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A VEU D'ARMENIA
Nacions dissortades hi ha hagut i hi ha al món. Però
t. de tan dissortada com Armenia. Dividida en tres trossos,
tvaida per pobles enemics i delmada repetidament per horrie matances, la nació armenia ha vist convertida la seva ana unitat en una escampadissa d'esquinços dolorosos.
F. el Propi país, en aquella antiquíssima terra de munta
es. ,,› armenis viuen a'-ui en minoria. A la baixa de població
rtade pels assassinats en massa s'hi ha afegit la baixa porea per l'entigreció. Per salvar la vida, milers i milions d'arees han hagut d'abandonar les llars. I no solament s'han
obl:gats a l'éxode els armenis establerts dins el territori
sinó també molts d'altres establerts a diferEnts indrets
Tureuia. Els armenis han esdevingut, rom els jueus, un
Ole cense terra, és a dir, cense territori nacional.
En els darrers temps s'ha iniciat, sota la protecció de la Sodat de les Nacions, un periode millor per a l'Arm è nia màrtir.
ya es treballa per repatriar dins el territori de la república
etaen ia els fugitius escampats. Per iniciativa i sota el control
Societat de les Nacions, es tracta de transportar i d'estab'ir a les 45,000 hectàrees irrigables de la plana de Sardaralead
armenis de Turquia als quals els últims esdeveniments han
ljeat a deixar les llars i a refugiar-se a l'estranger, principaltet a Bulgària i a Grecia.

La veu d'Armènia crida els seus fills dispersos. La pàtria
sG eibreviscut a totes les catàstrofes histeriques i fins a la
eertha de la terra pròpia. Despees de tantes dramittiques disgens, una concentració s'opera. Els armenis escampats pel
relees i pobres, senten la veu de la pàtria llunyana.
Però aquella que són pobres—sumen centenars de infle—
talen recursos per a la tornada. Veuen el cansí lliure i, Enllä,
temerpes muntanyes d'Armènia... La Societat de les Na-

cela no és proa rica per atendre les despeses de la repatriació,
edades en cinc millo/1s d dòlars. I ha pensat d'acudir a una
eeeripció oberta alhora a tots elsa Estats que pertanyen al dit
gpnisme.
Cal desitjar que la subscripció tingui un ample èxit. Es com
=gracia de caritat per ressucitar un poble, per concentrar a la
rra pairal els seus fills escampats i enyoradissos. Heu's aquí
na caritat que es almoina i amor ensems.
De totes les resurreccions nacionals, aquesta d'Armènia és
'e mas meravEllosa. Hi ha pobles que havien perdut la llengua;

ealttes que havien perdut la cultura; d'altres la riquesa, d'alees d Covern lliure. América ha perdut ei territori, envaït per
.ots costats i en el qual predominen avui unes altres reces.

Aquesta petria sense terra subsisteix. Aquest esperit sencos no és mort. La pàtria crida els seus fills per a una cona ntració que ha d'afirmar-la altea vegada com a realitat geoMica i ètnica. Segles de desventures, d'opressió i de sang no
n pogut ter emmudir la veu d'Armènia. 1 és que una patria
fa, *és mirnoulosament forte. Filla dc l'esperit, lee armee ma.trials no poden destruir-la.

(diverses tilo- CARNET DE
LES LLETRES
lügiques
a Itroduir un mot antic ea la
• erina, no solament sendete
donar-li una signiiicacia
a (as i cas de fre g ara cma situanim de "desig vehede frivol emprat com a si-ira:al"). sinó també. (Luan
d'un vea', d'adjuntar - li deton els seus complementa.
ato t exemple la construcció
d'ajusta cosa, que harem conoalgun boa escriptor, qui, malUds nostres advertiments, reineiaart ior intransitiu el verb blasmar,
COM el verb corresponent
blasser (blasser quelque chontar alguna cosa, no blasonar
ara).
re exemple: quan el verb
sacara porta un complement de perea i aa altre de cosa. els escriptors
23tern• acostumen de tractar aquel!
nt a mplement directe i introduje
ata -nb la preposició per o de
!. i regraciaren per la cesa bona
mentre que la con5trucci6
tztal .ntiga era de tractar el prieses
"
a complement indirecte i el
- ora a complement directe
T . j rraraciaren la sena bona l'Oif):
lo raid, ii regracia molt la seva
•

,tat" Tirant.
-la ?a sua molla amar" rd.
ab major a feccia tinch cau-aciar a neu que de mi in• huir les ¡ores pregäries"
aaam-vn; molt. car frare.
a rnesa ae la biblia..." S. (XIV.)
'A la aual vos responem regraciantla traban que havets haut" S.
P.

Fabra

•••••,

Resum telegràfic
El Comité de pbrits per dea unar la capacitat de pagament d 'Alemanya, abans de sorcap a Berlin ha escoltan etw
érits f eeroviarls francés I brll'II° sobre les mesures que cal' P la ap licar
per remeiar el
d -Is ferrocarril. alemanys.
Ill 'Kenna ha deolarat que el
'ees Perances posad» en el treall sei Comité es realitzen, es
%lu iré un canal en la manera
" %Pactar la eleet16 de les re-

lussions.

Ven miar ha
a 1144% lee v agueeProhibia
I ele !malita
ismes stverfeeinme, Mamo

de mept.
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.DISCURSOS DE CICERO
La "Fundació Bernat lime" prossegueix, intrapida, les seres edicions
de clàssics. A Lucreci, Corneli Ncpos
i Kenotont, cal afegir-hi Cicerú. La serie d'escriptors de •'amiguitat. Iraduits amb amorosa cura i delit humanístic, compta amis un altre guany atestimable.
El primer enluta sie "Discursos'',

M. 1'. Cicera, conte quatre magniiques oracions, amarado da doctrina moral i de ciancia jurídica, encim-

de

bellades de castells de focs d'elorstiéncia. La fertuita de Cicera, que va
iras-cesar l'edat mitjana va inflamarse a l'escalf da l'humanisme, ha trabas. en ele temps moderas, la bona
companyia de la critica. L'oficia dels
seas discursos que la "Fundaci4 Bernat aloge" comença a datiaratos.
ció feta davant els mis >avis precedents, és una obra exemplar.
Fa goig de acure, en un català noble i ágil, el davassall eloqüent que,
fa vint-i-ua segles, enlluernava el farum roma. Des d'aleshores, la figura
de (acera, a despit dele atacs, ha anat
consolidant-se com a mestre de la millor orataria. El seu esta és tingut
per una creacia considerable.
En aquest primer volum quo acaba
d'editar la "Bernat afetge". arnb una
perfecció lino ara inassolida a casa
costra, figuren les defenses de ()Muera de Roen i Amera de Rosci el Comediant i de TuHi. Aquestes dues han

pervingut incompletes com "belles i
engastes ruines".
Obren el llibre dues notes admirables: l'una, biografica, de Llorenç Riber; Ealtra, crítica, documentadissima,
de Joan Estelrich. I.a traducció del;
"Discursos" ha estat feta per Llorenç
Riber. Es, realment, "una bella traducció literaria".
Ship-boy
-- L'Editorial Catalana ha publicat
darrerantent: "'SR Promesas", de
Manzoni, versit't de 21/. A. Sah ,t); "Liriques" (antologia), de Mis. Costa i
Llobera; "L'eentiti Illaurici", novena
d.. J. Roja i Raventós. i "Llelres del
mea moli", de Dandet, traduides per
C. Soldevila L. I3ertran i Pijoan.

Contra el que s'havia dlt, el*
rebele moldean* no estan a la
darme* pregunta. Iseepto la
capital I dues olutate m6s, Unen
a lur poder tot el dletrlote de
Tampico. A mds a mils, foros a
del general robe! Estrada han
estat • punt de capturar el pre-

eldent Obregin.

PRIMITIVISME
Voleo un exemple viu i actual de la
desorientació del nostre públic alegara
en qüestions de frasee? Observeu la
sena actitud davant la companyia VC-

r Vergani.
lkscomptant l'oteen inicial de trabar que aquesta actriu és una de les
més completen que han passat de deu
anya enea pels ilustres escenaris, deixant de banda la sensacia, una tosca
terhola potser, que han causat en els
rengles lemenins el gran actor Cimara
i el gran actor Lupi. digueu-me quin
senyal d'alta comprensia artística ha
donat al /lustre públic elegant?
Cap. Obres fluixes, veres enganyifeo, han suscitat el scu entusiasme o
:laman. ; la seca aquiescencia. Per contra, divendres a la nit, va donar paleses rnostres de mal comentament da-

vant "Il pcscatori d'ombri".
Aquesta obra de Sarment no éo UlIl
obra mestra cert. Pera té una finar,
una suggestia, una inquietud que la
colioca molt per damunt de totes les
machines que ens ha fet coneixer
l'oled-1cm companyia que dirigeix
senyor Niccoclemi.
I ara vegeu! Eis algunes estones el pú!t rae distingit que l'escoltava divendres
passat al Teatre Romea va ésser
pura de manifestar sorollosament
seva discaniormitat. No ho va ter,
enlacies a Data Han-1 va aconteatar-se
ad, rumoro. sospirs i comentario a
maja veu. L'o1aini6 dann minarla resalta va imposar-se al capdavall i els
aplaudiments coronaren la mort del

prosagonista.

Pera el capteniment del públic p-a
interessar-noo, i de fet ens interessa,
de; d'un punt de vista educacional. Des
d'un punt de vista estetic. la sola cosa
interessant es el sets parer, explicit
o impEcit. escandalós as correcte.
I és evident que la rnajoria del pibite que presenciara divendres passat
pecheur d'ombre a , no admetia
Per qué?
Després de pensar - hi una estona. cree

rchra.

que el mal del nostre públic elegant és
si fa na fa el mateix mal que pateixsn
cls pública plebeus. Es !torraras haver-1m de dir: pera. tetes les excepciano que cal i qua no omento per aa
embrollar la deslió. la luye-lijas
qUat1 va al teatre, és a dir, quan no fa
el desmenjat davant les coses que pasan a l'escotara a comporta igual
igual que un públic (le petits hatiguets

menestrals.

i

Mis elan. El nostre públic distinga. com el nostre pablia vulgar. no
sap encara veme les obre; teatral; aria)
tia decarós objectivisme. Si reu sort'.r a escena un marit enganyat, ja cuita
aixa jara
dira a can landrealearrecte—. perl, si a eollocar, joia_
giniriament en el seu traba que
el personatge s'aré amb leo seves concepcions particulars sobre la matèria?
Aplaudeix. Trolm que ell mai faria
el que fa n dia el personatge?

Pratesta.

En el cas ele l'obra de Sarrnent que
ritat fou evident qm. la majoria
del públic va sentir un moviment
resalta miau el germú si tracta d'esdel ger. garriar de non la intelligancia
nut malal t. La revolta era justa—es-1u
cav formava part (la l'enlació estètica
qu s l'autor vnlia engendrar en l'esperit
del
de Eauditoril— *Pera la majoria
nostre púlale dastingit. iníantivolament,
convertí l'enlacia este ise imitivament,
tica en moda !out cose?. Es va indignar.
Nomas Drama vrrament eiviiitzat pot
arar al teatro. F.o segurament per aixes
que el teatre vist en una cris i perenne.
Llame primitiu ha d'anar al cinema dekilt o a la pantomima. alla on pugui
antracita- persanalment ess l'acció sen.
se interrompre-lhl .
No heit estat mai en un cinema de
harris bajaes ? Es Hasta-tia. Ili hanrica trabas, sises i erna. 1:1 nweimica
l'espectador primitin. Ilaurien
corn la gent insu l ta el; (atletas i aplaiideix eIrt bono; hamaca sentit la vea
estrident que avisa l'heroi (luan é;
pone de catire en un parany ("Na te'l
Bancreguis. fase et val ensarronar l").
dea sentit la inmensa cridaria, el formidable rebarnhari que acompauya la
a
ju s ticia quan persegueix el crim,
travis de valls i de muntanyes, de
de
rius i de cascades, de terrats i
carrera.
Quan acaba la pelliettla, tota la cost eso rancia esta ronca i fati g ada. me&
fatigadl. Pera complat i dehatut, as
l'ad el responsable d'agite:tes agi-

tacirms?

Caries Soldevila

a- -

EXPLOSIO EN UNA MINA

Trenta minaires morts i sis
ferits. Altres trenta sepultats
West-Erankfort (1.111inois),
28. — A conseqiihncia de l'explosiä e n. una mina han mort
frente minairem, resultant ferits greument sis mes.
Ha calgut amurallar la part
dre.la mina cm es troben sepultan( tregua mlnairee, amb
jecte d'impedir que morissin
asfixiatto---Havas.

La Política

1 BULGARIA

Full de dietari

PRONO DE 1A POLÍTICA INTERNACIONAL :-: LA
OESTIO DIMASTICA
ció en el mercal de la política
internacional. El ((o y era ,le
Kan - lanw 11;1 oblingin restiltats
que el men pote ie aprecia mol!.

Els ha obtingut no solainent
gràcies a l ' aje de certes potencies occidentals . (particularment sind lambe a la
situació econòmica favorable en
qué es troba el país. Cal dir (mines que la valida de la Bulgaria derrotada no As gaire IlléA
baixa que la de la lugoslavia victoriosa i superior a la de RomaAllra prova de la bona si-lunch', eronamica d'aquest país
es que Bulgaria está pagara les
obligacions que lt imposà
Tractat (le pau.
Basant-se en aquests bits , el
primer ministre búlgar desitja
ohtenir rotas avantatges de les
gran:4 polaneiea. Bulgaria. din
el senyor IVan-Kow, estä i . otn01111 les eures obligamans internarionals. Es pe?, danca,
que cigala complerlea toles les
estipulacions (lel 'Fractat de
Neuilly. aillnic les que representen un avantatge per a Bulgària Entre aquesles estipula_
dona, n'Id ha una en la qual
s'assegura a ltulgäria Eaecés a
la mar Egoa, i aja?) d.9 el que el
Gavern reelarna actualment. Pena el senyor Kan-Kow
enera va mas latny i raona de
/a segilent manera: Bulgaria
vnl pagar lea t•Tareeions; les
età pagant; per) pe^ fer-liso ha
de realitzar un estora superior a
In sera poteneia econinnica; sis
alarte Ii imposaren despeses innecessäries obligant - la a no
mantenir sana un rxercit atencenarti: ;wat A3, dones, que
equesta obligarin ii sia revocada i oue Bulgäria ohlinerni 01
drat l'introduir el sereed militar obli g atnri. El lector, despnst (Faix?). rompc • netra que la
qiiasliat búlgara Ins d'aaser tut
dala teme: ele eonveraes de,
I:t Conferancia .le Belgrad. f.es
duee novas realanateionallel primer minial re halgar produiren
gran jacta iel nil en el mar) polltie
de lit Palita Enlesa. Iugoslàvia,
fati ht primera d'alarmar - se dasant do la 110
a5 . 1i1 tlil del Gavera búlgar; iugoslava
no vol sentir parlar de l'ecce,/
a la mar Feraz ni del seu desig
¡rimel-1(11er el servei militar
obligatori.
1.:fl ratee motel ,I,/ greu inquietud pet • als politice, higoslaus, as l'evolucisi que experimenta aelualment. la qüestid
dinastica a Bulgärie. Durant el
Sou Onvent dictatorial, Stanthita
liski preparava metialirament i
arnh pm:anejó el destronament
de Ist Ilinasfin actual búlgara
la unió de Bulgaria amb higoslavia. Segons la nova idea, el
regne deis serbis, eroates i eslovens baria de rala, delire les
Re y es fronteros el quart element
nacional: ele. M'Ara l'S Aqiiret
representarla l'origen d'un gran
Estat p elea, d'un Estat molt palle rds guano solano ent dom na ria la 'Villa palítica deba Balcane
sind que lambe exerciria una
itt flIlinleia I . unsillPrablre a Iota
l'Europa oriental i, per ami matrix, seria tut faelor ~incoa O!)
les poll ira europea general. Mal
es realitzaria el somni dels serhin d'estar al cap ihn tots els
eslaus del Sl111 i arribar, gräreee
a aquest papen, a artioular-se
orgituirament a la vida d'Enrima.
Amh la caiguda de Stambu,
liski. caiga.; lambe -la sera idea
d'Unir Bulgaria arnb Ingoshavia•
Ele somnis del serbia experimentaren tul cop molt dolorós.
Bolsee tenen rafe eis que preteotra que la caiguda del dictador
billgar sigui la "derrota" mea
torta que eta serbia hagin
(Ir Carahament die la guerra enea. Aquesta "derrota". encara es fa mes gran si es tä en
consideració que Fex-sueeesSor

de la corona ha tornat a Bulgäria fa pees (lies i que alli s'espera lambe la tornada de l'exrei Ferran. El tren de la dinastia búlgara rebela, dones, dos
nous puntals, i abre( no pot esser galre agradable als politice

La paraula cavaller, si no
m'erro
¡ em penso que.
:n'erro i tots els lectors esteran d'acord — s'aplica a una
persona afavorida per les virtuts de la generositat, de la
dignara, el propi reepeele i el
respecte dels altres. Es diu:
"Fulano Do tot un cavaller";
no es (lira, per exemple; cavaller a un arar, a un sarauista
n a un cap de trons. lli ha
fa una mica massa extensiva
aquesta par palla. Un amie nos-

tre, quo abans venia a l'Ateneu
després de dinar, i que ara fa

mota temps que no ve, tenia
el vici o el costum d'interrompre aquella mica d'olla que es
fa entre amics, amb aquestes
"Cavallers! Cavaparaules:
llers Impròpies, completament impròpies del cae, i no
perque els que ens reuníem

deixessim d'ésser persones de-

•

cente.

U.V RON RECORD
Ilem rebut uno tarja de les que foren rcpartides a Lleyda amb motiu de
la inauguracid del "Campo escolar",
el dia solemne del sant del reí Alfono XIII. Aquesta tarja, encapotada
amb d tito! "Indiluto usurera! y ticnico de Ljrida". Ilueis en una cara
el (-colegid "Himno o la bandera", ,ie
Siaesio Delgado, i a l'altea el seqüent

Algun president de Jocs Florals, o de Centre Excursionista, eta començar el discurs,
tambd acosturna a dir: • "Dames i caaallers". Les dames,
no dir0 que a totes o a gairebe toles no els escaigui aquest
nom, per?, entre els qualificats
de cavallers, a mes a mes que
majoria no seden aliar a cavall, n'hi ha molts que són
escanya-pobres i jueus consagrats.
Perque cavaller, segons
paraula. vol dir aquell que va
a cavall: abans, en els temps
medieval:, tota persona que
tenia quatre quartets es compreve un cavall i unes armes,
per atoar a caçar i anar a matar moros. I el que no tenia

"HIMNO A LA FIESTA DEL

ARBOL
(Música de la Marcha Real eipAola)
Fiesta del juba l

ce fiesta de alegría,
venid campal/croe
tal fiesta a celebrar;
sea su sombra
benéfica a todos
Viva España y el Campo escolar!
Hoy que es el santo
de nuestro Rey augusto
sea norma y guía
de nuestro patrio ardor;
;Viva la fiesta
que a todos nos honra!
; Viva el arao l que aquí 52 plantó!"

guatee quartet. era el que no
era cavaller, el que no podia
comprar-se el cavall, i no tenia
altre remei que anar a cavall
de les canses i fer-se passar
gana menjánt mitin dotzena de
trunifee esealivades.
De cavallers en aquelles Apoques n'hi havia de molles menee. El sol fet de tenir un eavale no era cap patent de no-

Mesa de cor, de probitat, de
dignitat i totes les anees viruts. Hi havia ravallers perfeetament bergante i poca-penes. i desgavellats per tols els
vic ies. Pede naturalment. Vallar a eavaill donava una celda
superioritat sobre el que anava a peu, i cono que d'anar a
cava! l i fer córror les armes,

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN-

SURA MILITAR
PROGRAMES QUE S'ESFUMEN
despe.'s
El Correo Catalan
reprodu je la noticia que (asegura que
"els laboristcs no podran aplicar Ilur
programa", afegeix el segiient comentari :
"No es turevo el caso. Nosotros conocemos esbozos de programas que se
hm esfumado completamente a los cuatro meses de anunciados. Sc han cafumado y han sida sustituidos por ideales opuestno diametralmente.
"; Para que uno se fíe de promesas!"
DIPC'TAT QUE RENUNCIA
Sentbra que ha renuncias el cirrec de
dipulat provincial. pal qua( fou 'tome.
I • 1It receniment, el senyar DOM5,114.0
Serl . president del Fonicut del Treball

ofensives i defensives, sempre
en plovia un benefici, si mes no
hnnorific. el eavalller era considerat coto Celement millnret
dintre els hornee d'aquella época. -Les literatures del Renaixement van inflar cl prestigi
(1015 eavallers. 1 alguns cavaHers famosos de la història i
de la 'llegenda arribaren ae esser hernie i sants de la mes
grau imporläncia.
Els eavallers s'aliaren pas s ejant pel món. fine que s'inventaren eis pantalone llargs i les
americanes i aquesta mena d'abillament comú a lotes les otease:3 encinte, va ennfandre les
apariéneies del noble i del plebes', del cavaller i deri que amiva a cavall de les eames. lerre

Nacional.

LLIBRE D'HONOR
El Llibre d'honor de l'Escota Indus"
•
trial de Terrassa

hi deirá
emites el simple rector de la Unirersi.
tat, doctor .1fartinej, IIIICS paraides que
etts complaguérem si reproduje.

Dareerament salivar delcuat da'

quell Partit.
eserit:

"El Exciu. seiaor Comisario Regio.
el Sr. Director y Profesores de esta
Escuel 5 merecen "bien de la Patria"
(espaeola) por su labor admirable. La
visita me ha dejado una impresión
gratisima, que me propongo transmitir a la Superioridad.—Tarrasa, 24 sie
enero 102 4. —Jorge Vil/amides, Dele.
gado Gubernativo en este Partido Judicial."
PERIODIC .11ULTAT
L'autoritat militar ha imposat una
malta al periädlic Cranica Social, de
l'crrassa, per ¡sanee publicas tul ¿‚sedira! taxat pa censor.
'
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Craebvia, gener,

Pernee Pie,., da imane Iii lee peses.

CAVALLS 1 CAVALLERS

INDEX DE LA GASETA
31 U N ICI PA L
El Rutila( oficial de l'Ajuntament
de Barcelona corresportent al 31 de
demudar —sortit ara de poc—conti tos
hidra general corresponent as l'any
1923. Separadament hi sin anotades
les actuacions de l'Ajuntament anterior i de l'actual. Aquesta distinció
feta no solament en guata al lloc que
ocupen dins ¡'índex, sitió per l'idioma.
L'actitaci6 del claree,. Ajuntament clec! (Husada en catali; la de Jacfin CO
hass!, en espanyol.
LA JUNTA DE I:EXPOSICIO
Encara que oficialment no se n'ha
dit res, sabem per persona que pot estar ben informada que el senyor Albees Fontana, elenit per formar part
de la Junta de l'Exposició de Barcelona. 'amper no ha VelyIlt acceptar
aquest cierne.

D'ençà de la caigtela de Martíaquell protector del bolxevieme agrete, Bulgària ha fet
progressos de gran significa-
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malgrat aquesta confusió, ele
que vetHaven pel prestigi de la
pareada. inventaren les calces
i les botes de asuntar. i Canas'

cavall es va convertir' en un
esport o be e/1 una cosa purament utiilitària, L' è poca de l'esport del eavall es l'epoca en
qué floriren meravellosament
les careares de eavalls; la literatura i les arte plästiques
irlelaeltiradreenleasqueealillaaquecso.sasie
botes de cuiro i solo eavalls "pur
.sang; es l' è poca que Tobt ni es-.

erivia "Atta Karanine" i largas
juntava aquella cavalls amis les
potes estirados i aquells jockeys pelicolors.
tia moda ha anat minvant,
perú encara a lotes lee chilate europees que s'estimen, es
(lene imporläncia a l'anal- a eavalit; en les gratis avingutles i

passeigs craquestes eiütats hi
ha encara el tros d'espai desfinal al pas alele cavallers.
A un s'Ita perdut el costum
gairebe en absolut, es a Barcelona. Ahans, i aixe envara es
del meu record, es veien pel
passeig de Gräcia alguns personatges que finten la trara
dalt d'un magrafic animal de
qualrs potes. Avui din les "motos" i aquests antornbbils haratels, han mort en absolut tot

l'instint cavalleresc del jovent,
per fer-hi néixer aquesta paseió exagerada per una cosa tan
pudent i tan escandalosa eom
és un motor de benzina.
Avut dia l'anotó al

que encara As viva a Londres i
a Amsterdam, i a Berlín i a
Parle, a la nostra ha desapa-

regut, del tot; i aixe, diguin el
que vulguin, es una cosa tris-,
la. Triste des del punt de Vista estetic, perquè un bon earail i un borne que el sàpiga
dominar, són coses que fan boe
nic i sempre faran bonic, i trisdes del punt de vista
moral.

No hi ha dubte que la pera
Nn
sana que domina un cavaill, que
se sent en contacte amb una
bestia noble i poderosa i tí/recula, i que amb la gràcia de
saber-li estirar la boca i apra.

tar-li ela flanes, ta fa segute
i la fa obeir e/:un un enyete
que a més a més, el fet d'anar •

una mica mes enlairat que la
g ent que va a peu, la part una
mica teatral. la part una mica
de fatxenda, harrejada amb
port noble 1 viril, ni hi ha dube
te que toles aquestes coses
juntes donen a l'indiVidu 'un
cert aire francament "cavalleresc", una manera de satisfer,
se — banal, infantil si vceeumol l diferent de la d'aquel l que
s'eslh firat, estirat gairebe ajagut dintre una mena de gàbia
de Brama am19 redes. que 'len.
ea fum i pudor pel darrera , que
sena una música infernal,
que va a una velocitat franca-.
ment melosa, i que el que
guia loa (l'estar subjecte a tole
la complicació interna de la
mäquina , amb un odi per als
que van a peu, i l'obliguen a
anar mas a poc a poc, etc... El
que es dedica a aquesta mena
d'esport, podrà sentir tot el
que vulgui, menys aquella cosa "cavalleresca" d'anar a revele anote un moeiment restase,
i pausat, arnb tota l'aureola
teatral, de les botes de mune
lar i do la bestia Oieelhana
lampa.

Aneu a saber si, positiva,
ment. Vanar a cavall, a mes a

més de la part bona per a la sa a
litt del ros. dama aquesta gris-

eia generosa i desinteressada
que no dóna un "Citroen" o

unEu"Ford",
"d 'Ors, en unes 'Con,
verses d'Octavi de Romeu". que
fe m'ye publicà al -bia Gräfi-

ro". "Converses que dit amb

percha no vallen gran cosa. .recordo qua tposava ea boca

te"Oelavi de Romeu" una cosa
que semblava grotesca i
drene pele) que en el fons del
fens tenia una certa gràcia.
Hi havia en les "Converses"
tina Duquessa o Marquesa qpe
preguntava a Octavi de Romeu,
si aresturnava a fer carita!, 1
Oetavi de Ronieu contestava a
aquella dama: "Jo nomes faig
caritat queso vaig a cavall",
passible que en la imaginar'

Oalavi sie Rutilan i en molts
d'anar a caaquest
sal), de sentir-se "cavaller",
despertes la vilera de la generositat, d'una y erta grandesa
d'Anima. i que alesltores se sentit 'el decir de "ter cardal",
(l'estimar, de donar i Murar-se

noblement.

'De totes aquestes divaga»
cions. san dedeuix que es una
veritable desgràcia. que en la
riostra societat i en la nostra

Barcelona estimada, sama( perdut gran-A(4 per connelet el conlutos i refleje d'altar a cavan:
es una llàstima quo al nostre
passeig de Gracia no hi liagi
aquell rengle de terna estribada amis una mira d'herba, que
PC VCll a tole els gratis pas-,
seise eivititzats del mete on
encara uns quants "cavallers"
poden fluir lit g rärie personal
i el Ito i el millor de les seves
quaders.

Molts senyors que tenen atta
tomehil, i que si els demaneu
tina miseria per a una obra geacrosa 113 contesten arroncant
les espatIles. potser si en connotes de deixar-se arrossegar pele
neumättee mnntreeln una mica
a cavall, serien una mica "cae
valiere". Això és clar que sena-

peró
penseu que queso es din "cavaVer" a un home digne. noble
generes. alguna cosa s'hi deu
pescar tot anant a cavan.
1 que consti que en escriure
aqueeles ratfles no pretenc ti-.
rar l'aigua al meu nonti, perque
jo no set negociant de eavatts,
1 encara que no em disgustaria muntar i fer el ?atienda,
per desgräeia nieta només una
bla exagerat i de broma,

sola negada he anat a cavall

d'una mulo, guiat per un tragi.
ner borni, ja fa molts suyo.
. res:
test 7mi per aquellas ler
se q ues i pelades de ,Solectqa.
jeeei) 11n411 4IW
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Semana amb . balsa de

les valencianes Nord 5 i-nlig-erneSe3 amb poc seny i justicia-perä
arel, .ja passant a les catalanes cartzr.es al tipa: d'emissiä-95 per us oi els Alacants 6 per too de la si:de
G que, coto prev¿:iem, van pujantcs fan a 10575.
De rikicaul ; velem fer durant
sctmana iones partides en els del
4 Per loo de la serie 1). al Canvi fix
de 70, collocaciit que fa 1C/IMS va sor.
/hit d'un roca, prolund de /3 Companyia.
E12. Andalusos 4 i rnig. dits
Itadtila " avancen tru:s de mig entcr, i
poc menys ole mig (luce cls ferrocarrils de Cataiun ,- a del 5 per loo.
L'esniercanicnt del corrent tic diner propi de l'epoca, enguany, mes
que mai, s'lla prontmCial a favor d'Obligacions carrilercs. lo qual cosa
vol pas dir que no n'aprofitin alguna
vena les industrials, que ett general
falta eis fria, tot i vivint con/ vivirn
CO ensi CFCMissions.
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fi de mes, Nords i Alacants

a canvi fix,.avorrint-se. Les acciono
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CARVI DE L'OR

OBLIGACIONS
FERROCARRILS

ments ilel

rendes d'Estat. Unes series amb
tres perd mig enter l'Interior, i un
(luan l'Amortitzable.
El sn.s castigat l'Exterior, el
qua t , en les sèries //entes abandona
0 . 65. al be en les grosses nornes de
11 . 30. Pot considerar-se excessiva la
diferència que hi ha arribat a barer
de 1m unes . a les altres, que es tant
co111.3 entei s a favor, naturalment,
dc j.,."5 de poc nominal.
Les Obligacions de la .Mancomunitat de Catalunya, que iins a mitja
sellnana sostinguercn la reacció a 73,
vair c-ure sorollosament, i sense defensa. a 7023. Mor i avui milloraren
cotització: ahir a 71, i avui de 71 a
71 . 50. Abans de la darrera wiguda
GS'25, els canvi normals en les
llancomunitats, anteriOnllc111 a la
segona rneitat ìe l'any passat. eren
de 72 a 74. Sostenir el Crèdit de la
Mancomunitat ens atiar cosa digna, .
apassionadament desapassionada i
clarivident per al denla.
Quelcom han fltrixejat els Municipis: un promedi d'un quart cii les
dicerses sèries, Jmmôbils, veré, a
96 . 65 eh del 6 per roo de Pany 1921,
i excepcionalenent millorat, a 82, eis
Bono de la Reforma.
Per puja franca la (le les Obligacions de ferrocarrils del 3 per Ion:
puja noMolt marcada de canvis, per411.1(.1 cl. rendiments s'aprimen, però
si de contentament. L'esquer de
tinta amortilzaciú fa aquests %-alOrsi no és pas certament descobriment
(l'ara, 1,1116 ja d'alguns anys Enreragelosament familiar9.
Dels grupo d'abres series i
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Regna nuç s ammació que a b a ns d'aliir.
Moroso.
Segueix ene:limada lift venda (Vaques( gra. Les peques que es pgrlen a cap són de poca importancia. El orca
no obsta ril no defalleix.
SPats. - Les poques caer; les que /ti ha de l'interior confinara a .nreus alto.
Urdls. - Es 1101011 Inés ttfertes que dies envera a preus mes alts.
Els d e mes generes segueixen igual,

numenge, 27 de gener

hA AUDIMREAT

CULTURA
t110119113
•
IDNIVEEWPAT DE BARCELONA
En' RiehreEP'ulggnrigner i 11°-

.

meu 4 40144eitat , establir i dirigir 'un eolegi te oficial de
*primerarensenyancei, per a nois.
en atianes,ta dula( , carrer do
Muntaner, -103.

Na'llannila Martínez i Olive ros, per. a • noies,.- al- carrer del
Consolal.-2. • —
Na Maria L'oyeres i Ferrer,
- . un per a noies al correr del
Mar gBarcelonetal .
Na.:.Fraticisea Tetes i Validoseres: un per a ocies al carrer
Santald, 33. Na Francisca Sau-•
ret i Blanc, un per a notes, al
carter de Robador, t. En Sal•Nador..Torra 1 Manuela, un per
a nois al carter (le Sans. '137.
En Serati Besalú i Estrada. un
per a ,nois ni carrer Gayarrr,
número 20. En Baltasar Mininata i Español, un per a nois
al catrer Anglesola, .12. En Gil

sERvEl. 4E1 EoRoL9wc DE CA TALUNY A

CRONICA JUDICIARIA
VISTA D'UN INCIDENT D'OPOSICIO AL CONVENI DEL RANO
DE BARCELONA I ELS SEUS

CREDITORS
EXPECTACIO
Ahir tarda i amb mota./ de la vista
de Eincident croposició esmentat, va
compareixer davant de la sida del
Tribunal Industrial, lloc on devia celebrar-se, gran quantitat de púhlic, i
presa en consideració Eassistencia, el
jutge, senyor Caplin, va suspendre la
vista, perque tingués lloc a la secció
primera del Criminal, sala de majure proporcions.
En el palie hi havia la naturalissió, abundant-h i eis cretea expectaci
ditors del Banc, els quals ja abans
de començar la vista promovien forts
aldarulls, com a conscqüen cia de les
discussions acaloradas.

bie

ifeiner de 1924

i. SITUACIO antosteitta GENERAL
A LES 7 DEL MA'ZI. (Observecions d'Europa,
Nord d'Africa 1 l'Atläntic, retad« per telegrafie sea.

e fils):
A les costes tangerines hi ha un minina baromeríe, produint temporals i pluges a Andalusia i g
'cstret de Gibraltar. A la resta del continent enroma dominen pressions altes, produint fortes boirales, particularment a Alemanya.

•

a. ESTAT DEL TIPS A CATALUNYA A
LES VUIT DEL BATI. (Observacions th,la
Xarxa Meteorológica Catalana, comunicadas per te»ion):
El cel és núvol i boirós a Lieyda i regló costera,
i seré a la resta de Catalunya. Els vents aún molt
fluixos i les temperatures han baixat lleugerament.
La mínima a Puigcerdä ha estat de 3 grane sota

zero.
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EL PR E U DE LES REVISTES

VAIXELLS DE GUEgkik
•
ANGLESOS
El dia 7 del mes que ve vit
sial
nortre per una esquadreta de yet

Sr. Director:
D'un quant temps ençà renaix esponerosa la florida de revistes catalanes. Ho celebrern, tota segada que
ultra suplir els vells i contagiosos
papers que fins ara tenien un lloc a

pediners anglesos, integrada per
unitats -1-1. 16", "D. /9", 'I:).

ens diran més bellament
i amb m6s amor allò que hi hagi
d'interès per a nosaltres, i amb mas

cada casa,

i "D. 68". i el vaixell transport
vcrary", procedente de Gibraltar
Aquests vaixells formen part de
flcta de l'ACantici. i els comare

serenor i justesa pudran comentar
les nostres coses'.
L'objecte d'aquestes ratlles és de
fer algunes consideracions sobre els
preus a que es venen avui les publicacions catalanes, especialment les
revistes.
Avui no tenirn cap revista mitjanament illustrada que es vengui a un
preu econòmic i popular, a l'abast de
tothorn. Això fa que el tiratge sigui
reduit, car només n'adquiriran els escriptor que més o menys directament
hi conaboren i une quants senyors
i empleats de gust i arnb un bon sou.
Naturalment que el poc tiratge obliga a l'editor a fixar un preu bon acä:
desproporcionat. pera si aquest editor comptés amb la base d'una bona tirada, segurament que rebaixaria el cost. Perd precisament, aquí
esté la cosa: l'editor, de bell antuvi,
fa els seus cälculs comptant amb una
petita tirada, i partint d'aquesta base el preu no podrá ésser mai barat.
Jo suposo que l'editar. en fer els seus
càlculs, ignora la influencia del factor car de vendre la publicada a un preu o a un altre el tiratge augmenta o disminueix notablement.
Cal que les revistes es venguin a
preus més baixos, ja que això es
compensa amb el major tiratge que
s'obte, i d'aquesta manera la llevar
estarà mes ben sembrada i donara
millors fruits.
Pau Guimet

centralmiral Mr. C. H. Baird,

bablement, seran amarrats, de popa,
mol! de Barcelona. Romandran
setmana en aigties del nostre pe t.
tinf després per continuar Ilur ya
dr präctiques.

Vaixells anti.

COMENÇA
TARRAGONA ,
Prop de les cine, va començar-se la
fiale dia C6 ele 41:4/4 /VA e
ere rs e
vista pública, presid int el jutge, se8 4.,is
nyor Caplin. Ilegint un resum dels
*Morella
Andrés,
En Domènec Booriguez
antes l'eficial criminalist a del jutjat
un per a nois al carrer del Gui- de l'Audiència senyor Badal.
mudó% En Lbs 3Iari MontserNo assistint a la vista el senyor
3. VENTE SUPERIORS A BARCELLONA (Sondatges de l'atmósfera ilion a les 7 del atad):
rat. un per a nois a la barriada fiscal, el senyor jutge concedeix
250, 500.
Altitud, metres:
de Casa Antúnez, i Na Comen- paraula a l'advocat senyor Bertran
Direcci6:
N. S.
c i d Martí i Padrol, un por a i Musito, representa nt de la ComVelocitat metzes per segon:
1.
noies a Sant Andreu de la panyia de Trainvies, un dels impugPlató de núvols, a 769 metres. Strato-cúmuls.
Barca.
nadors del conveni.
— Ha estat desestimat amb
El senyor 13ertran i Musitu comen03SERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
-- data dell 24 de novembre la ins- ça el ama informe exposant posiciú
Horca d'observació: 7, 23 i 23 horas
tancia d'En Joan i Sd- de la seva representada en lancident
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 766's, 7701, 771. Termòmetre set: 88. —
eles, el qual denianava que en present, i en el qual sollidta la tleTernaimetre humit: 78, lo, 75. — Humitat (centessimes de saturada): 86, 64. 70. — Direcció del ve
tocar-li el toro de nomenament, claració de nullitat
laute d'aptolit: N., SSW., NNW. — Velocitat del vent en met res per segon: 1, 3, 2. — Estat del cel: quasi tapar,
Ii fos concedida la residencia vació del conveni
st
nnvolos. — Classe de núvols: strats-cúmuls; clismuls-nimbus; fracto-strats.
i la Eaute
a Baleare.
Temperatures extremes a l'ombra
solvencia provisional del 13anc de
Avui. a les cinc de la lar- Barcelona, substituint-l o pel d'insolMaxima: 138. — Mínima: 7. — Mínima arran de terra: 68. — Oscillacia terrnometrica: 613. —
da, a la Residencia„d'Estudiants vencia definitiva, anib els pronunTemperatura mitja: 104. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
de l'Escota Normal de Mestres ciaments conveniente perque dc part
dia de la data: on milimetres. — Recorregut del veril en igual temps: 47 quilòmetres. — Observacions
de -Barcelona, el professor de deis consellers es facha els afiançaparticulars: calitja.
Pedagogia (le resmentat centre,
e•nn••••n••
)
.
,
desenyor Alexandre de Tudela, ments • dcguts de la seva gesta
del
cas.
ats
purant-se les responsabilit
, donara una conferencia, desenTot contribueix, segons expressa
Justifica la seva representada, i acLa manera de dur l'acció, en un En
, rotllant el tema: "De les lectusentit agre i desesperat, en un sentit
Teatre
res pedagOgiques com a guía en tuada> en l'expedida de auspensió de el senvor Bertran i Musitu, a propagaments, en virtut del dret que as- nuncia-t. -se per la nullitat del balanç
tan poc de teatre convencional, pera
mort
l'educació del sentiment".
de comerç, i per lo- aprovat.
al mateix temps seine ter escaraialls,
Ahir fou profusa/1mM repar- scnyala eldeCodi
El distfngit i popular primer
ROMEA.—Companyia
Niccodcl'actiu
i
pasdefensar
els
intercssos
ni
escenes
Fa
un
estudi
violentes,
procurant
que
la
bligació
totida entre els estudiants de
actor que, darreranient eneyara.
mi. "le pescatore d'ontbre", de
apunti lleument en la boca i havia estrenat al Tívoli "Doña
les les Facultats el segilent ma- de la Companyia Tramvies, que siu del balanç aprovat, fent ressaltar les partides vicioses que
en el gest dels personatges, dóna a I'ratieisquita", va deivar d'extsJcad. Sarinent.
patrocina.
nifest:
Creu oportú desfer les manifesta- consignen, i les extralimitacions en
Fora d'aquella interessant Hambre- tota l'obra una qualitat excellent, una
Ezstaidiants: Tenin l'honor de
tir la nit del divendres, desfer-os saber que s'ha consti- cions injurioses que s'han pronun- cls pagaments posteriors a la data gada de "La Figlia di Iodo", ja co- tebior noblement at.umana,, un gust prds d'una ràpida malaltia.
ncguda des de fa uralt de temps, la d'intelligencia i d'art veritable.
tuit la Federad() Catalana d'Es- ciat voltant de la seva interven- de suspensió.
Si be en el s darrers anys naL'estudi Inés impressionant per al companyia Niceodemi, atnb el seu reL'actor Luigi Cimara va fcr una via a trat molt en la comenta.
tudiante CatMies, amb domici- ció, en la qual feia refertimcia a qué
la Companyia de Tramvies volia ob- públic es el del conceni en si, que pertori italiä, no ens ha satitfet. Hein creaca5 meeavellosa del papar de "pesEn Giiell havia comer-real a poli a la , nostra ciutat.
La entitat naixent té un cat- tenir un tracte de favor del Baue el reducix a una cosa buida i gens anotat, des de fa uns quants dies, la cador d'ombres"; una creació tan fi- pul:trazar el seu nona en la sarBarcelona,
i
labra,
que
suposava
satisfacuiria
per
als
creditors.
Asnostra admiració, el *lustre entusias- na i tan ponderada, que peques vegasuela. havent aconseguit èxits
re esseneialment professional, de
'
auals
n
dun
me per aquesta companyia; hem can- des hem sentir al teatre una emoció sorollosos.
i corra que tanmateix la profes- el mail de portar a la fallida del scnyalant uns beneficie
Bare
que
va
a
semblant.
per
cent
per
al
dcu
sic') nostra és watt l'estat prepa- Banc.
tat les g:ac:es de Vera Vergarti, la
tItimament la veu li maneaRespecte al tracte de favor no sols crear-se, Sane Comercial de Bar- ciència de Ruggero Lupi, el talent i
Vera Vcrgani, extraordinaria com Va, i per això. al Tívoli. recitaratori de l'estudi per poder arla
aura
dc
404
an3.s
sempre.
dedueix
,,rebutja,
sitió
que
maratesta
que
celona,
ribar mes tard a l'aceró intel- el
Einstint de Luigi Cimara, i hem jet
va alguns dele cantables del pape- necessaris per liciaugament del deu- curt encara; aquests excellents actor,-,
per de "Don i3latias".
le ctual. ' dedgenl, Per mitgl• de ce prora justificaria ni la mes
S.
les Associacions que integren tila atenció a qualsevulla proposició te que li representarían eis creditors aquesta companyia, silo mereix tot.
La nova de la seva mort va
Banc
per
part
de
la
Companyia
l'espede
l'antic
Barra
de
Barcelona.
sintetitzar
del
.
sincer rondo' a tots ele
causar
Peró les obres representades no estan
la Federació
Creu que en l'aprovació del con. a l'altura de la cmipanyia. Niccodeque Phavien traclat o solament
TEATRE APOLO
rit collectiu academie i servir representada; i amb reicrencia a la
admirat. puix gaudia de gened'in. truenents1 de eollaboració declarada, de fallida afirma que no veni Id ha hagut confabulacia entre rni, autor habilissim, gran home de
eittuslUstes dels ha estat mai dernanada, pero crcu cliferents creditors i el Banc, que teatre, pulsen ulm fet una nuca masSegons anuncien els cartells, ja rals simpaties. L'empresa i la
adequats
eis elements sincerament que als creditors ele: in- l'invalida, demostrant-ho a basta- sa de presentar obres scves i obres se- atabades les obres ordenades per companyia dol Poliorama es
Claustres
proposen tributar. amb motin
teressa per un igual aquella declara- mena
propulsors de la cultura.
ves. Leb obres de Niceodemi no les l'autoritat i que fan que el teatre redel seu enterranient (que s'eEs refereix a la Banca barceloniInteiai lotes les condicions de seguMolt s'ha fet ja, degut a l' es- da que l'aprovació del conveni en la
fa un qualsevol. pero a nosaltres
forç' individual de benemérita forma aprovada, per esser igualment na favorable al conveni, nevó en ella ens emocionen ni ens daten res de !kan. retal, diniarts vinent recomençara la fectuara itquost matt. a les orala
de
inals
seus
re!. tira darror homenatge al
Ciència
i
tenen una remarcable influencia els
ruinosa i desfavorable
apòstols de la
Les altres obres —escassissimes —de temporada que hagué d'interromque en vida fou sempre un bola
Banc de Barcelona.
conseNers
pre's a conseqüència de l'accident
i per les nostres illus- tcressos.
teatre italiä. Ilevat dels -Se; persaactor i excellent company.
tres Corporacions locals.
Per part del Baue de Barcelona
1 fineix el neu brillantissim inforque hont sap.
naggi", del Pirandello, cstan a l'al
E. P. D.
poc pels que ocupen el Poder i en profit únic i exclusiu dele seus me dient que en contra d'ells vol ai- tura de les de Niccodemi, si no és
A
la
tarda
es
representará
"Nuevo
tenen la màxima obligad() i consellers i administradors, s'ha ex- xecar-se el fantasma d'una rnajoria que encara no hi arriben.
Mundo",
i
a
la
nit,
"El
Dictador",
menys encara per la massa
plotat en totes ocasioils i a faeor de creditors, desquarterant-la, i l'aEn canvr. amb aquesta aportada del cantat per En Sagi-Barba si, com
de l'aprovació del present conveni, pellada sentimental d'un alteres paciaj. .
teatre franci:s actual, que es diu "Le és d'esperar, esta ja totalment restaSony confessional catalics i l'augment de l'interès palie, quan blic.
Pecheur d'ombres", d'En Sarment, blert de la arma indisposició que l'ha
N
creiem tenir en l'Evangeli l'efi- aquest únicament pðt reeixir en cas
El que exigeix l'alteres públic— sembla que una merla d'aire fresc cus
ciencia suma per a tota actua- d'efectivitat de les responsabilitats afirtna—es que l'estalvi barceloni reireseava els mamona cansats de res- tingut allunyat de l'escena aquests
dies passats.
d() social.
de justicia.
torni tenir en la llei i en la justicia pirar tata unifica tant truc i tant poTEATRE ROMEA. — Després de
Eis nostres fine: cultura,
Defensa la licitud de la cessie, de una coniiança que ha perdut, por- drimener teatral.
PARROQUIA DELS SANTS
educació integral mitjaneant la crédits, i alludint al Iletrat del Raume tant-lo retraiment, i perque aixü
L'obra de Sarment es una reacció la seva brillant actuació, s'acomiadarà
JUST I PASTOR
religa:), no reconeixen Hmits, de Barcelo»a, senyor Carncr, rete- ungid assolir-se no pot ésser d'altea contra aqrrest traure de boulevard, del nostre púbiic, amb lea iuncions
L'Associació del Via-Crucis Perfronteres, nT ra.ees. Menys en- reis que fa molts anys va sentir-li manera que fent justicia, i exigint la aquest Ilefiscós teatre jueu. d'adulte- danta diumenge, la celebrada cormajacta i Vivent, eetablerta canónicacara han d'esser solmesos a dir al teatro Principal, de Barcelo- depuració de les responsabilitats
ris, de problemes immorals ensucrats, nyia italiana de Dadas Niccodenti. repartidismes politice. La mani- na, en una reunió d'afectats per la
ment en aquesta esglesia parroquial,
fa: dele motoristes i de les grane presentan: 'en la sessió de les sis la
per
a
'tiendes
contingudes
en
l'afta
.
del
festaciG abreviada dele postres suspensió tle pagaments de la Comfamosa obra "L'ombra", en la qual la es complau en comunicar als seus
"cocottes".
13anc
de
Barcelona.
fins i norma d'actuaciú, panyia dc F. C: que era necessària
orillen; artista Vera Vergani dernostra fidels que el pietós exercici del V:a."El pescador d'ombres" no direm
Confia en Déu i creu que la justila dona el nostre lema: "Eides la intervenció del poder púlale per
una vegada més el prestigi artistic de Crucis es practicara en la forma
que sigui una obra perfecta. una cosa
unta
Iltuninositat,
cia
voldrà
portar
27, quart dimitenselenita libertas".
evitar aquella vergonya.
genial. ni enlItternadorament nona. Es qué ve precedit. i a la nit es po- acostutuada el dia
Tenim fundades ja l'AssociaLamenta que no assisteixi el re- que semblava apagada, al voltant da- traCta d'un teatre sobri i auster. de- sarä en escena "11 refugio". ambdues ge del present mes, a dos quarts de
voluminosos.
du
autes
quells
.
set dc la tarda. immediatament des- cid d'Estudiants Gatidies
presentant del ministeri públie, i
mocions contingudes, net de "litera- originals del senyor Niceodemi, direcs
Balxillerat, filosofia i Dret, ; creu que això sols pot obeir a insEl senyor Bertrad va rebre aplaudíprés de resat el Sant Rosari.
tura". trapcSta "literatura" banal a tu: de la companyia.
la de Medicina, i esperem que truccions superiors, que no vol ni ju- ments en fin:Ansiar.
En la Sessió d'un quart de quatre,
la manera de Bernstein, on, amb Eenaviat establirem els ilustres ür- dicar.
PELEGRINACIO A TERRA
de complaure a gran nombre de
Lvadsocat de l'abre creditor oposi- galivifa de dir COSeS transcendentals,
gans en els nitres eentres doSANTA I ROMA
petits espectadora es representarà per
I.k
or
Bernades,
En
EranEntra
en
la
considerada
de
cionista,
sena
es
deixa
anar
una
filosoiia
folleti. cena, per tal de fotntar lols de suspensió de largamente i repta
la cornpanyia catalana i per última veAizcorbe, va adherir-se a les nesca i barata.
Quants desitgikt consultes sobre
junts la Federacia, Catalana eacia en el cas d'antes, come:te:1M ceec
gada en dia fesliu. el tradicional es- les condicions d'aquesta pelegrinamanifestacions del senyor Bertran.
L'obra do Sannent ¿V5 de la mateixa
d'Estudiants Catidiaa, la qual
pectacle "Els pastorets", essent
per fixar-se en Eactuació deis interA un quart de nou el tutete va sus-Miehel Aucla:e",
tendrneia
cid organitzada 1111 Caphol d'Aragó
. es, complau en testimoniar als
dolços nens i nenes que de l'Orde de Cavallers del Sant Senace illustres Olaustiies de pro- ventors, perO abans Ira de fer cons- Liendre la vista, per reprendre-la a les Vildrac, aquella tendencia de cl.-auna quiste anthrespectacle,
Sants
Reis
pels
as:Lstiran a
recollit, de passió dita a mitja ven.
tullere, poden dirigir-se als centres
fessors el Set' 111(23 afeetiriís• res- tar, d'una manera explícita, el gran deu de la
d'Or lana
dinscripcia que s'han establert
pecte, a les altres associaeion$ nombre de dificultats que li han sorA la surtida el pablic va aplaudir d'aezió velada i en tu menor. PerZt
el drama de Sarment surt del to triseseolarss‘una germanfvola salu- git en la tramitada judicial, luyera el senyor Bertran i Musitu.
COLISEU. — "Leonivocació duna Barcelona, residencia de l'Orde de
tament vulgar i descolora i agafa un mare" s'estrenará aquesta tarda en la Nostra Dona de Pompeia, Gran Via
fer l'estudi de la suspensa:, per
Unió, i als estudiaras tots l'exargurnent suggestiu, d'un aire modereitesió del nostre afecte i una mitjà de pros es que no li han esta Ola
ansia especial. Es una foemasa pelli- Diagonal, 450, "La Hormiga de
nissim i inquietaat.
Oro". plaea (le Santa Anna, 26, i
exeitacid perque vinguin a for- facilitades, perd, les moltes vegades
cula del Programa Ajuria. interpretada
El cas de -Le Pechera- d'ombrcs" és
mar part dels nostres rengles, que va requerir-les.
per la formosa artista Dorothy Dal- Editorial Poliglota, Petritxol, 8.
malaltia
que
sofreix
una
el d'un jnve
en be de la Cultura deis seus
En termes generals i a EanalitSi alguna de les consultes no poton, artisat de la qual tenim grats repropis interesssos i de la seva zar la consideració, lentitud i benvoEl comerciant Joan Sallent anava nerviosa forta, una mena d'amnesia, atarás. En aguaita pellicula está sublim gués essen contestada als estuentats
per
un
sotrac
sentimental,
produida
soformació per a les tasques
lença tinguda per als conscHers i ad- ea un carro 'tarta ja diverses mercacom de costum, i no dubtem que aie- centres, el senyor secretad (Id Cocials que en un bell esdevenidor ministradors del flaue de Barcelona acrics. i en ésser a la carretera de Ri- tx: r un amor no correspost. 1 ve't girä una altre èxit als molts que ja ha mite passarà al domicili das interesgenaquí
que
aquest
desgraciat
té
un
per part deis interventors—element bes li • sortircn tres homes, rubant-li
sats.
els han d'ésser confiades.
aconseguit.
mà mes gran que ell, un xicot fort
tècnic de capacitada i auxili per al
"CERVANTOLOGIA"
tot el que portava.
i
treballador,
i
una
mare
exceHent
444,.....444~44444444+6444444.604+444.444444e4ees
A carrec dEn Joan Givanel i Mas jutjat—les compara avala les mides
que fa tots eis possibles per guarir
començaran demà, dilluns, a les den radicalissinies emprades imels Tribunoi tnalalt. L'obra contenga en
nal.; i Governs de França i d'Itälia
del vespre, els cursets de "Cervantoaquest montent, en la prova suprema
y
logia" que figuren en cl pla d'exer- ami> els desastres del Banc Indusi tie vol fer la mare , que consisteix.
tli Scout°.
//,
cicis d'enguany a l'Ateneu Parce- trial de la Xina, i
c • ,b,h,
en fer venir a la casa de camp on
Estableix com a principis del ecu
lan/a:.
43
vinen aquella n&a que fon la causant
informe el ratmarnent i compliment
111'
de tota la desgracia.
dels segiients extrents:
La noia, que és una bona urda, es
Que s'observi el disposat en el
resigna a ter el papen que ti pertoca,
Codi de Comerçi,
de veure si pot desvetllar la meinória
Qete es reintegri a la massa de
del xicot, i tot fent provatures, el noi
l'actiu que sana retirat amb posterioFOMENT DE LA SARDANA
arriba a guarir-se; pecó el sen germà,
ritat a la presentació de la ollicitud
Av,u,i; a les onze del mati, de suspensió de pagaments:
que sha enamer:at com un boig de la
audició de sardanes, a carrec
noia i ven que el malalt, guarit, tam
I que s'anulli el conveni aprovat.
7
de la cobla Catalónia, al pasbé n'estä enamoradíssim, per detengaEstudia la missió deis intervenn,.latnent en palelten üls que
satge9el Cerdo do Sans, bat" tors, asseityalaut les deficieneaes,
no han proeurat de prenden
tuya-lo i satisfer el sen egoisme
XAROP VIA, vonpost
i , • el
riada' 'tie"Sans.
diu que aquella noia, la noia que dl
ve g etal antlsiiptle de resulfent notar com la principal de rotes
tats meras/Min g os en totes
AL cAltrtgit PARLAMENT
estima, no es la mateixa d'abans, silva
elles l'accelnació d'un balan posteles mutantes ml,- les eles respiratórtes.
que es "una aura". Perú en dir-li
Attifeile tarde, organitzada rissi a la data de la soHicittul dc susaquesta mentida cruel no compta amb
per P.Igrijparid Sardanisla de pensió de pagaments; •
FARMACIA EL 11110L0
que la nota. fent d'infermera, s'ha
Lea diferencies cssencials en els
BaresAstta, tjudia kijJe al-cersaín 'su, MI
tres balanços, no sols en quaatitats,
enamorar poaitivament del malalt i
rar tfb"PbtlaMeut, -'davant el
inis. Pianos estrangers
rnt
Vendes a te
que aquest, en veure l'engany, es des»Iti Avió, una hallada, a ctIrree sin ga en la nrateixa Unta da cretliespera .' se suicida..
tare, etc., etc.
Paras i -Vilasau, per a nota, al
Passatge Font. iß. Na Mantea
'barrada i Ablnorn, un per a
noies al carrer Serdenyq, 235.

Ricari Gib 1 és

Els-

Ci

Vapor espanyol -Ricardo". de s.
Estere de Pravia, amb cuba. Ain,
rat moll de Ponent.
Vapor espanyol "Mallorca". de p
rna. amb carrega general-i 73 pa
gern. Amarrat moll de les Dra
nes. Consignatari, Companyia Tu
nuditerrania.
Vapor espanyol "Cabo Tres Forme
de Santander i escales, amb can
general i 3 passatgers. Amarr:t ta,
del Rebaix. Consignatari,
panyia.
a lapor espanyol "Guillermo Schalta•
d'Avilés. anda carbó. Arnarrat :non
Pontó. Consignatari. Argimon.
Vapor hala "Bologna", de Cinta;
ami) carrega general i 3 pasuatm
Amarrar moll de Barcelona Sud. Cal
signatari. Italia America.
Vapor espanyol "Navarra". de
jan. amb cärrega general i
pasta
gers. Amarrat moll d*Esparya
Consignatari. .Cempanyia Tranancaterränia. •
Vapor francas "Armenie", de 31›
gador, annts carrega general
satgers. Amarat mall de San' Ea
Iran. Consignatari. Villaveechia.
VaIxells sprint
art
Veler alija "Betani

arrega

general, cap a Sayona.
Vapor ñaña -Orient", amh Cana
general i transit, cap a Oporto
cales.

Vapor espanyol "Roberto R.". a
arrean general, cap a Malaga i

ej les.

Vapor ;tan "Boite", amb carien
general i trànsit, cap a Genova i
cales.
Vapor !toruca "Imperator", er.
cap a Marina di Carrara.
Llagar espanyol "Enrique", atab
ta. cap a Palamós.
Vapor espanyol-"Cabo Miguen". ara
cärrega general i tränsit, cap -a Ila:
sella i escales.
Vapor espanyol -Francisca", ami
sea ulula. cap a la mar.
Vapor espanyol "Ti;o", anal) cl st
eauip, cap a la mar.
Veler italiä "Olga", en 'aa.a Terranova.
Vapor espanyol "Calera". amada
reza gencral. cae a Gandia i escales.
Vapnr espanvol "Canalejas". ara
carrega general. can a Valencia.
Vapor espanyol "Tintore". amb cia
reza general, cap a Alarit.
Vapor espanynl "Mar Banca". aa'.
carrega general. cap a Nova Yark
escales..
Vapor espanvol "Mallorca". ara
carrega general ca p a Palma.
Vapor esnanyol "ralear". am"
rega general. cap a Malla.
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PIANOS, AUTOPIANOS,
HARMONIUMS, ROTLLOS
PERFORAltS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO

,

1

e diee--9,em4aiai.

1

1

z

L es insunicions- de
cu l tu r a de

F32rceioi2

El doctor raids Riera neir,i

plibln• a en. "El Dia arar re".
d'aliir. un article parlant nie1.,,,
inst itrieions de cultura de :a
eiutal.

En renroduirern els segilealn
pa riurraf9:
"Es neitesario pensar en '1
r as que en el vientre*.
honor(
pia ie !amaba uno de los grandes
ene hicieron Italia. Franeisee
Crispi.
Es necesario pensar -en .'l espiritn. en el ideal. en lo qi,e no
se toca ni CO f gl lita ni se ::,rmpra ni se vende. El tifus y tras
n e seüevitables so
enfermedad
ha en ta-pobladán barcehne
sa , pelo mas estragos hace I
ignorancia.
Cabalmente la intervención
munieipal en la enseñanza 9
ha señalado por su espfritn.inintegral y puro. A pesar de lam
ideas politieas d e los m'ebree
de la Comisidn de Cultura üri
los Ayuntamientos pasad.,s—
conviene que se percaten de
ello !los hombres de corazas
re' e 1m) — , las escuelas municipn.
los han sido y son escuelas
no clubs.
• • • • - • • • • • • • • • • --• •
En las escuelas munieipala
II, , Barcelona se persigue-- e ir'
d udable men le se perseguiri%
con mas eficacia. si los medio'
fueran in ;1 y' es—un ideal arIllóniee. la mayor perfeecid
inteleelmol, eatatica y „religiosa
son hermosas hasta Oil los de
talles 111ill: 111111ion; 110 se de
'le'
pertlieia ninguno de tos

montos esenciales del hondeo
(manto contribuya a la elev
ción del niño, se aprovecha.
cuida amorosamente el orlfa
nisruo infantil; las colonias ü
verano y las escuelas perit
a y de bosque, e'
/lentes de mr
tan montadas de una mane
e jemplar. Ilustres entrene'
han admirado y alabado e
ficiatit;eap..to integral do la e

Cl'

•11
da

mi

de

ro
te
ce

"faryglemiregremmentemer,
s,,
genir
d:
tült
ixemsage, 27 de
fissoclacla do Banquera

Canses de la crisi
bancaria de Barcelona
Orcanitzatta pel Baile Roma
funcionaris del
club: dels
' flanco di Roma", ahir a la tari preseconomista
rillustre
da .
tiei.39 lletrat, senyor Pere CoroniMes. va donar; a l'Associacid
do Ill1/1(IllerS, una interessant
conferencia sobre el tema "Cann '•• la crisi banchria de Bar-

(,

la nombrosa concurque va assistir a Filete,
avia
relleVants
personalitats
a
jr1 n.,stre mdit financier.
presidència. ultra el conA
la,
• mt. hi havia el stanyor
ii Autiach. president del
?a
liorna Club; el senyor
sz
_ ! Nogues. president
l'! Hació de Banquers: el
rencia

Escalas. del Paute
cl senyor ',Mame

,v

tI

i

Fi

de

se

l'entitat organitza-

s tia a la conferencia. que
.:, er presa iaquigräficaun delegat del governader.
E' senyor

Aubach va eseu conf eren del qual
personatifat
la
4 pr nzi roneguda. Va regrac;arhrtver arceptat d'inaugule presentar el

dr rontrréneies
ee. han organitzat els funcio-

rar 'a tanda
a/

del "flanco di Rema".

senyor Goromines. despree

• -sir que se l'hagi desig,nat
' 'rar aquesta confetséneirs.
e: e les seves paraules se-

-Tm-tenis. per tal de no par-

Ir rls interese. m de lee en- lianehries• Altrament. es
. e a d'estudiar el tema ne
otee/Meta enzlobant tot el
.anrier de Bareelona i nn
- inhalen determinats sec-

rS
;a

s-

E- referrix als ensenyaments

l'Eserdn d'Alts Estudis
eerrials de la Manconninital.
rr ami) a irguns tlols present e que
han estat deixebles Selle ha
n altres ocasione 110 lee
pn
ene sde la 'riel bancaria.

ir1110g10e causes erin diverses
rier;, el mal radical de la crisi
e es la mala erganitzariA del mer3at a la riostra terra. •
1 'neu de la crisi As Ilunvä.
th
de la guerra. als Estats
•
• -. .0 Federal Reserve Board
:lea politira d'atea del
eivr
• l'nr que a repercutir

,

- Europa. Tamlui va re-

•

rl

produint-se el
, - !re dels pellaires !
sie roló.

d r ! na ni de l'any passat,
pl- E.E. UF. han cinnat una

halatla per Palea de l'or que
o s'ha fet sentir.

no 4 , prrä. la ven' au c a de la crisi actual

e :,..ta
,

dit. i jo no rn'hi pise aveafirma — que una de les

s As la tendAncia innata a

.lirrAnria

ultra causa que se supo-

. 1 1,0 el caräcfer catalä no

: . trds els grane ne gocie de
es. La història dc les nos" • aners ho desznenteii ea _

•arnent.

un mal nu- profund
- • e s ta en la nos t ra inca'. Cal cercar-lo ell les ar•

fa den anv.. les funcione
gris' ralla dur a cap

..taven difereneiadee.

Frs

porfia fer tetes. Però
por abans de la guerra

-..ete_cerrent g han mur• d'una fai g ñ tan desune, que artualment roqueuna oreranitzarid esne-

hrm ronegut e l e volts
. •.ant• del narrar San!
Ce Alt, els anal : haurien
.... . al un deserielit el dre. 1. una Petra, ron] si fe

,ivarnent sie flor perse' eennämira.
Ita vin g ul (me s'ha fet
usa la l'uncir, del r °mute'. i a ningd In, (rae ui -

•

erédit.
p erin, que aquietes frieestiguin ben organilza,10 ne he celan,
,dria les diferente Iletres
drerompten. i afirma
ni diferont es de la HA-.
onirreial la que ..al reno-

arnh un r ine n sin (l e o per

n , 00 la !letra de toilota.
!' i ropropl que Cc dertioui
cornore-eorr e nt al desrO l ' In d'aquestr g lletres. que
lie b ha la se guretat atto signin
al gen ven( iment. A
Part dr lhir monilla! o immo,
re t a l sdn d'anar a
Pan- sil mercal (In degrompte•
C1 o evitar. larnhA. rito. ele in•

leef rials es farfn renredir erä' 1i" a d ; frrents Panes, p er la tol at ilat de lIsie selvéneia.
le El.l. FfT . s'hn prelsihit als

deixessin mes d'un
14 T e ,. tan (14 sru crèdit a una
Matr ixa raga.
ved alsoin es1 ahlimon t qiir
lid hn trut de ter suspengiA
P ag a men13. ha mies ti ng ir f
alguns fets
O g lanrien nroduit.
Ate EF.
rsistrir 'la eneene

'ha lino el o/1.dd entice he
I/A r p rin g romereials, mitb neant la garantia de la "cerhfi cació per a fins comercial',"

que

el llano estampa a

la

lle-

tra.
Quan al mereat ja solainent
anessin Pelees per a fins comercials, caldria que hi llagues
un sistema barread sufieient
per destomptar tota la massa
de paper sanejat. El Baus d'e..
missid hauria de ¡'oir l'obligacid de descomplar-lo. Fóra una
solució millor, que i, pas que
el flama d'emissió fos una Bane
de Banes.
No hi ha en alo ò el perill ito
la inflaeid. Sempre es produeix
la inflació per vtna intromissm
excessiva do l'Estat. -Yergue
s'ofereixi al mercal. tot el des-

compte que neressita, no s'Ita
produil mai un ru inflacid.
Ecs neceer-ilnst hl credit i n .
dpstrial i Pagrleola han d'esser

abastades per unes funeions diferenciades del crAilit comercial.
Afirma que els 1.000 milions
de comple-corrent que hi ha-

via l'any passat a Gatattinya,
abastaven al descompte del mercal.
En acallar lany
cursal del Rano

1922, la Sud'Espanya
Barcelona acredilava 101 milions contra la central, la qual
cosa no s'esdevenia a cap mes
suenes:al.

Manif esta que els nostres
Panes no poden conrear actualment el eri.dit industrial i agrícola. perquia estan orientals
crAdit comercial.
Resurnint. diu que cal delimitarhe l'origen del mal en la defectuosa organilzació del mer-

cal de descompte.
Cal lambe diferenciar les f unhan:: de crerlit roniercial, de les
de erAdit industrial i agrícola.
Les de eréctil ¡11(11101 Irrt Ii agil-

cola no srin funmions, lb . Iletra.
d'inversid. El diner que
cerca repOs cal estilen:arlo solamenl en les funcions de eredit (omercial.
El senyor Coromines. en acabar. va esser meilt aplauda i
felieitat.

D Mun' ci
EL

MFTROPOLITA I EL TRANSIT DE LES RAMBLES

A l'Ajuntament ehir se'ns facilita
la segiireit nata:
"Encara que l'Alca:die ha explicas
diversos cops quins sáts els propäsits
rsemecte la circuleció rodada par les
Rambles, quan s'iniciin les obres de
Testaciä del Metropulità al pla de la

',1717M9r1::llS1r, •

''`,Ylryrslrl

nyes.
Certs detalls estadistics publicats
per la Prentsa d'aquest a cintas detnostres t clarament que aten/tes entien el
tale i etnpreses persisteixen
sett antic sistema d'involucrar els
sets, desviant i, per si tal
sistema carleuée repetir-se en el successite cal que es tingui en comide
que el joc es contesta i será. evitas.
qu esi aquest modest, modestissins,
Ajuntarnent hagués existit abans, les
grans empreses que monopolitzant
serveis pfiblics obtenen Une gusanee
tan enormes estarien degudament
sotmeses a l'Ajuntatn ent de Barcelona, que avui es (roba esclavitzat per ;muelles i té que sostenir una Iluita
Mastica per la mes insignificant modificació que suposa una molestia a
les mnpreses portero...es."

L'APAT DE PARIS
Segons un telegrama que ha reltut
el senyor akalle, sita celebras a París el !tanques commemorant la participad.; de la indfistria francesa a
l'Exposiciä del Moble que celebra
Barcelona. A l'acte Id assistiren, entre altrc, el ministre del C;otnen; de
França, l'ambaixador d'Espanya
París, senynr Quifiones (le León; el
primer tinent d'alcalde de Barcelona, senyor Puigmarti, i cl secretari
de la Comissaria de l'Exposicid, senyor López de Sagredo. Regnà una
gran cordialitat.

-

EL GOVERN DEL DIRECTOR! MILITAR
"EL DEBATE" DIU QUE NI S'HA DE PARLAR D'ELECCIONS GENERALS,
SINO PREPARAR-SE PER A LES MUNICIPALS
DIMARTS QUE VE EL DIRECTOR GENERAL D'ADMINISTRACIO LOCAL
REMETRA AL DIRECTOR! EL PROJECTE DE REFORMA MUNICIPAL
El

president del Directori

Tus el metí i part de la iarda ha
romas, alud, el president del Directori al ministeri de la Guerra, on ha
rebtu un munt de visites, entre les
quals esmentarem les següents:
Gette'ral Burguete, general Jordana, senyor Jordi Man Walson, general Aniñan°, general Milans del
Bosch. general Eeniez Pozos, marqués de Carie .Broque, general Haro
i general Vives.
També rebe la visita d ' una colitissic:, formada pel marqués de la Frontera, vescomte de Cusó, Pla, Flores
Posada i Garcia Alonso, en reptesensació de l'Associació d'Agricultors ratnaders, Cambres de Comen; i
Foment del Treball Nacional de
Barcelona, parlant-li de l'exportació
(le les produccions espanyoles en relació amb els futurs tractats de co-

merç. .
Nota de visites i conferències
El ministre plenipotenciari senyor
Aguirre Corcer ha conferenciat
aquest sumí ami; el general Gómez
Jorda na.
Arnb el mateix vocal del Directori
Ira conferencia s. Me:Me el coronel

d'Estal major senyor Valdés.
El general Navarro ha estat visitas pel general Gaecia Trejo.
L'almirall Castellano ha conferencias amb cl contraalmirall senyor
El general Muslera ha estat visitat pel governador de Corunya, senyor López Pozas.
REUNIO DEL DIRECTORI
El Consell del Directori, que s'havia reunit al ministeri de la Guerra,
ha acabas poc despees de les sis.
El general Vallespinosa ha dit als
periodistes que el Consell s'havia reduit a l'estusli del tractat cm:tercia(
amb Bélgica i a la resolució de dos
assumptes que va dur el general Ruiz
del Portal.
Afegi que el President havia d'asaix ,", el Consell es reunia al ininieSiStir a un te diplosnistiC, i que per
teri de la Guerra i mes arias que de

costurn.

"El Debate" diu que mai
no oblida a Catalunya
Beeueria, alguns peri5dics S'eepalle
El diari "El Debate" recull els colen injustament, creient que es tracta
mentaris fets pel "Diario de Barcecds perjudicar a mutis en benciici de lona" respecte d'una possible conpocs, cosa coinpletame nt inexacta.
vocatòria präxitna d'eleccions gene• En iniciar-se les -obres essahlir-se
-cale i diu que el neri6dic barceloní
les tenques, queslará. un cspai mut zsha perdut una mica la seva tradiciotr,t entre la tanca i la vorera de la
i és, afegeix, que es
cesa del senyor Brun) Quadrus, espai nal crin:mi:unen
espirique en és,er manen pa les vies del troba excitas per l'ambient
tramvia impossibilintra el pas simultani tual que rodeja els ecus redactors,
edat
afectava
a
la
poca
den carruatge i dun tranivia. Amaes:a que si abaste
estrangulaciú, forçosament, estancara i s'esfumava amb els anys, ara sanel transit rudas, i per evitar-ho sisa- bla cristullitzar en els caps que la
vie l proposat les següents sulucions: vellesa blanqueja.
1 afegeix: "El Debate" no oblida
suspendre rl transit ascendent d'automäbils i dasracció animal des del pla a Catalunya, taus quan tracia del
de lt ßoqueria a la plaça de çatalu- problema regionalista com (Luan es
nya pennetre Isa circulació d'aquests refereix a allres assumptes de políreduje tot el que sia possible el nom- tica general, fent reserves en ço que
afecta al Principat, i no penal ocasió
br ic de tranivies, amb el menor per.
judici pel palie. que utilitzaria bitllets de reiterar aisd criteris que no sial
circumstancials sinó constatas en les
combinats par les distintes
La primera soludó te l'inconvenient seves colunmes.
Sentid ale& quan ha escrit "El
que tot el comere i veinet sIe trajecte
d'un carrer tan gran i important que- Debate" que les eleccions fossin imdarla sense aquest servei essencial, a minents?
part que els que defensen sil "COtzsl de.. De les eleccions generals havem
t.ts" serien, probablement . els qui eh-1 (lit moltes vegades que ni parlar-ne:
SUI1 lee municipals les que ocupen la
ticarien la intangibilit al , el respecte
les
fins i tot la pur a les grane empreses. nostra piara i aquestes si queper.;
segona solució suposaria molts de consisleresn nu inunediates,
perjodicis ' al venias, sobretot tu &ter- tannuse Ilunyanes, cola "El Diario
minades llores que per la mu l ta gent de Barcelona".
Immediatas no hz poden esser,
que passa dificultada, si no impossibilitaria. el transpon. Per evitar-ho, perqué han (le precedir-les una sees seguirà el sistema que algtin periú- rie de reformes legislatives que redic as:set/y.11a atol, la gràí ei expressi() quereixen detingut estudi, entre alde snunies, reduint mornentinsiainent,
ussau sigui indi.penseble. la rirculaci6
de tratnvies. i es procurara ,aynar
tainbe la circulació d'abres vehicles,
pele
euviant el major nombre daquests
carrers de Ferran i Cardenal Casa-

•

Lit PUBLIMTAT

inenys indispelleables, una llei
mussicipal que aralsi de desarrelar el
caciquisme, una hei electoral irc,:s
tres

justa, i fi:1..1111cm, una revisid del
cens, rar per esser una obra esensblant Ilarga i no gaire fácil, es encara mes Ardua i requereix Inés
tesnise la preparad.; de l'esperit ptiblie respecte a les eleccions i la idgarització de la reforma municipal
i del nou procediment electoral. El
primer competeix al Llover!, i el segun correspon a la Prensa i als proinsgandistes politice, com a òrgans
directors (le l'opinió.
Manifesta que per niolt sine es prepari la consciencia deis eituadans
mai nu sera excessiu per a combrrtre
l'obstrucció de ciutadania de lustres
i lustres.
Cal parlar d'eleccions i prepararse per quan vinguin.

DISPOSICIONS CREANT LA
/NSPEL:CIO INDUSTRIAL
La "Gaceta" publica una disp.osició referent a la inspeceM
industrial, que diu:
Primer. — Es creen els serveis provincials d'Inspecció industrial que artuanfi com ()tientes provincials Ministert
del Treball i con) Negociat
dústries dels Governs civils, els
quals resodran els assumptes
relacion.ats, amb les indústries
mecàniques, qulmiques i aleetriques.
Article segon. — Les ofieines
provincials d'inspeceió industrial, comprendra cis següents

aerveis:

a- hispecció de fàbriques 1
;allete, limlgát_de calderes.

b) Verifieacid de tompla4

dors de Itquids i gassos.
e) Verifieacid de comptadoro elèctrics.

d) Contrastació

preciosos.

de

metalls

Anide tercer. Batalla el
personal que constituirh aquesles °Brines.
Article quart. —Aquests ser-

veis dependran del Ministeri
Direcció d 'in.i s 1 r i le11
3. de
Thre/ia

cinquiä. — En cana
provincia Serii rap del servei
industrial l'enginyer industrial
mes antic en la carera.
Antele sisè.—El servei
pefeid de fähriques 1 'nitres
timbra! de calderos serä fet per
Anide

induStrials
Orle formen latid la provincial
d'Ensnoeeiii industrial.
nArticir seté. — Zas els ser_
veis d'aquestes oficines que no
fingida honoraris fixats per reglarnents ( , specials, seran remutol g rls enginyers

nerats segons les tarifes (110tieraris fixades i aprovades ner
reja) ordre de 11 de febrer

1011.

Anide vuitsì, — En el ternatnt sie trenta (Bes do la data de

la puldir aei.; d'aquest rs reial nrdrr a la "Gacela", els governadnrs civils convocaran tots els
funcionaris compresos en raeliar terror d'aqinista
derlarant constituida l'oficina
provinrial i d'Inspecció

Adiete nov:s . — uan en una
pros-1mM existeixin eng,Myer
influstrials compresos en l'arlirio tercer d'aullesla diennsicid 1 que. resitliq xin l'ora de la
capital, la so y a oficina

ennsti-

tuirä una depenib\nria local del

d'Inspecci(1 indris!rfal.

Anide dcze. — Tots ele vnisinver%

industrials adscrits al servei d'Inspeccid industrial constituiran d'ara endavant una Junta técnica que actuara
com un cos consultiu des governadors
civils i d'altres entorilan en materia
d'indústries mecàniques. quimiques s
electriques. i fixaran el regins latera
del servei.
A més a mes. en nitres non extensos
articks reglamenta la distribuci6 d'ingresos i despcse:e nombrament d'ajudants dels 'ingieyers. presentach; (le
rebelen% per entitats industrials,
accidents de treball en acuestes indústrie5. etc.
EL PAS DE LA RESERVA DELS

CORONELS

La Gaceta pubIica el scgüent reich

decret:

"A proposta del cap del directori,
vine a decretar el egilent:
Anide primer. — Des de la data de
!a publicad.; l'aquest decret, nornés
podran passar a le reserva amb el carrec de generals els corone.ls caballers
de l'Ordre de Sant F erran i els condecorats amb le Medal'a Militar.
Anide segon. — Aquesta legislad.;
s'aplicara als capitans de valed l i assimilats dele comes (le l'Armada.
Article tercer. — (hieden derogades
totes les disposicions que s'oposin al
cnmpliment d'aquest &cree"
LES ASSOCIACIONS COOPERA-

TIVES DE CONSUM
La "Gaceta" publica un decret, la part dispositiva (lel
-

(mal dio:
Primer. —

Que des de la pud'aquest ¡títeret quedarà on suspens la eonstituclit de

/orces associacions cooperattves de consum per a los clac-

ses Civiils, militars i eclesiäsligues, el mateix de l'escala activa que la passiva.
Segon.
Les cooperatives

d'aquesta mena. ja const.tnides, segdziran fui,rionant
gous les disposirions orgäniques, sola la intervencid
l'Estat.
Tercer. — Por al compliment d'aquest comprornfs

consignarh el crAclit necessari

en elle próxims pressupostos

generals de l'Estat, al corresponent ministeri n Ie l'Eslat.
Quart. — A mes a mes poden Ceses' S0Cie 119 les mioperatives de consum tots els al1 res f uncionarls pUhlies, el goal
treball esta remunerat per lionoraris reglamentats per tarifes • 0 ranzells especials.
—
Nutran
adquirir el vario. ' er de SOilk
d'aquestes droperatives, pis
funeionaris de Diput a e lees.

Ajnolaments, entitats ofirials
authnemes a (tuA es rofereix
l'arliele 10 del Reja! decret

21 do desembre de 1920.
Sise. — D'ara endavant no
constituir-se en . rada lo_
ealital, mes d'una cooperativa
(lo funcionaris pillines, intervinguda per 'l'Estat.
Reté. — El notnenament dels
interventors de VEstat a les
cooperatives funcionaris pnblics, es ter?' dirretament pol
ministeri del Timbal!.
Vuitè. — Els Estatuts de les

conperatives aprobats

per la

perisidéncia del Conse411 de ministres, seran modificats de Ila
forma que s'indica.
Nove. — Els reglaments de

uiedppe sra
on ictor
el es

iv(ietsw itert u aa I nzit(,ixnöl

hagin oldingut l'aprobad.) del
ministori dol Tri‘hall, es' considerani roformals amb caräcter general (l'arara aun?) les prevencions i normes que s'estableixen en els artiellre prece-

denlo.

El projecte
de reforma municipal
El (Erector general d'Administració

senyor tralvo Sotelo, dimarts
que ve !limara al Directori el projecte de reforma municipal.
Probablement, el mateix dia el Consell del Directori començarà a exaIrreal,

minar-lo.
HA MORT EL SENYOR SANTA
MARIA DE PAREDES
Avui, a la matinada. ha mort el
catedratic de Dret politic de la Universitat Central, En Vicens Santa
Maria

de' Paredes.

Era senador vital:ci. academie de
Ciències Morals i tIc la Histäria,
ex-ministre d'Instrucció.
CLAUSURA DE LA CASA DEL

POBLE DE GALLARZA
Bilbao.—Ha estat clausurada la Casa del Poble de la zona minera de
Gallarza. on predominaven els elements
cotnunistes.
CONSELLS DE GUERRA
rerrol.—EI dimarts se celebraran
tres consells de guerra: un contra
Manuel Garrido i Unís Sanchez, per
robatori .a bord del pailebot "Electra",
a Gijón: un altre contra Francesc Cubillo i un altre contra Andreu Sánchez i N:colau Estrada. per abordatge
de dos vaixells al port de Bilbao.
EPIDEMIA D'ENCEFALITIS
Moro/e—S * 1m presentat ea es nens
una epidemia d'encefalitis letárgica.
Fins ara /10 presenta caràcters de

gravetat.
ENFONZAMENT D'UN VAIXELL
Gin:AL —A conseqüencia del temporal, es va enfonzar: dintre del port,
la deriva. el pailebot "Magdalena".
després d'haver romas moltes botes a
Sisa salvas la tripulació,
DETENCIONS
Segons una nota fa c i lit ada a la Presidencia, han estat detinguts Autora
Gonzalez Santos, Francesc Carvajal
(a) El Picazo i Felip GeMez, el veritable norn del qual és Felip Ruiz Sáez.
Al domicili del primer s'han trubat
nembrosoe estres per al robatori.
Tets (enea antecedents penals.
UNA CONFERENCLA
Al local del Collegi de Farinaceutics de Madrid, ha donat una conferencia el doctor senyor Ramon de Izaguirre sobre. "Temes de Coloidequimica".
MORATORIA ALS VEINS
A la präxima sessió de l'Ajuntament
es donará compte d'una meció de l'AL.
caldia concedint una moratigia de p
dies perque sense cap recàrrec es facin
efeesius els endarrerimeins de tots
veia de Madrid que deguin rebuts per
teta mena d'arbitris municipals.
EL BANC D'ESPANYA
E! din 2 de març celebrara Junta gencral d'acci , ,nistes el Baile d' Espanya.

Un pagés amb molta experi.5nc:a que demana editor
A la Presidencia slarebut la visita
del representant de la Comunitat de
Pegesos de Saragessa, el qua) ha sol-licites dal Directori que li sigui imprés
tre 'libre del qual es autor i que es
titula "Mi vida en el campo. — Setenta
y cinco ares de experiencia".

La cacera reial segueix
molt animada
¡'es noticies rebudes al Palea reial,
hons sita assabentat, amb multa sa:isfecció. que la important cacera del veda
do Durana, per ara, segueix sense novetas, grades a Déu.
DESMENTINT UNES
DI NI ISSIONS
Oficiosament desmmtit astil la
nr Cela publicada per un diari riel mati
soltre suposades dimissions ocorregudes
est la Junta permanent de la Dipmació
de la Grandesa d'Espanya.
TAMBE HI ILA TEMPORAL Al.
SUD
ist Alaga. — Durant la nit passada ha
descarregat una forta pluja, acurnpanyada (le trons i Ilasnps i vent.
L'aspecte de la mar es imponens.
.
les autoritats de Marina han saneas el pon per a rentrada i sortida.
AL MARROC NO PASSA RES
Segons el comunicat oficial
do Guerra, al Marroc no passa

ELS TEMPORALS AL NORD
Gijón. — El temporal ha
augturntat mullt.

Molts vaixells han trencat
lee amarres.
El "Magdalena," carregat
eztrbó i que es disposava a surtir, fou remolcat a la capital.
El "Santander" trenca les
amarres, timan!, contra el nudl.
vaixell resultà amb greus
avaries.
l'o fogainer del vaixell "Ino
edicto k'igueredo", anomenat

Fidedoni López, va caure a una
escotidla, morint inst a nt à niament.
PROVES. DE L'UTO.GlIt

Aquest malt s'llan realitzat
satisfartäriament (les proves de
l'auto -gir inventad, per l'enginyer civil senyor Cierva. Tripulava l'aparell el senyor Josep
bluis d'Urela, coment, mil Mires si elevant-se, despres, a un
i tnig. L'aparen ha pidesat una
gran prreisió.
TARONJA
EL MERCAT
BOICOT
Valencia.—Fins fa poc la cot it zacid de la taronja a. les sub-

hastes fiels mereats de LondPes
era r ninosa. En canvi, als mercats alomanys, des d'acallada la
gusano, cada cop era mds, bona.

Ala exportadors anglesos els
estranyava que. zu Ilauhurg ess

laronja que la que
s'hi enviava. El fet era que a
Liverpool i a Mansesfer s'havien confabulat per fer ells
vengues mes

gran negoci, font-ne ua bona
reventa. Els exportadors valencians, en vista d'aixi), els han

declarat el boicot.

La depreciació
de la moneda francesa
"La Correspondencia de Espaila"
s'ocupa, aquesta nit, en el seu artide de fons, de la depreciació de la
moneda francesa i de la influencia
que l'esmentada depreciació ha dexercir sobre el comerç exterior iranCes.

No creu que França denuncii els
tractats de comerç que té signats, ja
que no pot bastar-se per si sola i
Os indispensable d'importar =series
primer i exportar productes ntanu-

facturats.

11a, pecó, la possibilitat que es
vegi obligada, per defensar la seva

moneda, a prohibir o limitar la importad&
ha, dones, pendent una amenaça per als productes espanyols
d'exportació, singularment per als

vins i fruites fresques.
Els nostres vins tenen un mercas
important a França. D'aqui ve que
moltes comarques vinicoles en el
nostre país estignin preocupades del
que pugui esdevenir. Igual esdevé en
moltes provincies que enviin imites
al país vei.
No basta, per donar sortida als
nostres fruits, el mercas d'Angla-

terra.
Abans lii hada el d'Alemanya,
avui taimas. Nomes queda, doncs, el
francés. Per això cal conservar-lo.

Els interessos agricoles espanyols

—acaba—reclamen defensa.
D'UN ATRACAMENT
DOS DETINGUTS
Saragossa. — El jutge ha interrogat
el detingut MaxinmiliS Gómez, al qual
ha fet moltissimes preguntes. S'ha
declaras autor de l'atracament a la casa
Nogueras, de Valenci.
El fet el reli:za en companyia d'Enti,: Grifota i Francesc Tarin,
A Teruel usara cl norn de Francese
•a
S e kr a an(ow.
est a capital eslava empleat a
la Societat d'Ampliacions Folografi-

ques.
Tarnbe ha estas desingut el seu comn .- ny Joan Moya, el qual sembla que
I/i esta complicat.
INMIGURÁCI O DE L'HOSPITAL
ANGLES
Aquesta tarda Osa inauguras l'Hospital angles. Presidien l'ambaixador
anglès i Lady Howara. assistint-hi la
celinda anglesa de Madrid.
Han parlas el renresentnt de la Premla. anglesa. mistes' Perry i lady Howara
SUBHASTA D'OBRES DE CAR.RETFRES
A la "Gaceta" Id ha la relació per
provincies de les obres noves de canreteres que han de subhastar-se en el
present any econämic, figurant-hi les
següents:
Barcelona—De Sant Sadurni de
Noya a Sant Jaume dels Domenys,
secció segona, tros segon, perfil 24
a 94.
Girona.—Avin gtida del pont sobre
el riu Teny i variant del pas de la
Cossa Roja en els quilesnielres 734 i
733 de la carretera de Madr:d a Barcelona.

Lleyda.--Enllaç de carretera a Balaguer a Pela de Sien, Pobla de Segur, secció del Pons de Suer a Centern, tres quart, trarn segmt de 1.1eytia a la da Reus a Fraga. secció
Gratis, en el linde tres primer.
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PRIMER

FASCICLE

"ELS CONTISTES
CATALANS"
AMR TRES SELECTES CONTES

D'EN CARLES SOLDEVILA

me=amme

&datada al Contillt die
panya a Viena. Déslipat104
de l'alt funcionan amad
Pel ministeri d'Estat ita Fiacade l'Audiència de Madrid es trinen realitzant fa dies treballS per

li s

aclarir un sucres ocorregut fa tenue
a la Legació d'Espanya a Viena.
Segons noticies oficials rebudes
ministeri•d'Estat, el cómo! . d'Es-

panya a' Viena tramita un expedimt
per estafa i desaparició d'un alt femcionari diplomatic.
D'aq t'es t fet l'esmentat cònsol,
N'Entili Morelto, ha remes ja al ministeri dades concretes, amb carrera
contra En (Atas Ostenero Lafuente,
canceller de la Legació, per estafada, amb agreujants.
Com que el fet ha ocorregut dintre
de la Legaciä i aquesta té el beneficl
de l'extraterritorialitat, slan inhibit
del ras els jutges i autoritats austriaque,.
De les

actuacions i careces se n'ha
donat compte a les prefectures de
Viena, París, Berlín i Berna, per a
la busca i captura de l'esmentat fun-

cionad.

S'han donat tarnbe ordres per tal
que la policia espanyola s'ineauti de
la venda de la Gramática francesa
de la rosal és autor l'esmentat funcionad i diplomaste, obra que és de
tests a les Acadèmies militars.
Pol ministeri d'Estat dictat
altres disposicions de carácter admi•

nistratiu.

L'ACTUACIO D'ENQUESTA
SOBRE LES JUNTES DE PLA-

ÇA I GUARNICIO
reial ordre que publica el Diari Oficial del ministeri de la Guerra
es resol que en el termini d'un mes,
a comptar d'aquesta data, es remeti
pels capitans generals de les regions
al ministeri detallades i concises
memòries en les quals es facin conslar les dificultats i avantatges observals per l'actuació de les Juntes de
Plaga i guarnició, i resultats que hagin ofert, proposant els mitjans que
creguits oportuns per a la millor exePer

cuciG deis serveis que li són

fiats.

Con.

Darrera hora
DE 13ARCELONA
tN NEN AIXAFAT PER
ASCENSOR
Anif passada, a les 10, el nett
Genis M. Löper, que eslava a
un repta de l'escala de la casa
número 12 del carrer de Casi),
va obrir la porta de l'ascensor,
i a replit queda roaftt*.
Mori al cap de poc.

AL PALAU DE JUSTICIA
Continuació de la vista de la
'advocat del
Sane do Barcelona l raplIca del
denunclant

tarda :: Informe de

A les deu d'anit paseada es
reprengud la vi.sta, informa/1C
l'advocat del Bane de Barcelona,
senyor Jaume Carner. Per part
del públic s'ha promogut alguna protesta i petits incidente.
- Per la manca d'espai i per
l'extensid de la ressenya, ens
veiem obligats a resumir-la,
deixant per a demit La informad() amb l'extensió que ee me.
reix.
. El senyor Carner ha rebatut
tots els arguments que oposaven a l'aprovació del conveni els
advocats dele opositors, asee.g
nyalant la diferencia entre les
monpreees en l' adiete 18 de la
lei tic suspensió de pagaments i
les extranyes a aquest art ido.
Al matei xtemps ha fet
servar la diferencia que hi ha
entre la depuració de les responsabilitats i l'aducció d'una
solueid tonvenient als interesene (Iris ereditors. extes
er, rensideracions respecte a
cada una d'aquelles enluces,
fixant - se espeeialment entre les
quo assenyalaven ele oposItors
rota a fraudaltints, ja que Milnin

reconeixen les diferimeies del!
halanços presentats als

diversos

interventors, no podion reputarse aquests erra a stmptomes
d'engany per prss'l hile consellers o direetors sil Banc. Va

dedicar-se espeetalment a t-ca.
hatre largunient de la collahrraciA frandiihmla entre dife-

re n t s ereditors del Baile per a
la eonfeeeid del conveni.

Despres dc les manifeadIss
(lel senyor Carnea, que han

cines

esta, sovint ment interrompueles
pe) públio, ha relient el senyor
Bertran 1 Musitu, iusistint
lee seves ntanifesterions de la
!arda. inostrant-se apesare per
les retincencies del seu
gif ,amtpany senyor Carner. ja
que no g olanient tútvia defugit
l'alludir a persones determinarles del Consell del Baute de
Barcelona, sitió Otse tenint mollas per fer la defensa dalguns
i la cultiva o censura delires,
no havia cre g ut pas eonvenient
si la equanimitat de l'informe el
fer-ne una menció especial.

IL.LUSTRATS PER

EN JUNCEDA
PREO: 35 céntima

AQUEST NUMERO
PER LA CENPASSAT
HA

SURA MILITAR

ab.

Ällittiumage:ri Emir

BARCELONINA

T
Joan Cris6stom, bisSants
be, i Santg,Angeta de Merice, verge.

AIGUA IMPERIAL
HOMENATGE A LES AUTORITATS
S'està organitzant mi homenatga als
aenyors governador, capita general i
alcalde, a- la Reial Societat Coiomlaia
fila es retan donatius.
Per ara s'Un rebut quantitats d'uns
quanta senyors, entre altres, le
feos Sala, marqueat vi ata de Cartilla, cap superior de palie'
corn 'aclara na' s Samedt
Aricatzi, selents, generals Pere:sa
ayar Dalmau Iglesias, ata
-"QUIMERA DE 0110". —
da moda "MARYCEL"
—
Es ir/en/neta anal/ icaa d'una revista mensual, titulada "El Gnaita".
Per hacer caigut, feu coral Pan
Vidal Martí de ferides a tot el cos
i commoció visceral.
Un carro i un tramv:a toparen. El
carretea Francesc Padró Wifredo, rebe conms:ons a la reg:ö parietal esguerra. contusione al mateix costal i
commoció visceral.

PARAIGUES CARDUS
PortaferrIsse, 10
— --Jaume Earell cagué duna alçada
tres metros.
Es produi feaides a tot el ces i com.
moci) Cerebral.

A Miracle Orbe Ii sobrevingué un
atac que li passä. aviat.
Tr,hallant. l'operari de pianos joser Callis Recolons es produí ferides
als dits de la mà dreta.

Songa ''...21 7511 K Eaveras
•

CAMISERIAi
SANS
BaQuer ia
3

32

dors d'aquest Ajuntament i la Junta
de la dita Associació, m• porta a cap
aquests treballs.

1

SECCIO PERMANENT DE DiBL1OTECA CIRCULANT I
PUBLICA
Llibres recentment adquirits
"Carreras i profesiones para la
mujer en España", G. Escribano
11er/tan/le z; "Viajes pintorescos.
M a rr ueco s'', comandant Haillot;
"Viaggio ai regni di Madonna Poesía", Ramir Ortiz; "Tliaatre de Mo1i è r e", "Litterature Americainea,
Willaun P. Trent; "Els ¿co
Xenof0111: "La conjurada, de Calla
na", Sallusti; "La mujer del porvenir", Concepció Arenal; "Tratado de
la paz interior", V. P. .Ambrosi de
Lonibez; "Memoires de Mine. de la
Fayette", Mute, de la Fayette.
El Grup Esperantista "Barcelona
Stelo , desitjós de donar totes les facilitats possibles a tots eis anulas de
cuaura i simpatitzants de la 'lengua
:nten:acional Esperanto. ha ajornat la
da:a de la matricula del curo d'Esperant.) f:ns al 2 de febrer.
El dit caro dArará tres mesos i
anira a càrrec del professor N'Ante/1i Du ..5 Martínez, loto els dilluns,
dMecres i divendres, de nou a deu
de la acalla, al local del Grup. Marqués del Duero, 101 (Fraternitat Republicana del Poble Sec).
La matricula és gratuita i per a
tots dos sexes.

a

Tal com oportunament,
avui dumenge, a les cale de la tarda,
l'Orieó Català celebrara al seu local
sial la junta general reg'amentas:a
de satis, in la qual, ulza l'aprovació
de l'estat general de cometes, es procedirà a !a lectura de la ale:mar:a del
curs anterior i a l'e'ecció dels nous
individus que han d'ocupar els càrrecs
vacants de la Junta cFsect:va.
—
LES NORMES DE L'APRENENT
Amb ames/ títol ha publica! mantén
Lluis Serra i Comelles, fundadar i
dirsetor del Casal la zara' de l'Obrer,
un interessant f ascCle. recull d'ensenyances i regles practiques. tant per
elegn- oíd com per arribar a ser-ne
un km fad:i.

!COULLGIALS!
CAPES

OPT1CA ECONOMICA — Ares, 3
Al carrer de Rogens. Tomas Carcasena Pajel. de Indt anys. fou alropella ., per un comió, el qual li produi ferides d'impartancia al ventre.
UN HOME MORT
Dins d'un tratnvia. a un passatger
ii sob:evineué un atac. morint en ingreamr a la Casa de Socors. El da
passatger. del qual s'ignoren norn
dotteL. anava modestament vestit:
tenia uns 65 anys. El fet ocorregué
al Passeig de Colomb.

1 MALLOL
ROCACAMISE1tS
Carrer de Santa /Infla. 23, to-

can; a! Portal de l'Argel
Gabanys llana grassos. 125
tes; guants pell, 7 pessetes; catrises
franella. 12 pessetes; impermeables,
pessetes.
Per enganyar la gent arnb el teta.
ät.1 sobre, ha cstat detingut Francesc
Fernández.
TRANSIT INTERROMPUT
Des d'avui queda temporal interromput el tränsít des del qu:11,metre 6,
enclava? a Sant Andreu de Palomar,
fins al 9 de la carretera de l'Estat de
Barcelana a 11 bes, a fi de procedir al
seu apariament
.
41n1,11

Eamisria Nutra!
Bormeria, 8, i Aroles,

Liquida les seves existències
a preus reduidssims

NOTICIA
Amics — Clients — Públic
L'anonct de venda Ce /os 100 dotu nes do oundses pelo. ea per n -116,
5uny8
arnb ore, enlls 1 un PC
rii on de CTA.: PESSETES UNA, ha unralus,nt do un«
l'ANA 4101' Jo esperan: tant (PM' per
couplaiu o tolo els que quedaren
sense he cl nat (odre ala Mes, g alif-es porque uflpielarnont coi/re/t eto• una nibta parldta de 100 ColZenes mes. la 5.5,18 de les quald

•

,

anunciaré

oportunament.

DE I.A 1.1213ANITZACIO DE
L'AVINGUDA DE SARRIA
A l'Ajuntament s ha rebut una lostäncia de l'Assoc'acia de Propietaris
de rEixampla de Sarr ii, en la qual
es manlesta que consalerant inajornable una selue 6 harrnirac.a en l'afee
referent a la total urbanització de l'Avinguda de Sarr'a com a indispe:rable
vis d'eollae de la part de Sant Gervasi (zona de la nanova) amb Featensa demaecació d'aquell ex - Municipi,
Mechen baenastitucia d'una Comissió
/ni" formada per representants de

a

;

dels parroearrib,
xzitee

tampoc les dues mil pessetes.
Ei jutjat intervf.
Ha estat detingut Agusti Gonzalez,
reciamat pel jutjat de les Drassanes,
per alçament de bine, i Esteve Fernändez Cuesta, reclamat per l'esmentat jutjat, per un ¿dicte de resistencia.
A insta/tejes de Josep Fort ha estat
detingut Vicens Guärdia Bel, al qual
acusa d'haver-se apoderat d'una maleta i dues caixes de formatges que
haría de portar des del moll d'Espanya al domicili del denunciant.
Despatx situat en l'interior magat7e111 entre Placa de Cataltmya i Placa dLlrquMaona. es 'lloarà a comprador o representant d'immillorables
referencies. Adreçar les ofertes per
c5crit. a V Sama, carrer de Lincoln,
número /6. Sant Gervasi.

Serveis tristalleries seixanta
(loes fumes tallades. forma elegant. a 8350 pessrtms, mune s
els compraren tan harafs a les
vaixelleries ¡luís INglada. Rambla .1, les Flors, 8, i Ronda de,
Sant Antoni, 5.
Ferran. 14. Casa

PadIFUES
BIOMBOS

CL

A

P ;:

S

.

Gran Tealre del Base. 1.4 mpresa d'aqurst teatro. &sitia/ti
¿<mar al pfildie an l Pn f (OS
eis Aons ozitflopos . 11/1 organilzat
ner a avui, diumeng . a la tarda. nn veritable programa cin
r.. l r Vaiour lis, pifie ‘Itio ultra
la formosa partitura da "Dnlnr es" es posaran ea escena
"Farn "Lars ',arenques" i
"C.anviar ajes! al", amt, el qual
praararna. tiltra sahorejar una
bona nnI len. passarh el palie
nra tarda de rinre eeania
andes lea sitnarions chruirlitos
de les ditra nhres 1 la gritria
del gran Prados, que
fa ttra verilable ereariA d'amies} crinera. serundat pels
nyors Massanes. Olivia. Fillerles i les alters parts de la rompanyin.
Nn nboant Ani .t gran
i en herefiri del els
preits seran rednits. p on) pot
veure's pels eartells.

a

siq o p
a.

s

La cine-opereta "Miss Ver.its". A pesar de
va!or infrinser de /a pollicula
la partittlea. mini havirfela
li
suposat quc el públic haemr,s
acollit ainh tant d'rr.titsMsme
la regresa d'aquest
Arpyr9fs espeeladnrs harrolnni pg . tan calumnia s per lns orriprosr a tino p o ntl ! oil espretaries ln!rnl a , han d mnafrat setbrnfiament en arpt sla rionsjA
rtlio 109 ranas de l'art i di'
b llesa sempre imprPsslneen
sen espeait,
que les rrinsidlrarinns malerials pa.en a segar t rme quan e . Ira( 'a do
pre s enciar tina obra que CO 51•parrt de la rutina i
vnizar.
"Masa Venna", emplona a in
larda i a la nit l'elogant Palaee Cine. i ni, serem .ezurament
nr,.npre, rds i'iitlr ti deattlar
quemolla
(líes
aquest magnffie esperlaele.

f•

SUPERIOR!

CASA

ROSICH

Ronda de Sant Per; 7
Plaça de ata. Anna, 9
TapIneria, 33

Hules e Impermeables
Rosich, S. A.
BARCELONA

DIU EL GOVERNADOR
Anit el general Lossada va rebre
els periodistes, no perquè hi hagi res
de nau—va dir—, sinó per saaidarao,
aespres de dos dies de no veure'ls.
ligué que arreu hi ha tranquillitat
que amb motiu sie la fe,ta onomástica de N'Alfons XIII han fet alliberar gairebé tots els detinguts governatita que quedaven, roen també
alguns quatzenaires.

ps

i

a
e

e

e

s

Recurs d'alçada interposat per En
Francesa Fontseri contra la multa de
15 pessetes que li va imposar la financia d'alcaldia del districte sise d'aquesta ciutat, per infracció de les ordenances mutsicipals. •
Recurs d'alçada imposat per En Pere Rovira contra l'acord de l'Ajuntament d'aquesta ciutat, pel qual se li
ordena la cessin de determinats terrenys als carrero de Sant Pece Abanto
Itfuntadas,
Informe sobre la reclamació formulada per N'Isidre Canteó, alcalde de
l'Ajuntament de 'Sitges, i En eferí
Forgas, vel d'aquella poblada., contra
cl pressupost extraordinari codeadonat per l'Ajuntament de San( Pere
de Ribes per a la percepció de l'impost del Timbre que renda el producte de les entrades de l'Autódrom Nacional de Sitges.

Sabó

EL SABÓ EN LA HIGIENE BUCAL
Voler raspallar un (irgan tan delicat com la boca sense sabó
és una cosa mis absurda que fregar-se el cos amb un liquid i
una esponja molt asprosa. V eu's aci un deis secreta de rixit
mundial de la Crema Dental Científica «Kolynos,
Temps ha que eminents dentistes i metges prescriuen jus del
sabó per a la neteja de la boca. .Pern usar ¡tomes el sab ó ni es
agradable ni és suficient.
El Dr. Jenkins, amb. la seva invenció Kolynos va reunir
agradabilitat i profilaxi. Va demostrar cientificament que el
sabe, actuava per nelejar i eliminar lea. ~ira dexteuided, de.Ter.ee.;
i dimolle,r per 1 «rió del dentrifir. Els altres components de la fórmula produeixen el coeficient Rideal Walker. de 13°, que
destrueix els mis perniciosos microorganismes en pocs segons.

•

Consulten al Dentista 1 al Metge
Adeld. i serAdon. STEVENSON BONET C • Apee., 838

El senyor Banqué estimula el zel deis
vocals per al millar compliment de
las obligacions al seu carece, i per
facilitar la sena noble tasca repartí a
cada un d'as una llista, per districtes, de les encoles encomanades al seu
interés i cura.

•
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Redactor de "Li PUBLICITAT"

mori e! dia 15 de mur d 'emium
(A. C.

20, Rambla del Centre, 20

Telelon 1430

del que som, a l'església parroquia) de Santa Madrona, de deu a dotze del inatí, seran en sufragi del finat.

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

E.B•1•111111111113111111111111111131111•111111111111111111111111113Mal

A.

SEGELLS DE GOMA

g

1

Ortiva t8 de toles ela ses en tustallti I fuste« , tis tuno‘a en fe en.
carrera Corts Catalanes, 643 ten'
Ire Brurh I 1 Iür151. Tel , 715 5. P.

Les srlertes xoenta! fes eia_
horades pels

u
u
9 - PLAÇA CATALUNYA - 9
ii911111131•111211111•111•MBISMIII 1 IIBMZI111111113Mal

Monjes de Montserrat

No tossiu mes. v
n
Preneu pastilles
TRES RALS CAPSA

"
ä

TE— m"

COLL USEU

PA;

FARINGOL

INSTITUT DE CULTURA
DE LA DONA
Artes per a derra, diumenge, dia 27:
Secció Permanent d'Educació i
Instrucció. — les onze, Ilicó de
lectura artística. En les lliçons de
rebosteria durant la present settnana
es confeccionara: 1, Porquets i preparar captuxines: 2, acabar captuxines i gemes acaramelales cremades
i fondants trufes; 3, acabar la gema

".

•

.ry

EN

5.)

Totes les misses que se celebraran dimarts, dia 2S

n•=1.11111MMI@IIMMINI
,

BISCAIA - CATALUNYA
CENTRE ANDALUSIA

falca - fan - ialor3 - Cupon

es venen o l'antiga filbrica
de pastes per a sopa de Josep Bigorre, carrer de a
lasqueria. 40. i a la sucursal, pl.ma de la Llibertat, 4
( (1 racia).

-ezIL.em,..-

CAMPIONAT DE RUGBY
i deis parlits

Fills it F. Mas Sarda

"EI. P,ORINOT"
Ha sortit el rútnero 9 d'aquest popular setmanart humorístic. de gust i
de bella presentació, i ple de sátira,
amb molts Mnots a tres colora i variat text festiu i acudas.
Porta, lamba una cri/Mca de zumzum departiu, parlant del futbol i de
la boxa.

DE

AMI&

ALIS - PIET HOBIN
de la ii;formació del

Willlasi Bu 1 Silga

a

LAVABOBANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc.

IIMn11M.

de Boxa,

Pren: 19 céallins

Calefacció ideal

PELAYO. 7

Si et vols enterar dele p reliminare del Campionat d'Europa

Edic16 Setmanal d'Esports
de dem, dilluns.

DEL PROXIM CARNESTOLTES
Una comissió de patrons i obrers
cotxers i de fabricants de serpentines,
visitaren el senyor alcalde per interessar-li que, com els anys anteriors,
rAjuntament patrocini i subvencioni
ESTUFA J. IN. B.
Vallmeia, 316. Telefon
la rua del Carnestoltes , tenint en
compte que a mis a més d'una festa
Durant la darrera setmana. la Cai- també signifka proporcionar treball
xa de Pensiono per a la Vellesa 1. a aquelles indústries.
d'Estalvk ha rebut, per imposicions,
la quantitat de 4.623,193 pessetes, i
UN PREC
liii pagat. per reintegre, d'estalvi, terEl tinent d'alcalde del districte
nani, men s ual; de pen a i capitals dilento reservats. 3.66 6 139 pessetes, re- senyor Regios. ha interessat de la Conissió d'Eixampla de l'Ajuntament.
sultant, per tant, una diferencia a favor de les imposicions de 057.n54 pes- l'arranjament de la font batallada a
la
carretera del Port.
setes, havent-se obert 1,072 Ilíbretes
noves.

L'ENSENYANÇA MUNICIPAL
a.a Junta municipal de primera ensenyargo que en d-legació del senyor
alcalde presideix el regidor senyor
Banqué, celebri sessió reglamentäria.

SPORTS MA N!

La Publicitat

Aquest mata a les deu. es aeunirà
el ple deis Sindicats Lliures Professionals de Catalunya, per tal d'estudiar i awovar els acords presos a
l'Assemblea de Pamplona. nomenament
dels quatre Bocs que corresponen a la
secció catalana per formar la Confederació de Sindica:3 Lliures d'Espama i el seu secretari técnic.

SUFRAGI DELS

iduocils de l'Illrei Coriegi
d'aquesta Ciutat
D. Josep Vilaseca i Magarre (ex-Degä). —D. Josep Nicolau d'Olzina i de Ferret.—
D. Joiep M. • Manas i Casals. - - D. Albert Camps i Armet. — 1). Magí Sandiumenge
Navarra.—D. Sebastià Companys i Greäó. — 1). Andreu J. Ribera i Puig. — D. Manuel Aloy i Sala.—D. Albert Aldrich i Guafiabens. — D. Pero P. d'Ojesto i Uhagon.—
D. ',luís de Llanes i de Domèrech. — D. Enric Oliver i Rodríguez. — D. Eduard Pvdrals i Marsà. — D. Antoni Pämias i Romeu. — D. Eduard de Pérez-Cabrero
Hermeland Ripoll i Salvadores. — D. Cosme l'arpa] i Marques. -- D. Joaquim Margerat i Tobera. — D. Carles Senén 1 Llopis

Murta

durant Pany
n. P.)

(R.

Se celebrarà un solemne ofici a l'església de NOstra Senyora del Roan. (Auzies March, 54), a les deu del
mati de damit, dia 28 dels corrents.
La Junta de Govern del dit
i les famílies deis advocats esmentats agrairan l'assistència al piadós
acte, per encomanar a Déu Ilur ànimes.
NO ES DESPEDE1X EL DOL

ver
de

lon

0444+044444444444444tow,

i altres informacions deis aee.s
d'avui, Ilegeix

Befeelon.

ELS SINDICATS LUCRES

Per atendre millor els seus
clients i evlar aglomeracions,
el doctor Riera Vaquer Ita arnpliat les horas de consulta del
set' Institut Fisioterapiudir 101
carrer de les Corta Catalanes,
núm. 619, essent leo que regeixen des del din 20 traquest
ritos , dr den a (M' u. i de tres
a set, i els festius, de deu a
dotze.

'LA OCA •

QUALITAT SUPERIOR
Fabrleant: J. ALERR1. MATAR«

Saló de Te

CONSELL DE CUERIZA PER AL
DIMARTS
Dema passat, ¿marts, a les deu del
mata a la sala da justicia de la caserna Roger de Llúria es reunirà un
consell de guerra ord:nari de placa
que ha de veure i fallar la causa instruida pel camandant d'infanteria En
Joan Rodríguez Arrazola, jutge permanen/ ¿'aquesta CapitaMa, contra cl
paisä Uds Aguilera !hm. acusat d'haver proferís amenaces contra Enric
Maqueda, encarregat de la fabrica de
senyor Racamora.
sabons
Actuara 'de fiscal el jurídic
mr i defensarà el processat el capita
d'infanteria N'Esteve Candelavese.
UN REVOLVER QUE ES
DISPARA
Al sometenista Joan Escandall se li
va disparar, al Tarrent de les Flore,
el revòlver que portava. tenint la dis_
sor' de fer;r el vianant Gabriel Melins Puigdollers. calaant-li una ferida
de pronòstic reservas.

Fa uns dies que Tomas García Sevilla va en t rar de mosso a una sociotat establerta a la Gran Via Laietana essent-li exigida una f anea de dues
mil pessetes. que va dipositar.
Darrerament bague d'absentar-se per
un afer de familia al seu poble, a
Aragó. i alar, en tornar, es velé desagradablement sorpris amb la desaparició de la casa on prestara els «os

(

cada dia te dansant de 5 a des
quarts de 8, i dinar a rameri -,
taita, de 9 • ti.

JUME SAURET

UNA CASA DE CONFLANCA

EL PAG[S

RESTAURANT ROYAL

VERITABLE OCA.V f.;
01:doctas usats de totes olasecs. Preu fix, Tallers, núm. 41

PURE PERMANYER
dorou-lo ale vostres filie 1 els
guardareu de Pesorofullsme.

Llet coadinsada

l'Alcaldia de Sitges per haver infringit les ordres dictados per la Junta
de Proveimenta respecte la venda de
cara.

DENUNMS I DETENCIONS

e

(ran 'asee ea c3faatal
Durant la matnada dable s'escapà
de !a Delegació de Polkia d21 districte de les Drassanes el quinzenaire
Ma -ion GMenez Pineda. Per aquest
motni es produí una grossa alarma.
Fina:ment, set tornà a detenir.

serveis, no apareixent per enlloc el
director, cl gerent i no cal dir que

LA COMISSIÓ PROVINCIAL
La Condujo:, provincial ha despatxat
eta ' seeients aasumptca:
-Rectos d'alçada interposat per En
Joan Alemany Domitigg, contra la
multa de 5 sometes que li va imposar

hisconde›ei
i fer els fondants, i
alts i biscondesos lar. /asa
Secció Permanent de Religie
Culte. — A les vuit, miss:1 resada de
con:unió: (Humees, dia primer.
dos quarts de vuit del mata mi -a
de comunió amb plática, exerci.io
propis del primer divendres;
te, dia 2, a les mit del matí: beaeMeció i distribució de candeles, radsa de comunió.
Secció permanent d'esports
•:cursions. — El dia 3 de febrer es
rä l'excursió al casta' de l'Aratm
nvä Totes les que desitgin cene,
rem-ui hauran d'assistir a una rem
previa que se celebrará • denia,
mengc.. dia 27, a les ¿otee, al praInstitta. fent-se les inscripcions o

regmentada
Secció Permanent de Cerimonial
Pestes. — .sa les cine de la tarda, ecert per "Petita Orquestra"; dia
a les ais de la tarda: secció de
de mans.

••••n••n•Ine--.-..-e

ORALITA

PER A COBERTES
PER A RECOBRIMENT:
Xapa Ondulada oanaieta

tamanys 111 x 185 em.,
1 75 x 120 cm.
Plagues "A" de 40 X 40 cm,
Xapes "B" per a recobrimente:
tamanys 120 X 220 em.
120 X 190 i 120 X 250 cm

Uralita, S. A.
MADRID - LLEVO* - VALENCIA • SEVILLA - SALAMANCA
CENTRAL: BARCELONA
Plega A. L69ea, 11
Telifona: A 111“, a 11411
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AMARRA

COLISEUM
L'EQUIVOCACIO D'UNA MARE

11•11511•51151011
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Avui, diumenge,

•

PROGRAMA AJURIA
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BARBER

Exil immens de EL

AL

estrena en la sessió especial de la tarda

PALAU,

DOROTHY DALTON

per Sidney Chaplin (Germä de Charlot)

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111131111111111

EIC1131118 HIECCINE, 3. 1.
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Planxa
ondulada da
120 per 75 mi.
Pies 7'50 m.8

IR,

0

1..a

C

PER A

Mi
TEULADES

Plagues che 40
Ptes. 5 .05 sa.

A.

z

40 m.

GRANO TALLERS DE FUMIBTERIA I CALDEBERIA

?RECELE&

Malcrials armals ab arniant exclitsivamen1
Porte' de l'Angel, I i 3

pral. ::

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.

wAlacitboNA

COSES DE LUXE

per a

MAQUINARIA FRIGORIFIC
ESCHER WYSS Y C.

•I

ir

a
•
•

•

11

.a

II
'

CENTRAL

A:

PER A FABRIQUES DE
i CAMBRES FRIGORIFIQUES
11111211/1UNI DE PRODUCC10
FRIGONFICA
Malla» DE CONSUM DE FORÇA

AUTO

ZURICH

G E L

• HOTELS - RESTAURANTS - BARI •
CARNISSERIES - TOCINERIES - Lil• TER1ES - FABRIQUES DE XOCOLAT3

s

LA MAQUINA IIDEAL. PER A
A LA PETITA INIDUSTRIA Aa

19

177,
Carrer de Sepúlveda,
pral., primera: telèfon 3648 A.
SUCURSALS
Passeig de Sant Joan, 95, pal.
Tol gon 2037 G.
Coello, 169. Telèfon 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet (dipbsits). Teléfon 529 H.
Francesc Giner, 56, tenda

EARCEL01,14A DR%R. OFeim, 112 ;

: F. VIVES PONS
se.
1••awaa • aaer wa amonewour rorf ewasanamassamaaanumanim•

2 a
WWWWWWW

LA TOS
ses pern notet", consertütncies les evilareu prenent
amb COn3länCi3
TAB LEYES

(Gràcia).

Carretera de Sans, 135, primer. segona.

GABA

• RIGAU 1B1ILBENR

refrescants, desinfectante,
sobiranes contra la TOS
afecciona de la gola,

Born

que intcressa els Comerciants, Fondistes, Restaurants,
Asils. Collegis i el públic en general

Es ven, per motius de salut,
l'HOTEL RESTAURANT. Es donaran tota mena d'informes.
Preu dos canta mil frenes. Abstenir-se d'intermediaris. Escriure, Paul Pagés, 15, Avenue
Gare—PERPIGNAN.

La mita! Girona

AUTOMOBILS

Detall

fecta i rápida de
Teneduria de 1.1i.
bres, Càlculs, Lletra comercial, Mecanografia; Ta qui.
grafia, Ortografia,
Francès, Angles i
Alemany. Tito) de

BRUCH,

Agente ezslusivot Hijo nr frst VIDAL y lilflus.
!, sr (.. Monreda, 21.- Venta, 5 ptas. fresco:
SEI.AI A, Rambla de las Flores, 14; FAHN MIA CeANT, I rincesa, 7, y principales formulas de he•
palla, Portugal y Anterk as,

pis segon

(Places Santa
Anna 1 Nova)

Telèfon 5041 A
Aguaste Academia.
Palta es la mes importan/ d'Espanya.

232322,215=7,12=~8/111

Per a les

i•

e Liquido a la fàbrica mateix les mostres
i calcats amb tares que no podem
lliurar als comerciants

I1)

▪PR EU S DE SALDO:
lb

Fábrica ne calçat: —

Inicie blondin
e.

LLULL, 21

(darrora el

P

IMOMMn

YieA
-JCst12'"
6 bolla.
1326.vcc,l3ns.

a r o) •

Valüncla, 233.

tots els seus clients i amics el tras—

T O S\

Els que tinguin ASMA o sufocació, que usin
els PAPERS AZOTATS o els CIGARRETS ANTIASMATICS
del mate/x Doctor. que calmen de seguida els ataos I de
\tia permeten dorp/1r tranquIL-Demaneu prospectes

01110P1ACTICI

pral.
Recala a la Rambla de Catalunya)

participa a

,
LS

dolences del estOmac

1NSTITIT AMNICA O

Garcia

(OFICINA TECN1CA D'ASSEGURANC(S)

QUE PATEIXIN
per forta I crónica que sigui. que prenguln les renomenades
PASTILLES del Dr. ANDREU. Mi tan rápIds 1 segurs els
efectes d'aqucstes patines, que a les primores preses se
sent ja un alleujament que sorprenlanlma I gairebé sempre
desaparelx la tes per complet en acabar la primera capsa:

L'estóinar necessita foro, i fúnic mitjà d'obtenir aquesta
força és per l'enfortiment dels nirvis que la ti donen.
Un estómac débil te nirvis dèbils a conseqüència d'una pertorbació espinal, que pot ésser dcguda a una caiguda, una
estirada, etc.
Aquestz pertorbació pot ésscr corregida promptament i
fàcilment amb els Ajustes Quiropräctics Espinals.

CALÇATS SIMON

•
ar
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LA 0111110PRACTICA

I

t

t1

▪ hat del seu domicili i despatx a la Ronda de
la Universitat, 6, primer, segona. — Telef. 4443 A.

Los síntomas precursores de estas enfermedades:dolores de cabeza, rampa o calambres, zumbidos de oidos, falta de lacio. hormigueos, Midas (desmayos), modorra, panas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de
caracter, congestiones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare.
ceo con rapidez usando Ruol. Es recomendado
pot eminencias medicas de varios paises; suprime
el peligro de ser víctima de una muerte repentina:
no permdica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, cuntinuandq la mejoria hasta el
total restablecimiento'y lograndose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
VENTA, Zagala., Rambla Flores. 14, Barcelona,
y principales farmacias de España. Portugal y
Américas.

que depuran la sangro y Ion limitares. tenott,ican
la Orina sin propiedades anlimi:pi1C. y tolcrehicida.,
yall admirables resultados se experimentan a las pismera. tornas, la ntejortaprorrglre ltast• II romplela
iodircto reitablexinnOuto de todo u tejo:mil° g••••
oilmurinario, eurandoso el paciente por ei sido,
14 erciuntli ti layados ell 14110 haya de iIIII2LVA•IIIL
III12dICU, y.natlie no entera ile Bu enfermedad. Mi,.
ruinar . O. Vaiii pare convele cr.e de ello.

JOVES

•

go

RUOL

68 i 7C

Cachets del Doctor Solare

pis primer

ESPARTERIA,

Camil Grau

111

Angina de pecho. Vejes preMatur• y
deMas enfermedades Originadas por ia arterioesolerosis e Hipertensión
lie curan de un modo perfecto y radical y se
evitan por completo tomando

,

SENYORS:

srmor;

Agents:
"Unión Comercial Española, S. A. —Rambla de Santa
Alardea, 7, primer.—Garatge, Bruch, 166.

▪

ernAly'Af

• o todas sus mani testar iones. uretritis, prusratitts,
rhatir,al, ere., porro-611i 3 y
• iN. rala
des qus CCOO. orearan pronto y radmaitnetate crin los

SENVORETES:
pis principal

ARC S, 14

APO'Neil[

TELEFON 1531-S. P.
Hores th, despatx: de 9 a 1 i de 3 a 7

Comptable

FONDA

MENJARS A LA CATALAN \

B•IZ•••••••111•11•B•II•BA•IB•II•A•••I•B•II:

llanes anzlesea, 100 on
pts. corte (le 3 m.
Satirm eüln, 75 cm.
o:
1'30 " m.
13'90
Flassades de llana, malrimOnt. . . a:
Mueves ,lroise, monja
5'40
a:
t.
"
camera
0511
a:
s/ ealmta. . .
151
a:
"
"
arrandIsslmcs
3:
1.1
Un veritable devcasoll en géneros de punt.
Hi h. rnitges anuleeee o tyse pts.
D'UCASIO, GLNEAMi 21.AUC3, EGPEC:ALITAT EN LLENÇOL

Ensenyança per-

.n•n•n=1.

OPEL
con umuniummmiI .

DE

ealgues deis articles

RAMBLA DE CATALUIVYA
entri' 1 iranvia i Aragó
Raó: Claris, 19, principal

CAMIONS

.CLASICO

L.41,

de preus
fi de tcmporada

Grans rebaixes

Espléndida sit.uaci6
Grans aparador!
Lloguer ntddie

usan 1 mana

FWVIAR.

des del 25 de gercr al '29 de febrer concediran

TRASPASSA

Unica casa per a
lçat So 1 barat. Taptneria.

Zir

PAPER

1

BOTICA OFICINA

NECEI REMO,

Els acreditats magatzems

com a

Assecadors

Situada

Vldeleres d'art : Esmaltats al toe soVIOres t trisbre viere 1 erutan
Batoosea. beltalts plana I corbals
blselats
I mIralIs
dosetes, frierais,
Casano va. 32, entre Corta 1 Septilyeda
BARCELONA
TLLEFON 5343 A

U!.

ES

Ca-. DAR.GUÉS , carrer
de Sant Pan, 38

Es reben avisos

ormaaaamaa•amaimaiciaa•aaaamaclaanaciazaamaa•amo
.aa
A
a
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Torradors

per a casaments 1 batelgs.

L'EarFtACcio DE LATRINES

•

Estuies de totes classes : Leixivadors

ZINSIMMnMIIIIIMaps

Telefon 3344-A

IFidsriea a Sarrii

tl

OFICINE8 i TALLERS: Consell de Cena, 135

Cla.

JOSEFA ESTEVA

SABATÉ 1 C.A

Cuines ecortömieues : Bateria de cuina
TELEFON
698
e
Termo-Sifons

2.a

Reconeixement medie, de deu a onze.
Sensc medicina ni electricitat.
Informació de frene
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1 SOC1ETE GENERALE •
o
U
o

'
et les Colonies
de Banque pour lEtranger

i Sucursal de Barcelona
:
Plaça
Catalunya, 20
de

I
I

Tela mena Menciona de Banca de hm

: GAIXES DE L LOGUÉR

.1!
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