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ION BELA FIDELITAT

L'ACTIIICIll DEL DIRECTORI CITHINTA

Quina virtut humana lloarem avui: el coratge o la prudène,.. la germanor etnica o l'amor de la llar, el treball diari o la
visió del demä? Passen les virtuts de l'esperit pel davant
-tee. Les deixem passar totes, saludant-les amb la m'a. Però
electoral
, en veiem una que és més resplendent que mai. 1 ii demanem
N.
la
La U.
s'aturi a la porta de la nostra casa, per tal que poguem dir-li
'iona lloanea. Aquesta virtut de l'hora és la fidelitat.
La fidelitat és la virtut més profunda i més duradora.
DE BARCELONA
LA
-,itge té esclats enèrgics i de vegades enlluernadors; la pruirreflexius.
Però
aquestes
, cia modera sovint els impulsos
LA NOVA
lits no poden ésser virtuts continues. Cadascuna té el seu
LA DESTITUIDA
ment. La fidelitat, al contrari, és de tots els moments i de
CIUTAT
cc les hores. L'home ha d'ésser coratjós o prudent quan calJosep Puig i Cadafalch, de la Lliga Re- 1 Dionis Conde i Puerto, de la Unió Mo•, Sempre ha d'ésser fidel.
nàrquica Nacional, gerent de "El Side
i
coratge
són
virtuts
d'aplicació,
reaccions
gionalista.
Prudencia
glo", S. A.
l perit humä sobre els fets externs. Fidelitat és virtut inteT' r. Hi ha ocasione en que l'ésser coratjós o prudent no depèn Gaspar Rosés i Arús, de la Lliga RegioManuel Menacho i Peiró, ex-candidat a divoluntat de l'home. L'ésser fidel depèn sempre de nosaltres
putat a Corts de la U. M. N.
nalista.
mateixos i de ningú més.
Darius
Romeu, baró de Viver, ex-regidor
CataNicolau
d'Olwer,
d'Acció
Lluís
Prudencia i coratge estan sotmesos als fets de la vida i als
de
la U. M. N.
albí,
lana.
món.
Vents
i
flames,
freds
i
aiguats,
solellades
i
fenòmens del
i Rodriguez, ex-candidat en
Robert
Antoni
RegioLliga
influenciables,
amb
de
la
Joan
Vallés
i
Pujals,
glaçades els afecten. Són valors variables,
les darreres eleccions municipals per
nalista.
Wees i baixes alternatives. Mentrestant, la fidelitat, dins de tot
la U. M. N.
(12 l'ànima, fixa, permanent, no està sotmesa a les variacions
externes.
Josep
Garriga-Nogués i Roig, marqués de
Catai
Sais,
d'Acció
Puig
Hermenegild
Fidelitat, santa fidelitat. recóndita, silenciosa, quieta, tenaCabanes,
tresorer dels cabals del Comilana.
rissima, invulnerable de cada jorn, de cada hora, de cada insBeneficència.
té
de
pobles.
deis
l'home
i
ttntl Tu ets el Inés fort sosteniment de
Lluís Isamat i Lazzoli, de la Lliga Re- Domènec Sert i Badia, president del FoTu has d'ésser guiadora del pensament, mestressa del sentiment,
ment del Treball Nacional.
condició previa de les accions humanes.
gionalista.
Sou coratjosos? Sou pendents? Tant-se-val, si sou fidels. Ferran de Sagarra i de Sisear, d'Acció
Francesc Santacana Romeu, president de
En la raça humana, tanta por ens faria el coratge com la
la Unió de Vinyaters. .
Catalana.
pradència, si no hi hagués en el fons, clavada com una àncora, Joan
Marqués
de Marianao, ex-alcalde de R. O.,
radical.
republicà
Giró,
coratge
la fidelitat. Sense aquesta àncora fixadora i grävida, el
de la U. M. N.
membre
impuls foll, la prudencia és encongiment poruc.
Josep Caraben, de la Lliga Regionalista. Josep Ponsä i Gil, de la Unió de Societats
Les vacillacions de l'home en la vida, quan són externes,
Recreatives,
s,merficials, quan són d'apreciació o d'aplicació, no esdevenen
i.uessäriament nocives. La vacillació terrible seria la interior, Joan Colominas i Maseras, lerrouxista.
Enric Sagnier, marqués de Sagnier, ex-dies a dir, la rnancança de la segura fidelitat.
putat provincial de la Lliga RegionaSi sou fidels per dins i sou dignes per foca, podeu caminar
lista.
amb el front alt i els ulls serens. La fidelitat és la millor virtut.
Francesc Esquerdo Rodoreda, fill del docJaume Turró, lerrouxista.
La dignitat és la millor actitud.

M. obtd seva primera victüria
DIPUTACIO
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La POliiiCci Full de dietari
c.
RUMORS QUE PRENEN
MES CONSISTENCIA.

r;
f'

T.

yo

fc, gaires dies donaren: enmpte
rumore que com.-araren de cía,

a»th taler nMcia al propòsit d'actuacontundents atribuit a detertnim'ella contra persones i agrupa-

coralanines.
rumors han anal pren:nt
. • eneia, i darrerament s'han rode precisar i tot. En efecte,
Ii que aquells nuelis acordaren,
tinguda abans dahir. el debut
lcit; rontruident en profecte per
:Mptests dies.
epetim el que dHC111 en la 'logra
nota. Es a dir, foreicni ti demera
•
Ciar Mblicament el jet per tal que
no pugui allegar ignorar-lo. cas
r
eis rumors arribin a .confirmar-sr.

••

"L'ESQUIROL"
Antb aquest atol, el Diari de Mataró
'hect un e:inicio editorial, dissertant
aquest non: fan caracteristicantent
•Icaba aixi:
"Halaras i que sempre se'n troben
• .squirols" dis posats a suplir els •:a•l es—for{o sos o zohoitari.s—és el (17.1
• un coi, el conflicte en el qua lo.
rvingut se soluciona guauyant la una
! o Taltra. eis "esquirols' acaben per' la confianca dels que eis han fet
'Test-cimbell per a la Huila. ti alt
7ns que les qiirstions socials s'inicies. al món Calderón de la Barca, e!
ii dramaturg espanyol, escrizd en
• de les seres mis jamases obres:
"...que el traidor no es menester
siendo la ',vicia pasada."

l

COMTE DE CARALT

I ELS SEUS.
5.egons du El Día Grafico, el (-orne
Carait. el sen fili i el seta par:: t
, ,v0r sitan dona de baixa de
U
- nió Monarquiea Nacional.
llom diu tambi que han decidit
(1 . re/trae cal, carrec
"EL DEURE DE CADASCU"
El nostre (allega "La Vea de Catapublica un editorial que porta
agites! erigraf :"Iil delire de eadascri".
traques' article sin els segiinas
rúgniff:
-Sön molts els patriotes que. n tuan

rs passa per determinarles circumstaneles. sentint inflamats Purs sentimmts.
tothora van exclamant : Slauria de
ter alguna cosa!
,t)
I es lamenten que no hi hagi qui
o.
aquesta cosa, dient que ells
contribuirien amb tot l'entusiasme,
que tothom faria el mateix.
r om que ii ngú es posa al davant, com
g• n Ise ningú l'organitza, la rosa , ells
es
creuen que ja han complert amb tot
Ilur deure repetint durant tot el dia
a quella lamentació.
a•
Armes; és el patriota mandrós. el
que creu que el patriotisme sols es
ma nifesta amb grans explosions i amb
uartes que enlluernin: i tot esperant
ne
a quests actea. com que sols es donen
011
molt de tard en tard. ells no fan tes
ieu compte.*
it-

EL TEATRE I EL PUBLIC
.D& senganyeu-vos—dcia no ame,—
Per a la ‚'ostra gent, rüntca draznä-

tica accessible es la dels francesas t
la dels italiana. Si volcu servir-los
una comedia anglesa, bougaresa. russa
o alemanya, cal que, acose cap respecte, anea de dret a adaptar-la, es a dir,
a falsificar-la. Altrament, no rentendran.
—lío sospitava temps ha—responia
l'altre arnic.—Perä costa tant de resignar-se a fer la vio-viu entre quatre parets haldament siguin les quatre
parets de la civilització dita inediterrania
—Bah! La sensibilitat dc ¡'lame
tempre es limitada.
—1-1m por tamnateix eixamplar-lie
una inca eis ¡imita primitius. Inicialment, oit catalá no compren gane cosa
mes que el teatre d'En Rustäol o
d'En Vilanos-a. posen; per cas. Va
creixent, llegint, viatjant, tractant gent
i arriba a comprendre el teatre de
Feydan o de Bataille i el teatre dels
Quintero o de Muñoz Seca. A primera vista us sinhlara que l'expansió
és petita--- — o ha cregueu. De Barcelona a París, de Barcelona a Madrid hi ha grans di•tancies a despit
dels expressos. Si ha salvat amtestes
distancies, per . qui: no pot salvar-ne
d'altres, continuar l'assimilació. cixampiar el radi de les SCVeS coneixences?
—Amic mcii, vis mateix lieu dit el
per que. El vostre rarmanient retreu
un ca taifa que viatja. que Ilvgeix, que
e s la ami) estrangers. La majoria dels
catalans, ni viatgen. ni llegeixen. ni
tracten altea gent que la del veinat.
D'abra bandae ii lis malt a dir sabre
aquestes assimilacions madrilenyes i
parisenques que vis cnnsideren perfectament consumarles. Quantes finors
escaparien al Ilustre públ:c en una comedia de Duvernois o de Sacha huitry! C:om iära dificil de fer-li apreciar la simpliciasima gracia de les Ultimes obres de Itlazaud o de Charles
v;kb. ,el. No. Pis limits de la sensibilitat de la multitud no sin gatee
elastics, ni aquí ni enlloc.
—Possihle, red) no cm negaren que
en altres bandes, per damunt la molt:tud que compren exclusivament les
alares del seu taranna, existeix una
prou nombrosa i pron Ilarninera
per matitcnir algtm escenari rhert de
hat a bat a mis els contenta del rnini.
—Aixä, sí. Perä per arribar a profluir aquesta mena d'Hiles cal començar pels fonaments: Escala primaria,
batxillerat dens, Universitat de dcbó,
revistes, Preinsa... Valer començar la
casa per la tetilada gairelk sempre
una aventura difícil.

PASSAT PER LA CEN.

SURA MILITAR
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ha de votar-se en la sessió de
constalució que tindrà non dinmenge ni mati.
El, GENERAL LOSSADA. NOU
PRESMENT DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
Ahir, a les quatre de la tarda, el gene,ral Lossada es va
possessionar de la presidència
de Itt Mancomunitat de Catalunya.
El general va arribar al Palau acompanyat del seu ajudatil,
comandara Martillen; del seu
que li fa de secretan i particular; del cap de cumples municipal; del Govern civil, senyor
Saludes, i d'allres funcionaris
(Vaquen centre oficial.
El senyor Lossada va esser
rebut pel secretan i dr la Mancomunitat, senyor sans i }Migas,
i per cap del errimonial. setryor
dirigint-so teta al des
pat ic del president. •
aquel'
mateis moment va
En
arribar el senyo;' Estapé, president accidental destinad. Va entrar al despats montrie toraven
les unan'', al rellotge dr la Catedral. i sombrient va exclamar
atnh honhomia:
—"Las cuatro en punto!"
El general va fer-se cärree
prrsidúncia de la Manromunitat. passant tot segnit rtmh
senyor Estape. a le s dependimeles je Caixa.
Va procedir-se a fer raraueig,

tor Pere Esquerdo.
Manuel Malagrida, de la U. M. N.
AREAY-§ DE MAR - MATARO
Ricard de Capmany, comte de la Vall Francesc de Prats i Casas, ex-candidat de
de Canet, de la Lliga Regionalista. la Lliga Regionalista, cap de la U. M. N.

Joan Ribas, lerrouxista.

d'Arenys.
álsep Maria Morató i Soler, cap de la
U. M. N. a Sant Celoni.
gionalista.
Josep Colomer i Volart, de la Lliga Re- ( Gaietä Marfä i Clivillés, ex-diputat provincial maurí, actualment cie. la U. M. N.
gionalista.
Pere Cisa 1 Alsina, ex-alcalde de Premià
J. Fradera, lliberal-monàrquic.

Jaume Estapé i Pagés, de /a Lliga Re-

de Mar.

MANRESA BERGA
Joan Gallifa i Soler, de la U. M. N.
Iu Minoves, de la Lliga Regionalista.
Antoni Pons i Arola, de la U. M. N.
Joaquim Borràs, de la F. M. A.
Ferran Valls i Taherner, de la Lliga Re-. Josep d'Olano, comte de Figols, de la
U. M. N.
gionalista.
Antoni Rosell i Catarineu, gendre del
Josep Piquer, de la F. M. A.
comte de Caralt.
SABADELL-TERRASSA
Joan Bosch, de la Lliga Regionalista. Francesc Pulit i Tiana, caporal del Sometent, de la U. M. N.
Francesc Montllor Noguera, de la U. M. N.
Ramon Picart, d'Acció Catalana.
Agustí Armengol i Jover, salista.
Alvar Vinyals, monàrquic
Domènec Fatjó, de la Lliga Regiona- Ramon Parés i Vilasau, ex -jaumí, actualment salista, caporal del Sometent

lista.

VICH-GRANOLLERS
Raimon d'Abadal i Vinyals, d'Acció Ca- Caries Forrada i Sors, de filiació deseoneguda.
talana.
Rafel Puget i Muns, de filiació desconeXavier Flaquer, lliberal-monärquic.
guda.
Francesc Torras i Villä, ex-diputat albí,
M. Puiggrefagut, mellista.
de la U. M. N.
Jaume de Riba i d'Espanya, de la Lliga Antoni Marimon, torrista.

intervenint-Iii el secrelari.

nyor Sans i Diticas: el e0iXPI',
1.01t0I'Velli0r. sesenyor
nyor Virgili; el eap d'Hisenda.
senvor Vega: el direetor rEadm:risirneió. senyor Collado; el cao
pagador. senyor flainal,d PI cap
de neroeiat d'Hisenda senyor
Peleen
rn cop fet l'argucia: i meafrr
s'aixecava l'acta torresponent.,
els senvors Estamó i lossatta
varen' tornar al despatx
conversant afahlement.
'N ‘ , es va permetre d'entrar el,
periodist Ps, que espera y on a 11
sala din rrunions del Consell
Permanent•
Guan esser signada l'atila.
el sonym• Estapé va sortir por
Is secretaria partirular del pr o Pa I i tb . 1 , Taronfters.
aiíl p flt i
A gg er y igt pols repartors.
al = (-wats 01 general Lossada va
rehre al desnalx.
—Com pod e n veure — va dir los — in'h e fiti elirrre de la proiftiuteiti de la Manconnanitai.
perh solament per ordenar eis
pagatrent S.
— A isf que... ja ("s presidom
de la Mancomunitat! — a exclamar un company.
—Si senyor, — va contestar
el genera l ; — bisbe encara no
— va ;decir.
El general Lossada va anunciar aj o' l'Assemblea de la Mattromunitat es reuniría el dia 30
a les corzo del mati. i que PI dia
anterior, a la mateixa hora. els
nous diputats farien una reunid
no
Ir acordar el repartiment

ärrecs.

Va manifestar que seguira
rehmit els periodistPS al sen
despatx del Govern civil; prcf,
que el senyor sreretari de la
Mancomunitat ole atendrà en
renresentarid seva.
Va qur aval. a les guanos
de la torda. anirb al Palati per
fer - se fi ren'' d'alguns assuinptes cinc Ii setnirtrie el senyiu.
Satis i Buigas.
El srnyor Sahatés va Ilegir
l'arquetg. III havia
resultat
en raixa les següents ranlitats:
En t bitIlets i methtlie. 25.657'58

Regionalista.

VILAFRANCA - IGUALADA
Joan Rovira i Lasala, de filiació desconeJosep Mari, de la Lliga Regionalista.
guda.
Rossend Pich, ex-lerrouxista, actual- Jaume Güell i Grau, de la U. M. N.
ment de la F. M. A.
Eusebi Viladés i Canals, de filiació desJ. Bausili, republicà nacionalista.
coneguda.
Josep Maria Llobet i Bosch, de filiació
Josep Guanyabens, reformista.
desconeguda.

1)0,5SVIPS.
DipOSURde S en

VILANOV A-SANT FELIU
Catalana.
Manuel Massó i Llorens, d'Acció Catalana.
Antoni Jansana, de la Lliga Regionalista.
Eduard Micó, reformista.

Josep Grau Solanas, soci del conegut politic senyor Laureä Ferrer Nin.
Emili Juncadella i Vidal, de filiació des-

coneguda.

Comte de Benlloc, de la U. M. N.

AIIIR A LA TARDA EL GENERAL LOSSADA VA POSSESSIONAR-SE DE
LA PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNITAT
-••••n••-n

MANIFESTACIONS DEL GOVERNADOR
Ahir migdia. hom p ou e observar Cille aflui p n a Eedified del
Govern civil un gran nombre
d'adoptes de la U M Indubtaldernen1 devia traelar - se dels
noug dipulats provincials, que

eren repula pel general Limada. i amb eti qual sostingueren
una llgrga cobrare:tela.

Pe» després. el moteta governado'. va facilitar la Insta deis
nomenaments que dómim mes
ani u ntAfegi el general Lineada qun
ala reunió ,l'abans n'hi havien
assistit 27; deis que ftiancaven,

,dos IÉ trameleren l'adhesió i els
nitres '7 no havien pogut' arelbir amb tem-l e aporte dele Aletrictos en residolion.A. inderdi.

gutt , cap deis nomenats llavín
estal atIverlit, i
atan nasabentat precisament arruen mati
quite eis hr lingut junts.
Goal que entre ola periodistea
hl havia el seerelari neridental
de :a N'ancló. senyor Gay el
governador va dir-li que dietsabte a les guatee de la .larda es,
reuniran ots noto; dlpuldts, .por
tal de camelar impressione per a,

comptes-cor-

rents. 21.105'91 prsseles al
Bono dr Barcelona: 2.000 al
Cdslit Mercantil; 10.138' 0 2, al
Paliar d'Espanya: 1.762'99 al
Rano tiar Terrassa. i 3.98680 al
Baile lar Catalunya.
Trefila obligar inris de la Di.
Ideytta, equiyalent
pulació
a la par. ti 15,000 passet",.
Diphsils rn caranlia (Ir rontraelPs. 945.893 . 25 pessetes.
Onatrr emites quaratila 1 ran
obligaeions do la Mallemminitat
i 9.82 . 12 pessetes als methtlie.
d'expòsit s , equiv:u len? eo total a 222..182'12 pon_
soles.
Total dr les parlides. pescate. 1.25(1.987'67.
'El general Lossatin .2aeomiadtt dels periodistes i deis funcionaris ile la Mancomunitat,
ahandonant PI Palau de la Generalital amb eha g ens acompanyants. por desprda de les
cinc de la larda.

Josep Maria Bassols i Iglesias, d'Acció Pau Alegre i Batet, de la U. M. N.

Caries SoldevIla
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AQUEST NUMERO HA

1a formaciti del "cartipae" que

DESMENTIMENT
;

S'ha di"' aqueels dies que enoferiments que ha retal

el general Lossada per Össer
hi havia el del senyor

Tort i Matamala.
Aquest senyor ens prega que
deamentim aquesta -noticia. No
ha eserit al general Losada. 1
si alga ho ha fea, amb el -seu
nom, no és sind un Talsdri:
LES VACANTS DE REGIDORS
Proguntat el general Lossaz
da si pensava fer algun nomenantent per cohrir les vacants
dels regidora dimissionahs. as n
nyors Argimon i Parellada, responina', negativament.
Tela cegada que En Primo ale
Rivera te manifestat que el 25
d'aquest raes serh publicada la
nova Llei Manir ipal , no cree me-,
cessari fer cap notnenament per
tants unes dies, i val més esperar el text de les noves disposi-0
eions — acabä dient.

CARNET DE
LES

LLETRES

L'ORGULL D'ESCRIURE EN

ca TALA
Temps a venir. hora assenyamra, se
segur, com un bel l exemple. la florida
de la nostra literatura, indilerent a
leS circumstäncies que posen a prova
la cultura catalana d'aquesta segona
Renaixetiça. Heut aqui. tranquilla,
clara. la ven diii nostre esperit. Bronco. mes fresques que mai, les fonts
de la puesta; la novena troba nous
comeadors. i Ja Ilengua fita d'altres
donicilys espirituals per conquerir i escampo .1a nses4,gratiosa sobirania. Les
paraulés Yue cuidó i cl despit pronunciaren a Castelló d'Empiiries. fan
avui un ' ecó »fals. buh: els escriptors
catalans són fidels a l'idioma, que es
Ilur sagrat patrimoni.
(Maitem amb joia com els elissics
són ineorpurats amb piusa segura al
rostro tresor literari: eran les editorials catalanes multipliquen Ilur ud.
vitat : com les creacions deis vetes
arriben. cilides. al peb/e. 15 ha un
esperie qui;titótt la feina. Es "l'orgul l
d'eacriure en cama". No fa pires dies
que Josep Carnee escrivia. al capdavall d'una autocrítica exigent. aquestes patatales . Eren. al fans del fons,
tant corn rinmuls que dictava la sera
Ara. el secret de la renaixenca literäria de Cataltinya. L'orgull descentre co cata/fa pet ésser el fooament de
tota utia cultura. La iidelitat a la
llengua sea la gliria de la !lengua.
Ship-boy
Sembla que „oh ariat apareixera el
primer !libre de poesies de Rossand
Listes. Non l'espera amb veritable
a l'"Eco d' i gualada"
exPec.
— 1. -1Itahoit
‘(i';;
a.se
no article. .molt vibrant, d 'A. Eran"Periodistes i parodisg
tes".
— "El Dia". de TerMS11, ha dedi.
cal una de les seres pdgines a la portessa Anna Mario de Saavedra. Les
parajes d'aquesta jetamissimo escript ora sin lotes !emires i de colors tronoparentS. cillib tina suau sinfo, d'herba
silvesfre.
— El dia 20 es posarti a la renio
el primer fascicle de "Els Conlistes
Caletruts". que coulindra dos :mes cie
Caries Soldevila.

seas. ! j 'Ida!

LA

SITUACIÚ A EUROPA

OIL Jaspar ha pronunclat un
discurra al Senat belga, Parlant
do roparacions. la Justlfloat
l'oeupaeló de la Ruhr I ha declarat, amb dades, que ele resultats obtInguts amb aquesta
mesura sobrepassen Iota els
oälculs tete per la Comleele de
reparacions. afee Id. Jaspee
que Minios no abandonarla la
Runr, alnó desurde de riallizida
l'obra oye l a hl Porta.
D'Huna q ue ve aoablrä a la

Cimbre dolo Comuna el debed
sobre el mIssatgo de la %roa&
Tot segun es cosario volaeld
la moole de dieeentlitnea dWIN
laboristas.
El Oevorn franela ha deedillb
Je lee Mesura per tal dliamile
la aneada NI trae ' Ilent •
oaasehibbnota d'aquaIdee lb"
de PPablia a
bOV!!
poi dill dedvideolha
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Treballair de jariliner. Joar. Arnau
Bern eaigue de dalt d'un•arbre i cc
produi traumatismo a la regió lumbar.

PURE PERMANYER
inclispansablo als malalla de
l'estiiniae, eottcaleceW s mala!' tes greus. aninrites. i als
lalls
l'intestí.
L'Agrupadli Fotografica de Catabinya fa as(nen)a tot. el, sens associa r: que diumenge que ce. dia 20. a
les den en pum de la yerra, se cele.
brara la clausura de la I Exposiciú de
fotografíes. 'a entil ha obtingut uf,
grandiás
A més A mis. la Directiva de l'enthai ha acordar celebrar en els mateixos dia hora, un lunch en -honor de
le dita Exposici6. qual queden invitat) tots els socis.
• A In placa d'L'rquinaona. Pau 'Monal Dura,. de 43 ases. topa contra on
palie; rraica 4/1 e, PasSä a la Quinta de Salut L'Aliança.

•

VERITABLE

ocnsin
bates olasI objectes usats
ses. Preu flx, Tallers, núm 11

r

La Sockta Protectora d'Animals i
Plantes de Catalunya celebrara diumeng que ve. dia 20. a dos quart) d' once
del mati. a l'estarge social (placa de
Santa Arma. 8 his), junta general ordinaria per a renovació de Junta directiva. aprovació deis temples i traclar d'altres assumptes d'interés per a
la bona marxa de la Societat.

e

El 'len Janme Ferrer colgué al ter.
rat de casa seso i es trena el radi

dret.
• --Ramm, Torné Pérez fou atropellar
per un autombhil, el qual produi
ferides d'importancia al peu esquerre
a airees parts del col.

,

ali s de 100,000 bobines de papel'

su 111 Ido,
per les millors marques de
gairets havanos i egipcio.
'HP f

I •on

Després deis grandiosos exits obtin
guts en les principals capital de la Península. tornarà a projectar- se a Barcelona. per alguns dies , l'opereta cine
matogrifica "Miss Venus". estrenada
Tany pascar al Teatre Novetats. on se
sostingui ton un mes sense interrupeib.
Aquesta segada sera a l'aristocränic
coosietó Palaoe Cine del carrer de les
Certe Catalanes, on tornaren a Zabo•
Vejar l'altere minica del mestre nano
link* bit eonjust tan perfecte de les

1.7

Caletacció

ideal
•

ESTUFA J . l'n. B.
5". 1 elefol I 7 s.:

•1 1

El (madre, dramatic dr la Joventut
Cultural Popular in organitzat un extraordinari esdeveniment teatral per al
ploma/ diumenge. di a dos quarts
de cinc en unir de !a tarda. Horn representará la ((in/losa obra dramatica
col tres att, i en vers "Uorie" i la
divertida cianédia "La cu ar del diable"
AVIS ALS CONCF.SSIONARIS DF.
DIR ECCIONS TELEGRA FIQUES
Telegrafs re
El comissariat
V.rd2 cOneeSsinnaris de direccions
telegrafica abretijudes per a la re
cenen', dels seas telegrame . que es in
dispensable renovar dierais el mes que
subscripció en aquestes oficines,
sont
mitjancant pa ament de qoaranta
per, ete5. import d'una anualitat. Cas de
no renovar la subscripció quedaran
anullades les esmentades concessions.

.

,
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Duran! i després del desmamar. llsell

MIRE PERMANYFR

g

q

• Tia e At DORrnat geront dc la Reja'
Companyia de Canalitaaci i Regadia-,
de l'Ebro, domiciliada a Barcelona. En
F:ancesc Carretes i Candi. el (mal
venft tic mut des de l'abril do 1923 com
un dels director de la dita Companyia.
La Cianissió dr festes de r Menee
Ohrer del elistrirte IV (carrer de Mar
carlers. 38 i an. pral) ha organitzat uns
grans halls de disfresses que Multan
lloc els dies 16. 23 de febrer i i de
marc. a les vatre de la tarda. els quals
prometen nreure's molt concorregut, pei
gran nombre de socis inscrita

• ltdo diA te dansant de 3 a dos
suerte de 8, i dinar a l'americena d. 9 a

Diumenge que ve la Secciú d'Arnueologil del Centre Excursionista de
Ca alunya visitara l'anti a església
Sant Martí de Provenclls.
Lloc de reunió: tramvia de Salir Andreu. narada del correr de Trafalgar.
a les deu.

•

g

En l'AsseMblea general d'associats
celebrada per l'Associació de Periodistes de Barcelona el dia 12 dcl que som,
va quedar constituit el seu Consell directiu per a l any 1024 com .segueix:
President, Joaquim Pellicena Cama.
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L' HOTEL COLON1B
Dicen algun diaris que ha estas sig

nat el contracte de compra de Moret
Cclornb. El magniiie cdiiici sera. de••
d 'ara, propietat d'una :ocietat composta,
entre altres. per N I nasi Col'. En Lluis
Pl.ndiura i Ero Miquel Regas, el cortegut hosraler, actual director. entre alto.;
e labliments gastr.inOmic•. del Restan
rOm. Rilas. Es din f /no la quanti! .1
iixada per a la compra puja a 1„ re.pectable xiira de sst tildaras eifiC con

ig
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CAPITOL DE DENUNCIES
:fraintint, T.itragi'i va denunciar mia

haccut llegit en tor iliari. un :muna
sollicitant un administrador de tiniiturs
es presenta a la casa que indicara. Fila
tractes ami) l'anunciant. i deixa roo.,
pessetes com a garalitia. L'altre
dona uns rebata ele Ilriguer per colusir.
km un total de 3,0o0 pessetes. Es
presenta a la casa,. i resulta que loo hi
has ia • els' llogaters.
- Va ésser deringut Maizal Ga:e•LI
cl qual rui à a manjar a una fonda del
pasAtig de la Duana, i no pagS la

1

carn
sic
gallina. Al inent poderös per a Person.
dol;cades. E. Slartignole, Esc- dellers. 10.

LCR3

karriola del Centre, num. 3

Obsequi de
la Societat

pesa.

g

I

i Purés 1
Tapieve
FIGUERES
eón els millors del món

LA UNÍ') DE VINVATLIZS
Sota la ,residèneia del senyor
Sirni, celebra el Consell Regional
de la llíniO ele Vinyaters de (' alaboJoya, el tino:tris darrer. sessió reglamentaria. en la qual es rescdgue
(Iii eSti ) del provennem ole sulfats
sufres per a la viruela temporada
A més a mes es •llegi una carta del
senyor Santacana, presidirla de la
Unié, del 7 del pre›eut. en la qua)
tramet al Consell la tlimissit, del sen
carrec de presiderir de la
Vinyaters de Cataln»ya, la quid dimissió no fou acceptaila pel t

.

per entendrc que no eren admihsiMes les raons aduides pel senyor

SantaCana, tota regada que la Unn„
de Vinyaters de Cataluilya ha estat
scMpre apartada de qualsevulga actuació política, essent el Aell programa cssencialment eco:linaje, el
(mal programa el C onsellentin que
acomplert el senyor Santacana, secundan pel Consell. E amb l'ajut de
tots els vinyaters de Catalunya.

Is

lestiü"

CotHra remesa de 25 etiquetes Manques de les que
van engaturades en el pot
de la Farina Lacteada Neolié, es regalarà 0 1100 preciosa bina 1 un boto numera t per al sorteig d'una
gran
tamany.
11111: 1
de
sorteig s'efectuara
entre rada cent partid16(0 l s.

Unes gotes de pluja
enlletgeixen un
carrer, i, en canvi,
unes goles de

Aigua de

Les etiquetes poden presentar-se a les oficines de

SOCIETAT NESTLE, Gra n-

Colonia Añeja

via 1. ayetana, 41, Barcelona.

diluides en el bany. tan

Hem rebut calendaris anunciadors de
les següents cases:
•
Francesc i Costa, passeig de Colomb,
núm. 16.
J Miar Pagès, Viladomat, 7 ,
S. A. Riamhati, Bruch. 74.
Jo5quitil Pagés, Ampk, 35.
Detectives Office C.° Ltd., Ronda 'le
Sant Pm% 26.
Invitar Ortopédie, Saludé i Afirma:1y,
(-anuda. 7.
Companyia Hamburguesa Sud-Americana
Bellsoley i 1.1auger, Enric Granador,
m'un 40.
S. Rovira (irnpressor), Enric Granados. 96.
Enric Vinyas, Ciaría 31
Josep Germk "Anís del Tarro", Sabadell.
Rosend (Mach (agent de Nano),
Llander, r.
Joaouim Borla (impressor).
M. Tasis (imprem'a). Tallers, 7.
Vidua de 11 . Garriga, Carme, 3.

' esdevenir radiant

una

bellesa. El set' delitées
aroma no mes és comparable a la seva eficacia
per a fer romandre
la pell amb la formosura de la salut.

Fiasco gran. 15' ptes.
pet i t. 250
Perfumer

ia Gal

Madrid
fi ,B4

20

• Teléfon 1430 A« 4

3w:1-taller de la divisiO de l'Atlanta.
l'esquadr.i anglesa, i del 19 al 23
de marr e. Ion e-fu:miran daca esquadretes
de destroiers i un altre vaixell-taller
de l'esmentaila divisiú.

"
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PROPERA VISITA IY.L'NS
VAIXELLS ANGLESOS
Hent llugit que del 7 al 14 del riturin
mes de fehrer visitara el ilustre Wort
Uaa esquadreta destroiers i no, vsi-
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A40100000* 1. ne. 8

a

les

372'
272

20

de,:apariciú dolo antes de dos plets
divorci ocorreguda a d'Arxiu Episcopal,
atribuida a un Iletrat (lo l ' esmetrada
corporació. fa referencia a una pers.,
nn que no figura en la !lista oficiar
dst Colkgi.

3 52

2 - 1.

•

7952

Larbons bermi O
e
s Carbonera P.

/s.

,
• p 6•

MINES 1 CARBONS
/tullere» . .
so. o V..10E:Siga 0.
e.
, . Is rbon% .teetrie
almea del loor .

262

931'
e.m tona 1. . . ,• or
barcelorsa I. . . 80
A mrtea 1. . . 7970
9.4. 20101
Taba,. FlOp, . . •ale
mottnto . . • 27%0 eve
bada frene. 3% .
71'
Pamplona esp.
80 7
o ziencut
5135410
2. .
807'
3.•
7
1 acerca «ció
804

113
33'
.3'
99•

8.
13,

2'7

Cte.SeR cae. • 353
ACC1 101 NorL .
"
t• a - 3

r?.‘

La Bobeaba A.

I S..
L
•
"sra.
Generar ue Carnet.,
.0•0140(41

Serra

Offit.

b

.

Russell, Enric Granados, 121.
_

%SIS

molote e80
Ex pelo. 4%. .
sane Esonneol
se Amisto • .
ce. Andaluza@ . .
Ob.. f."

Juma. när0 . .
/.10011clä larrap. A 10

O

.etülliiIIDU.S 3. A,
1114100s,*uusa .

.

CORSA DE PARIS

utat.

10Cr

Lampare A

mrland. . • • •
ls besdlOrglea O.
r.
euereres o . . . se
se
Mutua eroptetarts. sir
Indas. AirecOlee.
27
Cuto vidriera A.
.0 70
Colara 1 Sume A 50
O. 5.1
aous. electrice. . 57'
Cona. I par. A 1i C LI
u.

Casa Wvrner.
.1o• ep Ferrer, C. Palau, 5.
”Ciment Po rt land".,
"Anís Morera " , Näpols.
Tipogra fia " L'cademics ".

sntr.

lodos sleoholera
73'
Poment prometa'
33'
(s. Transtnectlt.
as
S. A. Ifonerrat.
41.
S. 0. lausint. .
If.Cr
(-atelana E, I na.. A 158

salat 0 . . . . 61"
10r aa Ter I COLIS

•

.

3373

Nova Orleans
inspontble
M are

CC 1 L fte' i r l u 9. s

'

ä 11 n 10.!

NI •

33'53

7123

CAFES

•

2. t e

gester de 1924

1•1•11e,

31'83

Obertura . .
retan tele grama •
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our Cort.

l1a1 1 nt. analitza el Consell restat : de la campanya contra l'eus ele
l'alcohol industrial en els vins i beelides alcoluiliques . i les incidincies
que ha portat, acohlaa per unand
mica la sortida immedi ata deis consellers que es nomenin, ralo a la
Nlansa, Andalusia, València i Rioja,
a o i de donar oinferencies i mítings
que. convence:n- los, aportin els vinyaters de les regions espanyoles a
obtenir la perseenció del dit alcohol,
de iant temps demanaila.
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cho: vice-president primer. Antoni Da nabriga rice-president segon.
Gallach; secretari, Francesc Curbonell;
vice-secretari. Joaquim Freixes; treorer. Joan l'abres; comprador. Prades'
ei Bertrana; vocals, Valer; Serra Biadti. Raid Ben, Perc Casas Abarca i
Antoni Vila.
La Junta d'investigació i consulta va
quedzz formada pelo senynr: Jc:au
Costa 13n-a. lanasi 13o i Singla. Juan
Matamoros i Joan Vive: i Borren.
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RESTaURANT ROYAL
Zalá de To

Indio
són

seres esplèndides presentació e inrerpretació
L'opereta-film "Miss Venus" tornara
a presentar-se el clia 24 del corren!. i
moltissimes persones que as5istiren a la
seca exhibiciG en els últhns mesos, iota
de Barcelona. asseguren que es orese mr. aml-, més perfecció encara que en
la passada temporada.
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LA PUBLICITAT

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR

lar, i d'acord tuve arome vine en
decretar el eegüent:
Article primen-Es concedeix un
erddit extraordinari de gnomo pessesea a un capitol addicional del vi-

LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ATENEU DE MADRID HA PRESENTAT LA
DIMISSIO, RECONEIXENT-SE IMPOTENT PER MANTENIR LA LLIBERTAT
DE LA CATEDRA EN AQUELL CENTRE

gent pressupost de despeses de la
secció 13, Acció al Marroc, ministeri de la Guerra, per satisfer als he-

S':IA PUBLICAT UNA R. O. ORDENANT QUE LA SECCIO DE SOCORSOS
MUTUS DEL C. A. DE D. DEL C. I DE LA I., DE BARCELONA, REDACTI
E...1 ESPANYOL LA DOCUMENTACIO DELS LLIBRES DE COMPTABILITAT
EL PRESIDENT

ment a la vida Internacional i

DEL DIRECTORI
Pam de les sis de la sarda ha arribe a la Presidencia el general Primo
de 1;ivera.
manifestat als periodistes que
ven a de Eambaixada d'Anglaterra per
stgliar l'albura de comiat als ambo,xaa S.
Ila t'ir que havia espdat la mate
i a eermana d'En Pere Matheu, fins
a dos quarts de ene. i no harten coma:ucear.
Ilam ha dit que aquestes senyores
n a han arribar a la Presidencia fins
a ea quart de set.
LA REUNID DEL DIRECTORI
El Directori s'ha reunit a les 6 20,
du ant el Consell fMe a dos quarts
de des,.
El general Vallespinosa. digue el
sots seeretari de Treball. havia informar sobre un pla general en forma
rt capas:cié, però sense concretar, perque la reforma que es projecta afecta
a un pla de conjunt.
Ha quedar ultimar el decret relatiu
a pensions generals, equiparant-se les
civ . :s i les
El "clon" del Consell-digué el general Vallespinosa-. ha estar l'estudi
de :ots els expedients de pena de mort,
a 11 vista dels informes complets.
El Directori, en uns, proposa a Sa
Majcstat l'indult: en altres, es reserva d'oir a A. M.:
N, pire dir res fins densa que els
conegui el Re:. el qual poseer vage
mes erina que nosaltres, i no es quedará curt.

subjecta, no solament a la [ ' 'Opta valoritzaeó, s'in .) a la defensa i honor nacionals, i ala()
imposa guardar considerar
mona interessos.
Den guardi, ete. --- El presiden? del Directori, l iquel Prill10

/Ion sots-secretari de Gràcia i Justicia
Per substituir el sots-secrctari de
Gracia i Justicia, que esta malalt,
s'ho indicat el magistrat En Didac
edina.
,•

La inspecció deis Ajuntaments
A la Presidencia sla tinten-el
nota explicant la gestió d'inspecció
d'Ajuntaments fins que::ean: ésser
nomenats els delegats governatius.
Van inspeccionar-se 815 Ajuntaments. trobant-se irregularitats en
379. S'han incoat sumaris contra ico,
havent-se destituir 132 secretaris i
UI altres funcionares municipals.
Dins el dia 25 de deseada-e va
modificar-se la composic4 de 355
A:untaments. nomenant-e, per Ihnre designació, regidors a 103, i fentse nous sorteigs d'associats a 252.

La dimissió de la Junta de
l'Ateneu de Madrid
La Junta Directiva de l'Ateneu de
Madrid fonamenta la set-a dimissió
tulle:diva en el fet que per dos cops
abs
' dirigir al Directori sollícitant la
revc.cació de l'ordre del cap de noticia disposant que als actes de l'Ateneu assisteixi un dels-gas, i corn que
aixó significa una mines de la llibertat de catedra, i aquesta Junta no
ha aconseguit del Directori la revocada sollicitada, no es consideren
anis prou autoritat per assolir la
pretensió de l'Atener,.
Per ah«o han estat suspesos tots
els actes de l'Arenes!, fina el deban
pro-responsabilitats.
LES CAMBRES DE COMER!;
1.A QUESTIO DE TANGEB.
El presídela del Direetori,
contestan t el document trames
pel Consell Superior de les Cumbres de Comeee, Indústria i Navegació, sobre la qüestió
'Jünger, ha Iliurat el següent doeutnent:

- EXCI1/. senyor:
EI president del Directori
acusa rebut a V. S. del seu raonat escrit del 9 del mes que sor»
i complau a manifestar-ti
la seva gratitud per la , colla/roradar patriòtica que representa,
teuint la satiefaceió sie pode,.
comunicar-1i que ei Govern /IU
11;1 cessat en la seva tasca per
tal d'obtenir per Espanya,
regia) que per la ciutat de Tul,ger s'acordi, la situtteió ti la
qual ea considera ereditora. dinIra del principi d'internacionaiització. acceptat, i en detecte de
toree les obtencions compensat'Ores del sen anhel, facilitats i
avklitalges per al desenrotIlament
ra, missió acceptada

Marroc, aeomodant i ponderan',
aeuesta a l'essencial interes nacional.
Plau al Directori consignar
que, sempre que ho ha pernis
seguretat del territori ()copio i la prbpia defensa :1c les
tropee, no ha vacillat a disminuir Vestore que el pata ve l'en!,
i a més g mes, que respecte it
l'estructura organiea del protectorat ha simplificat i eslalviat tot el que ha cregut possihle en aquesta orientació.
, El Directorl, el mateix que V.
ereu que aquest problema no
PS poi (tetar SPOSA resolueiö P!1
el quadrrvdels dalere narionals;
.0 pecó no ereu possible donar-it
räpidagagiat. la 110iUGiö rhnida
eme t* • pensada, cai' e> tracia
irme spika4S4 .111046

I

Rivera.".
ELS PAQUETS POSTALS
S'ha signar un Reial decret modificares les condiciona d'admissió, curs
i remesa dele paquete postales entre
la Península. illes Baleare, (aniries,
Marroc i golf de Guinea.
ELS MESTRES
La "Confederación Nacional de

Maestros - ha adrecat una nota al
Directori dernanant que Eensenyanga - no depengui per res dele Municipis: que es doni als maestres representad() a les organitzacions municipals i regionals que es formin, i
diferente millores, entre les guate,
hi ha el sou mienta de 3,000 pessetes.

LA RENOVACIO DE LES 0131,1GACIONS DEL TRESOR
En la "Gaceta" es publica. el
següent Reial decret:
Senyor:
Les obligacions del Tresor,
amb interés a raó del 5 per 100
anyal. i 1 per 100 de prima
d'amortització. erneses en 4 Je
feiner de 1922 al termini
dos anys de dala, i que actualment estan eji eireulacid per un
total de 1.095.406.500 pessetes,
ericen el dia .1 de febrer pròxim, i, per rons p güent, és indispensable determinar la situació futura d'aquesta clases
de valors. apreciant pez' a aixo
Vestat actual de la circulació
del Deute del Tresor.
El Denle del Tresor en poder
del públie importa 3.7 4 6.7 01.500
pessetes: de les quals peaset es
2.212.188.500 són representades per obligaCions del Tresor.
a dos any's, •eineies . el primer
de gener i el 4 de lebrel' de
1922 , de les quals les obligacons que veneeren el primer
sie gener darrer foren renovades a un any. o sigui al veneimrstt de primer de genest'
1925.
Mes, coto que eas valor del
Tresor a un Ilarg termini han
guenyat al merca? en tol t el mön
alta eslimacó, es indispensable
que ral mantente l'esmentat
midotle d'obligacions per a log
ele veneiment prbx:rn (le 4 de

febrer. ator gard-sels un 1 per
100 d'amortització, ccm tenen
les que ara vencen, perft amplían?, el termini de veneiment

a tres anys.
Ami) aquesla solucid s'amorfilzen rom p lefament els inter e ss os del Tresor amb els drils
tenedors d'aquesla elm;se de
denle. puix al milete tempe ene
aquella aeonseguexen lavantalgo ll ' un mes llarg termin i
venriment. es beneficien ele la
prima d'amortització que en la
s eva e quivalencia sels cuneedeix.
En xesum: ele efectos nue
s'ofereixen al pillatie en reno_
vació de lee obligarion .: del
'Presor que vencen el 4 do fe-

brer prbxim, són altres els valors classe arnb maleixos requisit. rondieinns i garantir: que • Ienen Pis* que ovni
retan en eiroulació amb
t'iteres. o sigui el 5 per Inct
cinyal. ami) la prima d'amortització de 1 , 1 por 10t) a saltare'.
al s e ts venciment ami) Eüttiea

al termine de tres anys data, o sigui,
al venciment del 4 de febrer de 1927,
amb interes a rato del cine per ceat
ramal. pagador 'per trimes:res venguts
el 4 de febrera 4 de maig. 4 d'agost
4 de novembre de cada any, mitjançant
ct pens que portarais units els titols
essent el primer venc i ment danteressas
dels valora que s'es-niki= el de 4 de
maig de 1924, disfru.ant les expressades obligacions d'una prima d'amortitnació d'un per cent, a satisfer al venciment o sigui el 4 de febrer de 1927.
Aquestes obligacions esteran exentates de tot impost o contribució;
drati la considerad(' d'efectes públics,
i ce el cas de realitzar-se alguna °pendí: de consolidació de Deute abans
de! venciment de les mateixes, seran
admeses com efectiu i sense subjecció
prorrateig Ilur capital i interesares
lamieses.
Anhele segon. - Les obligacions
del Tresor que s'emeteixen en virtut
del determinat en l'article anterior,
que corresponen a valors digticil classe dele que vencen al dit dia i que
es presenten a reembors per Ilurs tenedors, es negociaran a la par, aplicant Ilur producte a mesura que cs
vagin realitzant a la secció cinquena
del capitol cinquè del pressupost
gressos per a 1923-24 "Recursos del
Tresor", sota l'epigraf de "Producte
d'ohligacions del Tresor al cinc per
eent".
Article tercer. - El capital de les
obligacions que es presentin a reembors s'abonara amb arree al capítol
13, article Imic, del pressupost d*Obligacions general de l'Estat.
Les despeses que s'ocasionin amh la
confecció de les carpetes provisionals
i titols definitius. llar canvi i negociadó, se satisfaran pel Tresor amb
duce al capitel 14. anide únic. de
la sccció tercera del mateix pressupost, a e j erce del qual es considerará ampliat el crèdit d'aquest últim en
la quantitat necessaria abonant-se
rmport deis interessos dels valore que
s'emeteixen amb aplicació al preseapost que procedeixi.
Anide quart - S'exceptuen de les
formalitats de subhasta peblica, com
a compresos en el cas quart de l'artide 55 de la Llei cE.AcIministraci6 i
Comptabilitat de la Hisenda pebEca
del primer de julio! de 1911. lsadqui.
mició de paper especial i tot el que
sigui necessari per a la confecció de
les obligac:ons del Tresor creades
present Decret. i en ea conseqüenca
s'autoritza la Direcció general del Tremor públic per efectuar el rervri per
administració.
Aride ciuusjuè. - Pel departament
de F:nances es dictaran les disposidons necessàries per al complanent
del nresent Deeret.
Donat nl Palau. etc."

CREDIT EX1RAO1JD1NARI
PER Al. MARROC
Madrid, 17.-La "Caseta" publica
el següent Decret:
A prqposta del cap del tneu Govern, president del Directori un ili-

reus dele indigenes morts en acció
de guerra l'import d'una anualitat
del son que gaudia el causant.

Article segon. - L'import de l'avant-dit crèdit extraordinari es cobrirá en la forma desposada per Parteile 41 de la Hei d'Administració i
Centidabilitat de la Hisenda pública.

La secció de Socorsos Mutus del Centre A. de D. del
C. i de la I.
La "Gaceta" publica una reial ordre del ministeri del Treball, ordenara que la secció dc socorsos mutas del Centre Autonomista de Depende/As del Comerç i de la Indús
de Barcelona. en el termita de-tria
dos mesos, redacte en espanyol la documentació dels 'libres de comptabilitat dele anys 1922 i 1923.

TEMPORAL DE PLUGES
Almeria.-Continua el tempon/ de pluges en proporcions
Thai vistes. A tota la provincia
es igual.
Els Hauradors estan molt
contente.
INCENDI A L'EQUIPATGE D'UN
ARTISTA
saamanca. - Anit se celebri el C9rniat de la artista Lola Montes.
En el seu "camerino" s'inflama una
lámpara, calant-se foc part de regidpatee de l'artista.
Grades els esforços del personal del
teatro, el loe no prengué mis propordosis.
UN REGIDOR, HOLT ESPLAIOS, INSULTA A
L'ALCALDE
Huelva -Al noble de Cuartean el
regidor Joan Hebra,' es va presentar
a la sessió de l'Ajuntament completament borratxo, insultant a l'alcalde. Ha estat empresonat.
opo , at un equip gairebé nacional als
tXPCS.
Se soNicità el concurs de Zamora
per a la porteria. però segons 5embla,

aquest ha demanat 1,500 pessetes.
L'equip espanyol, que vestia eta colors del Racing. queda constituir de
la manera següent:
Barroso, Pololo, Olaso, Temprano,
Caballero. Gonzalo, Suárez, René Petit, Travieso, Meana i Ricard Alvarcz.
El partit ha resultar spielt unteressato i molt dur per tal com els txecs
apel.len a tots els recursos.
Despida d'una aferr:ssada Huila. ha
guanyaf la selecció del Racing per 3
a 2.
Els jugadora d'un i altre equip foren ovacionats pel nombrós públic que
empis nava el camp.

Una carta del Sant Pare
El cardenal primar cl'Espanya doctor
Frie, ha rebut la stgutel carta del Sant

Pa re:
Ren antat 1/11 nostre:
Salut i henedicció apostólica.
Els sentiments verament tendres
aconorladors que excita en tu corn
Nos el priecim natalici del/ Crist Je'
tío, C0S foren grats del tot i acecine..,
en llamen esment per la carta que cas
diricires amb data 12 del mes pas.a.t.
En ella ene (léeles mofes coses de la
torra d'Espanya i de les presents ci7curnstáncies. de les que tant de Pié pedem esperar: i com ens seria licit no
esperar-ne. aixó qua,/ el mateix E,/
católic, en art 3 de tan admirable nietas

DIvendres, tibe
1 de solemnitat tan desacostumada, con-

sagre la nació al Cor Sacratissim de
constància en la fe i la vostra unió mis
estreta amb la Santa Seu. Tampoc ho
ignorem Nos; com tu mateix record:3
en l'abraçada al Rei catòlic segellarem

el gran amor que vosaltres setaim.
Aixf, dones, amat fill noslre,

en correspondre amb els nostres afectuosos vota, desitgem
per la teta amada diòcesi que
el Senyor et conservi per molts
i dilatats anys, i per a tots els
espanyols, aquells abundosos
frults d'aquella redempció que
inicia Jesús; i lambe (listigem
que aquests ealblics Iriorn fin
no gens menys de les escomesos quo la fe pugui sofrir, per
oferir-ae a la grnt dr per tot
arreu, rom exemple a seguir,
f ara devalli damunt ten,

tonal fill nostre, damunt de la
tina amada elereein i poble , la
henediceiti apostólica que tia
donem enin (urente' dele cebeshale henifel3 de la nostra paternal benvolenea.
Dada a Roma a Sara Perra el
dia 2 de ;p itee (1P l'any 1924.
En el secon . t el nostre Pontif n'a L-Plus XL"

,L'estat d'ànim del sindicalista Lluis Cano
Mürcia.-E1 suposat assessi del cardenal Soldevila, detingut a Cartagena i traslladat a aquesta capital, no
és d'ofice serrador, sinó mveánic.
Lluís Cano ha perdut aquella tranquillitat de la qual es ventada, 1 ara
esta molt alterat i furiós.
Sembla que manifestá que estava
desitjant que se'l trasllades de presó
per poder escapar, com havia fet a
Saragossa.
Malgrat l'alteració de nieves, sembla que no ha perdut del tot la serenitat. En declarar és molt hábil. Quan
parla davant de la policia, extrema la
prudencia.
Quan fea detingut no portava cap
arma, si be va fer actitud de 'e'ure'n
una.
Amb mota, de les se seo declaracions es jan diverses detencions a
Barcelona i a altres poblacions.
EN FER EN ARQFEIG ES TROBEN A MANCAR 40.000 PESSE-

TES
Xeree. - En ter l'arqueig al
nene Espanyesl de Credit, es
trobaren a manear 40,900 pessetes.
Ha esta? det Urgid el eaixer sonyor Bernabeu Romeo i Portillo.
TRASLLAT DEL CADAVER DE
L'HISPANOFIL MR. MERIMEE
Avui, a dos quarts de quatre de
la tarda, lea esta? traslladat cl cadáver de Ellispaseafil 3fr. 3ferisnée
de la casa mortuòria a l'estació del
Nord.
Será' portat a Toulouse.
VlsTA DUNA CAUSA
- A l'Audiència ha
mullid la visl a do la causa rontia liafel Giménez (a) alalasie-

te, per doble assassinat a Juan
Fet !sandez i Caleta Ulloa.
El fiseal elemanie dues penes
de mora pel proressament. /
defensor asidena perpètua.
La causa queda per sentencia.
UN HOMENATGE
Amb mo/iu del u-asilas de l'ambaixador britanic i ha seva esposa. les coIónies anglesa i americana han disposat
mi altas de comiat ea homenatge al dit
sceyor a l'ambaixada, que tindrá Ilec
dinacres que ve.

SEHVEI METEOHOLOGIC DE CATALUNYA
Dist 17 ganar de 19 4
SITUACIO ATMOSPERICA GENERAL
a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
A LES 7 DL MATI. (Otservacions d'Europa,
LES VUIT DEL MATE (Observacions de la
Nord d'Africa i l'Atlàntic, ratudes per telegrafia sense

fils):

El centre de pertorbaci;t atmosférica de roccident
d'Europea va perdent importancia.
Actualment encara plou al 4V. de Ermitas i a les
Illea Britárteques.
El regim anticielnnic es troba al Báltic, produint
bon temps en aquelles regions.

La Musica D.) -

jesAil?
lstrament ningú ignora la rastra

Xarxa Meteorológica Catalana, comunicadea per telifon):
En general domina el regim de bou temps a tot
Catalunya, observant-se boires a la Cerdanya, conca del Cardonar i curs inferior del Segre. Les /Auges de les darreres 24 llores han estat generals, i
particularment abundants a tot el Pireneu. També
ha nevar al Pallar, Cerdanya i llocs alts. La máxima quantitat de plena recollida ha estas ele 23 milisaetees a Capdella.

diferaneia (er- so Vernimsid a
tres anna cts Roo ele Aeser-ho
n dos, com lea que o g renoven.
i ( l a indiada tele eme en mollea les
entidleions el tolblio montera dos
d'ara a la reronaeiA dels tlIrds
quo posserix on carrera. pr o
e ntant-se Ante/unenf u fer-s
efertius Hure erielit a aquetrla
que per eiretimslaneiea etsperials Raquis) nereesilat de realitzar-Ins. i en aquest eass a'o/vira des d'ara negneiarül

ORFEO MONTSERRAT .

El proper diumenge, din 20, a
lee 5 de -la tarda, l'Orfeó Montserrat del Centre Moral histruetiu. de Gräcia, donarà un concert
extraordinari de Nadales, dota
la direcció del seu mestre director N'Antoni Pifie Mo)a.
Integraran el programa obres
de Millet, Pérez Moya, T'ersot,
C. Frank, Comellas FU& Handel i altres, i actuaran de soli,;tes N'Assumpta Pera, Na Roser
Er) Joaquim Nogués
En Josep !sera.
• INTIMA DE CONCERTS

Judith Bokor. la notable violoneellista horrgaresa que tan
admirada foil l'any pasea? en els
eons-erts de FAasoriatti6 Intinta,
donarà un recital el propvinent
diumenge, dia 20, a dos calarte
de sis de la tarda, a In Sala Mozart.

En aquesta sessin Ial rodear/rara nostre meritós t j ore 'maleta N'Alexandre Vilalta, interpretant Junt amb l'exquisida
violoncellista senyora Bokor la
bella sonata per 11 piano i violoras-el de Rachmaninoff. Aquesta sessió es organitzada per
l'Associació Intima de Concerte
i sois serä permesa l'entrada 113
seus adherits i als que es farda
inscriure com a tale abans del
dit dia 20, a la mat a ixa Sala Mozart, de 4 a 7 de la tarda.

Les saulanes
FOMENT SARDANISTIC DE
SANT MARTÍ

El Fornent Sardanistic
Sant Marti celebrara la reunió
general ordinaria de socia el
proper diumenge-dia 20 del eorrent, a les onze en punt del malf, a l'estatge de l'Orfeó Eaerda
Martinenca, carrer Meridià, 97,
primer.
mas interessos

que pel lsd de la sardana i pel
l itt de tole PIS sardanistea en
general (ele (l'aquella barriada ell particular), es prega
l'cussisC'nr'ia nie tole els socis a
la dita reunió, que eorneneara
puntualment.

rpmito nr

T iM

UNIVERSITÄT DE BARCELONA
Abans d'ahir pren g ue possessió (11'1 Set/ non curtes- de
degà de R. 0.. de la Faeullat
elP Medicina, el doctor Pan Fer-

rer i Pirra. A lacio assisli el

doctor llanlinee Vargas i els
ratedraties d'aquella Faeultat,
abillats a racademica. El doctor
Martine z
- Vargas obri . 1a sescid. Segualament el secretari,
senyor llrgi el nomenament, i després de les formalitats de consuetut, el novell
▪ degmlarnent acompany-at

d'una comissió ile ealedelaties,
s'introdui eolernaialment al saló (Facies. imposani-li el recs.
Irin la medalla de deg,ä. Entre*
el non (lega u el rector e s
110 Anee de frasee
i

d'elogis adrquats a las- le.
sessió
amb gran roes
(halita!.
Han sotheital establir i
dirigir onnegis ti nfloial g do
primer ensenyament, oit aguas?
dista : irle univorsil:tri. el, ae-

nyare argiients: Ottí Ferrer i
Non. a 3latilleu; Coneepeió Canto
i Planes. a San e a/ideen de laa _

valieres; Rafel Tarrida i Romai-''e ,.5

ts Sanl Joatt 1)esnl. i

Do g raol, a Sant Hipòlit do Voltregä.
I,:t Diretmid General de
-

Primer Ensenyament ha resolt
declara e r1-91SP ofeeto el 9f1T9Pnament d'En Macla Mallar i
Davin per a .l'escola de Sant
Maleo (Ballany), i que Pesmental. mestre se sotmoli a lee
provee de snfieiem/ia que pers.,: parthla 80 del vigent Estatut del Magisteri.
A l'A CASA DELS ITALIANS
les set de Its liurda. a
Jet Casa del: Di :dinas (Méndez
el snvi professor
'Vigo.
Malh i en, director ele les (s ayales do lIttet ihO H9111P Ahelea.ei, essreesnonent al nieste de la

nernhrosa i :selecta eorretirrimein
de . pt/inirrn reunió. ilonarit la
se g ona eonfevanria clanteaea,
illustrant el vant les' de l'in-

l'./en. La eonfertmeia sera

part d'emissions corresnonentm
a les oblieneions que es rocaIhn en /natal:He.
Funda? en les antreiors ronside s earfona. et rito do! fineorn
pre.;denf del Directo- e l militar.

ntn Autr C'ArT“
PER AI.5 ('OMITES TARITARIS

(Paeord amb roptest e le l'honor
de g nlmolro a V. 3f. radian},

mojarte de Deeret:
A prenrois del 020 del Gocen, pie.
s ide-nt de/ Directeri m0itar. i en e< de
l'au s orisearia contingeda e. l'article
de la Sei de! 16 de julio' de 1022. vine
en des- retar el següent:
Ar s ic'e e rimer. - n equivaleecie
e, les ohligacions dei Tresor a dos
aes, data, tetes el 4 ee t'Ana- de 1022.
amb in/cris a raí) del cinc per ceo
tamal i la mima d'amortització d'un
per cent a satisfer al seu venciment.
per un imnort de 1095.06.aon lie s
la Dir e cció Genera! de! Tresor
Públic terrera, amb data 4 de fehrer

de 1924, obligacions del Tresor al portador de soo a Loop pessetes cija una,

3. VEUTS SUPER1ORS A BARCELLONA (Sondatges de l'atmósfera Iliure a les 7 del triad):
Altitud, mitres:
250, 500.
1000,
2000, 3000, 4000, 5000,
Direczi6:
N. NNE. NNW , NNW. NW. N1V, NNW
Velocitat morei per segon: 4,
12,
to,
10,
4,
7,
2,
02SERVATORI SIETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horas d'observacid: 7, 13 1 rd horca

Baròmetre a 2er0 i al nivell de la mar: 757. 7 595, 762'5. - Terrnämetre sec: 94, /42, 117. Termòmetre humit: 7'2, /O, 80. - Humitat (centissimes de saturaci6): 7r, 55, 67. - Direcció del
vent: NNW., NNW., NNW. - Velocitat del vent en metres per segon: 3, 1, 4. - Estat del cel: quasi tapas. - Classe de núvols: fracto-cútnuls, cirrus; cúmuls, cirrus; cirrus - strata.
Temperatures extremes s l'oribre
Máxima: ts'r. - Minima: 7 9 . - /Enema erran de terra: 6'8. - Oscillació termometrica: 7 . 2. Temperatura mitja: - Precipitació aiguoaa, des de lea 7 hoces del cha anterior a les 7 horca
del dia de la data: o', millmetres. - Recorregut del vent: i47 quilòmetres.

DELE FLEQUERS
De conformitat astil, les bases acredades en la reineis', que va toar bine a
la Delegad() regia el dia 29 de novela,
hre (sitial. es convoca tote els patrona
Ecquers que figuren en les !listes del
sets cene respectiu a les eleccions dele
sis encala propietaris i sis semientapatrons que han de conloituir el Cmmiti• paritari dreumstancial de tofici,
que Medran Ilne el 3 de febrera I per
a les neals. diumenge 917e ve. de
a una, bastean de presentar a In DeIreaci4 Regia la candidatura que fas.-

mi rada Associació de patrons de I'nfici legalment constituida, enm lambe
cada crup de patrona no associats que
figurin en el osas 1 que constitueixin
1.ablanyg va so per out raque*.
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L'ALCALDE I LES OBRES DEL
METROPOLITA
Ahir a al tarda l'alcalde senyor Alvarez de la Campa, en
rebre ele periodistes, digué que
havia ericarregat a una c0mI3siÓ que eetudies la manera d'evitar que les tanques de fa rambla en les obres del Metropolita
no ocupessin tant de 110r, car
perjudiquen el transa i el comen; d'aquella via. Afegf que en
agujas llot s només quedares
Vespa' ust per passar - hi
tramvia, ealent per tant que

ele altres vehicies vagin pa-sant eum puguin un darrera
l'altre i per la via.
Les obres duraran dos mes.,s
i mig, si fa o no fa, i cha
mirar si es mes eonvenient qua
eh< cotxes vagin pels earrers
Cardenal Cassanyae. Petritxol i
Portaferrissa, o he no deixi,:
circular altre tramvia que el oe
Gräcia - Rambles.
No bu creiem cap bona solu,
ció.
EL SENYOR VILA TEIXIDO
}'eia dies Que el sindie muni_
emal senyor Vila Teixidó no (.,
veia per les Cases Consistorial 1 no assistia a les sessions Eta
Consist ori.
S'havia de creure que. Iratant -se d'un senyor veril En tela Teixidö, que Ii plavia tant
tant el eu earree, eslava ma-lall.
Abates d'atina hom el veté .1
l'Ajuntament.

Ahir, en rebre el senvor alcalde els periodistes, aquesta
demanaren què lluvia estat la
seva malaltia, pero!) el senyor alcalde digné que no havia estat
ma!alt sine) que ara no sacoslava tant per la casa.

Això d'haver-hi un altre sindie munivipal no li oro ya, es
vPlu.

QUE PASSA A LA COMISSIO DE
CULTURA?
La Cornissió de Cultura de
l'Ajuntament abans era una oficina de treball on no tú havia
prou personal per atendre la
leMa: abans era una oficina que
ce veia sempre concorreguda
per professors i altra genr que
anaven a consultar qüestions
pedagbgiques. Feia goig veurs
les sales d'aquella Cornissió.
Qué passee. ara?
Als vestfhuls no hi ha ningú
que s'esperi. A les ofirines,
aquelles oficines sie treball i
en!tura, gairehd mlii Iii ha personal: loba la gent erute abans
hi trehallava alta reduït a sis
n se? funrioneris i a quatre mecaisägraf es.

E

1

Tealre

EL MOVIMENT TEATRAL AL
PARAL.LEL
Segons sembla estan a punt d é ser vençudes les dificultats que ex:-s
tien entre el propietari i Earáendatari
del Non: s: això es conf:rrna, la temporada s'inaugurarà dissabte amb l'estrena Si Parallel de "Dofia Fraóc:squita".
Al teatre V:ctória sembla que ca
Piren hi actuará' una eXcellent company:a de sarsuela i opereta.
Per â aquesta nit s'anurida a EE.patito) l'estrena de l'obra "El pare
peder', que hom espera antb gran interés.
TEATRE ROMEA.-Com por mi
re's en la secció d . anuncis, l'Empresa
d'aquest teatre ha contractas per mol
poques funcions, a una rerionrenada
compattyia estrangera. el debut de la
(-mal tindrà Coc dimarts. dia 22, en fundó de nit.
L'Empresa anuncia que dilluns escerrerä el ve l que l'obliga a mar/territ.-he
secret per cenveniencies particultrs; el
que si asegura l'Empresa es que la
impertancia de la companyia lee abres
cae posara en escena i l'eroneenia dels
arete' causaran sensació en el pnblie.
PEPETA IRIS
Pepeta Iris es l'artista popular per
excellencia. Es tot un roble que canta
per boca de la gentil can:atriu: es l'A
Mma citidatana que brolla Deis g eles llavis. que saben cleure's en un rictu
d'amargor i que tan laé saben rime amb
una explosió de goig i alegria.
Si a l'anima d'artista sutent pes
imptssar-se i triomfar davars de toh
els anblies. shi afegeix una veu clara,
amable i agr.slasa. no sembla.:: txagera .. el /ale afirmem arnh toet conv:cei
que la Pepeta Iris hquests dits freirä
7afalag del nostre a l'a.-istocritic Teatre Eldorado, interpretan: no
screcte i variar pro g rama e a ala Es
l'artista de la sim's.11a. la e,hlejdorte
popular i la dona ge:1 i liss i in a que escampa arrea anda
d.-is seas
cants guspires poesia f ama el inc
rels Seils nIIIS fa f!arir les toses de l'ad
se l'asette.

L'autesaggettle ceta a
ter pelillo
Diverses persones Lilian adreçat a la redar ‚id per obtenir a;gunes dad-s relatives als procedieses-90s engtaits pel doctor
Coua en les emes alto ...ales en
un artiche recen? de Lltifs Alguer.
Podem Minar-los les següeni
darles highografiquem: Emile
Coue, "La maitri .g e de soinmeme
par Fan s as-i42estion con,,e nente". París. ',Metiere 011ven, Av.
Bourdomais, 64.-Charles Baudoul, "Sugumstioa et au..os-aggestion". (R1
12112 traducció
esPan10144/

•
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d'Esports

Mes

FUTEOL
BISCAIA CATALUNVA
partit del Campionat de
a'cOns ha de tenir Doc. tal com
dit el edicions passades, el dia
Les Corts.
.j que som, al camp decom
una de
pot conceptuar-se
denuntats esportives mes imparfe les celebrarles durant la pre;aparada..
del partit Baseónia-Catalunya no
provar les nostres forces
o amb el joc nordeny i
en aquesta ocasió que
..abran els p ostres juga-..7-5e, per tal d'aconseguir
ben esclatant victòria.
BOXA
:()NAT D'EUROPA
dia 27 han d'arribar a Rareeel ,..,m6s pugilista Pies Hobin.
d'Europa de pes welentrenador Dundee i el
,
ing partuer" Marcey.
o vindrá cl president de
belga de boxa. senyor
d. el qual actuar& de jutge ett
2 sent:ició de l'actual canspiö.
ca,:dnovas representarà al be en qualitat de jutge.
t es:2 designas perque tingui
de farbitratge el suis Mr. Du-

:ament d ' Alís s' efectúa
.tordinäria iermesa, troforma espléndida, co que
.7 ;CS. /71C'S grano esnerances

VELA
— ATES DE DIUMENGE

teilt tindrà lloc la ter. prova de la regata de
Hispània. classe U.
actualment. patrocinat
'Idritirn de Barcelona i corla Copa general losada.
ATLET:SME
ESPORTS CATA!), NVA
Esportiu Catalunya. sota cl
encapçala aquestes 'ratIles,
una important prova de
.val tindrà lloc al camp
el qual ha esta:
ao, uost tercie el cl:a 2 del
ttt inscripciO en que avui
el nombre de premis

• cedits, j a preveure
• per aquesta festa que
mi del Club organitzador.

NIOTORISME
\ RTIMENT DE PREMIS
. dissabte. a les set-de la tar', lloc al local social del Moto
luoya, el repartiment de
-cedors de la Prova de
c:r.cuit desconegut i
per equips.

ESPORTS DE NEU
d'Esports de Muntanya
c . hacia pregat temps entera
- 7arn. el prestigiós tecnic sois
' e donar una conferencia so- tema a la costra cintas.
vist sorpre,a
Secció
• • per l'arribada de alr. Zata%
a mate., de la seca concede,
dos cents diapositius reie• a l'ensenyament total i como del ski.
• r Zarn donará la seca coala sala del Centre Excur.M. divendres. a llora acos• donada la recluida cabuda de
ntrada senä reservada solssocio del C. E. de C.
,réncia será en (rancio i e'-ada ami nombrase: projeclalftat del doctor Zarn és
hi
' a tot arrea
es l'autor del
.
1' .. .A• •

'

da, a les sis, del mall, per l'estació
del Nord.
•••
•
El 'tfilent diumenge, dia 20, es
farà una excursió a Pallejá, dirigida pel reverend Pare Joaquint Maria de 13arnola, S. J.
Sentida per restació ' riera llagória, en el tren de les 8,34.
Nota.—A les 8'iu surt un tramvia
de la Placa de Catalunya que está
en combinació amb resmentat tren.
SS.
El vinetst (hui/tenme, el Centre
Excursionista Rodamón farä una excursie a Balenyä. Taradell, coces
d'En Roe Guinart, santuari de Puiglaguna, castell de Saladeures, Vilalleons. Santa Engenia i Vich.
•••
El " Club M untanyenc efectuará
diumenge que ve una excursió a Mentseria: per Collhaté, visitant els ecos i
toreant per Sama Cecilia i Monis(rol.
Sortida: a les 7 . 39 del haixador del
passeig de Gràcia, efectuant-se 'a tor. per l'estació de Manada a les 2030,
gória.
•••
El Crup Excursionista "Terra Endino" efectuara cl proper diunienge
una excursió sota el següent itinerari:
Centelles. Castell de Crtstelles. Cingles
de Berti, Soto Feréstecs i Figuró.
Lloc de reunió: Estació del Nord,
a les 545.

A mes a nn:s. durant la guer r a europea,
ell. en el sea cartee de ccsnandaat
r,•ai-rcit sujo. ccinandava un regiment
de skiadors encarregAs de vetllar a la
frontera suissa-austro-italiana, i toses
a mes a mes cura de reviste i ensenyar
tot; els abres professors mi'itars.
Aquesta conferencia, anta tota la collecció de projeccions. Im estas donada
;aren de Suissa a casa de tots els clubs
i federados', del ski, i és una assenyalada distinció la que es fa al Centre i
i i Secci0 d'Esports en accedir
conierenciant a donar-la a Barcelona.
SS.
Una excursió afortunada Ion la que
realitza diumenge passat una caravana
de skiadors del Centre Excursionista
/le Catatunya a les Valls de la Molina.
utilitzant els trens especials que el
Director dels Ferrocarrils Transpirenenes colgué posar-los.
Pees disto abano havien caigut uns
vint centimetres d. neu noca que les
haixes temperatures regnants mantingueren sempre glassada, i els skiadors
es trovaren potser per primera cegada
ansb la neo ideal. immilloralde per
als skis. que corrien lliscant rápido,
aixecant gran polsaguera de neo i que
permetien efectuar toses aquelles filigranes que f:ns ara es ceden ésser
únicament permeses per la neu dels
• • •
Alps.
Diumenge vinent, rAgrupació ExEins a la tarda. que calia tornar a cursion:sta "Júpiter'', realitzarà 11113
La Molina per agafar el tren fins a
excursió a Balenyä. Viladrau, Sant
Ripoll i Barcelona, teto els skiadors Marsal, Les Agudes. Santa Fe i Cualquaranaplegats allí en nombre d'una
ha.
lene, restareis en les amples i llargues
Sortida. Estació dol Nord, a les sis.
pistes del Sitjar i de la Font CanaNOTICIARI
DELS CERCLES
entusiasmats
de
l'exleta. quedant tots
ESPORTIU CATALUNVA
cellent neu pols que havien trobat.
Es convoca els socio fundadors
Això permet esperar que per als
propers dies 1. 2 i 3 de febrer. que d'aquest Club a la junta general
la Secdó d'Esparts de Muntanya cor- ordinäria que tindrä lloc a restatge
ren ä alli els seu: Esports de Neu i social el dia 31 del corrent, a les
els Campionats de Catalunya de skis den de la vetlla. I a la junta general
i luges, la neu sen ä igualment bona i extrattalinäria, tloe tindrä Iloc el
deixará satisfets a tots els uue hi con- tnateix dia, a les onza: de la veslb.
corrin.
•s•
El Club Pirenenc Catalä, mancomunadamm t amh el G. E. Mossèn
Cinto organitzat per al dia 19, a
les deu de la vetna, a la sala d'actes
del Foment Autonomista Catará. PasBalsas entrats
seig de Sant Joan. 133. una exhiKció
Vapor holandés -Adonis-.
de la pellícula -Els prodigio del ski".
i en la qual queden invitats bus el, can/. amb cárrega general. .\marrat
aiicionats als esports d'hivern. que moll ..le Barcelona Sud. Cons i gnata//miran admirar com manegen cl ski ri, Talavera.
els excursionistes estrangers.
Vapor e,panyol "RomeiC, de CinBASKET-BALL diz, amb earrega general i passat.
gers. Amarrat un 1! d'Esanya NE.
Diumenge passat al mati es j uga un
interessant partit de basket-Ball en- Consignatari, Companyia Transmetre un equip del "Laietá E. C." i "La diterränia.
Vapor espanyol "Rey Jaime I - , de
Salle". del CoNegi de Germans de la
Palma, amb cárrega general i pasDoctrina Cristiana de la Bonanova.
Els primers sortiren triomiants per satgers. Amarras 'non ,le Les Drassaa 9 punts. i estaven integrats per nes. Consignatari, Companyia Trans
Cromi, Salsas, Mach, Gaudens, Cal- inediterrania.
Vapor espanyol "Cabo Sacratii",
ces. Gros i Comes.
El joc resultä mill interessant i si de Santander. anth eärrega general.
be eis de "La Salle" no aconsegui- Aniarrat moll del Rebaix. Consigna.
ren triomfar dels del "Laietä" , de- tari, Ibarra i Companyia.
Vapor noruec "Brand". de Swanmostraren un joc unolt net i segur,
sea,
ami'
carbö.
Amarras
moll
de Pola qual cosa fa preveure que seran
dels que millar paper faran en el vi- nent. Consignatari, Witty.
Vapor ¡talla "Canova". tle Trieste,
nent Campionat.
Els del "Laieta" lambe jugaren amb càrrega general. Amarra !non
especialtnent, de Barcelona Sud. Consignatari, Ramolt i es distingiren,
mos.
Croan i Gaudens.
Vapor america "Barbarä", de l'enDiumenge vinent continuaran els entrenaments al camp del correr Pro- sacola, amb Ilass. Amarras mili del
Morros.
venca i Viladomat.
Vapor america "Whiltent OelsEXCURSIONISME
ner”. d'Hamburg. and, cárrega gePer al proper citen/elige s'efectunran neral. Amarras moll de Sant Bert ra n . Consignatari, Torrabadella.
les segiienh excursions:
Vapor espanyol "Canalejas", de
Excursió a la muntanya de Sant
norme de Mum, per efectuar la da- Valencia. amb carrega general i 105
vallada a l'Avenç del Dan. Sortida, passatgers. Amarras moll d' Espanya
a les cinc del mciii. per l'estació dels NE. Consignatar Companyia
Transmediterränia.
F. C. de Catalunya.
Vapor espanyc I "Tintort:". d'AlaUna abra interessant excursiír
cant, zunb carrega general. Amarras
arree de la Secció de Fotografin.
huir Mantsetty. Itinerari: Figaró. Ta- moll trEspanya NE. Consignatari,
i Cardeden. Sorti- Conmanyia Trall-nnaFterrania.
g,tunainint,

MOVIMENT MARITIM

NOVES RELIGIOSES
1
()amauta hoces: Basílica de Neutra
Dona de la Mer. Mores d'exposició:
o
De dos quarts de vuit del mati a abs
quarts de sis e la tarda.
— Cort de Maria: Aval es fa la
visita a Nostra Dona de l'Esperança,
a la seca esglésta o al Bon Succés.
— Comunió reparadora: Parróquia
de Sant Joan, de Gràcia.
— Adoració nocturna: Torn de Sant
Ignasi de Loyola.
— Vetlles en suiragi de les animes
del Purgatori: TO(17 de Santa Gertrudis i Santa Brigida.

ROMIATGE A TERRA SANTA
En f e r-se púbica l'organització
d'aquest romiatge que portaran a cap
els Cavallers del Sant Sepulcre, ha
estas gran la demanadissa de programes-itIneraris ett els centres d'inseripestablerts a Barcelona , com són
la residepzia del Capitel a Nostra
Dona de Pompta. Gran Via Diagonal, 450: "La Hormiga de 0711 " . Placa de Santa Anua. 26, i Editorial Poliglota, Petritx01, 8.
Han rosal rebudes l'aprovació i-henedicció de quasi tots els bishes d'Espanya. que encoratgen amb Ilur paraula per tal de dar a bon tenme la
iniciativa de l'Orde Sets Canalices dat
Sant Septdcre.
COYA DE SANT IGNASI, DE

MANRESA
El dia 29 del que son'. a les onze
del mati. comenarä a la Casa d'exercicis espirituals do la Co y a de Sant
Ignasi, de Manresa. una tanda d'exerC.CiS C11 complet ret:rAment. per a hl,
Mes. Aquesta tz,itd; tlurará cinc die/
i s,ran fets en catalä. Per sollicitar
celda cal adreçar-,e al Director de
la Santa Co ya. Manresa. Nineft no
ha de donar-se lar admes si no Isa
reina abano resposta a fir-mativa.
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Pessetes,

Aliir, diada de Sant , .4,ntoni
M'id, se celebrará la tradicional
testa, que resulte Iluidissima.
bay al)! dele Escalapis, .a la
Honda de Sant Antoni, .des de
bon mati s'hi reuniren gran
nonihre de vehicles i eavalleries
que esperaven la benedicció.
Els Escolapis inslattaren un
albar iii earrer,
A les den comença la beneDeofilä. primerament, la cava loada deis Tres Tornbs de la
Germandat de Coliers de Sant
Antoni Abel,
Aquesta caveleada eslava
formada per dos gnürdies munieipaN tracavall: seguien ia
viuti, rebanda mutilada
giment i els enters
amb els seus vestir: lípies
maniato dalf de ravalls
traent ornamenlats: taneava la
comitiva • una ;Otro banda. • Porlava la bandera do la Germandat En J n.tsrp Cuenca, i eren

ELS ESPECTACLES
---Dmitionuo. a dos tinas Is

Gran Teatre da Liceu
I i dt10Ihrnid. :1 l
;Ir 11l111 11 • Ill. 1 /01111 .l e in
laSte$ N'arrime. tt'ag.nor. ti ile
Josepli Ma1.11/Se
nowanda , ami) la e.oni•dio

qualre: Els pastoreeis, :11111 1 roll'nhada deis Saids Reis, els quals

Teatre Barcelona

obsequiaran els petits especiadors. .1 dos quarls de sis, i
el gran n • xil do la N'Aliada Se'. eta 91cdes per a senyor 1 secnmida_
nyora.

Companyia de «medies
ADAMUZ-GONZALEZ
10111. di y endreS. tarda, a un
(piel I de sis. La formosa
cornHirt en tres aetes, del,
germans Alvarez Quintero.
LAS DE CAIN
Ni], a les deu, estrena del

j-04.4..-eyed+44,r•-444.114.414.4....+44

n hrallla ell

TEATRE POLIORAMA

El bandido de la sierra
\v /ti. divendres, tarda, a les

dissa lt t e, tarda.
Frente a la vida. Nil.
El bandido de la sierra .

cine, inatim ; e podar:
Yo gallardo i calavera
No. : n II`, 41011. p. 1 tt1(;11—.
LA COPA DEL OLVIDO
1)Issm 1dc. 1/11, roposieto do
1;1 cotiii • dia en Iret: tu' II')'. de
h . Ibtitinonde
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GR.V1 CINF. \Vi DE MODA
Netels/es •set« I tefe
Vent. Mvendr,., marta, zranft,..,
“trenn . Un segar per un
,.rnda e i /ITEMill. per la /zel",'
I ut. 1 t e.waln la. Era snroIl As e L'.terna flama, admirable ereeelA el••
N.o . nna Taintadlin Revista
la de molla lironia Virgini arfementiste ionni.-112c. ud. gran ..•-•
deaellUllelde Carlea 01 la ,eVa
rerä pene•nia Vacantes, 1 Tribul.7.cien., per Ilarold.
•
.1ti3l: Marura, ' Nea del Ola.

I. empresa d'aquest lea ...
.4' tre ha eont tarta! per II. l'e .: 1
du¡dissint /rumbeo do l'un-

..

rions una rompanym Os- ),
rilehre a liar- '
relona. Es prega al /M'ale
quo Ilegeigi els :militeis d'aunesh tetoreel di llims a la
ni!. El nom .1, la m'upa_
nyia. los obres que ptosarit •,‘
en escena i el reduil del,: ;•
.r pron. seran 111E1 veritahle
n• st.rpre ,a p er al tu iblic. El ?
:. debut lindrii lloe el pr;,xim .
.: diraar t -, . ,lia 2. St 'adrnoto71 ;
• encerre:s' a r.1dmilostra- i

'

ir:1147.0ra ya

-r44.61.414+01144.44.6444/.4.

oseillaren entre 60 i 6,

eivade s.—De l'interior es roben mi t o ofertes (request gra, partieuilartuent d'Extremado ra, i amb preus mis baixos;
ni.) fa que sofreixin les disponibles una lleugera deelineeió en baixa.
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LA SZNYORA VOL UN NEN
ailo
EL PACE PEOAÇ

Gran succés del popular es'en l rir
PELITO
Exitás do 1,1 eololti f .
ja/1 n 1110,:l
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•t•

1 r1.111111‘

AKEBONO
de la canelonista
PEPETA

Teatre Cómic
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Campeen internacional de revistes del
¡PRINCIPAL-PALACE

dissahlo. larda. Pe.

peto Iris. Nil.
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per assamc cls
Ele noria de la mort; Foatromanie;
Les marnana u Apee. minuit
sketch
i rael e d'A unchatis, els
dual; s'eslre-1101'311 il,ssable.

Dilluns. debut dels cidebres
. clowns
RICO i ALEX
1 Pr esentacM ,le la notable i
original

Marimba guatemalteca

4.‹.

Teatre Català Romea
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i.11 tres neo

tes i un opfleg, de
Fernint/b . z. Av/lux-in,

Com p an y ia de COrtleifibt1

EL PARE PEDAÇ
prencitl 111 diii Iota la .1000'11/Y13.

Ore s. — La anunció d'aquest gènere es ben bona en agites t mereat• Les remeses procede nts d'Allicant i Carlagent, a
Meus en ra ,, tints, són comides tan brin poni toque aquest port.
Ferratges. — Els preus d'aquest genere flugeixen degut a les grans quantitats que Iii haemmegatzemades en aquesta

a
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' »esPres . rebeedM itleinedie'u
• ció 'anees etitialeaes. epm In 4,-1
Fbibein d'Obres' gonstruedons. Torres i•Dam..
Aeabods la Jaeriediecid, les cava(cades fesfileren,pels prities
pals (-arrees . visitaren les ' au'
foritals.
A les esglésies de la Casa de
Carilaf i de S'ah! . Antoni Abel
ah celebraren. solemnes ofie,s
i mieses.
A la larda lingue • Iloe umfestival al Tcatre Eldorado, que
es V01. 1 roolt Coneorregut. .
eminarthl se eelebra, a' la
oil, anis saIntis de. l'ASsociar:4
Ile propietaria'
veles. un cs.'.
•
plendonis ball.
ELS CANSÄLADERS
Tainbe celebra d'una belll
manera la seva festa et Gretel
ile Can•aladers.
Al mali es digne un si,elenatte
ofiri a Sarda Anna.
.1 la (anta litigue llor un
banquot. un eoneprt al
sets estalge social.
A la nit so eelebrn hall al
Teetre Noyetals, que msultä
Iluit eoni do nitres . anys..

i.

,.....22pameeer.asse~e•Piniuelielemeeemwer

tes

3mpraessió general:
que s'inicia una puja.
ofertes es fan a prens unpunt mes all que di es anterior. Avui quasi toles les

rämlia de la Purissima Concepció i Assumpció de Nostra Dona, aml, monis
de la henedicci6 i imposició de les novas
medalles-ins"gnies als associats de les
dales s eccions d'adoradors i adoratrins,
ha organitza' tusa sdemne testa que
tindrà Bit diumenge. dio an del n litE
111077. a Ir= :is do la ttrda. aml, assistacia del nostre venerable prelat doctor Cuillamet. el qual 1.01eiri les es-•
mentades 111 , ígnie;. A contineaci,", CS
nosara de mandest S. D. NI.. cantanta ..a Santíssima Trinitat
se el Tri s =
i mermó pel canoneo de la Sea de Tat'
na,
doctor
Isidre Gomä, acabant-se
tarta
01111) la reserva solemne del Santíssim
Sa g rament, assistint-hi la reverenla
comunitat.
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les Tunbs
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mercat, - - Duran( el dia d'ahir regne força animaeio,
In g rese. - - Continua frena el pren ;Faquest gilt. S,on'ola

posla afirmativa.

BASILICA DE SANTA MARIA
DE LA MAR
lt. Strauss El cavaller
sit • al
A la 13asirca tic Santa Maria
1lostre direclor, II la Mar continua d solemne octavari ea la Rosa.
.
a Je•ais Sagrantemat: el I'. Pijoan
- Prixiista sol predica interessam, ten/es sobre l'Eu- tia. La Dolores.
111 1 174 ri . 1 /1 1 1 1 ,17•
1/..;/111
/11:111.1.
caristia.
laria 1:eusstiozz o ff. Ant ist
En la un/S:N.O lii diumenge, dta
deatt llanca&
lonf
seran estrenarles les insignies de la
Pastnialo .1m1,.. En
nova basílica: el penó principal les del harít o n
tontas de %off estat confiat ah President de la Vetlla assaigs. Els
,1: oeturna de Barcelona, essent cordo- mann.
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Avene

C1411111 tirarla
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eallips de jOe el dia del partit,

.

o
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MI: en ol vialge.
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a la (unta l que al i amp.
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V i eens Ferrer, plaest de CalaInnva. 12; A. Valverde,
Coinläl, 9.

ESpecille segur contr .

BOROSAL Nertio4tat,. lino:111ms.
c.

f:113S1111-3. Ile,Varta.

N:4,o

GRAN

.1.aga1 te ... per a llo¡raT al ea,
le r I Ve. 1.es ¡daos a

la _roil n la.

310 011Iü bromar.

re...Olmeda sempre ta t,,.
BoRos .111.• continencia nocturna de
o de' . nens.

,

411.

dentja deapels d'adeoeat O
procurador per exerture a ha.
ins. Mode Ils~on pretenslon Escrture
a 1.5 PUBLICITAT, mulero 11 7 .

JOVE

«

g

g

d'una treida dn artes,
lethIlacIA u ramo 1 l'IN duros
nl mea. a, nect- alls. l'Afile° a ti,
1,LILITAT, P. T.

g

t

•

Tole In 1111141ca catalana I
MUSIC A • t toles u 0 altrex eilicions
de/ Indo Conittnions niolt t•spectips.
, a. R.—Taller% 35

.

—_

Totes les marques a
condlC10113 eälteclal3
aIlla loSes
RAYNARD, O. 5.—Talla-e, 35

ROTLLOS
•
— _

t,ileet,e..40 .111, saudkein.

attnal. Per interessar-lt
el negovi niestim
n loa ant4.a. llora 5 111, 4. e

VI

MACNETOS• Hiena 41eces.
,p
Bus.

Inoll

DR. M. NADAL, i °ue1 41 al.kefUt
CIMENT

VENDES

zeueltiant» tle Marque&
de reellIattell, saraidlizais.
Nena redults. 1133ciard. S. A. Tallers, 35 ,

EwT per n laller ue «RAM
ApREN
el neressita, Lserture
I 5 PI macria r. n.

radlcalmmg
BOROSAL ruzirric
N o ulastenla IT•

Al

PiANoc

CUINERA.

050 pessetes :es deu
meres paraules 1 a 0'10
:: cada una d'excés

DIVERSES

ConStrue rld de tata

Eroniur.

,

LL O G UER S

OFERTES DE TREBALL
"en ron«
e
BOROSAL""' Epilepsia;
senSe

556

municipal de
Barcelona)

111

CAMPS 1 PLANA

Sakt uIt 'lile _ do eme II 01111

0

•

Preus: 000, 070, 090
il'20 pessetes el pana

•
▪

u •
IiIma•••••••••••••It

3.ealijazitele

1 . 7. Tolt Jn 11)

gr. 2 ,

▪

tle ,, de 2.000 pa', •
qoadrals, gran o•-(1 %mudar • ben situr.itrnb
pt t tl
çana ztls carrers
ras-Nlarrb.

( t eme

telegeZefit

'lo-

E5-1

•
41-

MAISON-DOREE
Plaoa do CalnInny a

ni

,A11?,Pie

44.44-4-1‘44444esi.÷X4-144441*

- -

EN VENDA

•

ca

delrese.w. .

PRO z ill.151:\ A.11.1111
PECIAL, (;10ria SwanS011.
'l'hornea Meigban i Bebe
Daniels.
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