s de B e l l e s Arts
1

.
18'90
. QZ'AS
. 347'50
. 6T50

Actualment exposen els artistes: Capdevila, Cardona, Agapit Casas, Vallmitjana.

MO ES CONVIDA PARTICULARMENT

SI

SUFRÍS

B o r r e l l , 71 i 7 3

Banca

Marsans,

S.

A.

DEL

Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges

Si os qneiftis de acld • •-, regmgtUcioues, debiUdad general, Mmeieos al règim en del deliciós»

Bambla da Canaletea, 3-4
B A B C EX. ONA
Direcció telegràfica:
MABSASSBAHK
SUCURSAL
A v i n g u d a del C o m t e

0

A p a r t a t de Correna núxcuLi
( 4630 A .
Telèfons números. ..<4831 A.
(4632 A.
A MADRID
d e P e n a l v e r , n u m . 18

BflRCELOTW

F""1-^ NADAL

ílP P MflPQfTJC1 ^e l'Hospital de Santa Creu. Malalties de la pell i gènito*
iü' U. JlULQyaò urinàries. Portaferrissa. 18. entri. - D e 4 a 6 i d e 8 a 9 .

ESCROFULES
RAQUITISME
ANÈMIA, TOS
D E B I L I T A T , etc.

f^.

A ï-f^TWr A R
Curació ràpida infeccions uretra. les recents
•A^ A ^ X ^
JW
2 o 3 cures mitjançant aparell especial seu.
A B I B A U , 8; de 11 a 1 i 3 a 5. Festius: 10 a 12. Econòmica: ÜHIO, 20, de 7 a 9

C u r a c i ó r a d i c a l de T O z e n a

O a p s e s

PLANU
BHDÜLADÍ

123x15 CE

d e

l u x e

EalamiUorper
ésser la única
que conté 80 SU
OU cte BACALLÀ. Hipofo»fits Gllcero fosfats-

PHOSOAO
El mis exqniaito de los deiayunos, el
més poteate de los recoastilayentès,
el aaioo alimento Tegelal aoonsejado
foT todos lot médicos a los auémleos,
a los oonralecisQlaa, a loe aaciaooa

Vtr&a /armartat, u'tramarino» f drogwriat
Otpòmo.FOB TUNra.'-3».HotpUaUBartmlona

(Fetor de l'alè)

Hp P I I C Í i l / i r l a l ^ ''Hospital de la Santa Creu. COLL, HAS i ORE
M l . V i l d l I WlUdi L L E S . Passeig de Gràcia, 83, pral. - Tel. 3274 A.
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Fabricant: i. ALERM • MATARÓ
ijuauut superior

per a bodes 1 bateigs. Amiga Casa
BARQUES, carrer óe Sant Pau. 38.

Pissarra artificial

Josep Isleya i C.a

per a cobrir
Malerlals armats anili
amiant e i c l m i n s D t

P o r t a l de l'Angel,
n ú m . I í 3, pral.
ML
3341-Barcelím
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Cooperativa de Fluid Elèctric
constituïda per escriptura pública autoritzada pel notari
d'aquesta ciutat D. Antoni Par a 14 d'octubre de 1920.
C a p i t a l

s o c i a l :
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a d m i n i s t r a
PRESIDENT: Ix cm. 8r. Comte de Caralt
MCE PRESIDENT: 1 « Exom. 8r. D. Joan Puig Manxi
V1CE-PRES1 DENT 2.": Oon Eduard Recasens
ViCE-PRESIDENT i . ' : Bxom. Sr. D. Carta» Maristany
TRESORER: O. Tomàs Resés
V1CE-TRESORER: D. Josep Badia
COMPTADOR. D. Joan Bertran d
VlCE-COMPTADORi D. Lluís Tornar
CONSELLER DELEGAT: txem. 8r. D. Joan PloJt l Pon
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2*50 pessetes

EDITORIAL CATALANA. S. A., Escudeller». nümero 10 bis, entresol, i a totes les bones ilibreriea.

ELIXIR ESTOIIIAGAL
DE SAIZ DE CARLOS

Lo recetan los médicos de las clnco parles del mondo, porque quita
el dolor, las acedlas, las diarrea»
en nlflos y adnltos, el enlermo
comemós, digleromejof jrsenutre,
curando las enlermedades del
m

IAH ' Ou£
AL1VIO

ela

de seguida es curen els panellons
No és vana promesa, és un resultat
tan segur que el farmacèutic preparador es pot comprometre formalment a
reemborsar l'import si els Saltrats no
us curen amb rapidesa els panellons.
Amb sols dissoldre un grapadet de Saltrats en un gfbrell d'aigua calenta l banyar-vos els peus o les mans uns deu
minuts n'hi ha prou. El primer banys us
farà desaparèixer tota la inflor i us
portarà alleujament als dolors més
aguts. Són els banvs saltratats no sols
més eficaços, sinó encara moliissira
més agradables que I empleu de glicerlnes, ungüents, pomades, etc, que
engrassen i taquen la roba i els vestits.

E S T O M A C O
e I N T E S T I N G S
buiaiiinui.uiuiiUiiiiuBiii]rjiyüniuiuiauiiiiiHniiut
P U R G A T I N A
Laxante suave y eflcaz, para consetrulr una deposldóa diària, contra los estados blllosos. el estreiiimlento, la indlgesüón y la atonia
Intestinal, en nlflos y adultos.
1: SERRANO 30, farmacto, MaMd

tant de l'smpresa, el qual va acudir
1 va examinar les bases.
Després d'alguna discussió el Comitè de vaga 1 el representant de
lempresa van arribar a un acord total, si bé el Comitè va reservar tota
decisió definitiva tlns haver sotmès
l'acord a l'aprovació dels seus companys en una assemblea que s'esift
celebrant aquesta tarda al teatre Espanya.

VAQUES SOLUClONAOtl
Al Govern civil s'ha rebut la notí.
EU Saltrati RiKlell. saN ofltnrals molt pa- ela d'haver estiu solucionada la vares I coneeutradea, ea veurni n uo preu mi» ga que hi havia a la fàbrica de padic eu VAiu las t-uneo fanntcUò.
per I cartró de la vídua de Quirse
Casanovas (can Tunis), tornant al
treball tot el personal. eJ qual ha obtingut algunes concessions.
També ha estat solucionada la voga de la fàbrica de vidre de Josep
Sí encara DO m la làmpara Oriol
i Rafel Margeneda. situada al
carrer de la Indústria, 1 que afectava uns 150 obrers.

VOLCAH V * WATT
assajeu-la i l'adoptareu

Rambla Flors, 26 botiga

t

Banc de Catalunya - Banc Espanyol de C r è d i t
Banc Espanyol del R i o de la Plata • Banc U r q m j o C a t a l à
Banc Central
Banc de P r é s t e c s i Descomptes
Fills de M a g í VaJls
Banc A l e m a n y T r a n s a t l à n t i c
Banc E s p a n y o l de X i l e
"
Chaves i P u i g v e r t , S. en C .
Banc H i s p a a o A m e r i c à
S o d é t é G é n é r a k de Banque

MOSAlCS^F^ESCDFETaC1

Preu del volum:

S a l t r a t s
R o d e l l

C o n d i c i o n s
d e
s u b s c r i p c i ó
Aquestes obligacions s'ofereeixen al públic en subscripció A TÍTOL IRREDUCTIBLE, a partir del dia 31
del corrent mes de gener
AL TIPUS DE » PER 1W, 0 SIGUIM 485 PESSETES PER OBLIGACIÓ
amb cupó del primer d'abr l priutímRENDIMENT LÍQUID: V t i PER 100
El pagament es farà, en quant a 00 pessetes, en el moment de subscriure's, i la resta, o siguin 415
pessetes, el dia S2 de febrer, contra lliurament dels títols.
Es declararà tancada la subscripció en el moment que es cregui oportú,
iots els valors de Cooperativa de Fluid Elèotric. i per tant aquestes obligacions, estan admesos a la
coüzac.ó oficial a les Borses de Madrid 1 Barcelona
c

c h a u s s é e des g é a n t s

de la qual se n'han venut en pocs mesos a França
Orfe de ISu.OOO exemplars

A m b

G a r a n t i e s
El pagament d interessos 1 amort tzacló de les obligacions queden garantluais amb el valor de totes les
(oiKessions administratives, instaUaclons. xarxes 1 obres de tota classe que la Societat té realitzades i realitzi rn el successiu. 1 d'una manera genèrica s'afecten tots els béns. finques i drets que en l'actualitat possreix !a Societat, alxl com també els rendiments que produeixin els negocis de submlnljrtre de fluid Ja en
plt'na oxplotac 0 i els que d'ara endavant produeixin els esmentats béns i drets.
Essent estatuliriament els sens socis els consumidora del fluid produït, queda assegurat a l'empres» el
bonsom de tota la seva producció

o

Le

lAY'OCMiS
AADANONtò ^

C a r a c t e r í s t i q u e s
Aquestes obligacions devengaran ITNTERES ANYAL DEL 6 PER 100. LLR'RE DTMPOSTOS PRESENTS
! FI TURS, pagader per trimestres vençuts sn el primer dia dels mesos de gener, abril. Juliol i octubre,
seran amortiuades d.-ntre el termini màxim de « anys. a partir de 1938.
L'import de les obligacions es destinarà exclusivament a la terminació de los obres necessàries per a
la producció del fluid i adqu sicló de maquinària i materials indispensables 1 instaUactó dc línies i xarxes

l

Traducció feta per J o a n A r à s , de la
famosa no vel la de P U x r e Benolt

u

VOCALS
D. Claudi AraAó
D. Jaume Imbsrn
O. Osfsrí Ballesteros
Exom. Sr. Duo ds linfentarfo
D. Enrio Cabello
D. Josa Uobet Quri
D. Evarist Fàbregas
O. Vicens Mental
D. Ramon Pemàndez
D Maximillà Muller
O. Antoni CasioI
D. Udo de Ruttkay
Excm. 8r. Baró de Cueil D. Franoeso Vives Pons
Secretari general: D. Francesc Ripoll

L

El p a s dels gegants

Obra profundament emotiva, basada en la gran revolució irlandesa de 1916

Entre els presUglosos elementa Industrials que ban subscrit la major part dt) capital acciOfigurenels
següent»:
Güell l C». S en C. — Nebots de Joan BatU6. — í. Berlrand. — Filatures Caralt P&nz. 3 .A. — Salvador Caaacuberta. — Maaofaotures Cotó Reunides, S. A. — La Indústria Lonera. S. .V — Arafiú 1 C». S. en
C. — E. Carl&s Toldri. — Tomàs RoMs. — Fill* de J*. Portabella l C.» — liuía A S»i(i, S. «0 C — Jaume
laibern. — T. Sala — Antoni Rosét — R vièr» i CA — Esteve Recolons. — Companyia Oeneral dlnddsirles.
— Jasclnt Rifà. — Esupé i Ros. S. en C — S. A. Grober. — FUls de Francesc Sana — i M. Bfma Badia. —
Joan Vllaplanu. — Fills de R. Almirall. — Fills de J. Mateu. — Vda. de A. Armengol. — Mafié i Ordeig. —
Juün liodo. — Permanyer Germans. —Bonaventura Peiemonte. — A. Murtra 1 C» — Pere Aller. — Jo Llobet Guri. — Noguera 1 C» — Fills d'A. Apar cio. — Antoni Seva Roca. — Amat i C.» —Solvt 1 borra. — Joan
Fàbregas Jorba. — Mora i Fàbregas. — Successora A: Costa Masana. — Fills de Salvador Barnadas. — Joan
Tarratl. — J. Ferrer Combeter. — Casanovas Germans. — Roman. S. ea C—Fèl.x Trlan.—-E. I -rg Caoereny.
}••-•••• \ i l à Rubüra. — WariSIany Gcrrnnqs. S. en C. — J Boyer Vilaseca. — MIJa de S. Ballu. — Manuel
Fàbregas. — Josep Ortlnet — A 1 F. tíiillar.i. 3. ea C—Francesc Vilumaxa. — Colom 1 C.» — Vda. de Li ull
Sunohez. — Fills de J. Bassols. — Esteve Borlra — J. Marco Cardona. — Vda. de Carreras Torrellas. — Rossend Peitx.
Eduard Tenas. — BaU16 i C». S. en C. — Vda. 1 Fills de J. Sabaté. — Antoni Barral. — Antoni Pamés. — Oleguer Godó. — J. Pané, S. en C. — Vicens Fité. — Felip Iglesias. — Francesc Valia Brufau. — j . Ballu Badia. — Magí Andreu. — Anònima Sedera Cotonera Tous Santamaría —Jubany Germans.
In.lústries Forb, .S. A. — Péro (Santanocb. — Joan Cots. — Marcià Pra: . — Ramon V.ves Maxencbs.—
tiarau i í»raldepadu». —Pau Baratau. — Pere Tolrà. — Vda. Joan C .Fonrodona. — Fills de Joan Ratés. — Isidre Valls Bisbal — Josep Borràs. — Ramon Company. — Vda. de R. Siatarfl. — J. Mas Balaguer. — Vidal i
Bobinat. — Rovira Roca i C». — Companyia Catalana de Tint. — Josep Lamarca.—2en6 Nlcolaa. —Joan NoveUas. — Manuel (Blasco. Vda. de R. Carrer. — Maquinària Tèxtil Roeell, S. A — Gual Germans. S. en C
— Josep Lladó. — Gumers'nd Godó. — Àngel Romero. — Vda. de Jaume Roca Vallés. — Vda. J. Castejltort —
Fèlix Feliu.
C
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Qüestions socials

Govern

civil

ARRIBADA
Han arribat l'esposa i la fills del
governador, les quals han InstaUat
al Oovarn clvH
ACCIDENT FERROVIARI
De l'estació de Sant Vicens de C'- •
tellet comuniquen que, fent manfobres, van «Jascarrllar tres vagons de
mercaderies, Interceptant la Unia ascendenL El trOIec «s Xa per ia Unia
del muQ.
REUNIONS
Entre dissabte 1 diumenge s'han celebrat a la ciutat l cprovlncla» 13*
reunions públiques, no bavent-bl notícia qu ehl hagi liagut incidents sa
oap d'elles.

LA VACA DEL METROPOLITÀ. CAP
A LA SOLUCIÓ
El governador civil ha dit que ahir.
diumenge, havia convocat el Comitè
de vaga del Metropolità, el qual va
acudir, assistint també a la reunió
l'alcalde de Barcelona.
El governador va dir al Comitè que
alguns punts de les obres estaven
en greu perill, que podia evitar-se
Recomanem a les sntitafs I al»
amb treballs de poca importància,
pariioulan que tenen a M tramo
«zcltaot-los a que mlrès de trobar-W
tro'n* artioias o notes «oplloadM.
una solució- I , aprofitant l'ocasió, va
n u n u t a t absoluta (ien** l a
parlar
de la oonveniàncin de trobar
MULTES
quai no am es pooaiMe t v n m
ona
a
^
' w ^ general del conflicte.
Per vendre en males condicions,
M monor cas) d'avalar degudaEls del Comitè van redactar allí el governador ha Imposat multes de
ment sis erlglnjUe amb na so
mateix unes bases, i aleshores el go- luu, £00 i 400 pessetes, a set venedors
•Ml o una Orwm
vernador va fer avisar el represen- i aquesta ciutat.

LA

Els

Esports:

F u t b o l

VEÜ DE
F u t b o l ,

CATALUNYA

Pàg.

R e g a t e s ,

A u t o m o b i l i s m e ,

E x c u r s i o n i s m e ,

Els Campionats

A v i a c i ó ,

C i c l i s m e ,

d eT e n n i s del

29 d e gMier de

?. — D i l l u n s ,
T e n n i s ,

A t l e t i s m e ,

N a t a c i ó ,

Món

192$

H í p i c a ,

& «

Atlètiques
COPA MONTOAU
Amb motiu de festejar el primer
aniversari de la seva fundació, éi
Grup Excursionista Montcau, celebrà
diumenge una cursa de muntanya en
el recorregut Gava. Vall de la Sentiu.
Begues. Vallirana, total 25 quilometres.
La prova tingué un èxit força falaguer, la qual es desenrotllà sense cap contratemps 1 en un;» organització bona.
Oassiflcació:
Primer, J. Vela (Ü. E. Sansj, en
1 h. 17' 44"; segoh. A. S à n c b «
panyol). en 1 h. 40' 27"; tercer, R.
Saez (Espanyoí), en 1 h . 41' 47";
quart, J. Costa (U. B. Son»), sn l h .
42' 49"; cinquè, M. Vives (Espanyol),
en 1 h, 43' 35"; als*. J. Agulló <Es.
panyol), en l h. 43' 43": setè, T. fioclia (U. E. Sans;, en i to. 47' 41";
vuitè. E. Vallé {tf. E. Sans), «n 1 1»,
48' 6"; novè. L, QuJuquiUa (C. E. Rodamón), on 1 b. *V ZV; 10, J. Lista (U. E. Sans), en l to. 48' 44".
El premi per equips correspon al
Club Esportiu Espanyol.

ASSOCIACIÓ
Campionat de Catalunya
EUROPA • U. • • OS SANS
(Camp de l'Europa}

Uaa gran mulutud es congrega al
cimp dels europeus, per a presenciar
la Uulia entre aquells 1 els sansencs.
Com era d'esperar, donada la Importincla «iue per al primer dels contifident-í. lenla l'enconire, aquest es
desenrotlla en termes de gran apassioDament. provocat, qui sap-les vegades, per l'actoacló poc afortunada
úe TArbltre, el qual. en algunes ocasions, més que desencertat, sembl^
, jiL·iil en el seu comportament.
S'inidà la brega ornb íormldable
empenta d'uns i altres, i arribant els
turopess zepiiides vegades a la porta
del Sans, donant lloc a En Pedret
ü'e(«c:uai parades magnifiques que
tl públic aplaudeix amb entusiasme.
Ajs deu minuts de Joc. aconseguetx
hi Sans el primer gol. per mitja d'En
Feliu, rematant on centro d'En Rinl.
Als pocs moments Incorre el Sans
tn «penalty.: el ürn En Pelaít l repeUeU En Pedret la pilota magistralment: pero l'Orbitre, aUegant que
porter sonsenc sbavla avanç.it
(.bons de picar En Pelaó el .penoltjt, ordena la repetició d'aquest.
Aquesta decisió, al nostre entandre
1 ompletament equivocada 1 arbitrària puix que l'Orbitre no assenyala
13 suposada íslta d'En Pedret flns
que aquest hagué repel·lit la pilota,
origina unn protesta generni. Invasió
ilí camp. intervencW de la guirdla
iivíl. etc. Després de llarga estona
de suspensió, es reprèn la lluita, no

LA FEDERACIÓ CATALANA D'ATLCTItMI
FI Consell FíderaJ, malgtat luivirse'l presentat com a Junta deamembradà, dijous passat, amb l'assistència dels senyors Garcia, Alsina, Pons,
Massana, Lloracb i Caballé, tots ells
en plena activitat dels seus càrrecs,
prengué el següent acord;
•Convocar una Assemblea general
Aspeete del formós palau del parc. més de tres mil espeota-icre. Entre Esjatl! Units, Rumanla l Portugal I . extraordinària per al dia 8 del vinent
transformnt per la celebració d'a- les dues piatos hi- hauran les S(» llot- segurament, donaran lloo i episodü febrer, a fi de donar compte de la
questa festa mundial, gràcies a les ges totes les quals hnn e^tnt nbonn- etnocionanis, dels quals utib picu impossibilitat d'actuar en qu« es trofacilitats donades pel nustiv Ajunta- des, malgrat llur preu de cent duros fàllies tenen Idea els nostrds espor- ba el Consell, a causa del comportacada una pels deu dies.
tius, quo mal han vist dí prop tan ment de i'ex-secrelari i ex-tresorar,
ment.
En primer lloc es veu 1 npista seDijous: v;nent ha d é oomançar el. preat estol do gran? tennistes, entre senyors Rubira i Carrera, els quals
cundaria, i en darrer terme la prinel- Catnp.onat, en el qual lluitaran els els quals i i nan els més cèlebres Ju- no fan tramesa de les documentapol, amb les tribunes adjacents, la nostres millors Jugadors amb els cam- gadors del mon.
cions respectives; i creient que &JÏÒ
llotja d'autoritats al fens i^l'ampla pions de França, Gran Bretanya, Dino té altre fi que una actitud medigaleria, podent contenir en tonjunt namarca, Polònia. Suïssa. Holanda,
tada per a barrar l'acció de l'actual
Consell, acordà planejar la qüestió
de confiança, posant els càrrec; •
arlant el resultat d'empat a un gol,
disposició de l'Assemblea.»
uns a acabar el primer temps.
Al mateix temps es tractarà del caí
La segona part comença amb un
Espanya: Bota. Perelló. Vidal, vieFormaven l'equip vencedor: Bru, bons. havent vençut a Dupont, cam- Ribas, en el darrer IV Premi Jean
Mac formidable de l'Europa, que desBlanco. Coités, Orrlols, Alfaro. Mtssanet, Espuny. Riera. Maurlcio, pió de França de dobles, a De Pou- Bauin.
1 jncerta l'adversari. En pocs mo- mos.
CómLs, Bau I I , Benages. Cancela, chevllle, campió del Nord de Fran- : Volíem, per «a nostra part, parlarments, aconsegueixen ois europeus Dalmau, Ossorio i Plara.
ça, 1 a Danet,
Terrassa: Munill. Massagué. For- Lliuas l Aleu.
ne un xic de tot el que passa actualdos gols magnlflcs. per mitjà d'En
Cros 1 Aleicer, L'Europa segueix do- nells. Segarra, Papell, Femàndez.
Tornbé s"ha inscrit Mm---. Le Be- ment dintre de la Fadoraolú. i l inminant netament; amb tot, en una Roig. Hedin, «finals. Torrella i Sannerais. Jugadors d'intatxable estil, terès vivlssim que existeix par a
FRANÇA•ESPANYA
escapada d'En Feliu, entro aquest tolàrla.
que. ai mateix temps, figura com una : enderrocat, per tots els mitjans
El partit disputa' a San: Sebastià de les primeres raquetes de la seva l'actual Consell. Per ara no diem res
un altre gol pel seu bando). no doEn els primers moments, aconsenanl-lò l'Arbltre per vulid, allegant gueLx el Terrassa Imposar-^, mar- entre els representants do f ranca i nació. Le Bonetaís jugrira el doble i esperem que la veritat surarà por
«oflsido.. fns i altres lluiten furio- cant el primer IÍOI. rematant una d'Espanyo, fou guunyui pals espa- umb Lacoste i <à ml-Xtn nmb in seva damunt de totes les enveges, i en
sament, destacant-se del San'!, En «còrner». L'n ipenaltv, contra el Ter- nyols, per tres aols a zero. El pri- esposa, i aquesta el doble amb ma- la vlnentu assemblea, es veurà tal
voita si la raO és dels que criden.
mer ?Q1 l'c-ntrà En Monjardin. re damo BiUout.
•Ssnctio. el qual acut a tot erreu,- puix rassa el tira l'Orrlols foia.
Nosaltres creiem que. malgrat el que
que els nutjos-ala i els davanters
En la segona part, els espanyolis- matant un centre d'Efi Piera. El seAvui
s'espera
l'arribada
del
gran
crida, sembla que tingui raó. no semnulselgen vi«itileiment; 1 arriba el fi- ' tes ataquen formidablement, i , fruit gon l'aconsegul En 7;ibala. 1 el terJugador
internacional
H,
Cochet,
cam
pre succeeix alxi, 1 tal vegada en el
nal de l'encontre sense variació en el de la seva tenacitat, és un gol mag- • cer, també En Monjardín. DeJs dapió
del
món
de
1982,
el
qual
s'ha
resultat.
• nifle entrat per En Cortés, establlnt- vanters, el millor En Piera. L'equip sotmès en aquests últims temps a un cas present podríem aplicar-lio1 se l'empat. D'un centro de rOrriols, i-spanyol deminft sempre; en la se- rigorós entronamenr. cochet la prinVeiem en el fons de tot això. 1«
El capità de l'equip de la Unió Es- marca Kn Dalmau el segon gol es- gona part on absolut.
cipal qualitat del qual ès una i m : política de sempre, els odis persoportiva, senyor Solà. s'aoostà a la panylsta; essent En Vlerner qui acon- I
L'equip espanyol s'ullnlü aLxl:
pertorbable serenitat unida a una for- nals, les enveges; en fl. h i velem
llotja de la premsa, pregant-nos que segueix ei tercer de .penalty..
Zamora, Vullana, Careaga, Sami- midable seguretat en ois fons de la quel. om que ens recorda fets passats
protestéssim, en nom seu de lo deLluita el Terrassa rurlosument por tler, Meona, Pelia. Piera, Zabala, pfsta. així com a un rapldlssim Joc i ens avergonyeix retrobar-los.
cisió de l'àrbltre en fer repetir el
de bolea. sobresortint el seu gran
' penalty·. i en no donnr per vàlid a millorar el resultat, aconsegiu/it Monjardín, Carmelo I Acedo.
EL CROSS DE SABADELL
un segon gol. producte d'una «còrPer França jugaren: CÏianrlquÈs, .smash». segons ha afirmat, ve molt
el segon KOI entrat per En Feliu.
La secció d'atletisme de l'Atlétícde
perO els desigs de vèncer o Gamblin, Mony, Yoyant, Hugues. preparat fisicament i tècnicament.
Els equips s'aflinlaren aUri; Euro- ner»;
Sabadell, té cura de l'organització
Bonnardel, Dewaquez. Bronzes. Nicopa: Bordol. Serra, Vidal, Bonet, Pe- empatar resten falliu.
Les nostres primeres raquetps n a - d'una
ímponantíssima
prova de
Ifts, Dublv i Bard.
lao, Anisus. Pellicer, Julià, Cros. Olicionals, segurament tindran en ell Cross, que tindrà lloc diumenge v i CORRECUITA
JUPITER
•
MARTINCNO
vella i Alcàoer.
un dels contrincants més perillosos. nent, lu qual. ultra encloure el cam(Camp del Japiterj
S'espera d'un moment a l'altre l'ar- pionat comarcal, servirà d'orlentaciO
L'nio Esportiva de Sans: Pedret. Soribada de l'equip anglès, integrat per per a la formació de l'equip català.
là. Moltú. Helblg. Sancluj, Banadlm:i,
Mlss Mokane, considerada, després
fllnl. Costa. Feliu. Franch 1 Ribera.
Al propi temps se celebraran unes
de Mlle. Lengleu. com lu millor juga- proves
L'Orbitre tou En Cruella; estigué en- Júpiter, 1; Marlinenc, S
atlètiques.
dora del món: Mrs. Beamlsh i Crawcertat en Ugunes ocasions; en altres,
En conjunt, emprà millor Joc i l
K-y. Greig i Gilbert. aquests tres úlcompletament desafortunat.
Martineiic. malgrat faltar-ll alguns
t i m s amb Lyceit, els jugadors racoELS CAMPIONATS DEL MON
dels seus millora elements. El Júpitieguts com els més pràctics en el seu
SA8AOCLU•ESPANYOL
ter. no tingué una tarda gaire aforAhir es van rebre telegràficament país. en aquesta mena" de pistes.
tunado, dreumstancia que. de ven- les inscripcions oficials del notable Principalment en Grelg. lunda An(Camp del Sabadell)
cedor que potlla resultar, el convertí jugador romanès Mishú. i també la glaterra ioà seve • esperances per a
en vemai.
dels Jugadors francesos classificats l'esdevenidor. Ja que aquest Jugador REIAL MOTO CLUB DE CATALUNYA.
PROVA OE REGULARITAT,
8aJ>ad*ll, 1; espanyol, 0
Ei primer temps fini umb un gol en la primera sèrie del seu pals, Le que es revelà l'any passat, ba obBARCCLONA-SAR ADOSSA
a zero a favor del JúUplter. entrat Benerais i Lacoste, olxl com la de tingut en el seu pals ressonant-Els sabadellencs han volgut res- per En Tena. El primer gol del Mar- l'ex-camplona de Franca, -Mme. Bi- triomfs, derrotant últimament a jugaAmb 4d concursants quedà tancada
cabalar-se de la derrota que l i In- tlnenc. a iu segona part. l'aconse- Jlout.
dora de vella nissaga.
la Inscripció per n aquesta carrera,
fllngi l'Europa, «escollint· per vícti- gul En Cnrupuig. i el segon, de «peLa inscripció de Mishú, campió del
havent-se inscrit, ultra els Ja puMJma l'Espanyol, al qual. en un partit nalty.. Bn Costn. Els equips foren: seu
En les nostres pròximes edicions cats. els següents:
pals, té gran interès, per ésser
competidI»«lru, venceren pel nombre Jilplter: Castru, Gené. Campos, Pey- aquest
un formidable Jugador, de donaren, interessantlsslmes noticies
Classe I . Síde-carí superiors a 6*3
de gols apuntat.
rO. Calllcó. Gumgau II. Gil, Bumbau molt personal estil, les Uiüuies infoi- sobro les noves Inscripcions que per c. C:
Jugaren pel Sabadell: Estruch. Ca- I , Tena, Naval i Gimeno.
macions del qual són immillorables. car ies particulars se sap amb certesa
Jo?ep Maria Vidal. Harley David,
bedo, Montaner. Morera. Lluma. Des- Marlinenc: Mariné. Colomé. Costa. , Lacoste. nomenat perla seva Fode- que han d'arribar oficialment d'un
son.
vèns. Molins. Bertran. Mani, Tena I Comorcra, Montfort, Bessas, SamsO. deracló suplent de l'equip nacional moment-a altre.
Classe K. Autocicles de cubicacló
Castellet
Vilar. Carapnig, Barrachlna i Rodri- francé*. é^ un dels raqueliites més
aquelles persones que desit- superior a 740 c. Ou
Per l'Espanyol: Otarc. Canals. Mon- gueznous que ha produït la veina naciO; • ginTote=
adquirir lucolitats per a assistir
Enric Mestanza, Salmson.
tesinos, Trabal, Elias,
Sanahuja.
per ésser brlllahilSsIma la seva ac
gran manifestació esportiva, han
X. X , Salmson.
Malriot. Tonljuan. Peldro. Alvarei 1 BADALONA-ATLETIC DE SABADELL raseió en el segon semestre del pas- iideladonar
per u encarregarEbert Echmltb. Salmson.
yeatura.
sat any, i principalment en la copa ies. puLï ?es pressa
estan exhaurint ràpidaJaume Serra. Salmson.
(Camp del Badalona)
Noel, ha passat recentment a la pri- ment, princlpclment
los de pteforènDivendres a la nit. al ocal soESPANYA •TERRASSA
mera categoria. Es un dels jugadors ela.
cial del Reial Moto Club de CataluBadalona, 6; Atlètic, 0
en el qual Frartça xifra les seves
(Camp de l'Espanya)
Aquelles persones qti.' hagin encar- nya, tingué lloc el sorteig par a l'ormés fundades esperanées,
Amb relativa facilitat aconseguí el
regat verbalment o per escrit locali- dra de sortida deU 43 inscrits, la
Le Benerais va entrenadtssira. per tats, han de passar a recollir-les per- qual tindrà lloc:
Badalona un esplèndid triomf sobre
«spínya, í; Terrataa, S
el seu contrincant marcant els gols Iraver pres part en la majoria dels sonalment per la secretaria general
Classes C. 1 E . a les quatre del maSota les ordres de rArribas s'all- En Rau U , LUnàs, Benages, Aleu l i oncursos francesos celebrats durant dels campionats, instal-lnda n l'Ho- ti. Recorregut, a 3ü quilòmetres per
et oàssat any; té tumbé resultats molt '«J R i u . tenint temps fin^ avui.
Gamla.
piattn
els equips:
bora.

Lawn • Tennis

Motor
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Cla&se D., 3 les i t o <iel maii Becoirefrut, 3? çmJòmetivi per íi-.ra.
Qassps C i K . a les Vfò del mal l Hecorirgui. afí cfu"0'"''''^ P"?'
hom.
Kl primer concursant dels que eíM•tuin el recorregut a 30 quilòmetres
'per hora, tindrà l'arribada a Mora,
a les 9 hores. 17 minuts. 38 segons,
donant-se en el dit lloc una hora i
mitja de neutralització perquè puguin esmorzar, i ha d'arribar a Saragossa a les cinc de la tarda.
, El primor concuinant dels que efecItuín cl reconegut a 35 quilòmetres
per hora. lindrà l'arribada a Mora,
& les 9 hores. 27 minuts. 45 seguns,
' l després de cpocedir<sa-U la mateixa neimaliuaolú, tm d'arribar u Sa,ragossa a les 4 hores, 48 minuts, SO
segons.
, El primer concursant dels que efectuin el recorregut a 36 quilòmetres
per húra. seguint la mateixa pauta
que els nnteriors. ha d'arribar a Mora, a les 9 hores. 17 minuts, 14 segons, i a Saragossa, a les 4 hores,
6 minuts, 24 segons.
Les sortides es donaran a cada
grup amb intervals de minut a minut entre cada concursant.
LAUTODROM
Els treballs de construcció de l'Ant&diL·in van avenvaut d'una manera
lormidable, 1 l'estat de la seva construcció 6s tal. qtte Ja es vi-u la conflguracló
que té la pista, donant
una iàeb clam del que serà l'obra
un cop acabada.
Actualment hi treballen 210 obrers,
el qual nombre augmenta cada dia,
1 s'han tirat 1.S7? barrinades. ço que
demostra el treball intens que aill
s'efectua. Cal dir que tot just s'acaba de sortir del període de preparació que. en aquestes classes d'obres és necessàriament molt llarg,
però ara, que ja s'ha entrat en el
ple període d'acció, es veu diàriament un canvi en l'aspecte de la futura pista 1 les obres es veuran aveaçar a passos asregantats.
La maqueta de l'Autòdrom. que està exposada al? aparadors d^ la
casa Vailet I Bofill, ha despertat tal
Interès entre els spormans. que
molts, desvetllat l'Interès per la mateixa, han anat aquests últims dies a
Sitges per a poder visitar 01= tn-balls
que alH es realitzen, quedant admirats per l'impuls que es porta en
la eonstruccíó de la nostra pista.
l a direcció de rAuiòdrom ens fa
avinent que té prohibida l'entrada als
terrenys de la pista, per a evitar que
aill s'aglomeri la Infinitat de curio•sos que anaven a presenciar els treballs, els quals, no solament en privaven el normal desenrotllament
sinó que podrien ésser víctimes
d'algun accident, produït per les
barrinades que contínuament exploten i que transporten pedres a altures 1 distàncies considerables. Per
« visitar les obres cal portar un permís especial de la direcció, que serà remés a les oficines de l'Autòdrom.
Essent aquestes ordres molt rlgorores. ho fem avinent a tots els sportsmtms, 1. sobretot, als fotògrafs professionals esportius, per a evitar-los
que facin el viatge iníitllment. per
no anar proveïts de l'esmentat permís especial.

Marítims
OOPA DATO
El Club Marítim, celebrà diumenge la tercera prova de l'esmentada
Copa, fent-se la lluita en vent fresc
del quart quadrant.
Poques regates havem vist tan discutides; el tMercé», malgrat anar
eempre al cap, es veié seriosament
amenaçat, l fou el «Bajazzo», r«Asphodel», el •Barandll·. els que desenrotllareu una discussió ferma, 1 ela
que molestaren el primer.
El «Mercè» ha guanyat amb lluita
Justa i fonnosa. collncant-se a una
siiuacló igualada amb el «Bajazzo».
els quals semblen els únics indiscutibles aspirants al primer.lloc de
la classificació generaL
La prova suspesa diumenge passat, es farà el dia 11 de febrer.
Resultat d'ahirr
Primer, «Nfcrcé». de dan Eusebi
Bertrand i Mata. patró PI (Pere), en
1 h. 4" 30".
Segon, «Bajazzo», de la senyoreta
Mercè Bertrand, patró Mae (F.), en
1 h. 5' 5".
Tercer, «Barandil», de don Josep
Llaudet. patró Amat, en 1 h. 5' 10".
Quart. «Aspliodelt, de don Enric Petrer, patró EspieU, en 1 h. 5' 38".
Cinquè. «Basloia».
Sisè. «Càspita».
Setè, <.Mai>so>.
REGATES BLANES
RK estat Qx-ils» la data del IS del
Tinent tobrer per a la celebració d'a-

E S VEU DE CATALUNYA

igij
questa tegata que les tripulueluns
. oticurrentà a les corregudes a la
iilta població, per 1 ftgost últim, vrganitíf-n d'acord amb L·I Club MaritUu,
eri obs»qui u la colònia estluenka 1
especiulmcnt u les noies.
Sembla que serà una formosa festa.
NOU» YACHTS
Diumenge veièrera córrer per les
dàrsenes del nostre port els dos sis
metres que, comprats a Alemanya,
vénen a engrandir el nucli. Ja formós, de les nostres naus de lluita.
La irapress..! obtinguda és excellent i tot fa treure que un cop aflimis seran de greu perill. Són dues
embarcacions boniques, l'una de pocs
vents i l'all ra de vent fresc.
Porten el nom de «brisa, i «Cavat», essent propietats deJs socis del
Marítim senyors Salami i Jeia, respectivament, i seran patronejats per
en Pius Pi i J. ASteli.
LA JUNTA DEL C. MARÍTIM
La Junta general de socis celebrada ahir per l'esmentat Club es desenrotllà ordenadament
aprovant-se
els deures pcglamcntaris i procedintse a l'elecció dels càrrecs vacants en
les Juntes.
Resultat: President, D. A. Sedó: vocals. J. Quer, S. Ribot. J. Marquès,
f. Roura. J. de Miquel. J. Berché,
M. Garcia. T. Queralt. M. Valdès,
A. Brossa. I , Baucís, F. de P. Poch,
A Reig, E Espiell. J. PeUicer.
La Junta Consultiva es renovà la
mateixa de l'any passat.

Ciclisme
ESPORT CICLISTA BADALONÍ
Per al dia S o i de febrer pròxim
(oportunament es fixar el dia),
a les tres de la tarda, organitza gl
Velòdrom de Badalona una interessant sessió ciclista en obsequi del
corredor : «x-lndlvidu de Junla, En
Josep Tarmella, qui acaba d'arribar,
amb un? dies de permís, «Je Melilla,
sota el següent .programa:
Primer. Cursa lliure de velocitat,
un quilòmetre.
Segon. Cursa lliure eliminatòria.
Tercer. Cursa local de mig fons,
30 quilòmetres, amb entrenadors a
mato,

Ddaeta, 1 falta,
milars i »6a molus les que ja han cer, Odeesa, per
inscrit llur^. equips representatius L m., *7" 1*.
per optur a I t magnifica topa d'ar- POLO
gent .C. £. BoduiUón·. per l'enlllat
F.l partit de Polo Jugat diumenge al
que miilor es classifiqui.
de can Ràbia, es féu a sis
Les dues valuoses medaUes d'or, . terreny
pel primer equip, és un trofeu que temps, obtenint el següent resultat:
Primer temps:
sens dubte serà disputat amb força
P. Bosch. J. J. Ferrer-Vídal 1 B. CIentusiasme; les altres dues d'argent
daurat, les d'arjent i les vuit de namond, U.
L. Ferrer-V.dal, J. Fabra, E. Berbronze, són els altres premis pels
equips següents; a més. són molts Iraftd 1 baró de Güell, 2.
els premis rebuts de cases dedicades • Segon temps:
a la venda d'ohjectea d'esport, que 1 .Marquès de Monsolís. P. Boach, Jhan volgut contribuir al miUor èxit J, Ferrer Vidal i B. Cihamond. 3.
de la Prova.
Marquès de San Roman, J. Fabra,
A l'esfatj* del C u t r e Excursionis- E. Bertrand 1 baró de Ot)«U. h
Tercer temps:
ta Rodamón (Palma de Sant Just. 3,
J. Vilallonga. J. Fabra 1 B. Clnaprincipal, tofs els dimarts i dijous,
de deu a dotze de la vetlla, es faci- mond. l .
Marquès de San Roman, P. Bosch
litaran programes i es donaran tota
mena de detalls al qui ho soHiciU. i E. Bertrand. 0.
Quart temps:
Hem de creure que tots els excurJ. Vilallonga. J. Ferrer-Vidal, marsiqnistes respondran als sacrificis que
s'ha imposat l'entitat organitzadora quès de San Roman i B. Clnamond, S.
per la «atisa de l'exeursionisme.
E Bertrand, J Fabra, marquès de
LES BELLESES OE LA MUNTANYA Monsolls baró Je GOeU. 0.
Cinquè temps:
Conforme anunciàvem en son dia,
divendres i dissabte passat es proL. Ferrer-Vidal, J. J. FerrerVidal,
jectà al Palau de la Música Cata- marquès de San Roman i B. Clnalana aquesta meravellosa pel-llcula mond, 2.
(segona part de «Les meraveUes del
E. Bertrand, J. Fabra, marquès de
ski). en la qual es dóna a conèixer Monsolls i baró de Güell, 0
el que és la muntanya a l'hivern,
Sisè temps:
la vida que es fa sobre la neu de
J. Vilallonga. J. Fabra. J. Ferrerles grans altituds i sobretot la tèc- Vidal I Cinamond, 0.
nica que s'empra per escalar alts
V. de la Cruz, £. Bertrand, marquès
cims. salvar esquerdes petites i de Monsolls i baró de UQeU. 1.
grans, davallar per indrets tallats a
pic, circular per la neu tova I ge- PILOTA BASCA
lada, etc. resultant una vera acaDos partits foren Jugats diumenge
dèmia de la pràctica del gran ex- i al Frontó Comtal, assolint major incnraionisBie en regions bon xic di- | terès el primer encontre, els quals
Mc&a i que tenen una infinita be- , acabaren amb el resultat de:
llesa per aquell que sap aprecinr-les. j Palau-Olamend., perden coaUa CuTothom pogué apreciar l'ús de les chy-Montagut, per 37 a 40.
sabates ferrades dels crampons, les ! Ferrer-Bo guanyen a Carulla, Ri' cordes I «Itres elements indispensa- \ gau i Garcia, per 40 a 22.
1 bles en aitals pràctiques, com pogué ' Per al dia 2 s'anuncia un formis
truir de la incommensurable bellesa ! partit entre A. Bo-Rovirosa. contra
dels alts pics Lyokamm. Breithorn. PonsJMas.
Zermatt i Cervln entre altres, vistos,
Diumenge Vinent començarà el con; sobre mars de núvols, el pas d'a- curs de segona categoria.
I quests
empresos per
l'horatge,
CORREDISSES
passant-se moments verament emocionants.
Cal agrair al Centre Excursionista
l'haver-uos presentat aquestes pel·lí- Gran Teatre del Liceu
I cules, les quals han de contribuir a
la divulgació dels esports de neu l
a la casa Cuyàs Films per la perfec«Mona Li sa»
ció amb la qual ens han estat presentades.
de Max Schillings

LA PENYA R111N
Dijous passat se celebrà l'ammCONFERENCIA
No hem dVsser pas nosaltres els que
cíada Junta general de Penya Rhin, . Al local del C. A. de D. del C. 1 ara
atjui imentem descobrir la- forta
amb ass:stèncla de crescut nombre de de la I . divendres passat al vefe. 1
socis i sota lu presidència de don pre donà En Josep M. Co de Trlola personalitat musical indiscutible del
mestre Max Sclifllings, la fama del
Joaquim Molins.
la seva anunciada conferència, pricom a director, i s«jlbrétot com a
La Memòria on era detallada l'ac- mera de les dvl cicle d'orientació ex- qual
tuació brillant de la Penya en l'exer- cursionista que amb fprça encert ha compositor, està ben oonsoUüada arcici passat, així com l'estai de comp- I organitzat la Secció d'Esports i Ex- j reu i creix de dia en dia.
Ham de fer constair, no obstant, que
tes, foren aprovats per unanimitat. : cursions.
I per unanimitat, també, casa que i Tractà de l'art de la fotografia 'Ins ara ei nom d aquest eminent comdemostra l'ambient d'harmonia exis-. i aplicada a l'Excursionisme, i essent posKarr no havia assolit dins el noslent a la dita entitat, així com l'ad- 1 moltísslma lu competència que en Co tre món musical el prestigi i el reshesió que va merèixer als reunits la té en aquesta branca, no cal dir que pecte que evidentment mereix.
(IV la seva obra poca cosa nlhavlem
gestió de la Junta sortint, foren des- • el seu parlament fou seguit amb
prés reelegits per als llots de Junta : tota atenció pol nombrós auditori alü pogut fruir, sinó és uns rragtnents de
dugwekle. 1 rt pròleg simfònic per
que quedaven reglamentàriament va- aplegat.
•£dip>, que Ja fa alguns anys feren
cants, el mateixos senyors que cesS'ocupà
dels
assumptes
i
motius
,
saven.
a Barcelona els mestres Laefotogràfics, de la fotografia plana i conèixer
En conseqüència. la part de la Jun- estereoscòpica. dels objectius amb sallf i Rübera, i donaren més tard el
ta Directiva elegida directament per llurs múltiples variants de llumino- mestre Pahissa i darrerament el mesla general quedà integrada pels se- sitat 1 profunditat de focus, parlà del 1tre Pujol.
nyors:
tamany dçl aparells fotogràfics, dels 1 Ara hem pogut senür. dirigida 1
President, don Joaquim Molins; Vo- reveladors, de les plaques corrents i concertada per 011 mateix, la seva
caus. üon Joan P. Borés, don Joan B. de les plaques sensibilitzades per a darrera obra lírica, la tragèdia en dos
Trias, don Manuel Trullols, don Lluís tota la gamma de colors de l'espec- actes, un pròleg 1 un epíleg «Mona
Armangué, don Enric Ràfols, don Ju- tre, mitjançant la presència de cer- Lisa», l'entrena de la qual tingué lloc
l i Santacana, don Manuel Oarcia Pé- tes substàncies en quantitats Infini- dissabte al Gran Teatre del Liceu,
rez del Ingerto I don Antoni Garcia tesimals. Parlà també dels aventat- i, després de l'audiciò d'aquesta obra
'Els dits vocals. Junt amb els que ges de la placa i de les comoditats no ens resta més que posar el nom
eligeixln a la sieva vegada les sec- de la pel-llcula. i de mil detalls 1 de Max Schillings entremig I a tanta
c.ons de la Peiiya. han d« repartir-se aspectes tots ben interessants.
0 major altura que els dels millors I
els diversos càrrecs reglamentaris.
Acabada la seva clara dissertació més famosos compositors alemanys
dels problemes fotogràfics, tou pro- ; moderns.
jectada una bona colla de diapositms l «IMona Usa» és una cfl>ra d'un Inteimpressionats per En Co de Trlola, ' rès dramàtic extiaordinari i en eilla
anant en avió. Ultra de les que féu Max SQhülllngs se'ns revela un esen el primer viatge aeri de Barcelona perit agut 1 reTlnat. un Tl coneixedor
a Palma de Mallorca, veiérem boni- de les passions humanes i un múques fotos de Madrid. 1 sobretot de sic formidable.
j
PROVA PER MUNTANYA
Granada 1 de l'Alhumbra, a v d de
El llibre escrit per Beatriu Doosky
Propera Ja la data de la celebra- ocell.
és ,p(le de situacions musicals: el desció d'aquesta important manifestació
La concurrència va restar molt sa- enrutUlameni d« l'espantosa Uegendàexcursionista, organitzada pel C. E. tisfeta de tan profitosa vetllada, pre- ria tragèdia és ben portat a i'escena
Rodamón, eo el trajecte Gavà, Cas- miant-1I la tasca amb justos aplau1 la IiHimiaició del doble drama en
tell de i'Aramprunyà. La Morella. dí ments.
l'eterna «Mona Llsa° pressentida en
Rectoria de Begues. Torrelles, Turó
l'estrangera enigmàtica que visita el
de Sant Antoni i Sant Boi, hem cremonestir de la Certosa, l'antic palau
gut convenient dir quelcom més soque ideà Brunediesahi. és feta amb
bre aquest acte.
una habUiüooa i justa sUbtíïHat.
Fins suara totes les curses excurLa partitura que el mestre Max
sionistes havien tingut un caire més
OttlHUnon ha escrit per aquesta obra
aviat aUètic, ço que les feia poc asés d'una ijqportàncla musica! Indlscnsequibles al veritable excursionista, HÍPICA
però en aquesta, organitadu pel RoDues proves es van córrer ahir al tihle. El músic segueix admirabledamón, se l i ha donat uu caràcter camp del Polo Jockey Qub. donant ment pas a pas l'aoció, descriu 1 amcompletament excursionista, essent el següent resultat:
bient i penetra fondament en l'ànima
gairebé més que una cursa, un conProva Assaig. — 10 cavalls: Primer, dels personatges, revrtant-nos a cada
curs d'excursionisme, en el qual Galopari, per V. de Lacruz, 0 faltes, moment tos ela seus infinits matisos
triomfarà més que aquell que confií en Im. i ' 4,5. Segon. Betun. per A. | de joia. de dolor, de follia i de pasen llurs forces físiques, el que es de- Sons, 0 faltes. 1. 6.
sió. Ni una sola nota esorita en va.
diqui a lu muntanya i sigui un consProva guanyador. — Set cavalls. ' Ni una v.jsr sense una viva dignitant excursionista.
primer, Decoroso, per F. L'Jaeta. 0 , ficació.
Aquesta Prova ha estat molt b m fuites. 1 m. 28. Segon, Mllaya, per V.
L obra és abundosa 1 rica de tomes,
rebuda per les restants eaUtats si- d«» Lacruz, 0 fulles, 1 m. 31" 3/5. Ter- I Sétnipfre ftdminalhtowant frtmhinfl^ |

Excursionisme

Barreja

desenroMlats, ço que prova a l'ensícu
la inspiració 1 la • torça del pens«.
ment musical de Max SoMUings i |«
seva formidable tècnica. «Mona l i sa» és una obra prou important per
a ler-ne un detingut estudi, qu^ no
podem ni solament esbossar avui.
E6 una Obra poderosa i forta, às uiu
obra vigorosa i temia, és una ob^
suggestiiva i pslpKam que restarà i
s aíferinarà amb el temps j que cretarra a mesuru que serà més cómprtsa
i que proporcionarà a tots prous motius per a comentar-la delallladaroeat
i estudiar-la a fons.
Hl ha evidentnKtil En M a i Síftailllngs la influència de Wagner 1 fi9
Strauss, però cal dir que iji seva ON
que?ira sonà esplèndidament 1 «s tractada d'una falsó molt personal En
mig del» lornudables esclats passiónals hi ha delicadeses que recórdeu
les subliis trovalles de l'onruestra mozartiana.
Tota l'dbra és ben sentida 1
tractada, desvetllant ja un viu inwrès de« de la primera nota La passió i l'interès dramàtic creixen insensihlemeiit i hom es troba pres, emportat per l'obra sense adonar-se'n. Ht
ha en la major part de música del
primer acte un fort sabor d aquell
fastuós I sensual, a' l'ensems que auster i ascétk'. renaixement italià; perd
potser hl ha en aiiuest acte albtis de
contrastos i d etettes 1 l'aoció qweda
qfuelcura llonga i difosa. Son qus
1"interès musical no decau un sol ma.
ment arriba a fer oblidar petits detecles que a ben segur trobaríem en
f! llibre. El segon acte és ux etl mm
arrodonit I tíiés perfecte. Es admirablement resolt l lu mspiraicií' del músic assoleix aquí un màxim esplendor.
En aquest acte se'ns revela tot el taraperument de Max SohUUngs i la seva
reilevant personaJitat musical.
La pQàcüda I seretia escena de Dlanora i Plccardu ai començ de l'acte és
d'una moit suau i sublim bellesa i
és exquisida la cançó «Verde, verde,
glalílorente aJlór». La que segueix
amb el desvetllar de «Mona Usa. amb
el chor interior dins l'església produeix una fondisslma emoció. Com
també la produedx aquella en què
Mona Lisa resta solo. havent recobrat la clau del trt-sor. La veu del lagot aquí com penetra en l'ànlmal
Tota l'escena que segueix amb Francasco és ruhlertu de preciosos detalis
de ritme, de color, d'expressió i de sonoritat orquestral i lu visió del Judici final, després de l'arrepentlmeat
de Mona Lisa i les veus que domen
misericòrdia és d'una potència emotiva extraoixllnàni·a. Ens semblà ua
bell encert el creixent de la llum a la
sala juntament amb él formidaUa.
creixent de l'orquestra. Aquall anlbleat
de llum qu.. creixia amií la ua:.-. i
ens feia a tots, tiu solament eapoctadors. sinó també personatges de la
punyent visió que u. ruuM.. ens descrivia.
De'tprés d'això l epil«^ sObrtament
i destrument tractat deixa una impressió que difícilment s'esliurru dd
la memàrta.
•Monna Lisa* trobà en la «minent
sopran senyora Hafgren una genialinterpretadora. Aquesta exoeilent artista féu una veritable creació deia
seu difícil paiper que cantà d'una DIUnera esplèndida, diríem insuperable.
Ens dol no pod«r dir el mateix dels
senyors Rode i Lauhenkalt que, amb
tot i ésser excellenis actors, els manca aquella qualitat de veu que les
obres de teatre requereixen, i. íné^
uquesUis com «Monna Lisa. en 1*3
quals la música és d'una tan extraordinària importància.
Val a dir que posàreu, tant l'un
com l'altre tot el seu esforç i tot el
seu amor en la interpretació de I obra i es mostraren artistes de talent,
però les seves veus tenen momeuts
fonament desagradables.
Les senyorfs Guerrieri, Marrher 1
Lucci, com també els senyora Oallofré, Giralt. Frau i Antonofí van con1 tribuir d scretoment al bon conjunt
de l'obra. Els cltors també discrets.
El decorat, acceptable.
| «Monna Lisa» tou admirablement
concertada l dirigida pel propi autor,
el mestre Max Schillings. qui «videnclà les seves dow excepcionals d*
famós d'rector .
Tant al flnal del primer acte com
en nnir l'obra, el mestre Schillings
1 fou aclamat pel públic, molt nombrós,
1 que acudi al Teatre a conèixer aques
ta obra i soni fondament impreasionat. L'èxit de «Monna Lisa». ha estat
veritable 1 espontani l estem segurs
creixerà a cada representac'ó. A Max
Schillings se'l pot proclamar on dels
grans compositors d'avui dia, i lfl
seva «Monna Lisa- una obra forUt
original i definitiva — J. LL.
1 AUTORITZEU LES NOTES DE LE9
1 Ül'ALS ENS PREGUEN LA PUBLICACIÓ. AMB UN SEGELL O UNA FIR*
MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA»
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La s i t u a c i ó al R u h r
UA MISSIÓ DEL MINISTRE LE
TRQCQUER I DEL GENERAL WEYGAHD
M. Lc Troquer, mlalfitre dels IreKBIIS pübllcs 1 Í! general Weygand.
ajudant útí general Foch, anaren a
DusseWorf t a la conca del Ruhr amb
una missió del govern. Aquest «Is havia encarragai estudiar, tant sota el
punt da vista militar com econòmic,
la situació ais territoris novament
oçtipats 1 d'astablir !a coordinació entre la comissió d'enginyers presidida
per M. Coste. la missió flnanfiers. dirigida per M. Tannery í Ics forces
d'ocapació militar, ooUoca&a sota el
comandament del general Degoutte.
Un dels objectes de la missió <1e
M. L© Tróciuer l del general Weygand era cercar els mitjans per a r^«oldra el problema moneiarl ale països ocupats. Un oert nombre de banquers ban anat a Coblença on. gota
I» presldénc a óe ÏC Trtard, alt eomlusari, ban estudiat la situació 0nandera 1 eobrcWtt dlscutH in cfüev
tió de la mon«da a Introduir e«iitualment els territoris ooirpats. si és
jutjat necessari ©stabl'r el cordó duaM. Potncaré havia conferenciat Ja.
respecte d'atzó. amb el ministre de
Flnaoeea. ala alls funcionar s del departament l «els dlreohm dels prlncipale eetabltments de crèdit.
M. Le Trocqwr torna a Parts dlvendràs l feu remesa a M . Polncaré
d "un report en • ! qual declara que
en la visita feta a !a conca dei Ruhr
ha trobat la població pacifica 1 los
autoritats aliades totes d'acord l cali acttades al punt que el general WVygand ha dit d'elles <que són mestres*.
Ei general Weygand romandrà uns
dfei més a la conca dei Ruhr í dins
una setmana M. Le Trocquer hl torrarà.
LA COMISSIÓ DE LES REPARACIONS CONSTATA EL MANCAMENT GENERAL D'ALEMANYA
En la reunió de la Comissió de les
Reparacions celebrada lel divendres a
la tarda a Parts fou discutida la lletra que havien d riglt jis delegato de
França l de Bèlgica 1 que diu aLrf:
"Rnsponent «1 12 de gm*r de 1M3
a les notífleadons dels governs trancès l belga, relat'.ves a les sancions
dfeidides per aquests governs com a
resnhat dels manoameuts constatats
anteriorment per ia Comissió de les
Reparacions ' n IVxecuoló dels lliuraments de fusta l de carbó, el govern alemany declarava ço «jue «eguelx:
'Mentre durarà aquesta vlolaoló de!
tractat resultant de la tatarvencló
la violència sobre el centre econòmic
d'Alemanya, i tpoc les seves conscan^ncics pràctiques no seran pa* evltadeis. Alemanya no es trobarà en mesura d« fçr lliuraments a les potències irspoasables d'aquest estat de
coses».
Dt fet, tots als lliurament* de teparacló a Fram-a 1 a Bèlgica han estat
euspesos des d'aquesta declaració.
Eto delegat» francès i belga creuen
«J'io la declaració alemanya 1 la seva
fiecució consiltueucen un mancaw t t general d'Alemanya 3 les seves
cbligacioQs aleoent-oos ai sentit del
Varàgraf 17 de l'anexe n de la part
^HI de] tractat de Versalles.
Oernanan a la comissió:
Prirber Que constati aquest mancameat l que l'assenyali immediatament als governs mterossate.
Segon.- Oue dirigeixi al govern alemany la lletra que s'acompanya».
L« «bmtssló de Ics Reparacions
«ofrel vot de Ftança. ItAIla 1 Bèlgi
i l'abstenció do la Gran Bretanya.
'<» près H decisió segQenV.
•Quo el govern alemafiy ba afiul'^.-per í a seva declaració del IS de
Síner. la demanda de moratòria del
de novembre 1 que no hi tia lloc
* estntitir fedlM tqiifem tí*mand'i
esdevinguda caducado de fet pej ge^n» alemany. Kn coneeqOfficls. Tes'M d* pagaments del dia 5 do maig
1921 és en \igor des del primor de
«ener de isB».
A*pie*tt decnió dóna peu a noves
janclons. Its quals seran segurament
''estAbltinem del cordó duaner.
L'AÇTlfuD DELS ESTATS UNITS
t'na itraonaüt&t noiü-aa^rlçaaa
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rà que la m a britànica es converteixi en refugi dels alemanys expulsats
per les autoritats franceses.
l'Alt Comissari ha invitat ais ferroviaris de la regió de Colònia a què
prestin el servei per a garantí tzar «1
dinària per a pendre acords decisius.
ELS TURCS AMENACEN MOSUL
ha exposat com segueix roctltud del transport normal del carbó del Ruhr
Mosiafà Kemal ha interromput el
govern com una expl cació dels atacs destinat a fTança que travessa la
Londres. 29. — Al «Times» l i co- seu viatge, I , segons la premsa, es
que dirigí al president Hardüig el se- i sona anglesa.
d'Angora que en el cas manifesta snmament pessimista sobra
nador Borah, censm-ant-U l'act.tud 1 Demanà tamM l'AJt Comissari a la , muniquen
que Anglaterra no canvií llur llur els resultats de la Conferència de
d'expentant davant la situació curo- ; premsa que cessi la campanya anll-, actitudi
a úiuma hora davant de la
pea;
ímeesa.—Havas.
, p o s ^ ae\ ^ ^ 5 , ismet Patxà, abans Lausana. — Havas.
•No obstant ics critiques dels seus
>i a v m ••irra.a·e >• B u a i i v a
d'abandonar Lausana publicarà una ALIANÇA ENTRE TURQUIA, RÚSSIA
adversaris, el govern ba refusat e m
"
VOUUNTAHIB AUBMaiiv»
i pr0ciatn8 explicant al mon l'acutud
I BULGÀRIA
pendre cap acció encaminada a
agreujar la situació. Els Estats Uolls
Berlín. 20.-JEJ ministre d'Interior de Turquia i immediatament l'exèrPans.
29. — Al -Matin» l i telegrano volon en aquests moment fer res ba publicat una circular a les autori- cit mrc anirà vers Mosul. — Havas. fien de Belgrat que. segons el periòque pugui ésser interpretat com una tats locals ordenant tornar a Uurs cadic «La Tribuna», Txitxerin i Ismet
LA LLAR ARMÈNIA
presa de posició tal que pugui com- ses els voluntaris que «e presentaren
Patxà han acabat a Lausana una
prometre l'acció del govern quan es a 1*8 alcaMle» de diverses regions
convenció militar secreta, la qual ja
Lau&ana.
2S.
—
La
delegació
russa
presentaxà l'ocasió favorable per a per a incorporar-se a les files de la ha publicat una nota declarant que ha estat aprovada pels governs resoferir el seu concurs.
Helchsver'h, en previsió d'una nova Rússia es froba disposada a procu- pectius.
guerra—Havas.
Segons aquesta convenció, Turquia
rar que sigui restablerta al seu terÇo que ela Eatats Uo'Je podrien fer
no pot pendre cap compromís a Lauritori <la llar armènia». — Havas.
amb l'objede d'encoratjar la realstènVAGUES I SABOTATGE
DECLARAOINONS D'iSMET PATXA sana sense autorització del Govern
d a alemanya seria naluralnt-nt considerat per França com una IntorvenLausana, 29. — Ismet Patxà, en de Moscou.
Dnssendolrf, 19—Algunes persones
La convenció estipula, dem'ís, que
ci6 parcial. Anglaterra, més directa- íntimament
converses
celebrades ahir amb els
díitlngiídes per haver
ment Interessada en la qQest.ó, ba pres part en manlf«sta<Mons.
representants d'algunes potències, en cas d'pn conflicte greco-lurc o anhan
esJudicat inoportú Intervenir. El govern tat condemnades per les autoritats sembla que es troba disposat a que glo-turc, algunes divisions russes
dels Estats l'oii« mantmdri la seva d'ocuparló a penes variant entre 8 1 s'ajorni «sine die» la Conferència de anirien vers Mesopotamia i Tràci^
Occidental, n través de Buïgàrin. la
posició imparcial d'espera».
15 dies de presó, i a importants mul- Lausana. — Havas.
qual. a l'efecte, ba donat Ja conforLa Comissió de Negocis estrangers tes
mitat per al pas de les tropes russes.
L'ASSEMBLEA
D'ANGORA
del Senat, desprte d'haver pres M M *
La vaga 4e bastant general en !a |
— Havas.
xement dels Informes confidencials part Sord de la conca Els ferrovia- 1
ConslantinoMe, 29. — Telegrafien
fàcil tals pel president Uardlnjr, ha ris francesos asseguren el tràfec ferdecidit ajornar a una data indefinida roviari. Al Sud la vaga ès parcial, no- d'Angora que, amb motiu de preveu- TELEGRAMA DE POINOARE A MUS
TAFA KEMAL
la discussió de la moció Roblnson re- taovse nombrosos actes de sabotatge, re's, per les últimes Informacions
clamant una repreeentaoiO oficial a especialment a Testacló de Fuer oficials rebudes de la Conferència de
Lausana. 29.—S'assegura que Mr.
Lausana, la possibilitat d'una ruptula Comissió de les Reparacions.
Darm, n h i ha embotellats alguns ra, «1 Consoli dc comissaris ha re- Polncaré telegrafià ahir a Mostalk
La comissió creu que res lustlfl- trens que no tenen sortida. AJguns solt convocar per a avui l'Assem- Kemal aconsellant-li que firmi «1
ca en aquest moment una decisió on equips francesos trobajlefl per a nor- blea Nacional a una sessió extraor- Tractat de pau greco-turc.—Havas.
aquest assumpte. Per altra banda, ta malllzar la situació.
qüestió de les reparacions se.rt, avlal
Han estat detinguts i expulsats alobjecte d'un debat al Congrí-s tm oca- guns alemanys acusats d'actes de sairritació creixent contra Anglaterra
sió de la discussió de la moció Borah botatge.
per la ffva abstenció en l'assumpto j
La
Petita E n t e s a
reclamant la convocatòria d'una conHan estat saboiejals els fils telefò- dei Ruhr.
ferència econòmica mundial.
nics que uneirtn la Burb aittb FranAmb motiu dels incidents registrats II Comuniquen do Bejgrad que d conEn el curs d'aquest debat el sena- ça. Igualment Oen estat sabotejats
Geia. aquesta ciutat i ets pobles ecqücncla dels canvis que s'han prodor Johnson reclamarà que ois Estats els telèfons militars, per r a ó del qual a
cctmajv.^nts
han esíat d'Cdarale ien ,, dult darrerament en la sltuaoló tac
les
autoritats
d'ocupoinó
s'han
InceuUnits no tinguin cap relació, n i ofii ternacional, s'ha ajornat la reunió
estat
de
sltl.—Havas.
tat
de
les
línies
civils
isolant
la.
reciosa, amb la Comissió de Ips HeperaI dels representants de la Petita Engió
del
Huhr
de
Berlín
1
Hannover.
clone,
| tesa.
L'EXERCIT DE VON KLUCK
—Havas.
Altrament aquesta reunió depenia
L'ACTITUD P'ANGLATERRA
Dusacldorf. i?—Ei dia h a transcoParís. 28.—Telegrafien "le Berün a ' també de Ics visites que Veaireloí»
E; oonseu de ministres britànic era rregut amb tota tranqullitat a la r«Intranslgeant»
qu© el gran Estat vol fer a Praga., Beilgrad 1 Bucarest.
esperat amb molta expectaotó par veu- conca del Ruhr 1 es continua troba- Major alemany, novament reconstlUaat
a
les
mine.-.
re si es confirmaven els tumors de
ba marxat amb direcció a la vall
•EJ Govern de Berlín ha onlcnat la tult.
la retirada de les tropes britàniques
La guerra civil a Xina
del Main. amb el propòsit d'unlr-se a
vaga
general
als
ferroviaris
i
emdels territoris alemanys ocupats. El
von
Kluck.
LONDRES,
29. — Comuniquen de
govern es mantó'ín una gran retarva, pleats re Correus de les wgíons ocuEl diari esmentat assegura que von Shanghai que sembla confirmar-se
però informes oficiosos permeten pades a la vora esquerra del fUün.
l'assassinat do Mali-Puping, comanContinuen «u Uurs Uocs les tripu- Kluck disposa actualment d'un exèr- dant en cap de les tropes de Canton.
creure que pereistèix l'estatu-quo.
cit do tres cents mil soldats proveïts
lacions
de
les
barcascs
i
remolcadora
«Hom pot suposar—<nuen als oendol sm corresponent material.—Ha- — Havas.
tres informats—que la majoria dels alemens carboners del Rhin.—Havas. vaí:'
Manifestació francòfíla
membres del govern ban considerat
PROFESSOR FUOIT DE BOTROP
que no bi havia motiu suficient per a
TRANQUIL·LITAT A OU88ELDORP
a Brussel·les
mod flear una actitud. l'orientació do
DusseMorf.
29.—Telegrafien
de
BoBrussel·les,
29. — Ablr va tenir lloc
la qual, segons 1*^ tnúlcaolon* dc Bo- irop que ahir. en tenir noticia un
Dusseldorf,
El general DenvlgImponen fmahlsfetació a favor
ti ar Law al govern francès, l i ha ú'·'·i- professor d'un» institució d'ensenya- nes ha donat seguretate per escrit a una
manteniment del caràcter francèf
ser Inspirada por 3a marxa dels esde-' ment que dos dels seus alumnes, de Ics autoritats locals que no es posarà del
flc la Universitat de Ganf.
venlments. -'Me.ntre un loctdem no deu anys d'edat, Ihavlon contestat i treies a la circulació deis livns que
S'aprovaren ufies conclusions. Ic^
ho Just: fiqui, no serà etecluada la re- informat a dos soldats belgues que portin article» allmentlol».
quals foren proeentades al palau
tirada do les tropes britàniques: Ai- demanaren les senyes del camí que
El Burgmesítxi dc la ciutat ttn de- reial i a la presidència del Consell
xí üo va dir Bonar Law a l'ambai- seguien, reuní «l pati del cnUegt tots clarat que respon dei nou cap de po- de ministres. Mi hagueren alguns
xador de França el 17 de gener. I no els alumnes i en sa preeaèncla, des- licia encarregat del manteniment d-e incidents sense gravetat 1 es practis'ha produït cap incident quo hagi près do ter-los un discurs. pegA bèx- l'ordre als catters, on ha reaparegut caren algunes detencions. — Havas.
pogut aparè'-xer als ulls d d consell haramenl als dits noi», fent-los primer la policia alemanya.—Havas.
la necessitat urgent d» la retirada». despullar.
Ministre italià a Lisboa
SUBVENCIÓ ALS INDUSTRIALS
El i-erlll està qn que els alemany^
Oaan les autmltals aliades tingueRoms. 29 —El nou Paesse anuncia
reïxln a promoure un incident a la ren notícia del fet ordenaren la clauParis, 20. — Telegrafien de Berlín ei n^raenamont del príncep Lida Bor
zona anglesa d'ocupació, per tal dc sura del collegl 1 la detenció del pro- al «Journal» que el Govern alemany gbesse com a ministre plenipotenciaforçar els anglesos a triar entre l'a- fessor, iperí» aquest havia aconseguit he concedit «ma subvenció de cinc ri a Lisboa—Havas.
bandó de Uor neutralitat 0 la retira- fugir.—Havas.
cants mil milions d* marcs als tndustrtals del Ruhr, destinat^ a aten- La Societat de les Nacions
da de Uurs tropes*.
: dre le desp^* de la indústria i a
L'AGITAOIO A B AVI ERA
Paris, 29.—Ha celebrat una reunió
L'ESTABLIMENT DEL 00RDO DUAlee pèrdua» que l'ocupadó cisi ocasioel Comitè do control de la Sodefaf. fi*1
NER
na.
Entro
aquestes
despeses
figura
Paris, w.—-Coninniquen al «Jotnnai»
El ministre de l'Economia pública des de Múnte que han estat propor- Tn prínirr terme l'augmonl ludifpen- les Nacions format pels representants
ha declarat a un coBaborador d'un cionades armes, murucions l grana- sable del sou dels minaire1», a la dels estats que garantitien els futur»
diari d ï s s e n que no és possible se- des de anà a toís è)s que s'ban pre- qual cosa es venten negant els pa- emprèstits austríacs previstos en elè
protocols de Ginebra. H i ha assistit
parar la conca del Rahr d^ la rosta sentat com a voluntaris per a portar trons. — Havas.
cl senyor Botella, representant d'E»d'Alemanya.
L'establiment d'una a cap un cop d'estat
panya.
frontera duanera que volti la Ruhr
Es meu imminent una topada entre ELS FUNCIONARIS ALEMANS
D Comitè hà aprovat les linear g í Os unpoeelhle tècnicament, puix Fran- constitucionals t las agrupacions telD l COBLENÇA nv-rals ge les negociacions que el goça no disposa d'un íombre sufldcr.t -tlstee 1 legltlmlstes.
de funcionaris que parlin l'alemany.
Regna ansietat als círcols obrers
OMjlcnça, 2». — i/AKa Comissaria in- vern austríac continua realitzant al»
Sota l'aspecte econòmic, el cordó dua- per creure's qhe el Govern està ptfo- tenOlada ba expulsat a divarsos fun- círcols flnanclers!—Havas.
París. 29. — Ha arribat a atjuesta
ner seria una catàstrofe. La possibi- cupa» pels esdeveniments.—Havas,
cionaris alemanys per negar-ee a comcapital el delegat britànic en el Conlitat d'arribar a un resultat emprant
: plir les soves ordres.
obrers l carriUires « t r a n g e r s no
LE TROOQUER | WEYGAND
Los auterttafs franrescs s'han pos- sc 11 dc la Societat do les Naclon-,
existeix.
sesionat de l'administració dols ser- lord Balfour. — Havas.
Paris, 20. — El ministre de Treballs veis públics. — Havas.
El «Voncaerls» diu que la separació
Maniiestrció comunista
de la Ruhr d* la m t a d'Alemanya públics, senyor Le Trooquer, i el gea Viena
s'operarà cn primer terme per l'ocu- neral Weygand sortiren anit passada MANIFESTACIÓ NACIONALISTA A
pactó militar do les estacions de 6ul- amb dlrcoció al Ruhr, ou asseguraran
Viena.
28."—Els
socialistes i cotaü»
A
BAVIERA
sen, Waltrop. Liinen, a l'est de Dor- l'estret enllaç, de Ics autoritats d'ocuuistas ha« reaLUat una manifesla^q
psció
per
a
rexecució
<te
les
disposimund i de Hoerde, Lothringbausen i
^funlch. tM. — Ahir cs va calobrar amb l'objeCtc de reclamar que els siHagcnvoahalle. Aquesta frontera dua- cions dictades.
la benedicció dc la bandera dels na- gui augmentat, el socors pecuniar que
En
tornar
dei
Ruhr
pasaaran
per
donàllsU-s-sociallslcs.
nèra tindria la forma d'una mixta
gaudeixen com IndomnHzaeió por l'aí
circumferència de la qnal al Rin en BnisaeUos, per a informar al govern
Algunes banderes portaven el le- tur forçós.
tera el diàmetre i la convexitat ani- belga dels multats dc l'ocupació, i nta «Alamanya. deepcnal».
Durant la manifestació es registnde les ordres donades pel govern
ria dirigida à Alemanya.
Els porta osleadards vestien uni- ren -alguns incideais que no tenen
francès—Havas.
forme de trinxera, amz oasc prussià, importància.—Havas.
filtres amb gorra austríaca 1 quasi
L'ACTITUD DELS ANOUESOS
MOUS INCIDENTS A GEftA
tots els asastènts portaven la creo de
Londres. 29.—Al «Times» l i talegraferro.
BerlUl.
La noia dominant de
ften de Colònia que l'any '•omissari
La manifestació desfilà ppls prinbritànic ha notificat a les autoritats la premsa é i avui l'expresstó ds l'o- cipals càriTs dc la chitol, senise ta• aleaiaaj es d; Cóloat^ ÏUC no telarà- •í: tuta m à * « a U a FraBç» i d i liui' ^ iSàèü/s. — HÍU**.

El fracàs de la Conferència de Lansana
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El

rescat

dels

VEU D E

presoners

F

E L I C I T E M - N O S , abans de tot, i felicitem els interessats i
llurs f a m í l k s , per Talliberació dels presoners que guardava, feia d i v u i t mesos, el cap dels beni-urriaguels, A b d - e l - K r i m .
T a n perllongat oaptiveri havia gnanjrat als presoners la simpatia
p ú b l i c a . E s possible que, entre els alliberats, h i hagi a l g u n cap
0 oficial directament responsable de la catàstrofe de j u l i o l i agost
de 1921. A i x ò caldrà qne h o esoateixin els tribunals competents.
P e r ò , baldament no fos s i n ó per u n sentit p r i m a r i d ' h u m a n i t a t ,
tothom desitjava que c e s s é s la vergonya que esdevenia j a la perllongació del captiveri. S i g u i n qualsevulles les condicions del rescat, el pesorobre dels captius d'Alhucemes s'ha e s v a ï t . E l sol fet
del rescat é s , doncs, altament satisfactori.
UN B O N N E G O C I

C o n v é , p e r ò , fixar-^hi nna nrica i deduir
de l'observació assenyada dels fets aqueD ' ABD-EL-KRIM
^
J^ÇQ^ objectives, aquelles lliçons de
coses, que fan de la h i s t ò r i a la mestra de la vida, segons la definició del clàssic. Les relacions entre l'Estat Espanyol i Abd-clK r i m , de les quals el capítol del rescat dels presoners ha esdevingut un episodi culminant, constitueixen un exemple típic de la
ineptitud secular dels governs d'Espanya per a resoldre els problemes de convivència política. A b d - e l - K n m era u n amic lleial
1 volia esdevenir u n col·laborador eficaç d'Espanya, quan fou foragitat primerament de M e l i l l a i e m p è s m é s tard a la revolta com
a conseqüència del menyspreu i de la p e r s e c u c i ó dels representants
de l ' E s t a t espanyol. Es a d i r , l ' A b d - e l - K r i m que era i volia romandre amic d'Espanya, fou menyspreat i perseguit pels que actuaven a l ' A f r i c a en nom d'Espanya.
E n canvi, l ' A b d - e l - K r i m enemic d'Espanya ha aconseguit del govern espanyol, a canvi dels
presoners qne havia fet l l u i t a n t contra Espanya, la devolució dels
moros presos i quatre m i l i o n s de pessetes, entre altres aventatges
i prerrogatives. H a esdevingut, doncs, t m bon negoci per A b d e l - K r i m l ' é s s e r enemic de l ' E s t a t espanyol. T a n bon negoci que
c o n s t i t u i r à segurament nna t e m p t a c i ó poderosa en la futura act u a c i ó dels capitostos r i f e n y s . E l mateix ha esdevingut amb el
R a i s u n i . Essent amic d'Espanya f é u , com r A b d W l - R r i m , n n
mal negod. Essent-ne enemic, l ' E s t a t espanyol l i ha reconegut
nna posició privilegiada que abans l i regatejà.

CATALUNYA

D I A Joventut Nacionalista

La única solució interina
al gran problema
La solució definitiva del problema
ferroviari, per la eeva magnitud, per
la transcendència immensa que tindrà en l'economia del país, per crear
drets i modificar-ne d'existentí, no
pot ésser confiada més que a les
Cons. Quan ej faran aqueetes en
condicions d'actuar? Qui sap! Ni el
Govern té encara concepte de quan
es faran eleccions. El deba» electoral, «d del missatge, el de les res ponsabilitats i lee vacances de l'estiu, ajornen per molts mesos la disCUBSIA d'un projecta de política ferroviària definitiva. S'han perdut cinc
anys mteerablementl
Però hi ha nna realitat, com dèiem
l'altre dia, una realitat de necessitats vives: i hl ha una altra realitat
legal, que podríem dir, ço és: que
l'autorització per a 'aplicar l'augment del recàrrec del 15 pe^ 100 en
les tarifes, està a punt de caducar
i que, e'# Governs, még disposats a
satisfer la galeria que a complir les
lleis, t«oen sense apHcar la «Fórmula econòmica» que dispoaa un nou
augment de recàrrec sobre les tarifes, no per a las companyies, sinó
per a reintegrar al Govern dels centenars de milion& que bes treu a aquelles per a pagar els augments de
Jornals que les circumstàncies han
exigit.
El proj*cte del senyor Maura.
aprovat pel Senat, esablia Ja aquest
camí: manteniment de l'estat actual
cie costs, fins a l'aprovació i aplicació del rògim definitiu. El problama no e« resoldrà, però el ïonflicte
s'ovltarà si això ce compleix.

Ha estat principi en el qual tothom ha estat conforme, qti? el pioducte àélf, ferrocarrils, o sia l ' i n
grfe per la tarifa, ha de pagar le?
despeses i le;» càrregues ile i explntació. Combatre aquest principi 6«
llençar les companyies a H rdllida,
és llençar l'economia espanyola & la
ruïna.
Essent així, l'evitació del conflicte s'obté prorrogant fins :• reprovació de la Reforma farrovlària definitiva, el recàrreo del !5 |.er '.Oo,
existent avui Els balanços do les
Companyies, en els quals no figuren
ela milions bestrets pel Tresor, diuen
prou clarament que sense aquest reU n Estat que, amb la seva actuació i la seva conducta, fa que càrrec, la fallida vindria Pugen ela
Ingressos cada any, però les despesigui u n m a l negoci servir-lo i esdevingui un bon negoci comba- ses pugen més que els Ingressos, i
t r e ' l , palesa la seva i n e p t i t u d essencial per a les tasques de go- é« evident la necessitat d'augmentar
vern i una incapacitat o r g à n i c a per a una obra de convivència en- el material l realitzar aquelles obres
indispensables perquè funcioni nortre pobles diversos. C a l , doncs, una rectificació radical de polí- malment
tica, una esmena fonamental de conducta, si han d ' é s s e r superades
Per altra banda no pot sèguir méf
les t r a g è d i e s h i s t ò r i q u e s i desviades les trajectòries seculars que aqueste injustícia de què siguin tots
els espanyols eJa que paguin el dèmenen envers la dissolució i la derrota i produeixen fruits de des- ficit de l'explotació: l'ha de pagar
i n t e g r a c i ó i decadència.
l'explotació mateixa, els que de riexplotació s'aprofiten No queda altre
camí, doncs, que aplicar un nou reS o t m è s el Raisuni i rescatats els pre- càrrec per ai Tresor, un nou recàrLÀ REPATRIACIÓ
soners, en les condicions que ho han es- rec, no per a les Çonipanyies, sinó
perquè aquell pugui reintegrar-se de
DE
L'EXERCIT
t a t , és evident que cal disposar la re- les bestretes, i es pugui així seguir
p a t r i a c i ó immediata de l ' e x è r c i t expedicionari. M a n t e n i r m é s de atenent les càrregues del personal.
Es ben senzill, com es veu, el camí
cent m i l homes a l ' A f r i c a , d e s p r é s de tot el qne ha passat aquests
que ha de seguir el aenyor Gasset:
darrers mesos, constitueix nna veritable i m p r u d è n c i a t e m e r à r i a . complir la llei de la «Fórmula ecoL a r e n d i c i ó del R a i s u n i i l'alliberament dels captius demostren nòmica», apróvada al Parlament: seque ja no existeix a la rona espanyola del Protectorat del Marroc guir sinó 1* Uoi, el consell del Senat en aprovar el projecte del secap problema de c a r à c t e r m i l i t a r . I la p r e s è n c i a d ' u n n o m b r ó s nyor Maura.
I , ràpidament que no vol molt
e x è r c i t en peu de guerra, on ja no existeix cap problema d'ordre
m i l i t a r a resoldre, esdevé n n perill greu, un perill doble, car d'una temps l'estndi del problema, amb les
dades que hi ha al ministeri i en la
banda afebleix i malmet en la inacció la moral de les forces ar- gran obra d'En Cambó. amb les di«mades, i d ' a l t r a banda constitueix nna invitació constant a la l l u i t a , cussiona parlamentàries de deé d» fa
i n v i t a c i ó que no deixa d ' é s s e r nna t e m p t a c i ó massa forta per a nn cinc anys, presentar a lee Corts, ol
primer dia que funcionin, un projocpòble per a l qual l'espetec de la pólvora és un soroll habitual i ha te definitiu de políica ferroviària, obtenint dels seus companys de minissigut suara tan profitós.
teri i de les oposiclon*. el concurs
C a l , doncs, repatriar immediatament l ' e x è r c i t expedicionari, necessari perquè es discuteixi, es resense cap m é s dilació n i excusa, i empendre tot seguit a la zona formi, «i així atia de fer, i s'aprovi
sense perdre temps.
espanyola del Protectorat m a r r o q u í una nova política, una política
Cada dia que passa sense una solució definitiva, ég un p-erill, és un
qne sigui la rectificació total de la p o l í t i c a seguida fins ara.
dany Irremeiable i dificulta més la
solució salvadora.
•inrniiiiniiumiiiimuiniinranKiHHirr'mnnnBm^
Repetim el que dèiem fa un mes:
sl aquest problema no 6s resolt
general, contra els paisans En Joan aviat, quan «Ls altre» països comenGols Solà. En Miquel Cardona Martí cin la baixa de l«s tarifes, a Espa1 En Manuel Carrasco Formiguera, nya estarem encara en període de
processats pel suposat del:ote d'injú- puja o de fallida dels transporto.
ries a '"Exèrcit, publicades al setPOL
MACIONAUtTU PR0CIMAT8
manari naclonaüata «L'Estevet., haEg retfulsll Indispensable que
Ha estat elevada a plenari la cau- vent estat sobreseida definitivament
nets* que ens siguin (ramei J
respecte
l'encartat
En
Manuel
HurH instruïda pel tinent coronel de
par a la publicació vinguin recavalleria don Josep L6pez García, tado.
daoiades en català I «mb OMot»
juige parmanent d aqueta Capitania
•Ió pariodittloa.

Polítiques

ac

Visita Col·lectiva al Palau de la Generalitat
a la visita del diumenge, ço que es
veié plenament confirmat pel grau
nombre que tu acudí, entre el qual hl
destacava una bella representació do
damiseeUes.
Acompanyats pol presMent de la
Diputació eenyor Vallès i Pujals i
els senyors Utrülo i Ruiz -Porta, majordoms, resseguiren els vtsitants dtv
tailladament tot l'edificà, erplicant-ioa
el senyor Vallés el valiosissim tresor
històric i artístic que representa.
Resseguiren detaflladament l'Institut d'Estudis Catalans i la BlbHoteca
de Catalunya on el senyor Jordi Ru,
bíó donà detalls interessantissims sobre ol seu desenrottlameni i mov-iment
En la Secció de Conservació de Mo.
numents el senyar Martorell, arqui,
lecte i cap de! servei explicà als visitants €-1 molt que ha
i pensa fer
la Mancomunitat per a conservar el
valuós patrimoni arqueològic de Catalunya.
El aenyor Corominas féu conèixer
la tasca que realitza la secció d'Es.
cavacions i estudis prehistòrics; i on
les que tenen encomanat als treballs
dels mapes geogràfic i geològic fou
el senyor Ferrer qui donà los oportú,
oes explicacions.
En les seccions de Telèfons i Porrocarrils el senyor Nieto donà ooneixement de Ja feina feta i dels projeetxo
en estudi.
En acabar la visita que durà prop
de dues hores, tots els assistenta remerciaren efusivament al senyor Vallès i (Pujals les atencions tingudes,
agraint molt el que fos «1 propi president ol que, malgrat les seves moltissianes ocupacions, fos el que fíea
conèixer el poble la tasca que es realitza per Jà- nostra Mancomunitat.
Totes elles es veren molt concorreTots en sortiren plenament saí·.sgudes sortint els oients satisfets d'aquestes lliçons de nacionalisme pràc- feis, prometem no famr-hi a les tatic, promeient la major concurrència mediates visites.

Després d« les conferències organitzades per la Joventut Nacionalista de
la Lliga tingué lloc diumenge al matí le visita coMectlva al Palau de la
Generalitat de Catalunya a l'objecte
de donar a conèixer al poble els diferents serveis que la Mancomunitat
té organitzais.
En ies dates prevàament assenyalades els socis de la Joventut Nacionalista senyors Lluís Valori. Francesc
VendreU, Juli Vila. Lluis M. Arnau.
Xavier Gasol, Manual Basté 1 Manuel
Rcflaga donaren a les entitats nacionalistes adhendes a la Lliga conferències prèvies perquè servissin d'orientació a la visita coUecttva.
Tots ells abundaren en conceptes
plens de catalanisme fent veure el
que Catalunya deu a la Mancomunitat, ressaltant l'obra feta anib tants
pocs anys i arab tant limitat» mitjans
econòmics.
Feren compendre les moltes necessitats que té xm poble i l'obligació
qne tenen els governs d« suplir-les 1
millorar-les, refermant el que mercès
a la tasca de la Mancomunitat són
arvui iplenaiment satisíotes a Catalunya.
Recordaren el que essent importantíssima Tobra realitzada l sentinl-ne
els beneficis els propis catalans, la
majoria d'aquests desconeixen le mateixa prestació dels serveis 1 àdhuc
ies aotivifats a què es refereixen.
A tal objecte i per a posar el poble en contacte amí) les seves insliniclons. manifestaren eï per què
la Joventut Nacionalisia iha organitzat aquestes visites col·lectives, essent
la (primera a l'obra que realitza la
Mancomunitat d a les seccions i serveis que presta en el propi local de
la generalitat.
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E! plebiscit de LA VEU DE CATALUNYA
Format gran o format petit?
E l format gran é s el del tamany d'EZ Sol o Las Noticias.
E l format petit é s l'actual de LA V E U DE CATALUNYA.
L a votació d ó n a , fins ara, el resultat s e g ü e n t ;
FORMAT
FORMAT
Aquesta
biscit.

GRAN
PETIT . . ,

setmana s e r à

x 240
3.530

probablement

l'última

d'aquest ple-

A g r a i r e m , doncs, als nostres lectors que o m p l i n el butlletí seg ü e n t i el trametin a la direcció, carrer d ' E s c u d e l k r s , 10 bis, tan
aviat com els sigui possible.

En
de..
mim
en f o r m a t \

... c a r r e r
prefereix que

L a Veu de Catalunya es publiqui

a>
(.Signatura^

d) Cal esborrar el format que oo plmcnl
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Generalitaí
LA SALA D'EXHIEICIONS TÈCNIQUES DE L'EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DEL MOELE
Venen realifzant-so activament els
treballs necessaris per a l'organlteació per part de la Mancomunitat de
Catalunya, d'una Sala d'Exhibicions
tècniques a l'Exposició Internacional
del Moble 1 Decoració d'Interiors. A
la formació do la dita Sala contribuirà coordinadament los diverses
escoles i institucions de la Manoomunltat.
Segons el pla traçat pol Consell d*
Pedagogia, la Sala d'Exhib cions tècniques constarà de cinc seccions, a
saber;

iiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiimitmmnminmimnBi

I . Les primoreo malàries de le* tedóstdies del moble.
II. La tecnologia de les Industrie»
del moble.
I I I . El comerç del moble.
IV. L'ensenyament professional •
les arts del moble i la decoració interior.
V. La bibliografia general de ! «
indústries del moble i la docorado
interior.
Probablement. Ies dites oxhibiclona
seran emplaçades a la Sala F de 1*
planta do l'Exposició.
L'Escola de Bells Oficia ha ace*8'
un avamproí··te d* deasTseí*
ral.
AITOHITZEO LES NOTES f>E
OLALS ENS PREGUEN LA PUBLICA
CIO. AMB UN SEGELL O D K A j J " '
| MA QOE ENS 61001 OONBGCP*'
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• eletat cedí el sfu pegoci el senyot
qüestió havia entrat o era a punt d'entrar en un apaivaga ment.
Momp^ fa algunes meív- Per^ tat
Ara bé : el Consell Superior de Guerra i Marina ha marcat : lava, per a fornialiiznr cl con'racte,
una línia derigori d'activitat que no deixa lloc a dubtar quin serà 1 l'aprovaci* de VEf.íat, puix es tracta
1 d"un servei' públic, i aquesta aprod sentit de la seva actuació. E l cas Jiménez Arroyo és el primer | vacló trobava alguns dlfloulmt p a
graó d'una escala ascendent, no pas la justificadó primària d'una j fet de irobar-íse encara pendents les
davallada acomodatícia. Petjat aquest primer graó, els següents I negociacions per a l a »Y«f»ióa l'Estat Perflhan estat aplanadfls. aques( D e s p r é s de la sentència)
tenen, per llurs circumstàncies personals i significatives, una im- tes dificultats, i . «egons lf^ nostres
portància que sobreïx de la sevarealitatconcreta i deriva, per lligam notícies, ahir es va firmar a Madrid
A Sentència condemnatòria dd coronel Jiménez Arroyo, ha de relacions innegables, de concomitàncies evidents, cap a altres in- Tescrlptiira d*1 cessió del Centro Te.
ürbà de València, prèvia l-».
estat, per a dir-ho així, tm primer pas en d camí definitiu. drets, complicant, uns amb altres, gestes, actituds i procediments ; ' lefònic
proveeix de la DlrçcdM nencral de
Ella ha palesat d criteri, l'orientadó, podríem dir la doctrina dd enllaçant amb estretor unes responsabilitats amb altres. Agafada 1' Comunicacions.
La nova Societat conserva al seu
Consell Suprem de Guerra i Marina en ço que es refereix al pro- la primera cirera, totes segueixen...
' servei tot èí personal antic, amh el
blema total de les responsabilitats per la desfeta dd Marroc.
Així, doncs, la complicada i primparada mecànica de silencis ; director don Pasqual Climent. ConDesprés de les campanyes polítiques i populars a l'entorn d'a- i de despistaments, aguantada mentre es donava pas al temps, cau , siderem molt encertada aquesta prlquest afer, després d'nn canvi de Govern i a prop de la convo- a terra. Si d Consell Suprem segueix inflexible i implacable l'ac- 1 mera mesura, puix la compelèncla
del senyor Climent I ei peu coneixecatòria d'unes noves Corts, aquesta primera sentència del Suprem tuació definida per la seva sentènda en d procés Jiménez Arroyo, 1 rannt de la xarxa de València, han
té, a part la seva importànda intrínseca i concreta, una transcen- generals com Berenguer i Navarro, alts càrrecs militars hauran ; d·éaser de gran utilitat per a la nodènda fàcilment albiradora, ja que ens permet judicar el criteri d'ésser impel·lits, per natural raó de legítima ddensa, a cercar aque- va companyia.
Tenim entès que el president de
que quant a les responsabilitats regdx a les altes esferes mili- lles justificacions que sols poden raure en les actuadons polítiques la dita companyia, enginyer sueÇ de
tars.
a què, en certs faisó, eren sotmesos, ^ heu's aquí, definitivament, gran competència, toma al sou pal»
a ultimar el pla de millorea que
De primer cop d'ull s'advertdx que aquest criteri no és pas en d terreny de la realitat ineludible, l'afer de la responsabilitat per
han de portar-ee desprès a cap.
de benignitat, sinó d'extremosa rigor. No cal examinar ni les dels polítics. I si el Suprem de Guerra i Marina s'ha conduït amb
Felicitem l'antic concessionari secircumstàncies del cas Jiménez Arroyo ni dd seu procés per a treu- tant rigit i extrem sentit de justícia—ço que esdevindrà, sens dubte, nyor Mompó i la nova Societat
haver arribat a una solució q w perre'n planerament aquesta conseqüència.
estímul de l'opinió pública per a exigir total satisfacció —, serà meti fer el servei de telèfone a VaPerò, sí q^ie cal tenir-les en compte per a establir, en la de- possible, seria tan sols moral, ètic i humà fer fonedisses o minvades lència digne d'una ciutat de la imde la nostra. Ignorem
guda i natural rdadó de proporcionalitat, les derivacions que, en quasi fins a la inexistència les responsabilitats dels homes civils, portància
quins s6n els plans de millora de l a
arrencar d'aquest primer pas, ha d'anar prenent l'afer de les res- sobretot després de lesrevelacionsi dels assa'bentaments que s'hau- xarxa de Ja Socielat Espanyola de
ran després de les actuacions de l'alt tribunal militar?
Telèfoníï Ericseon. però la t-eva reponsabilitats.
putació
una garantia molt més
Si d delicte i la graduació dd senyòr Jiménez Arroyo — en
Heu's aquí fins on arriba la gravetat de les conseqüèndes. « g u r a . ' om és natural, que la gesparlar de militars no cal oblidar aquest detalls de la graduadó — Naturalment que, en altre ordre de consideradons, en pensar ço tió de l'Estat, puix l'exemple del que
han merescut aquesta severitat dd Consell Suprem, si aquest ha que alguns homes polítics podrien aüegar també en relació a la paesa ambla xarxa de Barcelona q i »
rCsíat. nn invita a l'optimispalesat ja d seu desig d'examinar ds autes de tots els consells seva ddensa, pol haver-hi un altre aspecte a considerar. Una explota
me, i . per altra part, les tendències
realitzats per tal d'esbrinar si hi ha matèria punible en d pro- elemental prudència aconsella deturar-se després de feta l'aflusió. Rstànstes esan de baixa a tota l'Eucediment o en la lenitat de la sentència ; si, de certa faisó, s'ha Per altra part, crec que amb tot el que he dit fins aquí, n'hi ha ben ropa, sobretot a França I n Itàlia,
malgrat tenir una adminlitració
establert, en judicar d cas concret d'En Jiménea Arroyo, un pre- bé prou perquè hom comprengui quina serà l'enverinada situació on,
més apta que la nostra, s'ha arribat
cedent, arrencant de totes aquestes fantasies, a quines condusions que des d'un punt d'albir de política a l'espanyola produirà —co- a estudiar pals IParlamente 1 Governs
no haurem d'arribar, en albirar d cas de generals encartats i de mença ja a produir — la sentència dd Consell Suprem en el cas la conveniència de cedir a l'explotació privada, no ja els Telèfons Urdelictes més importants i de responsabilitats més greus? Fàcil- del coronel Jiménez Arroyo.
bans, sinó lea xarxes nacionals da
ment es comprèn que tampoc als homes que integren el Suprem
Caldrà que estem tots previnguts per a no astorar-nos massa Telègrafs.
VaJència el que demana 1 necesside Guerra els tremolarà la mà en signar una sentència de mort.
per qualques maniobres i per determinades campanyes, a primera ta és un bon servei, i per això són
Fins aquí, però, sense desconèixer l'enorme importància que vista inversemblants que segurament començaran ben aviat a fer-se ' * nostra vots. Teníem notícies de»
això representa, la cosa no passa 8'ésser sinó el palesament de e-ferrive*
' curs de lee negociacions, però per a
no comprometre
comprometre el
el seu
seu èxit
èxit hem
hem
,
,
no
l'actitud de la justída militar. E l Consell Suprem l'ha definida, cicv.uv ,
prelferit no donar
Demés,
per
damunt
de
tot,
convé
en
les
properes
eleccions
triar
pretferit
no
donar
res
a
la
publicitat
tos el moment que estigués tot ultivolent donar a compendre, sens dubte, que l'element militar, rehomes capaços no sols de servir amb llealtat la justícia, sinó a l'enAixí creiem haver complert els
bent tots els homenatges que són deguts a la justícia i a la pàtria, sems, de no perdre, en d laberinte d'interessos que es posaran en •! mat.
nostres deures d'informació i - servir
està disposat a arribar on sigui precís, sense febles desmais ni joc, la claredat de la inteHigènda.
millor els interessos de València 1
sospitoses vadlladons. Tot i no envejant-li la tasca, no seré pas
' RAFEL MARQUINA
jo qui trobi en la deddida actitud dd Suprem motius de cen28-I-23.
sura.
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Això de banda, cal recordar que la magna qüestió no resta «mMmiíiiiwiiiiiitiiiiiniiiiiiimiiiffliuiim
reduïda a aquest aspecte de les responsabilitats militars. I aquestai circumstància dóna major importància i transcendència a la
Nova Junta Directiva
condemna que comentem.
S'ha constituït- la Junta Directiva
Na fa gaires dies, un polític d'aquí, que pds càrrecs que ha
de la Lliga BegionaiUsia. per al bienni 1923-1924. en la forma següent;
exercit i pd que encara actualment ocupa, ha tingut motius per
President, Raimon d'Abadal 1 Cala conèixer a fons tot d que ha esdevingut entorn de les responderó: více-presidènt primer, Lluís
i Ventosa; vice-presidenl sesabilitats i ha motivat les campanyes que totsrecordem,em dda
Els nostres llegidors, no han obli- que es ve parlant a València de les DuranJoan
Garriga i Massó; vice-pre.
que, en d fons, ço que s'havia cercat demanant les responsabi- dat pae, segurament, lot «1 que ee- negociaconfi entaulades pel conces- gon,
sident tercer. Francesc Puig i Alfonlitats polítiques i ajornant en mantes ocasions, per mor de debats, devingué quan I'ESMI d'incautà de j edonari de la xarxa telefònica urba- so; vice-president quart. Vicens de
xarxa telefònica de Barcelona i na d'aquesta capital, el nostre bon Mrvragas; tresorer. Miquel Castellví;
incidents i situacions especials, que s'avancés en d camí de l'e- la
impedí que passés a mans de la amic doa Joan Antoni Mompò. amb comptador, Josep Caraben 1 Venfectivitat no era sinó afeblir, suavitzar,'empaUidir i fer gairebé Mancomunitat ,a qui de dret perta- una important casa de Estokolm drell; secretari, Ferran de Sagarra i
de pura tramitadó formularia la sandó militar. E s fonamenta- nyia i a la qual tothom desitjava (Suècia), de fama mundial, en el que de Castellamau; vice-secretari. Franque passés, a l'objecte que mi-fa referència a telefonia, la Socie- cèsc Mauri; vocals, Josep Alomar,
va, demés, en la consideració que si tota rigor sembla natural llorés
«1 servei com aquella Corpo- | tat .Allmanna Telèfon L. M. Erics- Francesc Cambó. Josep Carsrach. Anen judid sumarissim, no és tan versemblant, a penes si hom la ració nostra sap ferfao.
toni Daunas. Agustí Escolà. Lluís
! son».
Ferrer-Vidal i Soler. Narcís Fuster.
creu possible, al cap d'un any i mig de comès d delicte. Segons
Dèiem aleshores que en el fons
Recordaran els nostres lectors que Joan
Dligé i Pagès. Josep Nonell. Jadl, fonamentant-se en això, s'havia aixecat l'aldarull — també se- de l'actitud de l'Estat, o del Cos de en un principi es tractà per l'Ajun- cint NUbiola, Eduard Recasens. SanTelègrafs, no hí havia mé» que la tament de municipalitzar aquest. Im- tiago de Riba i d'Espafla, Josep M.
gons dl — de les responsabilitats dels polítics.
inquina contra la Mancomunitat. 1 portant servei arran de l'incendi es- Trias de Bes.
no ens crètem qu« tan promp- 1 degingut a la xarxa, el qual deixà
Cal confessar que aquest criteri és compartit també per bona Però
te els fets ene vinguessin a donar Incomunicats durant alguns mesos
part de polítics, comentadors i periodistes. E l simplismd és sem- la raó. Vegl'a el que ha succeït a els abonats. Fracassades les dites neValència. La xarxa telefònica d'aque- gociacions, el conceesionari, accedint
pre una comoditat, encara que no sigui mai un encert.
lla capital — explotada, com ho era
desigs del Cos d* Telègrafs en
Realment, en l'opinió que acabo de transcriure, tots ds de- abans la de Barçelona. per un parti- I al.s
la seva tendència d'agabellar per a
ments són veritables, però és prens canviar els termes. No és cular — fa uns quante megos va és- l'Estat les xarxes urbanes, acceptà en
destruïda per un incíndi. L'Es- principi la sessió a l'Estat, mitjanque es demanin les responsabilitats civils perquè, per mor dd ser
tat inicià aleshonee l'expedient per çant certes condicions, entre les
temps transcorregut, no siguin tan terribles les sanciona militars, 3 incautar-se'n 1 explotar-la directa- quals figuraven com la mée impor- EI rector ha tramès a Vlnspectof
sinó que, tenint en compte d temps transcorregut, i, per tant, l'a- ment, com ha fet a Barcelona. Però tant la de substituir els actuals qua- I cap de Girona una denúncia que se
d'una aparegué una poderosa dres per altnea anomenats miiltiples. 11 fa sobre el funcionament de l'esfebliment de les sandons militars, creien ds polítics que d seu i tot
companyia estrangera que soUicltà de bateria loeal, mée moderns i que I cola de nois de Susqueda.
afer concret podia anar molt a segon terme. I , amb previsora queL so U fes cessió d'aquella xarxa. havien
— El rector ha cedit al P. Sirera
de produir una considerable
j I l'Estat hi ha accedit. Els valen- I millora en el servei. La lentitud amb i eí paranimf de la Universitat, per tal
habilitat matinejadora, cerquen ja la coartada.
cians es mostren moix satisfets de la
es tramiten tes coses que es ' que e* dia 6 de febrer, a les sis do
Sigui com sigui, sempre ens trobarem davant dd fet que,' solució perquè així tenen assegurat què
refereixen a l'Estat, impedí la promp- | la tarda, h i doni una conferència so.
deduint conseqüèndes diverses d'una veritat tjue tothom creia un bon servei. I l'argument que fan ta millora del servei que Justament bre l'ensenyament universitari a la
1 especialment a la residència
indiscutible — la poca rigor de la justícia militar al cap de tant tots ells éa «que Ja han vist a Bar- reclamaven eds abonats, I en aquesta índia,
de Bombay.
oelona
com
explota
els
telèfons
UEs1
situació
sorgí
ha
poderosa
casa
de temps, — es tenia en certes esferes la sensació que les sentèn- tat».
Ericsson, potser la primera al món
— El rector ha citat per al dijous,
cies militars tirarien, com sol dir-se aigua al vi.
Resulta ben patent que el que no en el ram de telefonia, desitjosa de a les dotze del migdia, una co.
volgué conoeidlr a la Mancomuni- fer negocis a Espanya i de demos- missió de Cabrera, de Mataró, per a
I, en aquestes circumstandes, es produeix el fet de la con- es
tat—a pesar de twrir-hl aquesta un trar pràcticamemt, explotant una xar- tractar de la construcció d'édlflds
demna del coronel Jiménez Arroyo. Crec que, amb tot d que dret Indiscutible, com ho demostrà xa important ootn la de València, escolars en aquella població.
lluminós dictamen del Col-Iegi de fins on arriben els seus mitjans 1
— El rector ha rebut els següents
preceddx, es pot fer càrrec d llegidor de la importància que, el
Advocats — s'ha concedit a una com- la seva suficiència tècnica.
donatius per a atendre les despeses
en aqacsts moments, assoleix aquesta sentènda.
panyia estrangera qu» no ha pogut
Per això. junt amb la important dels malalts incurables de l'Hospilal
aüegar oap dret, però que As «pode- casa da Madrid. Viuda t Nebots de Clínic:
Tant si prenem un pont d'albir, com si prenent l'altrc; és rosa».
R Frtdo. constituí una societat a
2.550 pessetes de M. G. G.; S.000 da
• dir, tast si admetem Perplicadó que ens donava l'important
Vegi'a el que diu al nostre con- Madrid, la «Companyia Espanyola Franciscà Belar;, vídua de Baró;
personatge polític aUndit, com si la girem de la faisó que he in- frare «La Correspondència d« Va- de Telèfons Ericsson. S. A.», l'objec- 2.000 d'EMra Pérez; 2.000 d'Edmond
1.700 de Manurta Gil Olmo:
tentat assenyalar, ens trobarem sempre que el rigor de la lència», en son número del 12 d'a- te de la qual és. no solament la Bevié;
quest mes:
construcció i exp'.otació de xarxe.s 850 de Ramon Godó; 850 d«> Oodó I
sentència condemnatòria dd coronel Jiménez Arroyo tira per terra
La cessió del Centre Tolefònlc Ur- sinó també la fabricació a Espanya Companyia; 850 dels magatzems -El
les esperances dds qui — siguin ds qui siguin — creien que la bà ds valencià. — Fa moll temps de material telefònic. A aquesta So- Sigio», i 100 de N. N.

L'Estat cedeix els telèfons de V a lència a una empresa estrangera
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El senyor Ech<%-arrlrta venia aaom- trobat a la plat* dVapanya un feme
Tsmbé se li romunicava (fat el te- • e.tet, ahir se celebrà el partit de futbol
panyat de don Daniel López, direc- ferit d tió cGp de"gànlvet al pút.
tal dels captius rescatats «ra de 45 entre eit aquips franc** l e^tanyoi.
tor del «Dlario Universal» 1 da don
Condtnt al dispensari dUostatfranch?
raps i oficials, 247 classes i individus
L'animació era extraordinària
mori als pocs mamem s.
de tropa i
paisans. entre homes,
De Franca, dé Madrid, de Bilbao. I Uufs BeUo.
En rebre les felicitacions db les anS'adori que es dia Francesc Ou Fude Pami^ono 1 d'altres capitals, arriWAHIFESTACION9 DEL PRESIDENT dones l nens.
loritats i periodistes, digué el senyor mO/ de 30 anys, gedtcr, pottiiguèà,' arLa multitud que s'havia estacionat baren tren» plenv d'aíloionacs.
Madrid. 39. 2 larda.
de la comandància general
Mo'.í aarans da oomencar cl partit Echevarrieta que les acceptava gus- tista, habitant Sant Ramon. 6, t que
EI cap del Covem ha manifestat davant
acollí la noticls amb gran entusiasme era impcsaiible poder encabir-se a l tós.
el fot era motivat per laolons amíi•Vui al speriodiste*
corrent
per
tot
Melilla.
|
Interrogat
pels
repòrters
digué
que
roses I gelosies amb uns artista de
camp
de
futbol.
—Com vostès sabran ha qoedat fees mostra disposat a sot- cafè concert.
• Kl Telegrama del Rif> posà una
Totes les aulorilats de la capital do- Abd-el-Krlm
liçment JiquJa l'assumptè dels presopissarra donant compte de la ncrtfcaa nostlarra. ol cònsol írahoès i molts po- raetre's al Mahgzem, sempre que s'imPer oidre del jutjat fou oooduit ol
ners.
que ei públic «rollí amb visques pa- Tlodlstcs cstronirprs acudiren a pre- planti' ol protectorat civil 1 que los cadàver al dipòsit.
Els cauetius rescatats arribaren a feMtes.
porsoD're que negociïn la » w a subsenciar ei partit.
Melilla, ahir a les vuit del mati.
missiò no siguin mUltan.
general Losada w l g u é puWicar
A
un
quart
de
quatre
Mu
la
seva
« i hagué la fatalitat que dinant on13ban
Desgràcia
pTohFblnt tota classe de ma- 1 aparició l'epiip francès, en roig d'una
Es tal el propòsit del cap rebel de
d •Irajr·cte moris a bord un deia sol- nífestacíons.
peró
desistí
del
seu
pro!
no
tractar
amb
els
militars—digué
el
A
quarts
de
quatre d'aqtjeeta tarta
dats.
pòsit en saber que ia Cambra de Co- ovació soroUosa. S'entonà La Maree- •enyor UchevarrWta—que moments fou conduït MS dlspensart dUosta, Dels cx-cautius alguns venen greu- : merç havia scordat invitar <sl veïnat Uaea.
abans d« cesueaçar l'embarcameat frandhs Joan Pere Gantfin, de la anys,
pient malalts.
melilleno perquè acudis al moll a re- I E3s eauipe 4\Espany« 1 da Franca dels presoners s'acósfà a nosaJtres un manobra, ol qual treballava él PaVns cent resralafs hagueren d'in- l»« els captius.
es caDviareo rams de flors.
dete mariners de l'«Antonlo López» i vfOló d'Art Modern, de Montjuldh. l
gressar a l'hospital, uns per estar
A do« qnarfs <tt qtiatrc comenc* rt ala delegats de Abd-el-Krtm oessaren havia cetgut duna de les alaratoolef
Desprí-i
«Jo
l^s
dotae
de
la
nft
co|
mancats de recureos 1 altres per ma- mença a arudlr H públic al moll,-es- panit entre una gran expectació.
en la conversa fins que es retirà el
Tan grau eren les leslon* sofertes,
lalts.
En al prionn- temps dominaren els mariner.
Hat imponent l'aspecte d'aquevi a
que riaTellc mori ala p « 8 míilBentí,
La, rebuda s'efectuà amb gran se-1 Its dues de la matinada.
espsnyols, ma íerefi dos arte, un a
•El i «enyor EOhavarrieta l els seus
Per ordre del jutjat fou (portat al
renital, per part de tote..
A lejs quatre de la matinada es rebé o à m c de M5>n)ardiB 1 un altre de Za- aretarpanyants marxaivn a la Anca cadàver afl dipòsit.
Als molls esperaven \Tilt camiatges un radiotatagraiBa de l'·Antooio LO- ,hala.
que aquell posseeix a Màlaga.'
per a traslladar els malalts.
pex» «n ei qual es comunicats al ge- ' L'equip francès té un joo molt ar•Es probable que aquesta n i t marxi
Foc
També esperava nn cotxe fúnebre neral Lo?ada que acabava <te girar tist'..-, pert fluix.
en l'eqprós a Madrid.
per a recollir el soldat mort a la la flotela el Ca^p de Tres Foreas l
C!s gols espanyols foren fets airtàt
A darrera hora de la tarda s'iotolà
travessia.
pencava arribar al port de MelUla a «urna fartótai.
on Incendi a la -rabrlo» de teüdla deli
Ah r mereix al mati es va cantar tí les cinc de ja matinada.
t n el segon temps, l'opilp francès
senyors Blanch, carrer de MsOanat,
• Te-Deurní, pagat per les famílies
atim. 163.
Tolies les noticies que es reblen re- dominà durant slffuns minuts.
díls presoners.
En Zamora dMBrotrA dlvarse» vega- B A R C E L O N A
I sol onades amb l'arribada dels capDe primer moment es proddí certa
A 1 acte assistí molta gent.
tius eren acollides amb gran entusias- des les seves fonntdables facultats;
tóanna perquè el fbc prenia Inere—Vindran alguns dels res-nlats a me, «spsivint-fic ràpidament per tota per veritable tWiTscle no H feren un
mem. però, gràoles a la IKetesa aínb
MsdridT
\
i la població.
«el, puix deixà aribar la piHota fins
U n home mort
què hl acudiren ela bombers, quedà
: -NO.
,
' S Cl molí esíava profusament lUuml- al pal.'
U les tres de la larda d'ami fou el sinistre dominat ràpidament.
— I «1 general Navarro?
nat, presentant fantàstic aspecte.
T'.s «.«panyóls as referco de seguida
—De bon antuvi, no. puix quedarà
Ouan «ntrà al port r<Antonló L6- I aofentuaren Ihtr domini: Monjarn. Melilla, perquè ha de declarar en pez» es produí un moment d "emoció dln. sortéjànt defensa T»«r dofensa i
el procés de les responsabilitats.
intensa. Els milers de persones esta- àiSbuc ni maMlx porter frane>s, féu
que en aquest havien guant tors maA la Presidència del (^msell se se- cionades al moll iprorrompcren amib ell tercer go!, ami> una mcsirla «xDietari h i s t ò r i c
laliies.
gueixen rebent nombrosog telegrames vtsqu«s i aplaudiments, denant-se vis- traordlnàiría
Oevia isser otra particular, donade {«llcifaclè pel rescat dels preso- ques a -Espanya.
\ En m t ç d^nn gran cntuílaarae tertiu o merei feta per caritat i àtirutsner*.
I iL'«Antoni López» venia empavesat minà el parfll senta que el» francesos
me, jo qüe els ordinaris recursos no
28 g e n e r d e l 5 3 o
EI cap de! Covem ha confirmat que omh llums i banderes.
Ai abastaven. Ona piadosa dama. Na
haguessin pogui fèr «lap gol.
demà al mati arribar el Rel d'AndaPer oidre ded comandant gt-nerel
L*crèola de Gualba, senyora, d» la
1AJ Cifco! Fr»ncès Fe celahtà després
luSX i sortirà a la nit oap a Ala- , Ics ic-milie.- dels preeooers es collo- una
festa so bonor dei* jugadors 1 en ES FA PUBLICA L'ALIANQA OE CAR- BatUorta l Monínegre, morta en 1622.
«aní.
caren a 1 en irada dol roòll.
el Cr&a Casino «• dona 00 banquet» art
LES 1 AMB LES REPÚBLIQUES díLrd part dets seu* Wns per aqvett
Ha anuntlet que di)ons vinent se
Quan ancorà l'tAntonio Lópre» qtial ftf*l?tlren lee autoritats i el cònfi, que foren remesa» en 1639. E» poITALIANES.
celebrarà Consell de ministres.
l'Alt Comissari interí, «tenyor López sol francès.
sà, el 1b de març <taquell any, la priHa saHndit després al conflicte dels Fcmv. i t i comandant gooeraL se- . fia prounciaitm discursos enaitint
Deipris- de i 4 bètolla Ae Pavia, tn mera pedra, pels consellers. Let oftros
obrers ^cl Metropolità de Barcelona nyor Loroda.pujaren a bof9 del V r - 9a unió dels dos paisos germans.
la qiuU qvedó. prr.tmfr franitrfc I de ' íren llargues, moltes les nec«**«cts
fl·lent que el governador reuní ahir por, saludiht el general Navarro •
França. ** reproduí la guerra i fíà- t rifMiendl duna tala i . pattt. petta
L'equip
esf·nnyòl
fou
reformat,
ja pstrons i obrem, acordant unes ba- Wicitant per l'exu obtingut el aeUo.. tnf*rrtulnil4 ptr <pú hnHa «Hat i fem, deturaren là comlmceió.
substituint
Zahala
a
(ronralez
que
ses d'arranjament, que els obrers sot- yor Echevarrieta, en nom de! Re»
oblidà I«
La mon d'un ric copalter f merca.
e» wiirà malall.. 1 Carmel a Alcan- presoner rf* C»Tlei I i
metran a raprovacld de llurs eom- i del Govern.
tara que no pogué o no volgué jupnr. íoi'a paraula. El Papa l'ol^d atnò der. Sa Pou Ferran (o la memdria-del
jwnys en l'Assemblcea convocada per
En leg feines del desembarrament, Aquesta abïtenclò fou moll comenta- Venècia i França contra ISfriperador, qual la imatge de Sant Pau, de la canfiVul.
intirvingueren tote® Jeu motores de da entre ak aficionats.
i es veu r/itgalt d* la Ciutat rurna tonada del carrer GEgipdaque» porta
El marquèès d'Alhucomaí ha rebut. la Junta d'Obre* del Port i de la
ptr la tottUtdfsa espanyola. Attetjat el seu esòut: tres .ferradures) que
< ntre altres ^-isites, la «lel ministre Companyia de Mar.
ALTRE PARTIT DS FUTBOL
S&poU pMs paJnccsot, eulcvlnQUí la donà eU teu» bén» 0 l'obra 1 altres
de la Goveraac'ò l del gctwral Wey- ( Abans de drembarrar els preeo- i
A Valòncia e« jugà ahir el part't de pau de Cambroy per onar contra ela donatius de Sa Vieidrla ^ftor i Vo
3*.r:
nera foren aotmesoe a ona minucio- fütboi entre «is equipa vaiancia F. C txWct.
Ble.na Soíer, pennof«ren Za magm
daoiofeccló.
LA GESTIÓ
reia poe flue t havia rtbvt í« NOM edifieaeió. el rossenyameni do ta QM'1 ai Kuremberg
Ouan í4s bote amb els captius -.rDE L'ALT COMISSARI INTERÍ
Cuanya^H-p els ^a'éoclaúï per í a í a q u e t t fet, q m n vinguí a d l'Em- na é» (Taqueu Bor. Bn record SBn
ün telegrama de Villena dóna comp- tibaren al moll, ct. deseurotUaren 2 els alemanys.
ptrador par a ceUbrar C^rts eataUi- Ferran et posi la Casa sota Vadvaeata quo ahir se celebra a aquella po- amb ta» famílica escenes índeécrlpne» al eonneru 6* Fra Vendre.
eló de fiant Pm.
DE
GUERRA
libles.
blació una nodrida manifestació en
La nova <k .l'aitenca fou /eta ptr
La mis breu Mtiòna de la Funi.iDlv-creos metgi^ anaven reconeiA primeres hopey do la larda ba pregà, en el g.ual es féu eonetar que
iionor de l'Alt Comissari interí senyor
<*J, M dóna ta còpia dè ta MpWa
i-ópez Ferrer, acordant-se felicitar el xent els presoners, a mettira «jue, rebut el mhlstre de la Guerra els pc- ta pau portarà robtifiaeiA de oomií que h i ha al vettifoul. que diu aUcl:
riodUttc*. ^Is quals ha comunicat quo ajut t eònfeàéraeid perpètua amh eX
«imlssarí per la seva encerlaliss*ma desembarcaven.
•Deo Optlmo Mnjrirrui. — U's lllus.intervenció
VisFSxmpte del» presó- i Molt», pel seu osat d* defalliment, ha^a deixat completament, ultimat i Papa CUnient, l'Emperador Rei, el tres
Senyor» Administradors del Hoshagueren d'óeeer traidladalft en ca aprovat, d acord amb l'Estat Major duc de MiXà, la 'enyorin de. Gènova
jiers.
}
mlUes a l'hospital
Central, al que refr-xímeia a les regles í ric munirtplí d< *«v*rta, Plso, Sle- pital General en lo any 16SS deliberaVISITES
Durant la travessia mori el soldat per al cotopiíment de les disposicions na 1 attret, a exeepeM de Ftertr.ria ren edificar Casa de Convalescència.
Avui han rlsltel el ministre d'Estat Antoni
La IlUtetre Senyora Lucraria de GvnlEsteve.
quo os dictin a l'efícto que els reduPel tràrtat, negociat a Barcelona el ba mort en dit any. disposant g v
Ambaixador d'Anglaterra l els reDes
del
moll
«'organitrt
una
Imïes
que
ban
d
incorporar-ee
et
l'ac
juny de l'any anterior, et Papa reW
presentants diplomàtics de Suïssa, X I - ' ponent manlfeataclrt, la qual «3 diritua] exèretci tinguin la'd-guda Ins- SAtxma l Cerrta, I «I duc do Ferrarà »o» Marmettor» dUtribuiesen lo rtllJe 1 Dinamarca.
quo de tot béns en obre» piee a ellgí a l eeglésla, on e» cantà un »Te. trucció.
Slúdena. Regalo * Rvbier/i. tetiabUntDeum". costejat per la baronessa de
EL CARBÓ
EI text de la reial ordre dícíada ba »e eU Mèdiei4 a Flore.nria i els Sforia ben vUtes, del» quals en l'any 16Í9 ne
El senyor Cfassot ha rebut aquest CaHl·DsvallUos.
estat tramesa als capitans generals a Wífd, donarà el PonHfej a Caries feren donació a dltt ntuafret Senyora
— Un mariner dels que 1 ntervln-- perquè signi posada en rigor confor- la Corona Imperial l la lnce«waur/x Admínlitrador», per donar principi a
snatí una comissió d'IuiUars ds l I n la present Con^olescencia, fltsa es coterior, «pri 11 ha fet present que en gueren en le operacions d'embarca*- ma a Tespent que la inspira
del regne de Vàpob, amb Balt l'home- mençà a K de mart de dit any .1 '•
vista d'haeer arribat a un acord amb ment dels presonere al Penyal d'AlHa al·ludit dcspréNs, el ministre do natge d'una egua.
de maig de 1636 fou la falal erema
els mlnerí, soHicl»av.?n per a Uur pro- hueemas, ha dit qu© la feina fou la CuMirai la catàstrofe ferroviària
Pel tractat de Cambroy (denominat
ducció els mateixos beneficis atorgatí moll penosa, nits que per l'estat dol d'Onionlrot 1 com qu* s'han rebut també «Pati de lea damei* per la In del coarto de Sant Róch en dit Homar, per la postracfó que es troba- nombroses notloieb- que foren moltes
pUal, gue per repafar lo gran dentf
s aquells.
tervendó de Margarida. Ha de Car- qUr causà, parà ta dita 0W0. A V>
ven els captiu*. Molt» hagueren d ' w
lesperronès
que
es
distingiren
eo
EN SALVATELLA, INDISPOSAT
io.-;, í. Lluïsa de Savoia), Francsse f tToctubre dé 164B morí En Pau Ferser traslladats en camJUrs t despre?
EI ministre d'Insirucció pública, eren pujades en volandes a l^Anfo- ac.trdlr en « « o r s -IÍ los víctimes, el rertuncid a* comtals d ' A r i s , nan- ran, cavaller, ineiituint tmreu la.pTf'
eeftyw
AloüJà
Zamora
ba
proposat
sanyov
Sa'jvaWUa. no ha aua". nio López».
det i Charleiro'. l el rel V Espanya «
per al fMdat que oferí nn trós de pell la B&rgonya, donada en patrimoni al sent Cànvaleitincta, attenyafani''*
íi^uest malf al seu despatx oficial,
quatre perpetuo» idminiflradori. Bn
—
S'aategura
que
a^ui
matetx
e!f
per a curar a on company seu, un
per trobar-se lleugerament indispocap* t oficials comooçaran a pres- prem! en metàljlc, elevant demés, la fill qu* natgués de Leonor, futura let any* UfiP, M. ^ . 63 y 1674, fou la
sat,
esposa
det
rei
de
França,
recobrant
pctfa, tl(i, fam i.guerra e» Barcelona,
tar declaració en l'expedient de Ül pet'ció al minlf-trc d? la CoTernacló
la llibertat eU prínceps fràneetot que
PARTIT OE CAMPIONAT
rwpon^abmtats
perquè se II concedeixi la creu dc Bé- eren arreí de í'atíiòerameni del rei que. impedí la fàbrica de ella. En dU
lemjts, a Imitaeió de dit Pau Fdrran.
En «1 que «s rafereHx amb la ren- neflcènca.
Madrid, 29, 415 tarda.
de França,
la» Senyora» Victoria Astor i Elena
Ahir es va jugar «Madrid un par- dició da Mont Amilt. intervé en funUN INCIDENT
Sn la Itaio del predomini iT Euro- Soler deixaren to» bent per atirto
cot» de Jutge instructor el general I
tit de campionat de futbefl. entr
equips Reclng I Atlètic, quedant ven- Ayala.
Malrld, 29. 6'16 farda. pa et ve*4 l'aliança de Franca amb delt com-aletíent. Bn lo anij 16»
cedor el primer per dos gols s un.
Se*on» r e f e r à n O s d'alguns testi- l'on^cïa, i àdhuc Turquia, repeHní-ee lat dltt fituifret Senyors AdminittraEl viatge d d general Picasso s
monií presendalí. ahir. al farror un altre tractat, el de la pau de Cre. dire del HOspUal y los de Pt^t Feraquesta
plaça
no
és
per
n
fer
un
NOTES DE MELILLA. - L'ARRIBA- nou «xpcdlent, com s'ha dtt, sjní d lealà. es Va produir un inoMent py. DUtonadatnent bategava entre els ran et obneàrdaren y tots units pren
DA DELS RESCATATS
per a acabar l'anterior, que dolx* m··'tiv.u perquo les-cap del Terç es»- prínceps un esperit beHiais, i la pou la ira»si sobre là obra eotnensada, n
MMilln. — En oi vapor corren de seiuH acabar per trobar-se presoner* trangar. «enyor MlUan Astray, ves- fan dnsUfada t'anavà. perdem en les qual n es protegulda y acaòada de
Malasa arribaren nombrosos passat- alguna del» que havien de prasar fle- ; tint d uniforme, es va sentir molestat guerres, poc menys que sentors, entre diner» de dit Pau Ferran en lo any
per no ^aver-lo saludat ol comandant Borbont i Austries, <n greu dany per ZÍDCL.XXX. — Ad malorem ÏM (íloger!-, c&sent en sa majoria famílies claractó.
An'ont·, qui fou ontusiasta defAnsor als pobles.
dols captius que els venien a rebre.
rtam.»
— Ea diu que en el rescat dels pre- da
les dtwltes Juutos de Defensa
Kulrr les famtllefi dols presoners sonera «4 Ralaunl ba tingut una in- ,
L'aete de Us inauguncló· es eelébrà
que dcbcmbarcaren hl havia la bnro- iervenetó molt Interaseant
Ht bagué tes 1 obliga lo» excuses '
amb le» ceritnànies de ritual, can
2
9
g
e
n
e
r
d
e
1
6
8
0
titsh do casa DavallHos i el sou fiu
l
'
i
w
d
n
t
paffà
desapercebut
per
la
diu que va eacriur» una carta
uznt-se un Ted«im a pftsttnefa del'
«i t s p i t i Navarro, !a m»re 1 cl g o m * a tf,Abdel
«n la qual li data major part dai püblio qu* 1 ranllev»
eorneliert, que rantà d» pontifical * l
del tinent Ayufion. l'esposa 1 fills d«I que ei noKrlra.
par
aquell
carrér.
trama Ua ela captius forS'INAUQURA L'EDIFICI DE LA CA- bisbe i una miasa d* dífunu en sucapità Aguirre I molta periodltte:;.
maria una barka a Punta Pvvado
SA DE CONVALESCÈNCIA DE fragi de l'dnlma d'en Ferran.
— El dissabte, a les sít de la Uf- rea, que en unió data espanyols el MANIFESTACIONS
L'HOSPITAL DE BARCELONA
Aquétt formós tdifiei del tegte XVII
DEL
SCNVOft
eOMEVARRIÉTA
da. el comandant general de Mall- combatria.
Ha. senyor Losada, va rebre nn ra-;
Alàlàgà. - ADir ,aiumango. à les
m o i p i f a l de la ftania Creu. que restarà en peu, M trasUadar-it elt
dlosrama de r«Anlonl Lópoz». en M i CL PARTIT FRANC ESPANYOL
doixe a#l vísnre, arribà amb l ' e r r é s vingué a suplir els difermis pàrU- malalts t l nou Hospital de Sani Pa**
DC FUTBOL • I senyor Fcnpvarriefa
qual se II donava compte d'hnrcr j
exUars que hl havia a la riulat fenia I de ta Santa CTeú, alber/favi una insacnbat les operar Ions d'embarcament I
Madrid. « . 313 tarda : A i'eít|>'o!ó fan rebut per Ica autori- rtící·siíf'?' d'una casa dr. eom-iAesetm- titució de cultura.
dcU- j resoners. .
I Sant SébaftUà. — Com eyava anun- j tats c·vilú 1
-.r... cia, en la qual reegbrettln forca» eié
SSPIGOLAIRI'

EH

L O C A L S
Voteiil pujar a un traflïvia de Sant
Andreü en marxa ai carrer de Trafalgar, él noi Baptista Gonzàlez Nufiez.
de Í6 anys. va caure 1 es va fer feritles d'alguna itnporííuïcla aJ oaip i conluiions a diverses parts del oos. Va
és$er assistit al dispensari de ia Runda de Sant Pere.
— Fosfü-GUco-Kola I.ecltlnnt, cura
neurastènla. B. Domènech, Ronda d*
Sant Pau. 71.
— Amb motiu de la condeannacift
per la Sagrada Congregació de l lndex, de les Obres de text üel Catedràiic de 'Psicologia i Lògica i d'£tica
de rinstilint general i tècnic de Barcelona, són moltes les felicitacions
que rap el Direttor del Col·legi de Sant
Lluís üonç'dga. Bonavista. 2, car en
el dJt O n u * docent no solament no
s'explica -pels textos que acaben d'ésser .proiliiWts. sinó qae per a ipreservar els alumnes de tan ipernicio~é-s
doctrines, don Joaquim Soler, d'açord
amb els dignisàtms pares dels séus
alumnes, deixà de matricular en
aipiest Instiiut els de S." i 6,° curs de
Batxillerat, per a poder illiurement
escollir texts en consonància amb ris
sentiments religiosos de les famílies
distingides que 'honoren tan antic 1
acreditat CoBegi.

V
aÍYPlIPS . , . PORCELLANA
TÜUCUW J. Llorens. Rbla. Flors, 30.

VEU DE

Un alwe auiomòbü, el nUmero del — FUMADORS: Trobareu un ric asBn L·lvís M. de Gibert I. <3 eCamps.
qual s'ignora, va agalar a la carre- sortiment en cendrers liuraoristics a les EnV?ri'3da aüKr al mati.
tera de la Bordeta el captaire M9.Va fftílífíff P&ni i Trutera. Enterraniml Waz Gómez, de ai anys, fent-H vaixelleries de Llnis I N o L A D A da aquesta tarda. 1
fprides al cap i commoció cedebral. de la Rambla de les Flors. 4. • Ronda
.V<? .Varia f ^nroltella i P/ats. EnVa ésser conduït a l'Hospital Clínic. de Sant Antoni. 5.
lerratki aquest matí a *a"t Andrm.
— Assegurem que el Champ-Sor»,
etiqueta verda, é3 el nüllor xampany
Uns veïns del carrer de Roca van
donar ipjpt que durant lot eJ dia del
diumenge nò havien vist ni sentit la
veïna d" un pis segon. L'alcalde ile
barri va fer obrir l'habitació i va
trobar morta de mon natural, la referida veïna, Anna Sala. de 73 anys.
filla d'Agullona (Girona).

O s t e o g e n

M i r e u
els preus

de

les

escapa-

rà les.

G e n o v é
Reconstituent ideal per als nens

LA

FILOSOFIA

A l'estació de Vilanova aquest mall
un cavall ha donat tal cop de cap al
canreíer que el menava que 11 iprodui
contusions al cap. cara i coll amb
probable fractura del maxiliai- Inferior.
El pacient. iMeltrlor tíarl. de 28 anys,
fou curat al dispensari de Santa Madrona.

IO,

C A R M E .

. 1 9 fíai*7a Cafè pur, exquisit,
u a U ( l l £ a El venen alscolmados

Crlitilln 4.

VILANOVA

• Pastilles Germanas

* Sabó La Greu Blanca

Català

- Adobs

S'ha donat cvuipte al juijal de la
desaparigió d'un dels caixers del
' Banc de barcflona. coincidint amb
la desaparició d'una quantitat que
: s'evalua en très milions de pessetes
en efectiu.
I Semblji que. havem-se notat algú! na anormalitat, es va resoldre fer
un aüispeccio de comptes i . un cop
presa aqúeslà resolució, el reíeiii
caixer no s'ha rt-ixat veure més.
La desapincio data de divendres
paèsat.

IO

institut de Cultura i Biblioteca Popular de
la Dona

Vida religiosa
Avui: Sant Francesc de Sales, bisbe
i confessor; Valeri. Sabinià. Papies i
Maure, màrtirs, i Sania Bafbea, màrtir. — Demà: Sants Hipòlit, prebere i
màrtir, i Fèlix IV, papa i confessor.
Quaranta hores: Demè, a la Reial
Basiüca de Nostra Uona de ía Mercè. —
Hores d'exptosició: De dos quarts de
vuit del mati a dos quarts de sis de la
tarda.
Cort de Maria: Demà, Nostra Dona
de la Salela. a Sant Jaume, o Nostra
Dona de Queralt, als Agonitzants,
Vetlles en Sufragi de les ànimes del
Purgatori: Avui, Torn del Mont Calvari, a le seva capella, Escorial, 155
'.Gràcia). — Demà, Torn de la Passió i
Mort de Nostre Senyor Jesucrist, a la
mateixa capella.

Bisbat
—Ha marxat a la capital de la seva dioces; el bisbe de la ."íeu d'Lrgell. doctor Guitari.
-Demíi, :i les jeu del matí. se celebraran a la Pnnssima ÇpncejwiO
solemne» ftineKils en suíragi dí-l senyor pare del doctor boada, secretari de Cambra d'aquest bisbat .

Obituari
FUNERALS
£n Carïès Màyol iJFerrer. Mori oi 8
del corrent, Dïanà, de deu a ddize,
misses a Sant Vicens de Paül.
Au Teresa Barba i Bover. Mori èl 7
dal correm. Demà. a dos guarié d'on2e. a Sant Jauuiif.
En Dida* S(if« 1 Castafif. W»i el
dia 1" del correm. Dl-raecres. a les
deu. als Donnlnios.
En /í-ep Balm i Hujol. Mori ed 18
del corrent, Detou. a dos quarts d'onze, a l'e^gíesia de la Ca-sa de Cari·iat.
£/t Joan Boaiia i Miró, rï&u 0* \ a
Maria Camp*. Mori.el 1» d aquest mes.
Demà. a les dtu d^l mati. n la Cwtveució.
.Vu Maria Torfas i Farrés, indua
en primere$ riects ü'Eri Joan Tcetrat i
en tegoneí de N'AfÓmi Qabat. Mori
el dia 11 del (/wrem. iDoi/ia, Je Jeu a
dolre,-milses a l'esgitesla del Roser.
>a AhloiAela de Puig i d* BoladefOSi Mori el W del corhenf. i:>etnà.. de
deu a dotze, missei a la Catedral.
£ n Serafí Bassu . üucas'. Mori ei 19
de desemore. Demà. de deu a dotae,
misses a Santa Anna.
ANIVERSARIS
En Domèneç Tptrei·l i Garrigo.
Mort el 21 de gf-rivi de 1932. Damà,
a ies onze. a Santa Maria de Manlleu.
.Va Concepció Catuella* i Selva. Morí
el 31 de gener de 1SB2. D-ímà, üe deu
3 doue, misse» a i a m Agatíi.

Fls P. de J. «Nostra Senyora de
la Merod í «V.'rolet" celebraran una
interessant visita a les obres de la
Sagrada Família el dia 2. festa de
la Candelera, a les deu del mati en
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
Porten tou els distintius amb al punt
fia Dolors Fenan i Codrmcli. Ennom de la S. A. Viohy Català.
La reunió serà a les nou. a casa la
presidenta del P. de J. «Nostres terrada avui.
.Ve Antònia Molt i Anglada. Errteít'autoroòbil mim. 10.179 (de proves). Amors». València. 312. essent Invitats
Passant pel passeig de Gràcia, va tots els Pomells de Catalunya, prin- rada aquest mati ad Cementiri Nou.
S·Agvtti ModaUll i Baüle. Entertat
mal a .Àngela Jtmqulllo Mur, de cipalment els que tinguin bandera.
aquest mati al Camentii-i Nou.
anys. causani-y fortes contusions
a la cama i peu esquerres. Va ésser
En fíanio/i Farràs i Elias, vutua
cUntda al dispensari de Gràcia.
dt. fia Cla'tàina Oliuella i Esbert. Per
vohuua; del difunt no s'ha avitMt
L'auto va fugir però mes tard va
Químics i orgànics
l'hora de i'em·tuameiii.
esaer detingut per un unbà.
— Les ampolles de l'aigua ml
neral natural

Desfalc

Setmana d'Ocasions

nostres
X a r o p

A la Travessera de Sant Cristòfol,
un cario que fugi. agafà aquest
matí a 6aldomer Martín Sànohez, de
Uorau, H. lan.M 2ü anys. jornaler, causant-li contusions als genolls. £1 curaren al disA la una de la farda del diuinenge. pensari de Gràcia.
una senyora va posar en mans d'un
unbà al carrer de Tamaríi. una pe^a
Don Josep Arquer Coll ha denunde tela de mocadors de mocar que ciat que. atiant a un tramvia de la
acabava de recallir de lei-ra.
lluia 33 H prengueren una cartera
Segons va dir. anava per l'expras- que contenia 25 pesseies
»at carrer i davant seu marxaven dos
A un estranger que anava en un
minyona. De sobte es giraren l , vvient tramvia de la llnla
11 van pendre
lu dona. 'llançaren la peça de tela a un r^Uplge d'or valorat en 3üü pesterra i rugiren a marxes dobles.
seteià.
Després es ve sa.ber que la tela havia estat robada d'uria -oarada dels
A l ' Asil-Casa de Laíiància i BresEncams, 1 iens dUbie els minyons sol tHoapiliíl. 67). Undià lloc una reaquells, autors del robatori, van creu- unió general uiUinària dimecres, a
re qu** la dita senyora el& períeguia dos quarts de sis dr la tarda, pier a
1 es van espantar.
llegir la memòria reglamentària l
el balanç del darrer exercici. Lu JuiíF A B R I C A D I M P E R M E A B L E S l i de Dames convida a Tacte a tots
-Is cooperadors d'aquesta obra heuèmarca -EL GALLO»
fica.
Pacaren, Serlftà 1 Valia
Balmes, 18, Barcelona
Ultimes creacions
d Alúntèpio Societat La Unió Ultramariua. céiebrarà dema, a dos quarts
IA la matinada del diumenge, un de deu de |la nit, al seu local social.
sereno va trobar prop de iv-sgk-sia Ronda d f Sant iPau. 34, 'principal, la
Parroquial de Sant Miquel un home se-va reunió general ordinària ien la
cstós a newa sense sentits. £1 va fer qual es tractarà el segdent ordre del
fer iportar al dispensan on el n*\ie dia. Lectura de l'acta anterior, aproeJ va reconèixer com mort.
vació déls :estats de comptes de l'úlNo diíla cap doc-ufnent qüe peunetès tim semestre, nomenament de càrIdentlftear-lo. Aparentava ufis fio arwç rec-- de Juiïta DlrecUva i assumptes
i ye^tia pellissa de color marró, pan- generals.
taló de vellut ordinari, espardenves
blanques 1 g o m .
Psr ordre del jutjat el cadàver va - L ' a m i c c o m p t a d o r
éaser ponat al dipòsit.
UÍ dirà que la làmpara que esialvla
més fluid. i . per lant. dóna el màxim
reodituent.
la
JOIES
Unió. 6
Blidapest TüNOSR.A>f
•corrents 1 de i vatio
la millor estrangera que existeix
avui. Exigiu-la als vostres proveïdors
geberal a tots els establiments
curen la Toa i Refredats. l'25 capsa. 1deenlàtnpares:
en cas de no tenir-la
A la plaça d'Estanislau Figueras demaneu-la a Montera. 10. (Madrid.
van typar dos tramvies de les línies
2* 1 25 degut a no funcionar els
En el concurs celebrat per la Reial
frens del iprtmer. De lesuites de J'ac Acadèmia de Medicina de Banselona
cident van quedar lesionats eis pas- ha estat premiat un treball del sotssatgers Josep Inglés, de 40 anys, eros- degà del Cos de Veterinaris don Franions a la faía; EJen^ Sans, de 29. cesc Sugtafies. que tracta de] contacontusions al catp. 1 Meivè Busqué. gi de la Olosupeda dels animals 3
<1« 6T, contusions a lu mà dreta, iots lliome.
1
lleus.
En la festa de beneflcència que esplèndidament celebrà el proppassat
diumenge el Casal Gironí d'aquesta
ciutat, fou premiat el núm. 8,475 en
Econòmic superior
el sortig efectuat a la dita festa.
Es ven a tot arreu
Són moltes les entitats l Ajuntaments de la «província» de Girona
Al vespre del diumenge es va Ini- que s'han adherit moralment i maciar un incendi a una quadra del terial a i'«amen (adu festa, les quals
«arrer d'Arçüelles. 228. cBemam-se no es detallen momentàniament peruna partida de fofraige. Va apagar-lo què encara es reben donatius i ad*1 peRjonal de la caeía, abans de l'arri- hesions.
'•adu dels bombers.

Vichy

Pïg-, 9. — Dilltins, 29 ú c gener de 1925
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CLASSE DE OUIHA POPULAR

I
,
'

Na Mercè Prius. Na Marguerda P »
na. Na Maria Torras. Na Dolors , Puig
i Na Teresà Ferrer. Com a patge- !««
nenes l·Iulàlia Riu Maria III.
Amb el cerimonial de • onsiietud' 1
entre mig, d'aplaudiments o au-iren
la presidència d'itonor. i lu Ke^lna
repart tu eis premis als alt t es podes
guanyador*-. Joan Mínguez. Octavi
*atio& Ramon Casas, Satóm i VI..-era. Palau Xlmenes. Roviía ArTijíos,
mossèn Amoni Maials. . ujossè.n Narcís Jofre. Pasteüs, Oranger.. Graliit,
Noel, Üraugès i Camprodon". irio=sèn
Eugeni FIMÍ i Frau Lluis de Saula
Teresa.
Enlre aplaudiments es llegiren le»
composicions.
El Jove En Melcíor Font pronunc'.l uu acurat ! enutsiasia diíciírs,
congraiiiiaiii-se de l'èxll de la fesia,
réourbt&M la presència de les personaliíats distingides i fent un pa'rifttlc <-logl de la Regina de la Festa, la
qual devallà del seu alt sltiel de bracei amb el poeta i entre aplaudimetttg.
Acabala : la fesita 3'ob;e<iuJà amb
un lunch els concutrents disvingits-

L a

C o o p e r a t i v a
d e

p e r i o d i s t e s

Aliir va eelebi-ar-se l'Assemblea gat
Dies feiners, de S a • del mati
•él-al úé la Cooperaiiva de periodls»
Llista de la setmana:
ua per a la corisirucció de cases baDilluns, — iPuié ÍTirnavera.
rates sota la presidència del·aenyof
Dimarts. —Llus a la. Molinera.
Pou de Barro».
Dimecres. — Tord a l'o.fl.
Dijous. — Fons de carxofes a la Ma- > L·leglda pel se:rc-iai! l'acta-i documentaciú legiameuiària,. el senyor
cediftma.
Qatit'd Aiiii-'· ' va llegir tina notable
Divendres.— Pastell Je llebre,
XÍeinól-ia J? "es' tasque» realitzades
Dissatíle,—Crema a la Russa.
Nom. — Poden assistir a aquestes pel Cònseli. acòrdant-se la seva pu«
llioojis toies les que els intepessi, tant 1 blicac·ó.
si <ÓII '.om (10 sòcies de WnsUtut, ; Per aclamac-10 va ésser reelegií presatisfent o íd pessetes per on Uquet i .-.ideni el senyor Pou, el qual va
que sè'ls temetii abans d'nuar a agrair les paraülès Je simpatia q"1*
il va dedicar la luma general.
classe.
També van ésser reelegits eu' vO«
vació ordiuària' éis Senyors Xavietl
Uambús. Enric Pin. Bartomeu Ferrer
i ï'ojsep Sereítaoa, i e'.egns e!,s senyor
Modest Sondo va! i Joan Mani i Navarré.
, '•
Aque-sts senyors formaran el nou
ConseÜj tti compativiu' dels qusua
yofftls que qiíeüen, que són els se.
riyor?,; liai-.-'iu Annc. uai.'ia Pujol,
Hu estat facilitada a la premsaria Costa i Deu i Bïangull.
Tamil- eu voiuciu van ésser adsegüent noia-,
HKjBOS soc-l's aspironls els sényotS
iLa l.iiiu luridica Cutalana ha lin- Emili ü. dc Bu-.iliw
GarJaé '1= R-*
ffài esmeni que el ntinisteri de Grà- vero, -le --La Vanguardla, i Alfon*
cia i Insticia. sota els auspicis del Nadal .d--LI gols Liuis Ben rand i Pisényor Aizpeittà que n'és sots-secre- joan, de LA VEL DE CATALUNYA;
tari i enseius interessat en la qfles- Joan CatViíu/a. de «La ï i i h u u a . , i
uu. com i president que Jóu de la Esteve Baflle. del «Diario del Comer.
prou cohegudo -Assemblea refortni"- c·io·.
'
ta del Nutaiiat eapanyoU. a'estaa
Es
va
suj-tejar
un
solar.
resulwnÇ
lent rapjdaitu·nf els treballs preparal o j i i per a declutuí definitiu 1 intan- favoreseut t'l soci don Joan Butgadíi
gible el nou Reglament Notarial que i Julià, deï aDiar • d« Barcelona»,
tuti furtes protestes va aixecar a
Catalunya en ésser conegut, i què
amb el pretext d'adaptar-lo a un Inf.uine del iCgiïsetl d'Estat», contrari
segons es diu al dret essencial de
Catalunya, les disposicions que l'integren seran encara agreujades.
L'EMPRESA I ELS OBRERS
•La l'niú Jurídica Catalana amb
DEL METfiOiPOLITAJ
aquest motiu fa públic novament
Ahir diumenge, a lo tarda, -e 8<M
que totes les qüestions que fan referència a l'organització i règim del lebrà al Govern civ l una llarga ou.
Notarial, lluny d'ésser d'interès ex- tertbeta entro el Comitè de vaga del
clusiu de classes, afeden interes- Metropoliíà i els repcesenianis d«
sos vitaJs dels catalans que per és- l'Empresa conaiTUOtora, en presència
sor irrenunciables i imprescriptlbles, del senyor governador t i v l l i : le l'alcalde.
no poden ésser abandonats».
En MUi conferèuc'a es redactereni
une bases que el Comitè de vaga 'pM»
àebtarà a l'Assemblea d obr·MCANVl DE LES CARPETES PROVISIONALS PER TIOL-S DEFINIT! Líà
DEL DEUTE
L'AlcaWia lia disposat que a pari'iT
del dia primer del pjóx.m inss dei
febrer, cada <lio feiner, de quatre a
Ahii diumenge va festejar a la Sa- sis de la tarda, llevat dels dilluns l
grada Família la seva Patrona. A l uUsubtes. pooeu presentar-se a la Oi*
mart amb una Comuulú general i un positaria municipal, s>ituada a la
solemnial OíUi, eu el qual predlti planta baixa^de la Casa. Consistor-al
el canonge lecioral doctor Francesc les carpetes provisionals rcpies-eniaFaura. A la sortida d'Ofici va ol> tives d'Obligacions del Deule Municisequiar els cjncurrents amb un ver- pal, emissió del primer de Juliol dà
mut.
w.i. Exposició Universal, per a é.íWB,
A la tarda va celebrar-se un cer- lanv.ades pels corresponents üiolal,
tamen Kierari. La sala estava plena deanitios.
a vessar de concurrència. El Jurat
L'AJ-UNTAMENT PAGA
el formaven: el P. Lisbotta el qual
pronuncià un discurs sobre «iLa ReEl Sfnyois profe.s^órs que cobreti
Ugiu 1 el Catalanisme). Melcior Font. measualmem de l'.Àiüniàuieut puüén
Vicens Andrés. Emili Graelis. Joan presenta r-se a fer efectiu llur ciédiv.
Planas, Alfons Fernàndez fiurga? i en
EL CARRER M LA BOQUERlA
Domènec luncadeila secretari
Presàdia, per delegació de l'àutoriAls apaiadois dels Magatzems da
tat eclesiàstica, ei canonge Dr. Fran- Santa Eulàlia hi ha exposat un mag»
cesc Faura.
ntflc pergamí, obta del noiable artis*
Resultà guanyador de la Flor Xa- ta iin Josep Triadi', que l'Agrupa cl*
tural el jove Slxi Vila, el qual ele- de veíns del can jr Je ia fioqueria. 4
gí Regina de a Festa la gentil i be- iransyetiials en la otiena al t v-int
lla damissella >'a Mercè Guardia, a d'alcalde -En Maní Matons, com a
la qual acompanyaven com a Con penyora de gratitud pels boàs Wt*
d'Amor les no menys belles i xamo- veis prestats per dl; senyor en L·ÍU&·
aea damisseUea Ma OeOrudls Grau, flei del d-t carrer.

La qüestió del reglament
notarial

Municipi

Casal Catòlic
de S a n t A n d r e u

PJg. 10. — D i ü t m s , 29 de gener de
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DE Í.-AOEN0IA HAVAS

1923

LA

VEU DE

M A R Í T I M A
B O R S A D E

CATALUNYA

I

C O M E R C I A L

B A R C E L O N A

Loiuües, i». — El «Daily Express»
anuncia que slian visi senyals mist«riosos proccdenu del punt central
ÜPI Pas de Calais.
Segons *1 .-DaUy News», aijuesís senyals signifiquen un slnlsu-e naval,
treieni en una coU&tó entre dos va!xalis, aigun dels quols ha quélat vara 1. — Havaa.

COüUaeU única del Cel ««81 d Agennde canvi • Bona i ai Maroal
de valer*
•ESSIOHS DEL DIA. - Al matí, • la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de mes: Es fa de
Nords de «975 a e9'85 I a 6970. Alaeants a 70 ou, Ürenses a m'SO. Colonials d«6b'ií5 a 1*1 óo, i Algues a n4'd5.
A la tarda, a la Casa Llotja. Es fa de Nords de 6970 a w a s , Alaeants de TOt» a 6970, Andalusos de 56'viO a 56'10
i a 56-20, ürenses de l'l*4ü a 16'25, Colonials de oe'SO a 68^5. Docks a '.775, Gran Metropolitè a 125'00. i AVeUotransversal a II3'65.
Cfttitaaold da valara tmatals al eaaipial I ne Intwriie encara tn al Bullien Ofici»'
Barcelona Tractionand Ught Power 7 ·i0,|''S2l»i » a jCtí*^ i OO'O. Grans Molins Bascos 6 0i„ • a Wj'SO.
Barcelona Traction and Ligtat Power 7
a 107'Cu.
Mines de Potassa «.Súria» 7fc|0,va 99'Oa
ZENC, PLOM ALBAIA.LDE. MINI, ES- Barcek>nesa de Navegació 6 0|o, •» a 52 (J0 I CO'CO.
Mun.cipisde l'Exposició0per 100, aST'OOiOa
TANY
Obligacions Espanyola Colonització 60u, • a 9G,:a
Tramvies de Sevilla 6 ei0, » a 96*00.
Foment
d'Obres
i
Construccions
6
"u,
?
à*W'5Ü.
Dia 27 de gener de 1923.
AL COMPTAT (Reproduït dei BuUleti Oficial)
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C o t i t z a c i ó : Franca, 40'CO; aaïaaoa, 120'2Z; balauea, 36 tO; tUarea, ia'S'í; liroa, d&e&i d ò l a r s , 6'4".; marea
780
Billlton
Fi en llogots d'uns l i quilos,
0.025 l corones. 0.01.
marca fiilüton. . . .
75fl
•OARRCRA 8E88IO.—Al Casino Mercantil, de dos ciana de cinc a les cinc de la tarda, o fi de mes: Es tanca
de Nords a 69 53, Alaeants a tteí-sò, I Andalusos a iü'itf.
MERCAT DE BARCELONA
Ditarannlaà <** >«• operaolon» e tarme
Dia 27 de gener de 19S3.
Oe la del matí. a la de les cinc de la tarda d'avui, es bsixa U L'O <Je Nords i 0' 15 d'Alacants.
Cotització setmanal dels preus cor' ifnis de cereals i altres articles famnuu
cilitada per la Junta Sindical del
Col-legi d'Agents de Canvi i Borsa KniumtHiMiiHiiiiuntiiiiíiiiiMiinMiíiiiiiinnniíuiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiui·uiíi!!^^
IÍP la Plaça de Barcelona:
Tambí ha aiilbüi e-l Vapoi .T'izarBlai CoH-deal de Castella, de 41'75 a valencianes noves, de ^i'SO a W M ;
CocUin. a 163 pessetes els 100 quro», umb 250 fardells de bacallà ü'ls- los.
'•"'.jo pessetes els 100 quilos sobre va- de Mohó. de 70 a 75.
landia.
'éj.ftJi*<7v!9
Favons:
de
Sevilla,
de
47
a
49
gi» d'oi-igen,
Palma, a 190 pessetes els 100 «mittés els 100 quilos; de Xereç, üi*
Per si oonium es coutzen ela »e- Ips.
BiaT du la Mauca. de 4275 a 43
güaats preus: *
pesseies tfs 100 quilos sobre vagó d'o- '.9 o J0; del Marroc, de 47 n 48.
Batallà llibre de primera, a 73 pe--, Oli de lltnosa
Moresc; del Plata disponible, de
rtgçn.
Cru, a 170 pessetes «Is 100 quilos.
Promig del preu del blat de Caste- 30'50 a Sl'SO pessetes els 100 quilos; setes els i» quUoü.
Cuit, a 173 pessetes ois 100 quilos.
bre al 10 de gener, a 25-375 cal.
Bacallà Ull/re de segona, a C8 pes(Uu. a «'TO pessetes els 100 quilos.
Incolor, a 8úü pessetes el» loo quiMill: de l'estranger, de 39 a 40 peí- seles els 40 quilos.
Farines: Elaboració per cilindres:
los.
setes
els
100
quilos;
de
la
comarca,
BacaUú
Uibie
mitjà
i
i
primera,
ft
Kxtra blanca número
1. de 63 a
En caLres. vuit pessetes més els lüO70 pessetes eU 40 quilos.
Bft superfina blanca número 2, de de 39 a 40.
Bacallà llibre de segona, a 65 pes- quilos. .
re a 09: entera de 60 a 61; segones,
Erps del pais. de 46 a 47 pessetes
Continuen els mateixos prem.
setes els 40 quilos.
de 35 a Se'Sj; terceres, o 30; quartes, e's 100 quilos.
de 27 a 29; «stra força número 1. de
DacíUlà d lslàndía de primera, de Oli da cacauet
Llavor de cànem de l'estranger,
78'00 a 83; segona*, a Si'SS; terceres, de 60 a 63 pessetes els 100 qui i ai
72 a 74 pessetes els 40 quilos.
Corrent, a 175 pessetes els 10O quiCJ 30; quaa tes. a 29'16.
Bacallà d'Islàndia primes, a 70 pes- los.
Cigrons: d'Andalusia blanes, de 46
setes
els
40
(ju.los.
a
90
pessetes
els
100
quilos
segons
Arròs: Benlloc zero, de 53 a 55
Rftflnat. sense envà?, a 170 pessetes
Bacallà d'Islàndia de segona, a CD els 100 quilos.
pessetes els 100 quilos; Ídem floret, número; ideïn ideen pelons, de 55 a
90
pessetes
segons
nOmero;
idem
pessetes «la W quilos.
de 38 a 58; idem selecte, de
a Gú;
matisat, de 58 a 60; bomba corrent, idçm alfarnau, de 70 u UU pesseTripes de bacallà, a 300 pessetes Arribades de la setmana
Hau arribat a l'estaciú del Morrot
de 95 a 105; bomba superior, de 113 ieí segons número; Ídem moruns els 40 quilos.
número 'M. de 5G a 5S pessetes:
p 121.
•Pelx-Palo. a 88 pessetes els 40 qui- 9i vagons d'oli del pals
Han qudat a l'estaelo 21 vagons
fiarrofes: de Vinaroç, de 19'04 (ve- Ídem Ídem monins m'imero 29. de los
d'oli.
lles 1 a SWiS (noves) pessetes els 100 54 a 50; idem idem número 28, de ï ?
OLIS
quüos; loges, a 1735; de Mallorca, a a 44.
CACAUS
O'a
i7 de gen^r de 19i3.
iv;7:
d'Eivissa, a lí'W; de TarragoMongeies: Je València del Pinet í.\ssociaciO Gremial
de
.Negociants
ilXa
27 de gener da 1923.
na, de 19'06 (velles), a 20'83 (noves); noves, de 67 o 68 pessetes els 100 qui•l'Olis de Barcelona}
de València, a I S ^ : de Xipre, de 2! los; amonquilina noves, de 65 a C7;
Quasi coUocat tot el carregameot
ia VA de Portugal, a WOi.
del uCataiuiiyo· tot el mercat queda
tranquillon rioves. de 67 a 69; de Oli d'oliva
Despulles: de segó, a 5'71 pessetes Castella noves, de 110 o 115; de la coCoíretrt bo (49 duros cargaj. & quelcom paralitzat, iniciant-se l'alio
a la baixa, que la insistència d'inPis 100 litres; segonet, a 6'78; segooet marca noves, de 65 a 71; cocorroses ISÏ'CO pessetes els 100 quilos.
d eCastella noves, de 77 a 79; d." 1 Corrent superior (43 duros corga), a nombmbles ofertes havia produït dumenut, a 7
rant la setmana.
Escaiola de Sevilla, a 66 pessetes Mallorca noves, de 73 a 74; de Oalat?. 136'95 pessetes eis iuú quüos.
Si les ofertes haguessin estai poreís 100 quilos; estrangers, de 53 a ooves, de 00 n tó; del Japó velles, a
Classe fina IM duros carga), a
30; del Danubi velle.-:. de 41 a *2; S l ? ^ pessetes els 100 quilos.
tades per mitjans acreditats i mieUips pessetes.
Civada: d'Extremadura, de 34 a de Xile velles, a S8.
I dasne oxlia (58 duros carga). a gents, eí cacau s'haur:a venut de la
mateixa manera, amb 80 i 40 pesseB5 pessetes els 100 quilos; de la ManFasolets: estrangers, de 63 a 65 pes- ! 252'17 pessetes eis líXl qUílos.
mí-s per carn quilos, pero lu plusa de 35 a 36; de l'Argentina dis- setes «Is 100 quilos; de Castella, de
£Ü el mercat coniinuen els matei- tes
ja d'efertors. molts d ells lü-oonaguts,
ponible, de SS'M a 34; de Tunis, de de 70 a 73.
xos prens.
ban ensorrat el mercat aquí i a ToJC a Sli'50.
Llenties, de 105 o 1S0 pessetes els Oli de pínyola
rà.- aquest es el resultat de l'enfvnVeces: de Navarra, a 70 pessetes els 100 quilos.
color verd de primera, de 95'tO -ada del consorci, pel detaraUnl de
100 qu'Jos; de Calaf, de 51 a 53;
Guixes, de 4G a 47 pessetes els 100 a De
gent forastera i per la mala direcció
100 pessetes «Is itn) quilos.
de Màlaga, rodones, de 53 a 55 pesse- quilos.
Groc de primera, de 1Ú4'35 a lüe'70 donada al negoci a Fernando Póo
l ^ : fdem cantelludes, a 58.
Rota. — Els preus s'entenen sense pessetes
mateUc.
e ú 100 quilos.
Ord!: d Extremadura, de aS'fiO a 35 drets de consums, posada la mercaGroc de «egoDa. 'is 100 a 104 35 pespessetes els 100 quilos; de l'Urgell, deria sobre els carros, per compte
A l'estranger els mercats no pugen,
de '.i5 a M'OC pessetes; de la comar- del venedor, llevat dels preus caf. setes.
però queden ben sostinguis.
lSense envasos.)
ca, a# 35 a afi'SO; del Danubi disponlPer al.consum doneu, els preus 6eBACALLÀ
Me, de 34'50 a 35; del Marroc i TuD'aqaesta classe ban pujat «Is gueois;
Dia 27 de gener de 1913. preus.
nu. a 35
Fernando P6e extra, a M pesse.fcqueala setmana ha arribat el va- Oli da
Faves: d'Extremadura, de 47 n 43
tes el quilo.
pessetes els 100 quilos-, del Marroc, por «Gencla». amb 878 íardells de baBlanc (amb envàs, a 135 pessetes
Fernando POo superior, a 3'15 pespe 46 4 47; de MaUore», de 46 a 47; caua d'Islàndia.
' «Is 100 quilos
setes el a oü/»

E

fc

\

\

Fernando Púo coraent bo. a 3 pe*.
setes el quilo.
Fernando Póo corrent baix. a Sfo
pessetes «1 qu:io.
GuaiaquU Arriba .Nadal, a 4 pesse.
tes el quilo.
Caracas extra pintat, a 525 pesse
tes el quilo.
Caracas natural, a t pessetes el
quilo.
Aquests preus s'entenen per quilo
net, pagats els drets de Duana.
HORTALISSES I FRUITES
Dia 27 de gener de
(Informació Matutano)
Alls de primera, de 36 a 40 pestes la dotzena de forta-. Ídem de s=.
gona, <k 30 a 36.
Cebes de Figueres, d« 15 a 16'SO pestes els 100 quüos; Ídem de .MDrc.-e,
de 10 a l i .
Patates del bufé. de 19 a 21 pessetes els 100 quilos; Ulem de Wado.
de 3ü a 33:
PèscAs del pals. de U a IS pessetes
els 10 quilos.
TomAiecs del pals, de U • U pessetes els 10 quilos.
Pèfes d'Aragíi, de 11 a 14 pessetes
els 10 quilos.
Pumes d'Aragó, de 10 a 12 pessetes
ela 10 quilos.
Cols dé València, de 35 a 40 pesse.
tes la dotzena.
-laítiÉi
Llimoner, de 3 a 4 pessetes cl centenar
Ensiams, de O'SO a 0*75 pessetes la
dotzena.
Escaroles, de 0'50 a 0 75 peasetsa la
dotzena.
Plàtans, de l'30 a l'flO pessetes la
dotzena.
Melons de València, de 18 a SO pessetes la dotzena
FARRATGES
D'a 27 de gener de 19i3
Alfals d'Urgell de priowra, a 25'W
p( sseies els loo quilos estació de Barcelona.
Al rals d'L'i geli de segona, a pessetes.
..
Palla d'Urgell, a 12 pessetes.
Palla del pals. a 12 pessetes.
Palla curta de l'Aragó, a 13 pessetee.
iPclIa per a embalatges, a 11 pessetes.
Pulla per « omplir marfegucs, a
12 pessetes .
MINI O-ALUMIM
D.a 27 de gener da 1SE3.
En pols de color natural, a 1S0 p«isetes els 100 quilos.
En pasta de colors grisos, a 350 pe»
seies els 100 quilo*
M E R r v l VINÍCOLA DE BARCELONA
Dia 27 de gener de 1923.
^Informació facilitada per l'AssodaciO de Magatzemistes l Exportadors de vins de Barcelona.)
Preus per grau i hectolltre i mercaderia pusada al celler del colliter:
PenedW: blanc, a l'65 pessetes; negre, a i-es.
Camp de Tarragona: blanc, a l'TS
pessetes; negre, a l^S.
Conca de Bérbarú: blanc, a l'M:
negre, a l'óo.
Priorat: negre, a 2 pessetes
VllBnova i Geltrt: negre, a l^S pessetes.
Igualada: negre, a l'flS pesseta*.
Martorell: blanc, a S pessetes.
.Manxa blanc, a 2 pessetes.
Aiaeont: negre, a 2'25 pessetes.
Mtstela blanca, a 275 pessetes.
Mlstela negra, a 2'75 peflsetes.
Moscatell. a 4 pessetes
MT. a; animat. Preus ferms.
(Prontblda la reproducció sl
s'esmenta la procedència.)
FRUITES i LLEGUMS DEL PAIS
Dia 27 de gener de 19*3(lolormació da la casa Miquel Valls
1 Salvadó)
Alls cap-parea. a 36 p«ssetes la dotzena de lorcs.
Ameilles amb closca molla, a l »
pess«tes els 100 quilos; Ídem an>b
closca forta, a Bo pessetes: rdero Ma'
Uurca escollida, a 290; Ulem prople;
tari de primera sense trossos, a 28J
pessetes.
Escaiola de SavlUa. a «0 pessetes
ets 100 quilos.

Filis de F. Mas Sardà
S0, Rambla del Centre. SO
VALORS - CANVI - CUPONS

Nonell

Óermans

OAHVt - VALORO - CUPOU»
wamhig d»i C a n u t 18

LA
MongeiM bUaque»: Amoaqiullnw,
. "•n peuetn «Is «00 quiios; MalJor, i a 73; «tel Pinti. • Wilongsie* <te color de CAÍISU». « 80
Daijete3 ela 100 qulloi.
Matafalugs «n gra de Castella, a
»:o p e m u » ala uw qulioa; idem de
I» Manxa, o 280.
Veces de Sevilla, a S5 pessetes els
ido quilos.
ATTÍ» Iwaita fluret. a 115 ptssetes
(lj 100 quilos; bomfca número 12. a
m); amonqulií núnMro 10, a ^8;
iioonqulU número 5, a 57; omon(nilh número 2, a M; selecte, a 58;
farina d arnii, a M; glacé. a 60.
Avellanes: negreta escdllida, a C2
pessetes els ó8 quilos; idem garbellaaes, a 55; ídem en gra de prunera, a
820 pessetes.
Cacauets: gra de l'astranger, a 90
pessetes els 1U0 quilos; dos grans
roigs, de 70 a 75; tres grans, de 80 a
B pessetes.
ComI, a 450 pessetes ela 100 quilos. |
Xutlea garbellades, a 100 pessetes
e!s 100 quüos; Ídem colllter, a 95
Cigrons: de Xereç, a 112 pessetes
tii 100 quilos: Ídem Xereç número 1,
» 117; Ídem Xereç número 2, a 113;
Mazagmn. números 1940. a 65; peions número 4. a 00; especials, a
85 pessetes.
Llenties del pals. a 130 pessetes els
jdü quilos.
Moresc del Plata, a 35 pessetes els
100 qutlas,
.Nous escollides, a 95 pessetes el»
ICO quilos.
Panses, dc Màlaga, de 15 a 81 pes«etes la caixa de 10 quilos.
Plnjons de Costella, 0. 390 pesseUÍ els 100 quilos
Tramosos. a 38 pessetes els 100 quilos.
Figues de Fraga, a 10 pessetes la
caixa de 10 quilos; de Mallorca, a 7;
de Mallorca Cantines, a 5; Mallorca confecció de Fraga, a 9.

L e s

t e r r e s
c a t a l a n e s

VALENCIÀ
Lee neatras olatoea produaMraa protasten oonlra 1 actual prassupet.—
La nàtadra de Llengua valanciana

VEU DE

Pàg.

CATAiXNYA"

quois es d«guè al cavaller Mi&èn Antoni de Vllàregut.
•
Com as veu, no poden fcseer me»
interessants per als amants de la llengua valenciana les «onaciencloses dissertacions del Pare Fullana. i així no
és «l'estranyar que cada d a augmenti
la concurrència a aquestes cttasses.
E. M. P
València, 26 de gener de 1923.

SABADELL

La Cambra de Comeri; ha elevat al
Vària
president del Consell Superior ü'aquesu organismes sobra la tituacrè
F.n el sorteig d'objectes que es van
actual de l'Erari espanyol 1 sxorbitàcu rifar en «1 Col·legi dels PP. Escolaeia del seu pressupost, sense apre- j pis durant Ics festes nadalenques,
ciar-se millores en les obres 1 serveis ho sortit premiat èl númçro 1168 qv*
a càrrec de l'Estat, ia següent espo- I no ba estat encara presentat.
sic-ó gual contingut total extractem:
— Es troba malalt el distingit met•ExoeUeqüsslm senyor: Pesen Ja so- : ge doctor don Josep Mir i Marcet.
bre el conthbuent eapunjrol, 1 mfts en I No cal dir que U desitgem on
particular, ela de les classes mercan- prompte i complet restablUnenu
tils, l t } contribucions, -mposios directes 1 indlrcctee, arbints 1 gabe
Ues de totes menes establerta 1 cons- V e u s ú ' o p l n i ó
tonuoent creats 1 augmentatc, en tala
termes, que ei rniducie del» M i *
mls activitat i 'emps esmerçats en t\s
nejaicla, ve a retre e'i uaa gran pr<.
prrclú en beitflc' dei Tresor, (.-er
atendre a un prwsupost nacional.
El resultat de la Informació oberSi aquest ezlgets aqueixos enormes
sacrifica no is per a cobrir aeces- ta per la Junta Local de Reformes
sitab kgllimea del país i obres 1 ele- Socials, ba estat, com eratiUpreveuments fomentadors de ia riquesa es- re, que le mèa slguiflcades entliats
panyola, stnú per a mantenir em- económiquea 1 culturals de Barcelopreses insosKn.bles, organismes i o na s'ban manifestat reeottument parntlls, personal nombroslsslrn de nü- tidàries que els espectacles públics
mlnès odaparadores 1 interessos no comencin més tord de les nou
del vespre, per tal de poder acacr^ís.
bar cap a les dotte.
I és aLTd més dolorós., perquè en el
La conveniència, per nls barcelo transcurs dels anys 1 canvis de go- nins
que treballen, que els teavern ni s'ium fet els íerrocarriis, treis, eípeclàluient,
UUIB recarreteres, porte. canals etc., que ens presenuiclotts a una acabin
compatible
són urgents, creat les 'línies ràpides amb el degut repó» bora
te tan evident,
MERCAT 1 FIRA DE LES BORGES de vaixells freqüents amb itlnerar.s que creiem ociós Insistir sobre aquest
Ases
i
detallats
a
Amèrica
i
Orient,
BLANQUES
punt.
Preus que ban regit al mercat de ' vapors d'exportacld, cos d'agema coSi volem, però, implantar sòlidaLes Borges Blanques, el dia 27 de ge- mercials a l'estranger a l establert tan ment l'borarl de treball que tan bons
.
tes
altres
insUtuclons
soUicltades
per
ner:
resultat© bm donat arreu d'Europa
Blat blanc, de 2* a 25 pessetes la aquest organisme i altres slm lars, cal fer encara un darrer esforç, el
donant
la
sensació
el
nostra
regne
enméj d;cialu: ..-a: avançar un xic les
quartera de quatre dobles; blat roig
cara d'un poble rerassagat en grau hores dels nostres èpai*«. Perquè,
de seca, de 20 a 27.
superlatiu..
fins ara, ai. d'una part. havem adopPanls, da 18 a 19 pessetes la quarCom de seguir així da rama de l'E- tat l'boran de treball modern, de l'altera de quatre dobles.
Civada, de 12 a U'SO pessetes la rari públic es imminent pel dè- tra part. seguim vivint, i en aquest
ficit oreixent l l'augment progressiu cas concret volem dir, dinant i se
quartera de quatre dobles.
Panls, de 19 a 19 pessetes la quar- del Deute, i els esforços dels ciuta- pant a les matelxe» Horas que bo
dans després d'ésser absorbits per fèiem abans do modificar aquell horatera de quatre dobles.
aquall, esdevindran al capdavall in- ri, à el resultat de tal incoherència
Faves, de 21 a 22 pessetes la quar- útils,
ba arribat i nora de cridar se- ha estal el que havia d'ésser: un cau
lera de quatre dobles.
riosament l'atencld del Govern per de raons.
Fayons. de 23 a 24 pessetes la quar- tal que amb un acte d'enèrgic patrio.era de quatre dobles.
I diem això perquè sentim a
tisme, -laci cessar aqueix llarg proFesols, de 45 a 50 pessetes la quar- cés d'aalquüameat de la riquesa pà- dir cada diu de botiguers entestats
lera de quatre doblés.
tria, formant un pressupost Insp.rut en tancar llurs establiments a les
Pautes, de 2-25 a 2 50 pessetes els rònegament en el bè del pate.
vuit, i de dependents més que mai
10 quilos.
decidits a no plegar més tard de Les
I com ningú més indicat que els set, és a dir, que «la uns i K'-.Í altxea
Garrofes, de 8 a 9 pessetes ela 40
nostres organismes, representants ge- es troben encara ben lluny de la dequlloa. .
Ous, de 2*75 a 3 pessetes la dotzena. nuïns dels elements productors del sitjada avlnença. 1 tot això. per què?
Olis d'oliva. — Frvdtat extra, de 27 pals, per a exposar les esmentades Doncs per aquella mateixa incohea 28 pies. el quarta de 3'900 quilos queixes i reclamar es curin els mals rència que parlàvem. SI el nostre
| que les justifiqueu, aquesia 'Cambra coetum fos, per exemplé. de sopar
fi. de 26 a 27; corrent, de 23 a 24.
OU de pinyola.—Groc. de 20 a 21 1 de Comerç «'adreça a son respectable prop d'una hora mée aviat del que
duros la cargo de 113 quilos: verd, •Consell Superior per tol que acudebcl ho fem actualment, é. evident que
als Poders públics en la forma i amb aquell^ bdtlguer^ no tindrien gaire
de 18 a 20.
ela procediments que més adequats Interès en tancar 0, les vuit, per la
MERCAT DE FIGUERES
cregui, «a l'objecte que es posi «1 seenzllla raó que, mès tard de les
Figueres, 25 de gener de 1923. dic que precisi oi torrent, que porta set — degut a la nova ordenació de
nostra vida familiar — loren ben
Blat de primera, de 32·50 a 33'73 camí de rotllar-AOs a tots en temps lapocs
els qui no haurien ja realitzat
pessetes l'hectolltre.
llurs compres, anant se'n cadascú pel
L'exposicld
duu
la
data
del
24
del
Ordi, de 20 a 81 ^ pessetes I becseu cantó cap a l'àpat, del veepre.
corrent 1 va signada pels senyora preiolltre.
Cwada. dc IVUi a I T M pessetes sident l secretari de la Cambra. En I 1 no hauria calgut una informació
Vloens Maluquer i En RaJel Ramí- pública per a modificar les hores de
l'tiectolltre.
' començar els espectacles, {vTrjuè.
Moresc, de 26*20 a 27*50 pessetes rez Magentl. respectivament.
A l'institut d'Idiomes, establert en com es fa o l'estranger, els nostres
l'hectolUre.
Mongetes, de 48'75 a 50 pessetes la nostra Universitat Literària con- teatres no haurien començat mal
ttnua donant el reverend Pare" Lluïa més tord de les nou.
l'hectolltre.
Per a sopar, però. O è s aviat calFaves, de 28 75 a 30 pessetes l'bec- Fullana, les seves sàvies explicacions sobre la variant valenciana. E i dria avançar en proporció l'hora del
toltns.
Favons. da SSM a 33*75 pessete* pla que s'ba proposat seguir en el nostre dinar, i això. aotuataeot, 66
pttvsent curs és fer l'estudi bibllo- gairebé impossible a Barcelona, dortuctoUtre.
Veces, de S3'73 a 35 pewetes rbec- gràflo dels autors valenciana des del nada l'hora rna-asB tardana de plegar
segle X1I1. en que es fundà el regne al matL
tolltre.
A l'estranger és quasi general «1
Patates, de 20 a SS·JO pessetes el de València fins els nostres dies, assenyalant les diferències amb el llen- costum de cesssr el tnebaJl a ovgdla,
quintà mètric.
Cserda, -de 8'SO a 10'5O pessetes el guatge valencià actual i explicant l'o- 1 reprenent-lo a les dues de ia tardo,
| de manera que l'horari de u-eball es
rigen i transfonnacó dels mots..
quinti.
En les classes passades foren ana- trota perCeciamem adaptat al de la
Civada granada, de 8 a 8'25 peslitzats textos de l'tAnTeum Opus» I vida tamiUar, 1, per això no apates el quintà.
olll molts conflictes que soOlla, d* 188-35 a 177*40 pessetes de les «Traves de •Mossè.n Jaume Fe- reixen
vintegen entre , nosaltres. Ara bè.
brer.
La
primera
obra.
encara
que
puiliectoUtre.
ncsaitrej comprenem perfectament la
Falla, de 6 a 6 00 pessetes el quintà. blicada en 1515 per Dídac de Uumlel. dificultat gairebé Insuperable amb
conté
privilegis
concedits
pels
disAlls. de 076 a 3 pessetes el toic.
què toparíem ei es tractés de canviar
Cebes, de 0*25 a 070 pessetes el lorc tints reis de València, escrits cada un radicalment ela nostre» tradicionals
en
llenguatge
propi
de
cada
època,
(de 3*90 a 4 pessetes al quintà;
costums, però una lleugera modifiAviram. — Gallines, de 14 a 17 pes- constituint, doncs, una coUeceiú mte- cació deU nostres hàbtta la creiem
««es el parell; poDastres, de 10 a 14 ressantisslma en extrem En quant a força factible 1 moll mès sl amb ella
wssete» el parell; conills, de 7 a 9 i les «Troves.,. de Febrer, exposà els podíem aconseguir un àventatge pol^ssetes el pa«U; ànecs, de 17 a 20 . dubtes que ba suscitat el fet que el sitiu i entenem també que *n aquest
pessetes el parell; oques, de 17 a 80 llenguatge en elles emprat no és el punt, les entitats barcelonines de què
Ptasetea una; ous, de 2*50 n 2*60 propi del temps en què visqué l'au- havem fet esment, podrien exercir
Pessetes la dotzena; 30 dotzenes d'ous. tor, expllcant-se aquesta contradicc O ona acció ctecifdva.
3 80 pessetes.
perquè la publicació es íèu en «1 seSi las associacions gremials, als
Fruites. — (Mercat proveït, i Ics bo- gle XVII. prenent-lo de distintes copies manuscrit es que de l'obra origi- banca 1 banquera « u gerents d'ofici"es sempre cares.
Jerdmea 1 bortallsaes. — Sona axia- nal e» tregueren en el decurs dels nes grans 1 petites, en una parauía.
tots aquells que dlsçcsen conjuntaanys.
•«cU 1 a bona pwu».
En da&tos «uccessivè» continuarà ment d'un penenal nombre^ convlnPlanter. — Bona oferta, a preua reel Pare Fuliana «1 seu pla, entrant a guessia, per exemple, en plegar a
gulars.
dos quan» d'una d* la tardo, per a
Bastarà» cancuBtènc a en tale» U» ocupar-se ora de les Tragèdies de Sè- tomar & In fedna • dos quarts de
1
neca.
la
traduccJú
valenciana
de
les
iecciüns.

L'hora ciutadana

i i . — D i l l u n s , cg de gener d? 192^
En la vetllada d'inauguració, cel*
brada dissabte, un públic molí selecte omplia el ftoctu. V i ve.'érem
moltes famílies conegudes, les quals
elogiaren justament els esforços e i .
merçata pels fTestlnkisoí ..ilüemalogralktes senyors Vilaseca 1 I-odesma
que han dotat lu nostra ciutat d'c .
nova sala d'espectacles digna de la
matèria i en la qual s'hi projectaran
ies grans exclosjvus de la casa Q^-J
indubtabHment causaran sensació.

totis, és evident que patrons i dependents es veunen obligat^ a avançar
un xic el rllme de llur vida famUlar,
per tal d'adaptar-la al nou bor&rl,
de treball 1 llur acció repercutiria
nacessàrlament en la vul ageneral de
la ciutat, aconseguint^e atxl una
ordenació de vida ciutadana mou
semblant a la de les principals vlle»
d'Europa.
Afegirem que. en l'actuulltat, són
ja molt» els mugatzoos l oficines imPvnants que tenen el costum de plegar a do» quart» j'una, de manera
qtk- el que proposem no fóra cap
novetat a Barcelona; \t* entitats etonòmlques. però, «tecoltant ete Inic-,
reasais podrien tlxar, en ple coneixement de causa, l'ftorarl que cregiusam més efleiont, tenint aimpre
en compte, no obstant, que l'hora
de plegar, al moll. i. per con*?
güent, l'bora del primer àpat substancial d» la Jomada, constitueix <el
veritable iwgtüador de ia vida ciutadana.»

El Sindicat d ArtUtes Teatrals d'Espanya celebrarà assembloa general
ordinària al seu estatge soeltit Ties
LÍlts, 3. principal, el dia 31 de l'ac.
lual. 1 a l'horu de ccslum.
Dimecres tindrà lloc al teatre
Coya, on tan brillant temporada es*
ta fent la notabte companyia Cobe<
fia Oliver .l'estrena de la comèdia
en tres actes en prosa «Al rugir el
león», que ha despertat exiraotdinarl Interès, per ésser la seva autoia
la senyora Pilar MUlan Astray.
Després de «Al rugir el leon». on
hi pendran port la Carme Cobeila 1
la Carmeta Oliver Cobeila. s'estrena*
rà, la mawlxa nit. el p.ts de vomé.
dia «Vuelo de alondra», escrit expre^·
sameat per a la gentil Carmeta.

A LL

N o v e s

J u n t e s

Un cop feta la reno»ocló reglamentària de càrrecs, la Junta XXrectlva
del Clrcol Odontològic de Catalunya
ba quedat constituïda de la segUcnt
manen:
President, don Amar Pedra; VTcepresident, don Martí Planas; secretari
de Govern, don Antoni Valldaura;
secretari d'Actes, doa Josep Pous Cubilles; tresorer, don Josep Cirach; vocals: don Manuel Cobarsi, don Manuel Bau i don Ram.'r Mateu; vocal
conservador del Museu, don Josep Alcaraz Espiuet; vocal bibliotecari, don
Josep 'Pecalre.

Espectacles
Gran Teatre Espanyol
Companyia de vodevil Jospp santper^
Avui, dilluns, nit, a les deu:
CORNUTS i OONOEOORATS
iSSOCIiCIÓ INTIMA BE COHCEfiTS
Coliseu Pumpeia —Travessera, 8
Inuuirts, 30 gener, a dos quuiis da
deu de la vetlla. Presentació del HOa
table QUARTET CASALS. — Aqués|
concert corresponia al dia 29.

D ' e s p e c t a c l e s

Reial Círcol Artístic

EL PROBLEMA TEATRAL

G r a n B a l l de Disfresses
Conferència al Qoya
El dia 12 de febrer de 19í3
Han arribat a Barcelona Eu MiTEATRE NOVETATS
quel MUCÚZ 1 En Jesús J. Cabaldon,
DireooU I Cavalcada, a càrrec
president 1 vocal, respectivament, del
Sindicat d'Actors Espanyols. Vénen
de tots els Artietaa. Venda de
per a pendre part en una conferènllotges 1 localitats, al Reial Oircel
1 via pública que sobre el problema
Artístic.
' teatral u Espanya tindrà lluc demà,
dlmans. al teatre Coya.
A aquesta conferència, que comenKURSAAL-AflStOCFàílcSalü
çarà u la una de la matinada, es
PALAU OE LA CINEMATOGRAFIA
convida especlairaent. dea d'aquestes
Saló de reunió de famiheg disiiii·
columnes, tots els empresaris dels
gides. — Sextet Sutló l Tilo .Molló.
teatres de Barcelona, autors, crítics,
—Avui, dilluns, insuperable progr.v
professors d'orquestra, ociors i acma d'estrenes. Superproducció de tu
trius, i les persones que s'intereaInteressant pel·lícula dramàtica LA.S
sln pel problema teatral, pregant-los
CARCELERAS lexclusiva). basada en
l'assistència.
la sarsuela del mateix títol; EL VES»
Oe Tacte, que ba d'ésser molt ln- TIT NO 1NTF.KESSA. de Br«a hroma.
leressant. en donarem compte als
í el grandiós po·'ma do I^mariiii.>
nostres lectors.
JOCELYN, es-'lusiva, de colossal èxis
Demà, estreno de la uneravellosa co»
iNAUGL'RAClO DEL PATIIE ClISBMA
mèdia LES APARIE.NCIE3 ENGA»
Després dlU'a llarga temporada de
NYEN (exclusiva), marca Univers; !,
no actuar. Invertida en practicar ornper l'artista Marle Prevoaf. Veiilablo
plle? i encertades reformes, l'eisgunt
sensació d'una disputada carrer *
Pathé Cinema de la Rambla de Cad'automòbils en una de ics pislèíl
talurtVa, ba obert novament les seves
mès grans del món, í EL r.ONTOv
portes.
BAN. drama americà. Aviat: LA TOlt.
Els senyors Vilaseca 1 Ledesmn. j MENTA (Universal), extraordinària.
propietaris d'aquesta sala d'especiucies i concessionaris de sempre de
les peUícules de ia casa Paüté, poden
E D E N
C O N C E R T
restar saiisíets de l'obra que han reaASDlto. l t . ~ Exil NITA IBAXEX.
litzat. Tant la sala restaurada règiaOLIVARES. T ROL PE ROI.AXUO i almem com les primeres peUícules pretres importants niimcrc. Tots ela
sentades, proven de manera absoluta
dies Aperitif, Dancing i pum Tubarln America. GRANS BM.LS DE DISla suflo'.ència que «n aquest negoci
FRESSES.
tenen els senyors Vilaseca i Ledesma.

Ai
AiXQTOP
Pagliano
M

pro/esior

C I R O L A M O

' P o h o i i Cotxets
Ei

millor

depuratiu

(de Florència)
i

refrescant

tin M miUor rtcomantcli

I
•V-

E x i g i u sempre el n o m del professor
G I R O L A M O
S e ven en les p r i n c i p a U f a r m à c i e s i drogueries

J.

i

Uriacb i C

:

B r u c h , 49

1 Barcelona

Desitjo 3 habitacions
ro

DOLOR DE RONYONS
Lumbac • Dolors
Reuma - Gota

LA 6RIPPE

PIANOS

os acecha
L a GRIPPE està en el aire
(0 OS DEJEIS SORPRENDER POR EUX
Preservàos — Defendeos
con el uso habitual de las

i

Sublim marca

Conservad sanos •ueatro· Bronquios

Totes les vostres molèsties, el cor
i que bat massa de pressa, els otegaments emfisematosos al més petit esforç, els dolors a l'espatlla,
l l a fatiga general, les venes massa
[Inflades, les pertorbacions irrinAjrtes l copgestlves. les crisis reuImàtigues i goto ses, indiquen cla1 remant que la sang està emmetzlj nada per una producció excessl|va d'àcid úric. E n les dones, las
I menstruacions penoses, aqueixes
I pèrdues blanques, les migranyes
•repetides, l a neurastènia
aguda
jconflrmen també que la sang, enIvalda per aqueix mateix veri, és
|massa espessa, circula malament 1
|ae el nodriment dels diferents orles és defectuosa. E l tractament
le l'artriUame i de totes les seves
aanifestacions ha d'estar en reiaIó amb la cansa, i posseir, per
| tant. una acció depuraUva. tonlflo modificadora. E l

Cada flascó va acompanyat d'un
fasclde il·lustrat. E s ven en totes
les bones farmàcies I drogueries.
Laboratori L. R I C H E L E T , de Se
dan. 6. Rue d£ Belfort. Bajronne
fTranca).

Casa fundada el 1870
ML C O M P T A T
PLASSOSiLLOGUER

VERDADER&S PASTILLAS VALDAi
que

comprareis
so l a m e n t a

Billar

Avisos
A N G L È S

Auto torpedo

Lliçons i traduccions de l'anglès, el francès, l'italià 1 el peiooèe per professora anglesa.
Avinguda de la Sepública Argentina, num. 214.

de

MEDICC
t o d o ei m u n d o
d i c e n que la

C A R N E LÍQUIDA
M Or. m m

6UCU, fc HntnMw

i n s u b s t i t u ï b l e para nutrir a los
débiles y para c o m bati r el r a q u i t i s m e ,
anèmia, tuberculosis
y convaiecencias.
De venta : en todas
Us Parmacias y Cen
tros de Específic os

Bancs fuster

Joies d'ocasió

Adffliíiistració íe Fiapes
De 5 a 2
Muntaner, 28, principal

M A T R I MON I

color que abans tenien? Venda en perfumeries

sia reina de les aigües de taula la deia
V A L L DE SANT DANIEL

T o t el q u e » n e c e s s i t a per a fer-lea
A n t i g a Casa T . C O S T A S . P a l l a , 1* 1 I s , p r a i .

Lloguers
! Solar tancat

Rambles llogo

S aparadors per a exposlcli
HAÓ. Cecs Buquería, 3.

A Sarrià

lloga carrer du L'erdonva Ur
Cant a VAlí-ucia. RaO: Porufer- Donaré lOOpeuetas al qnl em
roporclonl botiga o principal.
ttaa, IS, entresol. 1.» De 4 a 7.
ognerde'JOaSOdnros al mes,
í a n r t c de Hofraer de dlfe- lloc c mric. Ba<5: La Tèxül CaI t l i i u s renis preus. Bruch talana. Placa de 1 Àngel, caoBi* ÏS. eütrcoyl. C. blEtíER.

P

S

38 - Rambla ds Catalunya
Teli/on 4 » A

JOVENTUT
PERPETUA
•abOa'M.—Crema, ise.—Pol vos.siw.-jViKa· oaunia,»'»».
a l i a » deGolònla, ri-so,«, lo i ts pies. M«aas (ras*. Uoaiaas
paral oabell, vto.stox to ptas. segons frssc.

Vendes

D & r r e r e a oreaolona
Prodnotea aèria « I D E A L »
AOAOZA.MUDOsa.OIirBSTA. Rosa d»J«rloò, ADKXBA»
BtB,Katlnal,OHXPBE, HooioFlor. B O I A Vértlgo. OLAa
V B I X , Uaguot, VZOXtBTA, Jasmis.
Sabó. .'i.—Polvos. 4.—Locló. 4'60. ï"iü. 1Ï0 pies , segons frase.
Essència per al mocador, 18 pessetes Irasc amb estoig.
OOMT&S O S R M A N S SARCELONA

per repartiment herència carrer Carme, superticie 617 mts.,
1&.42S p.. pròpia per a Indústria,
comerç de porvecir. a preu de
terreny. València, 198, S er, 2.*
De3a5.

Remolcs

nous de 2 i 4 rodes venc, preu
de ganga. Escriure a M. R.
nüm. i'J' C. Empresa Ideal d Informació. Rambla Plors, n." 16
(Anuncis).

Per absentar-me

venc casa menMé acreditada al
centre Eixampla. E-: Ramellates, 2. escriptori.

Slcger tiuliioa ceütral

eecreter es ven. Rocafort, UG,
pral.,

ïíssaigers «BÀPIDS»
(Continental)
SERVEI EAPID

Repartiment de tota
classe de circulars i es-

Es traspassa

paquets j tota classe
d'encàrrecs.
EMPRESA IDEAL
D'INFORMACIÓ
Rbla. Flors. 16, baixos
Telèfon 4,8ri3 A.

queles a domicili, petits

buit u emmoblat, lloguer 190
uessetas. Escriure al nüm. 2813.
Empresa Ideal d'Informació,
Rambla da les Flors, 16 (auunI ^'·

Casa ocasió

iBscribe al novioT ÍA una amlgaf
No seüores, escrlbe a la ca>a Co; tes Lermenos
ptdiendo con grau urgència, crema, y pol ros,
colònia Psoa-Onra.

Casa Garcia Saàrez

amb habitació, lloguer IWl pes••tas. B: Carrer Passatge Virreina, 1, baixos.

Pensió d'artistes

i pisos amb hostes, gran negoci, tra-passo amb tot el mobiliari. Raó: Ramaliaras. 3, escripturi.

Dispeses
Habitació

senvor sol a dormir. Provença,
223, l,et, L*

Llogo habitació

emmoblada. Rocafort, 16», praL
primera.

al carrer Diputació. 461, al costat carrer Marina, dlipunlble
amb 6.700 p. de snp. En 72,000
Famitie françaite
ptes. Consta de soterrani, baixos i pis iudepeudeut. jardí, otfra chambre meublée. Corts,
645, segon, segona.
moderna.

qoè no l'uses (ú també i rebran el teu cabell i bigoti el

Fàbrica de Flors, Corones i Plantes

P E L L S
Benards. negres o colors fantasia, a 60 pessetes. Pells varies
classes per a ezornar. Arraniament i transformació de l'eus.
Villatroel, 4S, pis segon. Taller.

per a esartute, de tlptu
canviables

Traspasso pis pral*

Venc preciosa casa-tom

gut la blancor dels meus cabells amb l'acreditat i inofensiu R H U M B E L L E S A a base de noguera. {Per

HAMMOND

originals a màquina

tenda i magatzem 1 un bon pis,
ée tota una casa, propi per a
indústria 1 venda, sortida per
dos carrers. Raó; carrer dol Peuudés. 8, segon, i-*. Gràcia.

Kambla Flors, te, baixos
Admetem anuncis per a tots els
periòdics.
Grans descomptes

—Mira, espòs meu com en pocs dies ha desapare-

COPIES

Safates 1 serveis de plata, a
pes. Compro or, plata, plau,
brUlanta l parles.
M a r t s * d» &
Bambta 4e les Flora, 3 A
Cardenal CasafiacS,

Traspassos
Traspasso botiga

l'Empresa líeali'Morniacíó

fe

Guies i tot el material paí
als sistemes moderns u uigaaltaacló d'efldnes.

Fogons 1 planxes H. B. C. Paaseig Crea Coberta, 54-

Carrer Archs, 10
Telèf. 5.041 A.
La més important d'Espanya.

L'anunci

Mobles
" Fitxes
Carpetes

EstníeselectripesaSOíles

ACADEMUCÍITS

Prestigiós professor d'idiomes
fora de Barcelona, setanta duros mensuals, casaria espanyola o estrangera d'algun capital
per a coronar aspiracions. Assumpte seriós. Escriure, d'ones,
contiadoment així: uúm. 888, C.
L . Kambla d'Estudis, 6, Anun*
ds.—Barcelona.

reproduïdes en l'anar»!
UÚlTIGRAPa. iDCcofuU
bles d'originals mecanografia Ca.

armari I ostanterles. Es venen.
C. de Cent, 433.

Per a Comerç i
Idiomes, TaquiMeca, etc, estudiï, senyor o
senyoreta, en la
)S

Cartes
Circulars

Overlaud, tipus i nou. es ven a
termtnlt. Conioll de Cent, 433-

més eficav i econòmic es l'instal'lat a les pissarres dels baixos de

E l seu representant: Josep Pagàns, Ponent, 28

B I. E O T B O X O TO a
Z D 131 A M O S

especialitat en las de
tamaay, fabricació anelesa, estat nou, v»ac. Escriure H- B & B O T B O Q U t X X O A
B. 4206 Rambla de las|Fiors. 16
Bobinat» • Instal·lacions
(anuncis).
•
Reparacions
•aqoiaarla Eióotrloa, S. A.
(Antics
tallers BalceUs)
D u e s c a s e s C . Sans
Corts Catalanes. 416. T. 568 H.
Bes de sa.000 pams terreny;
IB.flOOda., gran e m » CASA A 8. OEEVA31 , I
baixo» 1 S pisos, 6.500 duro» ,
Cecs Boqaerla, 8
I

M««hel 0.002'
t i i l l l . i l 0.0005

>•

f

Anuncis

18.Plai;aCaíalunija.l8

VALDA

Resultat segur

f

AdirinistracúJ

flnquee, secretaria {tantealir
comptes correms. defensa pra*
ds assumptes Judicials per •
pèrit. Riudarenes, e. primer.

e n C A J A S a 1.75 p e s e t a s
LUVAMDO CL HOKBBE

Depuratiu RICHELET
ens cap dubte, constitueix l'agent
oés poderós que pot oposar-se a
l l a intoxicació de l'organisme, en
|virtut de la seva acció sobre la
nutrició, i de la manera com ajuI d a a l'eliminació dets residus. E l s
• f e n ò m e n s oot^gesttns desapareixen
lamb rnpideea, les articulacions es
•tornen flexibles, els dolors minven
l i las amenaces de congestió o de
I paràlisi s'allunyen dotin Ui vament.
l O n la seva acció s'exerceix enca1 ra amb major força ée en el tracIlament de les manifestacions exIternes de l'artritisme potser menys
(doloroses, p e r ò molt ostensibles
I Acnes, gran alia des. herpes, ecie-Imes, vàrioes psoriasi. Hagués, úlI ceres varicoses, flebltls, així com
Ien tots els casos d'accidents siflI lítica.

R.MARISTAhY

Aumeolad U r e s i s l e B c U 4* m s t r o t P o l m o o c »
CON

Us

J o v e de 2 4
anys
eom|>etont eo loaqnlnàrla
farro l fusta, atlllain
olla I corretees. Re'eron'
ciea de primer ordre, et
col·locaria en casa important, com a cap da r n .
des. aubaareot o cArrsc
«nJdeif-

AMB MARC DE FERRO

ANTISÉPTICAS

Enflsema, Vàrices, Congestions,
Ofec, Flébitls, Arterio-EsclorosL

Demandes

OE CORDES CREUADES

PASTILLAS VALDA

1

r «4 aiglcs- Esciiur»a

Esa

Tos

=

lUJals rSpUimsoU
ussndo

|

TABLETAS

|

GABA

•

= ralrascantn. dasiníscg tantíi, «oborínu conM i
= lj T O S y atecctoaas üt g
Is gargaiiU.
-l',iiiiiiii:iiiiiiiiiiifflniifliiiii«iliiiniiBiii3

Quotes

Pensió de família. Habitació
par a 4 amics a 135 ptes. mes a
tota pensió. Uaniar casolà. Cardenal Casanas, la 117, pral.

Bonic gabinet

per a senyoret» o matrimoni,
balcó carrer, molt sol. Consell
de Cent, üai, primer.
S e r v e n t a
de 22 a 26 anys falta en casa de
senvor sol, tardes 3 a 6 lliureaDlrlgir-ne avui mateix carrer
Provença, 159, 4.n - 2-*, dreta.
Tocant Passeig Gràcia
Casa particular ofereix peo*
aió a senyors, calefacció, bany,
confort exce! leni cuisiae, piano. Passatge Domingo, 1, sagon

AX£LSTEDIMA««OÇ

LIMOUSINE
DESMUNTABLE ELIZAl·DS
Ajustat de nou amb patenti
taxímetre. Venc a preu mp'%2.
dnïc Ronda Sant P e r e , *
patx. d e U a l i d e & a l .

