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NACIO 1 ECONOMIA
Mister Snowden, actual ministre de Finances d'Alienten*,
lut escrit recentment, en un article publicat en un diari de Viena,
en els darrers anYar
que alguns dels petits Estats nous creats davant
d'aquest fet,
po tenen bases econòmiques suficients. I
quina actitud pren mister Snowden? Demana potser que hom
de donar als Esteta alluffits les bases que eh manes preocupi
quen? No. Es limita a plänyer's que hom els hagi fundat.
Quan mister Snowden va escriure el seu article, no era
encara ministre. Però com que molt abans de pujar al Per'
oister Ramsay Macdonald hom donava per segur que els 11%ballist es governarien, l'actual ministre de Finances de la Gran
Bretan y a es podia LJnsiderar com a ministre probable. Acuesta
situació pW-ministerial, diguem-ho així, dóna a les opinions
esposadas per eh setmanes enrera una especial importancia.
En l'article del periòdic vienes, mister Sno*den parla com un
responsabilitats d'un
borne que ja sent el pes mora/ de les
governant, però que no està subjecte encara a les traves oficials.
Tenim, doncs, que mister Snowden—que fou pràcticament
germanófil durant la gran guerra—és contrari a l'existència
dels petits Estats que d'aquella sortiren. I n'és contrari per
raons econòmiques. No tenen base económica i, per tant, no
poden viure com cal. Això Higa amb la tesi del mateix autor,
segons la qual convé una revisi6 extensa dele tractats de pau.
No direm que no. Pérb trobaríem que és un pèssim criteri
l'existència dels Estats, petits o grans, ala fets
el de subordinar
fconómics. Aquests tenen una gran importancia. No tanta, però,
el dret de tenir el
tue en llur nom pugui negar-se a les nacions
epectiu Estat. Múltiples exemples histórica ene diuen que les
risis econbiniques resultants deis canvis socials, politice i terris'han resolt al capdavall per un procés d'adaptació a les
coves realitats.
Es una pretensió excessiva el refusar la llibertat nacional
a un poble per motius d'ordre econòmic. Si nosaltres fóssim
iconomistes, hauríem perdut les infules després dels fenòmens
tcoubmics de la guerra i la past-guerra, que han saltat per
damunt de tantes Uds, teories i fórmules de l'Economia. La
ciencia econòmica feria molt bé portant una vida discreta i
modesta i renunciant a l'orgull que moatren alguna dele seus
conreadors, com aquest honorable mister Sno wden, ministre
socialista del rei d'Anglaterra.
Si hi ha Esteta nous que no poden viure per la insuficiencia
de llurs bases econòmiques, ja deuran caure tots sois. Quan un
edifici no té prou base, s'ensorra. I quan s'aguanta dret, a despit
de les teories, es que realment esta mes ben basat del qüe suposaven els teoricistes.
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NOVA YORK, 3.—A LES ONZE
D'AQUEST MATI EA MORT AL SEU
DOMICILI L'ELPRESIDENT
SON. — HAYAS.

:laboriositat.
Ha estat nomenat en substitució el
Vela i Ufrilla, catedeätte d'Insot, natural de Logroño.
A la Normal de Mcstresses no hi
hagut canta, continstant en la Diwrió la distingida senyora Lilia Mena de Viola, filla de Zamora.
LA CONSAGRACIO DE LA
y nyor

MANCOMUNITAT
L'editorial d'abans d'altir del "Diode Gerona" porta el mateix tito:

:'zquestes ratIles.
A-extreirm els dos pariera': seients
Es ben digne d'esser remarcat el
%nomen que esa passant. Els grans
zpugnadors de la Mancomunitat i de ::actors de la seva obra, dies ha que

es desfaz en elogis a la nostra primera corporació administrativa...
L'elogi actual a l'obra anterior, en
oques de les quals solament havien
artii insídies, reticències i suposicions
p ac honroses pels que fins ara citaren
al íront de la nostra corporació cabdal. diu molt poe a favor de llur serietat i àdhuc de llur bona fe polítitenir gaire memòria
ca. No s'h
/
a del diferent que és la
pce adonar-se
calicó que ara canten, en vist la que
cantasen abans. I el millor qualificatiu
que trobem per aplicar a aquesta condocta lieugera es el 4'" inconscient".
Peró Esser un inconscient no honora
Pa/ gaire a persones de certa categoria."
UNA NOVA DISPOSICIO
"Natura" i "El Baix Penedès", els
As seimanaris que en catala vine»
publieant-se al Vendrell, han rebut de
h delegaei6 govmtativa d'aquella po',s'oció el segiient comunica!:
"En lo sucesivo, al presentar las
Pruebas de este periódico para ser sometidas a la previa censura, presentan
c ambien una copia de ellas hecha en
castellano.
Dios guarde a usted muchos arios.—
Vendrell, j de febrero de 1924. —El delegado gubernativo, Francisco López
Gatell."
No cal dir que aquesta disposició gorernatiza imposord greus dificultats
• les diles

publicacions.

DETENCIONS A PE.11,4TALLADA
Mira Mete estat empresonat res'tercian de rAftuttament de Perola' liada, En Are Mercader, han estat
det inguls el? ex-alcaldes de la ntatefra P O bldei6 En Josep Llenes i EN
loan lohira•
CANVI DE JUNTA
Ele la reunió celebrada el prod90411 Deleff per tassemblea general de
rscie del C. N. de Nave York, foo
AM el *enano Centsell &ere:

"Wad; Mimo Jame

Tia*"
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r
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En tornar del cinema, del
teatro o de la aireeis. ele desables . o ele diumenges a la nit,
a altes horas de la alt, a la matinada, ele :Mote espanten Ilur
desencant tob juit pressentit,
t'abreven Pur alegria irritada (si
de cas la paradora ds pasudopa) bot cantant en eor, a pleno
pulmons, en aquella calma de
les manes adormidas. dele ubres, dele ocells adormita, la
canoillmpádloa o de moda, un
cant istrldent que en el seo des..
enfre comuniquen la sensuld
de /libertal amere falaguera
adaleradament perseguida, fine
en les borne d'inconselinoia.
Ele minyons caminen bol
*gafan pel brao, contenta del
que han vid 1 fruit, o simulant
aguast oontentament; contente
'de les bocee de desearle que s'ameten, sobretot de lee iteres de
Iltbertat que encara resten desprds del desean', st aquest moment del litir coral m'asiles°
s'escau en vigilia de feote i no
pes en vigilia de dia feiner. Els
minyons iluminen encadenan
pels braees 1, canta que centena, travessen la ciutat
mida, ele earrers Mieles tapete per l'estelada. Ara traben
un sereno 1 Ilur Hanterna, 1 callen; armles cantonadas ea necead:en mese rastra de vigilancia, 1 els elote tornen a esvalotar. Aixi, de mica en mica,
en aquelles horas tan pures i
tendres que el soroll d'un trenaala lee deseneisaria Imperablernent, els minyons van, tot
caminant* eleint de la olutat
central I es van acostant als
revele on tenen la Mula parada durant tot l'anm on el pare
1 la mire 1 la germana hi fan
delefesim callo. on el Ilit els
ofereix eeda nit les flonjors
voluptuoses de la vida.
Al !lindar del raya, 1 de la
elutat born dina ente ele carrera es destapen, el vel que ele
tanava s'enrola a l'infinit l'estafada; no obstant, tiembla ende
viva I alerta. Detalle no bi ha
tanate pilblia en aquell beral

Va - gel: a Osar l'actitud que ha de.
.En iquest ambient,
La mor'. ha. vingut a 'donar
el pelito "arta en la
nora actualitat ai nom de Fez- «a el 28 de desuere de 1858. serrar
Wilson, de jove, vol baor ma.." gran conilagracid. La seva popresident • Wilettresvalt räpisien ve concretada l'any 1910
dament de lea informacions po- pf. Sent pon devoeid per, lee en aquestes paraules dirigidas
eläneies
1,
en
~vi,
nn
len
des',
comentarte
litiquee i deis
ale seus coneiutadane: "Vosalprds d'haver-ne estat figura gnet per les ileeturei de ea- tres son un poble entre els poräoter històric, filosafle. Mecentral.
Mote, son membres d'una toméLa seva mds vasta *noma- rar': Vescriure de la seva Oció humanitat."
nada, sobretot a Europa, l'a- dominant. A vint-1-un anys da
Per a les eldelons d'aquest
del Confite Director
coattegui en els durara terrins membre
antela any 1916. Wilson erege revista que publiquen els
de la guerra, en la preparació d'un
seta enmarados, els estudiante • onti novament la meya candide MarmisLici de l'onze novem- de la Universitat de Princeton; datura. El resultat fou el sebre 19t8 i de la pau de Versa- a vint-i-dos saya la dirigeix tot gnent: Wileon, 9316,296 vote;
lles i en la creació de la SoEstibes (republielt), 8.547,474:
cietat de les Naeions, un dele sol.Woodrow Wilson esdevd es- Benson (socialista), 750,000;
punts del seu programa.
crtptor, escriptor politio. Les altres eandidats 235,206. WilWason fou, innegablement, seres
primeros. reflexione poli- son obtenia 251 vote delegats
i
¿estació
•durant aquest mes,
tiquee les bi mierda la guer- el seu contrincant principal.
la
del
tricimf
deis
arista,
Hughes, 242. WIlson ascendía
esclat
re entre nudistas eudistes.
figura més popular entre ele
L'any 1880, Wilson publica novament te la :rimen magiade
guapobles que m'abruma
alguns mitiga sobre bornes po- arptura.
'La guerra emplena completanyar la guerra. La participuid, Mies ingleses (Braight, °ladod'Amerioa,
decisiva,
certament
a la revista de la Uni- ment la segona presidencia
l
tone
les circumstermies en que s'es- vereitat de Virgfnia. A la fi de WIlson. Els beta s'armen prodevingué, el N iatge Wilson a 1880 del» aquesta Universitat. delnt en forma que la partidEuropa, la seva doctrina conL'any
L'any 1882 s'estableix d'ad., pació dels Estats Units en el
cretada en els famosos catemos voeat a la ciutat nova d'Atlan- conflicto europeo semblava tepunta dell missatge de 8 gener Ea; en el seu desPatx modest es- talment determinada.
El 2 d'abril de 1917 el pre1918, posada com a .senyera de pera endebades la clientela.
la nova pau, lt havien guanyat Compran per fi que sisa equi- sident Wilson calda el Congrds
a
sessid
extraordiniria i deuna forte simpatia popular en- vocat. Deixa Atlanta i torna a
tre els alista 1 aliedbfils de lee la Universitat 'per acabar els mana que la guerra sigui votaterres neutrals, els mateizos sena estudie esdevenir pro- da. "La neutralitat. armada —
que havien censurat i ridieulit- tenor. L'any 1885 s'encarre- din a la Cairibra — ha esdevingut una Impossibilitat." Poo
zat la seva indeeleid en ei pren-i ga d'un cure d'histeria a Bryn temas deserds, dirlgint-se al
Mawr College. En aquest metete
dre un Roe entre els combaany publica el seu primer 111- poble, dio; *Per a nones, no
Lenta.
Govern con- bi ha mis que una tria possiUna mostra de la populari- bre, titulat:
ble, 1 aquesta tria de feta. Destat de Wilson la trobem en gressional. Estudie sobre la po- graciat d'aquell que carel le
m'unte mote primer ., de l'edi- litice americanato
Continua' els sena estudie posar-se a través de la nostra
torial que l'"Europe Novena"
".
i des- ruta."
(14 desembre 1918) dedica a d'assagista 1 historiador
No cal que ene referim .novarecerques
l'entrada del president americt prds de tres anys de
publica uso non itere titulat ment a la participació del noa París: "A la ~Miza hora en
• L'Estat.. Elemente de politice, ble amerieä en le gran guerra.
eme apareixeran aquestes
histórica pràctica. WIlson, en Wilson n'encarne verament la
nieg — diu — el presideut
aquest ¡libre no cerca pas de representac16. El metate poble
son fue la seva entrada so- 'construir una teoria, adopta les que l'exedra el porte deeprde
lemnIal a la capital de
klisPNffle¡ji 16u gercar
fórmulas en cure de l'escota soe'l
test.
cer deis llariat el qual ha
ciolegica. Aquest llibre sobre
Tot el poble de iterie, tota Meted la rúnica obra Med- more,.
1
els fills de la democracia fran- ie» gas Jsa escralialney 319,
UN DESORI MASSA CENTRIC
i ~. ~ .
cesa
sobran
ola,
pruebes
-enobra
funde
la
sea
reSembla que basti un cop du1I per
DE
poralment 1 aninta sencera der aquesta
mesurar el desordre que regna a la
putad& L'any cridat ELS DARRERS 11011EN 1S
L'EX-PRESIDENT
de
PrIneeton
Universitat
Plaga de Catalunya. Però no basta. Ea cantada vera llur apóstol, per
per la
Washington, 4.—Des de les primetracta d'un desordre refinat, ric, com- saludar amb entusiasme, i al
on havia acabat els seus estumetete tem ps amb respecte, al die. Mom oferf una cätedra de res boro de la entinada d'ahir, l'esplex.
de
la
Pau,
de
la
Pan
Messies
qual acemi- tat de l'ex-pre,sident elson ftia tijurisprudancia.
Hi ha, com a taca cridanera, els
•
ta, entrant des d'aleshores en ame un funest detenllal
m
dos edilicia de fusta i ferro que ha Justa.
Mal
ni
rei
ni
emperador
no
l'amblent superior en es deseamuntat el Metropolitä, amb les seves
Els batees del cm eren cada vegada
sene Tonta 1 s'acom p leje la seva rar- mis
tanques, amb els seus munts de grava, hauran Ungut una rabuda
febles, obsermnt-se el =sanean
vera universitaria. La Univerei- dels musca, d'aquest vieeera. que
amb els camions que entren i surten. blant".
de
Princeton
té
la
majestat
poc a poc deban de ¡mejorar.
L'observador superficial pensa que no
Apesta devocid pel Pres1- tat
dent, ni entre ele eememateixes tranquina de les antigues Unihi ha res mis. I s'equivoca.
Wilion solda arteeimesclerosi la
Casade
tenia meitat del
versitats
d'Oxford
o
Mireu un instant les palmeres. La conciutadans, no ton pas maelela en tre san i
se duradera. Retornat a Za se- bridge. les mine antecessores
co. pealad. pub la un mort ha
majoria són mig mortes. Llurs palmes
ele tteus modele: le perb lambe estat deguda a l'exhauriment ergio
va pätria, colpit per una forte
recremades, llurs rels lora de terra,
maniata el setembre de 1910, l'opulaneia de les fundacions nie consecutat a determinan trastorne
fan compassió. No sabem si elles han
digestid.
decidit no fer mes esforços per viu- la seva politice es duramentamericanes.
L'any 1896 de enettrregat de enLalasenior% de Wilson, una de es
combatuda, culminant el desre, not els menyspreu que sempre han
Grayson, van «tsuggerit als ciutadans de Barcelona, credit en les eleecions presiden- pronunciar a Princeton mateix
filies i
un disco lo% en una eolemnitat emiere ibis a última hora a la capo be si la jardinería municipal ha dei- Mala del 2 de novembre
oal
diseure
Cl
g
de universiteda.
1920, en les guate el candidat
xat de regar-les atenent la próxima fi
galera del malalt
partit enrobustelz Ti fama que Wilson
a que són condemnades. Coral se vulAixf que es va «Madre per la carepublich Harding —
anat
adquirint.
/savia
gui que sigui, un hom compren que i l'home mds forte dele advernoticia de la loen watt, fa
publica una bio- pital lauida
L'any
1897
telegrafiada a l'estranger,
són un arbres que han presentat la sario de Wilson — aconsegueix gratia de Washington, I el de seg
comencant d'arribar senda mistatets
dirrissió collectivament
la magiitratura suprema dele
x
any
sorgeixen
esdeventmatch
sinmatia.
Després d'examinar /es palmeres, Estats Units per una rnajoria
menta que tiren novament la de-Un
dels primen de ter present .el
examineu els aparells d'iHuminació. de set milions de vols.
a atenció en la politice, /a
y
sa
N'hi ha de molts modela. Encara rePer contrast, tradulm de la qual nu huta oblidat mal total- ten condol a la amera de Wilsen,
cordo una caricatura de fa deu a dok mateixa "Europa NouVelde" el ment ni en els tema de mAs
fou el president Coolidge.—Hans.
ze anys on xaquesta varietat de nalt comentar' que posa a Cacle en intensa preocupació pele alts
L'EMOCIO A WASHINGTON
dels era malmnament lamentada. Cap prendre poeseSsió de la presi- problemes universitaria; Mr.
DOL NACIONAL
rrodel s'ha salvat. Si el Municipi trac- dencia el president Harding, el Cleveland. del partit demberata,
Washington, m--Mentre
toro de fer una mena de concurs per dia 4 de maro de 1921. Diu ale!: havia aeabat
sera nresldhntriar el model mes resistent a les pe"Desaprovat pel poble ame- cta. Wilson sent una torta ad- dent Wilson agonitza's. una multitud
silenciosa esperan al canee eh cm
dregades de la quitxalla incivil i a les
nick, oblidat o detestat pele mis hest6 a l'obra de Cleveland es maticen den facultades. Durant la
negligincies dels funcionario infidels, poderosos elements de l'opinió dieron a servir-la a continit i malgrat del fred, el públic conque no en tril cap. N'hi ha acose vien el país que nimia aclama% nuar-la.
tinua estacionas pels volante do la
dres; n'hi ha neme arc voltaic; n'hi
tan calorosament, el president
A quaranta cinc anys, 4902,
ha de torts; n'hi ha que nornis serven
Wilson torna a la vida pri- Wilson ds eleglt president de la casa.
Per tal que el soroll del curte no
Iespiga-sustentacle...
vada, envellit, malalt, tan gas- Universitat de Princeton. 64
No hem acabat. El paviment de la tat que ni ha pogut assistir, se- encara senador ni diputat 1 al molesté' al moribund, les autoritats
el t'afee rodat
Plaça és, sense competencia, el pitjor guint l'es, a teta la cerimònia cap de deu Rus haurä Mtisser ordenaren que tot
de Barcelona. Les aigües hi fan un d'installacid del sen sueeessor. eleglt president de la Repilbli- desviis per alees carrera.
Quan la multitud s'usabenta que
curiós treball orogräfic, aprofitat pels
Reeentment ha manifestat la ce dele Estadio tres.
havia mort, una gran
petits futbolistes per obtenir un sevana 1907 pronuncia unes in- l'ex-president
seva intenció de continuar en
eonsternació s'apoderi de teta els preguit Ál`efectes insospitats.
la saya nova residencia de teressants eonterencies eobre el
sente; moltes persones Meneen.
Les cadires on seuen els xofers que 'Washington la recluid del dar- Govern constitucional, que eón
No le exageras afirmar que la mort
esperen e/ diem i la bona gens que
com una prepanteió de la seva
Ilegeix el diari o vigila els infants, rer
any
la Casa
Blanca.
carrera politice, que comerme de l'empresiden t hmestat sentida coto
familia,
alguna
entre
laaseva
tma desgracia nacienal.—Raves.
potser no tan essencialment un motiu intime 1 sis seue llibres, prepiament amb.la ruma Muela
de desordre, pea) eoliocades dins aquell
Govern
de Nova
Jersey,
en
EL CONDOL
nament dele muda ell metete ha pel
la qual
elecció
triomfa
a mitconjunt, arriben a semblar-ho. Hain dirigit, es eonsagrarä als estuDEL GOVERN ANGLES
diria que hi han anat a raure a con- die ‚obre la guerra, no unge
Londres 4.—E 1 primer minietre,
ni¡son presenta
seqüencia d'un incendi o qualsevol alinsL'daanyl 111n9Y1 219W
»ny « Ideedonald, ha tramis el sea
seguir,
perb,
seas
duble
amb
per
primera
tragada
la
un
cantra catästrofe i espera veure el camió una
amargor legitima, Ti patcondol a la etnyera de Wilson 1 al
didatura a la preeldineia de la
que ha de venir-les a recollir.
Govern americe per la mort de
del
seu
pile
I
els
destina
República,
Iluitant
amb
ele
seRegidors, amables regidors del mis ina
de la in:manilla."
nts : Roosevelt, president Al miseatge es tan constar
geents
contrinca
amable dels Ajuntamenta: no us veleta
En la intimitat d'aquesta vi- Tan; Debe, Chafin 1 Relnur. els nuirits del gran miele, del gua!.
amb cor d'acabar aquest desori que
da, apartat de tota acoló, entre Wilson huta obtingut 6.286.9a7 die, la Materia en parlera com d'ea
fa mallad una Placa illustre pel nom
del, mis grane pensadors deis nosels ¡amillare 1 ele seus !libres, vete Poeulu e contra 8.737,295
que porta i per la situació que ocupa?
acaba de traspasear
de tete ele Mitres eandidate re. tres dies.—Hans.
Tenis la Plaga . de Catalunya Mal sident Woodrow Wagon.
units. del% elude Roosevelt sol
LA MORT DE WILSON
Es equivalent a portar la cara bruta
Wilson pertanyia
nimia oStingut ' 0.125,801 En
I MADRID
o a tenir el menjador de casa condoble la votact6 de segon grau bavta
ascendencia a una per
d'aquestes
vertit en un magatzem de drapaire.
Madrid.—Elf divulgar-se a Madrid
tamales puritanas, ela descen- obtingut 4311 vote delegate 1 la mas de rempresident %Vilorta, han
Carleo Soldevila dente de lee guate formen la
Roosevelt, «la el agalla. neme, destilat per l'ambaleada dele Esteta
mea alta arietocricia d'Amarilla, n'obtingue U. Wileon /urda esUnirs majorla del. representants
Mime, Rones Fiai,. tecrelari
eta costume I oultufa de la qual ble
davingut el CaP ~rete del pe- d'eh:mitin,
per debrar urgen
•
feaquino Remad; seereferf
dele Estala finito:
crearen easeqcialment. El seu
Teto eh pedida del more *leqsew, bot. Rke; **mes,: futres, ni era origneri de r g eter. 111 prei el san de tasen primera
Meta multe anides worelbake a
Heibeir Sede; miar«, !traerle Cl.- sett pare fue a dirtgf dos da.
ginen sedan la atiene la* mort de WIlme, eallinate de
lasjudent-de dele une
on emeerelor, limmeue ras,
eurelpea 11141m1 va
,.;
t. re- >redactor de la liumaahat, 1 diese
t. tarrannee ',Kan* Set
.111alata
fil).,
mide, j.Sidedrieltre. ilderum, " ts
I nli ,pubi
eorg
i tialpti«
, »Tv
illinwrp
' . la :eaJeim perialleate neldeatal ao ha
?Me' d' I
A. Corimmil, A. Rete" 1. Perelimi.
•
elreedoeletne.
alln.PrIb0100.1 hleitelbet ghtlete
de 1 I. Palo& •

La Política full de dietati
A LA NORMAL DE LLEYDA
Ha estat substituit de Reial ortire-41
erector de la Normal de Medra, seri ar Felip Solé i Olivè, que fria saya
tercio el arree amb remarcable :el
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soguee! el nfvell d'edueateid de
la duce alta 1 de la emule
mite , 1 que era 1 oese desde,u tal die fan un any.
Error. La, abuse ale, 1 la
clase. m'Uf, 1 la plebe patatanee, adn igp alment larvales':
l'edneael6 de la una nO ha d'ea+
senyar res a l'altra, Aquel eal,
llenari que ce fa &linear nada
casa °ora un pilas 1 elti recios
amb »Meta gramdfona i tres
cintes pianolas 1 tus pollastre
roatit al damunt de osada una:
que no vol saber rae de la pe-.
Mica, ni del carrer, ni de les
altres obuses metate; que nemec construelx dos metree de
vorera perond el seusutonnig
llisqui in en entrar i en eh*
del 'jara; que toles le, aaira....
nies I vergonyes que trucaba a
la seva porta les rambla ande el
mateix cansen sanee ter -loe pe,
gar res: "Min. nota, s t'a-t"
panyarisi"; aquel l ludir no fe
en realitat, altra• co n os tren,
car tanate. Ell no se n'adona
perquit Tan en barri Meto
l'Ajuntament cura de reposar
Immediatament el vidre tre,
n/, 1 l'ir( ele fanals Cisquen
barri sempre aparenen seacera; puf), ftne cuan rones, la
trepidacid d'aquella coneelanota
tan tranquilla no para de fer
trencadissa. La inehrilitat de
l'obrer 1 le del milionari eón a
casa nostra d'una maletas qualitat. Nomas es diferencien per
la qualitat. L'heme seo, el cm,
tan tic, com que té Mas diner,
en pot gastar mas, pot trincar
nulo vidres.
I armaste vidres tramaste
desprds els pagues . teto ele
ciutadans, Is quina lene, eoriós Sant Jordil

Els palatina e eihm plen, e
sentits s'afinen; lee indas s'adonen del eilenci i les pupilles
veuen tete els secreta de ja ¡mente Els ladrille se senten
un con cada vuit dies, eonfosos
de mitifica anhele: llur eeperlt
s'avance, •'engrandelx 1 s'imposa inefablement. La flama
elättriett encima en la graciosa
urna de vidra del fanal es p eradie se eubll yna als ulls ubrlaes
de la fadrInalla, i veureu que
aleshores, 1 amb un gest ingenu
d'hom e primitim d'home illumfnat. pletärie de meravellamentS,
un miny6 de la «fila s'atto, cull
un roe i el ilenea contra l'urna.
Un segon nomas de plorisquiste de fades, 1 la nit esdetel
impassible i omnisdent, de sabor d'eternitat' tiembla mentiste
que un fanal trencat fati tan
poe soroll en te nit del rara?,
tan poo liaron Cm tarta la
trencadisea d'una bombolla de
sabd; de cosa d'elladdl d t don
Inereible. Per convèncer-ne
l'enteniment. sobretot per tornu • haver-ne tan bella i nova
ansualitat, bont a g itare un altre roe 1 repetir," la preve. Els
altres gallfardeue faran la ~Mies accid, cada vegada mes
enareseadora, peral cada vepeda esdev6 mde dIfi 11: ele vicites esdevenen rara. tele Manes
que paren ele trets !timbra Al
eapdavall bont se'n va a joie
que l'alba la vol olarejar...
Diesebte vinent hom repetir&
la bella facècia, ja que ningú no
vigila, je que ninge no protesta. Tots ele fanal. del barri
entran ate perdent llar frägil
edrpora. Hom acabara per ata.
oir la gentil bombeta eleetria
que pala com una galindaina
del al. El pobre fanal mueletic quedare tot estrafet, contort, desmanega t, valetudinari,,
ferit de mott 1 orb. Ja no (Iluminare el cerrar quan la aliene e'sma gu i 1511170Tb les »tres
tempestuosas, quin els banal'
d'elite ciscada 1 ele negree
fulgen :melaran ele peus deis
hilen 1 de les minyonee deambulant a lee palpentes. El fanal
no delxaril veure II soy a tse
bptima 1 guiadora: nomds delrari veure durant si dia la seva
emana ¡lastimosa, inespulte.
'quin justernent ningd no en

eap neeseettat.
Sera dirli que L'ab dele fanal s

entintan de certame nt un Mal,
;s'O un mal Cense remel, perMi daU1 on no n'ht ha no en
POt rajar", perquè el poble de

A.

Converses filo'tejer
otra muera drllora que ele nones diaria spusinen
d'enegrafia.
amb innembrabbm
Agafeu qualeend disri cata% I, al
costat dels anides i trebilb de arta
redactors o cellaboradors Ultima la
seccid tekgrifies. (a meso correcta.
1 certa escrita de collaboraders i sobretos anuncis eleva de falte@ d'art6'
gratia de les mis graneen I es que.
raentre en un diari no Id bel sind uns
quants redacten I MI quanta Meresen, que slpigum d'ortografia, con:
que aquesta no pedal revisar tots els
original" ni tetes las preves d'impremta, sempre (ti tatua modos, dilri
que apareixeran entaeades de faltes
d'ortogralia. Ea Un dad, 36S% tots els
que intervenen en la XVI cerof ecció
que haurien -de saber trortoprafia,
raenys d'ortografia.
L'asure no wat passable, es ma
died importaat la publicsei6 d'un
anund com el que misa suggerit aquelta conversa d'en!, el qual, at toa tahe
tena de mota, presenta, vea labe'
d'ortogra f la:
5
Si respireu imh toa pastilla V. a
la boca, or premnamu ... " No és ett
Es as o vos. Ités avall *abad et
plural da aaáisèpiics escrit
• sense ameos i amb • davant la e
de pluraL lefa mliä. Mermamos'
'mentol i l'advarbi eeds senas amestoar, abd eme ei substandu mil. Hie
ella, mara, qu'u en Ilcie de pm te t
solsosnee t en llee de solemeeil
p. rana

Napoled 1.1 1
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Dow'

glas Home
•

•

La tiende de rigieren» a Peone
a Anglaterra ha arribas a un parle&
d'intensa dimussi6. Els experimente a
cuma. Fin mentir pretendre que te.
menta a veure -s'hi clan Fóra entena
dir que toi Arar te latee
La cesa ardan in que ea se gare del
sera 'tutti ela *mediase tudd
eog idtame raseesib pibes la privada. Nimbe III va colmar • *turba al "asedium" Deuelm Heme. TM
un my Home va temar ele muere
amb una trae* sorprenent Pece acaba! ruar, va desabrir-u que teta traer
pa... amb ele peas.
Una Ilota ames de islote ve disele•
la ilustre emmentasie.
trar
Reme nieve eh usdessele
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Idea ea* els
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62 10 81 18
Atacaos. .
47 20 1178 ¿'0 75
Orenses . . • • 15 10
Colonial . • • • 67511 63is PIS
merma. .
141
0115 131150
F. C. Metida. •• Mg
50 127 50 1 7
Platee
.
160 1r4 18'511
Manes.
• • trese
Cbasits. •
• . :21'

Time
61'.5
to ro
15 30
6331
188 Re
17'
17 50
11156
511'

Ceaules argentines 37 3/4
67
Exterior
92675
Franca
4336/1
Nema York
3370
Espanya

Berlln
Copenbagul
•kobarna
belclea

2486
1131
0910
1,5445
168

Suissa

Holanda
109111
Sueeia

Portugal

Noruega

COMPANYIA GENERAL DE
TIMAIVIES
Verifidit- F1 del que Mi el
sorteig per a l'amortització de
les Obligacions al 5 per 100
emeses per aquesta Cornpanyia,
a 20 de febrer de 1924. ha resultat amortitzades les 150 que
corresponen- a aquest sorteig
i'enurneracid de les quals is la
següent:
10 sorteig:
3.101 a 3.110
3.711 a 3.720
4.581 a 4.590
6 . 501 a 6.510
6.521 a 6.530
6.851 a 6.860
8.291 a 8.300
9.771 a 9.780
10.101 a 10.110
11.181 a 11.190
11. 181 a 11.490
1 1.921 a 11.930
13.561 a 13.570
15.431 a 15.440
16.301 a 16.310 .
A partir de 1'1 de mare vinent,
procedirà al pagament del
capital de les diles Obligacions
amortitzades a rad de 500 pessetes cada una, deduint 459
pessetee pele impoetos del Tresor, a les següents cases de
Banca: S. A. Arnús Gart. Banca
Arnús S. A. 1
Lvrinnais.
Barcelona. 2 de febrer de
1924. - El director, M. de Foronda.
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12

161

tu

cof

34%

11 15
21 71

Catete- IE
na Gis 1G 6%

15745 01141 518 1 F . .
1117'11
Juliel.

e
BITS
117

i Elec.lBOns 3%.

alergia 5% . .
6% .
"
“ Bons 6%.

S. P. F. Mol. 6%
" " " Bons 7%
H. A. Elect. 5%.

" " " 6%. .
C. Fluld. Elet. 6%
C. Mall. Elct. 6%
Produe. Piren! 6%.

92•00
7000'
74'50
10175
110•"; nn •
70'00.

5100"

OBLIOACIONS DIVERSES
Transatlantica 4% 81'75•
•
5% 111 0 07
•
6% 105'25
Urgells var. . . 62'50
Asland 6% . . . 9175"
"
7% . . . 99-8
F. d'Obres 4 1/2% 95'00
" • 5% . . 02.75.
F. d'O. 1 C. 6%. . 93'00
Caes. Berga 4 la 0770'
COME 1 pais. 6% 9/.75*
Cases Barloes 6% 5500
ColOnia Güell 6%. 9325
M. de P. de S. 7%. 9900

"“

DIVERSES

" 5•

»

C. OI. Meses 9 1.. 210'50. S. le}Mea' . .
•
ro.. eneme• A110/1e5 3...
• •
TrasatIfintlea O sren• Priorat.
C.
•
10300. empiema Tsi.
Espanya Industrial 189'00" Valanela Cnel.
Telens

C.• PentnsUlar O

91'00• Alacant 2 . .
8.. .
8675 Caerres aculó.
COrdOvCs. .

84700"
630'00"
30300
to•'006
053'00.
860'00
908•006
850'00
82000
82500"
52000•

20156
25'75

54'45
60'95

Tanta O tebrer

Obertura
Segen
Tosca

1141
. . •

. 551'
• IN

11 15,16
1111
115 •
11 33
1114
1110
11 10
11'03

Jullol. .
Setembre

Octubre
Novembre
Desmide.

mur.

Siete

ine

Na N
AMI
16 55 tres sea

átate! .

vino.

i I

'..ti
•. _m:
_ -'...i,
„. .

asa no as

LIVERPOOL
1981

1V110

Orno

1571

SIN

1111

IP
Ro ya Orleans

CAPES
Tonel e febrer
Nora York
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PURE PERMANYER

Ronda de Sant Antoni, 47

1

ATROPELL
Abans d'ahir, a les deu del matí, al

A

3

EL LLIT DE • METALL
L'ABAST

Itt
DETOTESLESFORTUNES 37 t
UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA

v242:7171. 12 BESOS TERMINE r_ .1.7.1712

SOLER i TORRA G." Na

el

más bon aubelltutlu de la
lacninoia • materna

UN NEN GREUMENT FERIT
A la fábrica que bi ha al número 191 del carrer d'Ali Bey, el nen
de 6 anys Josep Francas Surinyach
tingué la desgràcia de canee per una
claraboia.
A la casa de socors de la Ronda de
Sant Pere Ii foren curarles diverses
ferides, car presentava fractura complicada de la cuixa esquerra, una ferida contu,a a la mateixa i commocio visceral greu.
Es estat gravlssim fou «chis a
l'Hospital Clínic.
-- -UNA CARICIA
Diumenge, a dos quars de cinc de 'a
tarda, bou auttiliat al dispesanri d'Hostatranos Pero Badenes Osete, de ¡o
anys. casat' que viu al correr de les
Cons Catalanes, núm. 246, el qual
presentava una fcrida contusa al nas,
de pronòstic reservar, que Ii fou produida per una mossegada de gos, al
D l pósit r l 'Aigües de la muntanya de
Montjuich.
A les cases dels 0e0yor3 es beu
Cham-Sors, etiqueta verda, sec.

'

•ANQUIILINS
MAMBLA DELS ESTUDIS, 13, 1BONSUCCES, I

9u-ents Guipora9- GIRA »CANVI

10

Trisor 6 Po 100

ABRICS

ans•no•
119000
850'00
87
920'00

31500.
009.00.
.'WOO

Casa de la Ciutat l'aprenen d'impressor Sebastiä Tey Brotal. Presentava
una ferida contusa i d'almea mis per
esquineada de la ma dreta de prora:es:1c
greu, causades amb una máquina "Minerva" de la casa Mires Germano on
treballa.

,

anys, casät, d'ofici paleta, que viu a
carrer de Bravo Maldonado, núm. 7
Presentava ferides contuses al maxilar superior: cuixa dreta, cqrausions a
pan i breo i erosiono . a la cara, de
pronòstic reservat.
Segons manifestacions de rinteresmat, aquestes ferides Ii foren produides
al carrer de la Creu Coberta, en isser
atiopellat per un automòbil que marxava a una velocitat fantästica i que
no es deturä'en haver comes l'atropell
ni per dir-li, "dispensil".

seron•

Metanürglea P 90'001 Andalusos 1. • rar 30500
AutdmMbus S. A 9375•
2.. • 5110A
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een canela anterior&
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Conturbas del dio 4 de febrer de 1924 . •
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375213
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M'Ir. Cort

Ne. Alaeant •
Ae. Andalusos
go
Obs. .
g•
obs.
Obs. %ceses ver.
Acetona Nord.
ARRIA 0Al211gUICTRI01TAT
"" 1
Pamplona f...
Catalana D. . . . 69'75 Barcelona
9.o0•• Astilles 1...
F pf. 5%
"e...
•
F pr. 6% 7810 Tabaco Filip.
Aleles Sera otiu... 11100* Rfotinto
.
Renta frene. 3%
C. H. A. Elect. B.
A. 51500.
5%
55010. Nord 2A serle

carrer Quintana fou atropellas per
l'automòbil núm. 11666 de la matricula de Barcelona, propietat de la senyora Amàlia Ramona. Antoni Sufié
E<teve, de 87 anys, casal, que viu al
carrer Alt de Sant Pere, núm. 76.
Fa.] curat al dispensari de les Cases
Consistorials d'una ferida contusa a la
cama esquerra, de pronóstic reservat.
El xofer Ratean Pahul quedä detingut.
Abans d'ahir, a les tres de la tarda,
Loo recollit de la via pública per la
guàrdia urbana un ven de vuitanta
anys, scnse familia, essent conduit al
di:pensari de Gräcia.
En haver-lo reconegut el facultatiu
i per patir malaltia infecciosa fou
trzsliadst a l'Hospital dels infecciosas.

La Societat Protectora d'Animals i
Plantes de Catalunya ha traslladat restarge social de la plaça de Santa
Anna, núm. 8 bis. on el tenia, a la
Rambla dels Estudio, núm. 12. pral.
Oportunament es j ara avinent als socis i ciuradans en general rhorari do.
flema que regirà per rebre al públic.
La Ins,itució Catalana d'Història
Natural celebrara sesses científica ordinaria corresponent al mes que sola
el pròxim dijous, dia set, a dos quarts
de set del vespre, al sen estatge

4 : ite
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diquesal comprador duran la llana vida de ceda cotice
Denme boa Mitinmarca.
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PER FER ACTES
DESHONESTOS
Diumenge a migdia bou detingut
per uns guàrdies un individu anomenat
Lluís Jover Comas, de 27 anys, solter,
vidrier d'ofici, que viu al carrer de
La Motte, núm. 39, per haver-se'l trobat als banys de Zoraia fent actos
atcmptatoris a la moral.

•

d'esport 1 olutat

FUREST-Viscivagini:
FALSOS AGENTS
DE VIGILANCIA
Han esas detinguts Dimes Gonzälez i Marian Lujan. els quals se simulaven agents de vigiläncia per demanar propines als amos d'establiments.

ATRACAMENT
Al carrer de Montserrat tres individus amordacaren a Elois Karl i
robaren 8 pessetei que portava.
Al cap de poca estona el Karl denueciava a la policia elbautors de ratracament, els quals foren detinguts a
una taverna de resmentat carrer. Els
detinguts es diuen Manuel Gonzälez,
Cristrifor Gómez i Joan Choker.
Han ingressat a la Presó a disposició del jutjat de les Drassanes, que
instrueix sumari.

ESTUFA .1 . 91. R.
Valknuta, 346. Teléf» 747 8. P.

UN QUE S'ESCAPA
Tenint noticia la, policía que al deniki!' de Ramms Garcia, afiliar al camp
sindicalista, i que vio al cairel- de
Salvadors, núm. 7, es refugiava un
subjecte anomenat Oler, al gua l os
busca per creure'l complicas en rtaracarnea frustra( a la casa Casacuberta,
va practicar-hi un registre per a la
captura de 10114, el qual, perú, va
poder escapar-se per una finestra del
darrera, fent-ho en unes condicions
que impossibilitaren totalment la persecució.
RESTAURANT ROYAL

8316 de Te
cada dia te dansant de 5 a de
quarte de 8, i dinar a l'amertCalla, do 9 a tt,
MULTES
Per la policia han estar imposades
cine mu l tes de ¡co pessetes cada una,
per escindols, jocs prohibits i altres

La Secció de Cultura de l'Ate:ad
d'Anics Alumnos de l'Antic Collegi
de Sant Josep ha organitzat un mas
d'alemany i un altre de mecanografia,
admetent-se inscripcions al seu estatge
social, carrer d'Amälia, núm. all, Res
•
el 15 del que sont.

AIGUA IMPE RIAL
UN HOME MORT
Ahir a migdia bou atropellat a l'Arc
del Triomf pr l'auto nújm. i2798 B.
ua home de seixanta anys, el nom del
qual s'ignora. Fou concluir. a la casa
de socors de la Ronda de Sant Pere,
an mori als pocs minuts d'ingressar.
L'auto anava guiso pel fill de l'amo
Josep Brillas Martí ; pare i fill torea
posats a la disposició del Jutjat.

Demaneu al vostre estanque
PAPER DE FUMAR.

CLASICO
Estoig, so cèntims per tot arrea

eXCC5505.

JOIES, VERITABLE OCAStO
I Motee usat de tetes chistes. Preu ¿la. Tallers. nurn. 11
UN DEUTE ANTIC
A instàncies de Roser Garcia iota
detingut a la Rambla de Santa Mónica
Miquel Gonsavall, al qual acusa d'éi-:
ser l'autor de l'estafa de 7 51) pessetes
que li fén cl dia 6 de febrer de 1921
pel procediment de les misses.

L'habilitat dels mestres del partit de
Barcelona pagara els havers de gener
aval. dimatis, i <terna, d'on z e a una i
de quatre a sis de la tarda, al local
de costum.

OPTICA ECON091 10A - »OS, 3
• -L'Acadèmia Medico-Homeo pitica de
Barcelona celebrará sessió científica
aval, a les deu de la nit. El Dr. Peiró
continuarä parlant sobre el tema Notes per a releceid • de mediecnnent.

0r. MONTAÑA. Afecciona a la pan 1 ea..

BARALLA
Diumenge, a una quart de quatre
de la tarda, al carrer de la Independencia es barallaren Fernandes
Bueno i Vicens Reja hilan; en ‚cure
compromesa la situació del seu esp6s,
la mulla del Vicenta Reig agredí per
reraguarda a • esep Fernandea, cautant-li una ferida contusa a la regia
occipital que hteresaava tete el, tejada
Do los. Fee amdliet al dispensad

del Feble Neta.
ACCIDENT DEL TREBALL
' Abir, • det quaru de • clac de 1s
lates toa atosiga al Iliamemi 0 lb

beta. Corte Catalanes, es. ~PL.

Peal.

- - - - --

UNA ALTRA VICTIM* DE LA
VELÖCITAT
A les dues de la matinada de diumenge fou auxiliat al dispensati d'Hostafranes Antoni Vicenta Görnes, de 33

PARAKUES

Ferran, "'

Casa

BIOMBOS CLAPES

EXP011010 PERMANENT
Entrada Ilhire
- -La Cabra d'Auxilis de l'Associacii
d'Agents d'Assegurances celebrará' reunió general oreiinäria dijous que e.,
• tarda, pe
dia 7, a les set en punt de la
procedir a la renovació parcial de Cs
miesió directiva i tractar d'altres ao
sumptes d'interès.
L'acte tindrä lloc a l'estatge social.
placa de Santa Anna, núm. 8 bis, secan, primera.

JAUME SAURET

PELAY0.. 7

bid Compone de lemlin le Ud
Socicial Elicirica deis "M uleles"
i

Societats

Anònimes

conjunt, de 17.500.000 ptes.

Subscripció pública
de

10.000 Bons 6 per 100

Itures d'itnpóstos presents i futurs, amorlitzables en 20 anys.
partir del 15 d'agost de 1925, arnb primes acumulatives a rad
posetes 250 cada any fins arribar a una prima de pessetes 50
en 1944. Porten cupotts trimestrals vencedors el 15 de febrer, 1 3 •
de maig, 15 d'agost t 15 de novembre de cada any, essent el primer vencedor el 15 de febrer de 1924.
Aquests Botts 6 per 100, ultra la - garantia de l'Actiu de les
entitats emissores i dels productes d'explotacid de Ilurs respectius negocis, compten amb la garantia subsidiaria deis BANQUERS
DF. PARIS senyor DREITUS I C.', fins que el rendiment o liquid
del negoci, cobertes les despeses d'explotació i les carregues financieres, sigui superior a un 15 per 100 anual durant tres exercicis consecutius.

Et Sindicat de Banquers de Barcelona, S. A.

la Banca Marsans, S. A.

Osa notiel. 81 ene e mis Mor. ssenteeeffl 1111111 ertmatrame. Ana.
ut, evaatet d PONI 411,111111111/1. 4011•1111 rje a 011W1111118. MIMO 1 AP•948
IRAIIIORLONA
OIàrls; á I1t
1

•

obriran subscripció pública a titol irreductible avui dia 5 de
febrer de 1824, per a la'collocació d'aquests 10,000 Bous.

al

tipus

de

91

per

100

o sigui 455 pessetes per tftol, les quals seran satisfetes en facto
de la subscripció contra remesa dels Molo definitius.

Lloes

de

subeerlpeld

Banca Mariano, 19. A.
looletat Anònima Arnús-Oari
Garriga Bogues Rebote, 8. en O.
Rano do Catalunya
Pillo de F. Mis Sarda
• Banca Tusquets, 8. A.
Jover I Companyla
Soler 1 Torra Germana
•
Rano UrquiJo Ostale
Filia de Su1 Valle •
Bino de Préstamo I Desootnptes
Robots de Paraeolel Oompanyla
•
borlen Germana
Reas ICompan yla •
Sanea Mir, II. A.
CAMIA DE LA SELVA: Boa* 1 Codolk, Jebe* Ifelea
"
-•'
• GRANOLLERS: Rano de &anoria%
REUS: llano de Retes de Desoomptte 1•1441101111'
RIPOLLÍ eb. Saber Ferrer
flAillADE4Ja llano de Sabadell
TAIIRADINIAt lana Oomirelal de-Taerefella
1111111111111A: llano de Tormo
TORTOSAt Ralle de Tortas&
BALL*: Boas da Valle
VILANOVA 1 0111.11111: llano de Siseo»
f. o t•breir
•
11 ala ataree Banco I bangoure..
•

•

ELS AMICS
DE L'ART LITURGIC
Els Amies de l'Art Litúrgic, ea

OÝ E RLA ND
TW

LA PINACOTECA

‘LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DILMLES; etc.

amb un capital, en

P01411713PPISSA, 10

concediran en els concursos de la Ría,
que es fuá a Montjuic, i el de disfresses. al passeig de Gracia,
La Companyia General d'Autóninibus ha efers att important presa ce
metilSe.

El comité pro-Carnaval en la . pròxima reunió aprovarà i publicara de
seguida el cartea deis premio que es

Ele dies 4, 6 1 8 del corren
eón ols assenyalata Per ••Parlir
els
desItiats com
• tanARTISTICS
BALL/1
amb que la casa comercial EL
LOUVRE, atäseu dental'', Ronda de Sant Pero, 18, obsequiaré
la seca clientela.

PARARME: CARDUS

Calefacciö ideal

1

avit.enca amb el Consell de la Fira de
Mostres, havien planejat i començat a
realitzar el projecte d'un Saló de les
Arts Litúrgiques, que havia de celebrar-se als Palaus d'Exposició de
Mentjuich al mateke temps i dies de
la Fira de Mostres. Ara: amb motiu
de la discussió plantejada entre l'Ajuntament i l'esmentat Censen, s'ha
creat una situació d'indecisió i inseguretat que ha obligat als A. de l'A. 1,,
a &Pomar la celebració de l'exposició
que havia d e . revestir un caient tan
.esplèndid cont non entre nosaltres.
Els A. de l'A. L. esperen que eincitan dies millors per poder portar a
terme Ilur projecte que havia d'influenciar tan fortament el nostre art religiós.

•

Jaal

Itrasil Ami al

En sobstitaciä debida és Mita«
Presiden del *m g de Cifilssarii

isris Inklitin- • dada

EL PROBLEMA DE ALES NACIONALITATB A LA
AVUI COM AEIR, BIS
RUSSIA SOVIETICA
EL TRACTAT
RUSSOS SON EN MINORIA
ITALO-RUS TORNA A MOSCOU

Parla, 30. - llegue colnuniqu al.. "Temps", el nenyor Za-

la vernal per iéterbi polltie o
purament material. .
Per un etleol cumplas .iMis
m'abstinc de reproduir, el wat
informador arribe a la conotusiö que els ruma no censatueixen sind el 48,7 eer cent
de la ponle» total, es die: representen una 'Minoren, la xifra de la qual s'apremian molt
a la meitat del total d'habitanta. Les nacionalitats heterogaies constituirlen, drenes, el
51.3 per cent: de la població i
'd'entre lotes als urraniane
tus pertocaria el primer Roo
amb el 18,3 per cent de la població total. Nolem encera 1,3
per eent deAs anomenats 'rusos blanca" (elle que antropolb. giramene etnogräficament i bistericament es diferencien dele
russos pròpiament dits almenys

ra Paixà, que ha acceptat la
presidenc i a del Corleen egipci,
ha pronunclat un discurs im 11
P 'e-tant en un banquet que
fou ofert al Cairo per 202 dipaises. Despees de dos discurses pronunoiate per . Maslum
antic primer ministro,
ecglul Paixa respongué:
"L'alegria que ene china la
eestra vietbria en lee eleccions
re ha de fer-nos oblidar la gran
rsponsabilita t que el nostre
Pecan! ens imonsa, responsabileat que no havem do dubtar
assumir. Rebem Una berencla
bipetecada tan tiordament que
eetrebe no hi ha un maree de
pedir!. El Govern. porta sos1 egut per una nació unida. ds
f eit fins el punt d'ileser invenfeble. El nostre problema mds
gran es la tindependénoin del
' estro pafs. Estern disposats a
cenferenclar amb el Govern brilente cobre la base de la reallt7aeid d'aquesta independermia,
respectant ele interessos
britänies raenablee que no ruin
incompatibles amb ella. Fellement per a la nostra pätria. el
Ministeri britanlo. que sabem
eisposat a sostente els principie
lel dret 1 le la justicia, ha arlibra n1 P ree."
Preveis les ()Mencione que
fer al regim novell
leerle
par glul Palea afregf:
gipt te.
"En co que es refereix als
teriors, ens cal deT
roblemes
l'ad nistraeió do tole
orar
de la prodiga•is nepotises,
duir
un esperit
1 ira
präctir en organisme del Goofetes del dallabais
vern.
ure un perfode
!i
fan
¡re
s
Pertorba» i de caos. perh a
eixt• no.. lees responem: *Reine remite a trebetler per
l'ordre, pm 1 el progre!. pel
nostre b 1 pel be de la liorna;iitat. Lt au. no es la eupreesió
de les liertate 1 del sentiment
nariona. com Out fet fine ara,
4716 el eespecte de la llibertat,
ee la vid de l'honor i de la
propieet de cadascú: musulmans. 4stians. pleus o pagans.
, egineis i estrangeri."
.
"Cardnuarmin = tegueix Za:hit Peä - traetant els ee_
frangee, que resideixen a Egipte
amb lat-l ostra hnepitalitat 11-adicional. Ene cal visare tole
plegats obre una tener de conperacia : mútua -per al bé genera1.7i
I•

EXPILLO DE, GAS 1 VIOLENT
INCENDI :: 25 DESAPARE,
GUTS
Parit 4.-Telegrafien de Nora Yo al "Journal", que a
conseqleneia d'una explosió de
cas, haca latat un violentissim
ineendi a s ofieines de la casa Kartas City. Han desaparegut 25 ,m leats i es porten retrats tre cadävers.-Havas.

La ca b

de les ba-

)nanes
Hui riel un cop de la caltrrii caneó ianqui que ha
Pitai ns cantada en aquests
derrers anys. "Yes, we trave
banana ". (Si, no tenim mes.
barrene .1
En t rnem a parlar. La s,eva
voga f el ple a llores d'ara.
Eis pentadors han tornat a preocupar e d'esbrinar les causes
d'aquests exids a primera vista
irracionals. Han hagut de con•.enir que, efectivament. no tenen cap rara Ni la ¡letra del
"Yes, we have no bananas" conté res mes ei no una forte dosi
de poca-solta, ni la melodia es
una treballa genial. De iota
manera, la caneó s'ha propagal
arrima del linón, com una epidemia, 1 encara no n'ha desaparegut.
Els seus autor., Irving Cohen
i Frank adveres, fa dos anYs
no eren Binó dos modestos professors d'orquestra d'un rorstaurana de Nova York. ,Unicament
per entretenir-se elaboraren la
r anga de les bananes. corn podien haver-se entretingut fent
una partida de dòmino o de carambolea.
Van tocar-la en alguna dinar. i sopare 1 fou ben rebuda.
Van anee a oferir-la a un editor 1 fee Ma l rebüda. Pedo ja
tenien la idea de v eure-IS P u
bli cad1 -1 van insistir vers alisese ditora, finteque el prealdant'de
la 8ha p iect-Bernstein COmpany
accione de fer l pr eval eo s. Nango va exigir que ettatrieesin
Mi» a letra, que
set
TrIaltaus musa *Melad.
mece . baviett da 40/1111,celda» pes swesg.
Mis panal li, j as
fri d. .

e,

El 'edema de les

Nacionalitats
La distancia, la fada de les
apariencias, ha creat en els pulsos d'Occident ulm munt d'errors referente a Reiste. Eld entusiasmes fervorosos I els odia
intransigente que ale Soviets
susciten en l'opina!, europea,
san igualment • resultat de les
apariéncies. EIs hisloriadors,
els periodistes, els politice europeus observen determinats
fets que es produeixen en la
superficie de la vida russa i
despees d'nnalitzar-les amb
mes o menys rielar/ció. passen
a generrillitzaeions d'un emanen
vastiesim. Tota generalització
és exageracie. L'exageració. pero, lis lambe una- vernal, una
veritat condensada. Pera* perque tingui valor cal evitar de
reeolzar-se eis fenomens superficials i molt més en els fenomens banalitzats per les informacions que sempre exploten
els mateixos temes. Per donar-se compte de la lifissia d'avui, cal ()Mixer dados concretes mirant de desoobrtr-ne de
noves cada dia. Heu's aqui parqué en parlar del problema de
les nacionalitats a Resista, parlaré molt de l'estadistlea etnogràfica russa i de la constitució dele Sosiets.
Abans de la guerra un euro-.
peu illustrat sabia que 'filmlet
no era pas un pais homogeni
des ded punt de visen nacionalista. Les qüestions de Polònia i
de Finländia havien despertatan
tol el mers tants d'ecns de sineparia, que era impossible ignorar que limperi tsarista eslava basat en l'opreseió de lea
naeions. En disgregar-se el
gran Imperi despees de la calvicie dels Tsars, mollas n e cio
nalitats oprimidos es declararen independents: Pothania, Lituänia, Finlàndia, Estbnia. telbnia i durant un quant temps,
la Oeergia. La Premsa mundial
no ha negat la seva atenció a
aquests nou nata i per això en
la imaginació de l'Europa intelligent la Rússia antiga sorgia, cada vegada amb colors
mes cines. Però em fa por
(tant de bo m'equivoqui) que
des d'aleshores. aquests coneixements no e'han enriquit pes
gaire quant a l'estructura etnogràfica de la Misia d'avui.
Em serrada que si s'exceptua
les qiiestions d'Ucränia i
Geòrgia, es pot dir que l'europeu illustrat sap molt poca cosa o no-res de les qüestions nacionalistes, de les quals han
d'oeupar-se als Soviets. Jo prego a l'europeu illuetrat que Ilegeixi aquestes paraules que
em perdoni si no li faig justicia.
Encara que en aquests darrers,anye la Rüssia ha entrat en
la fase de l'emancipació de les
nacionalitat•e, es pot dir que no
ha atabal del tot aquest preces. El problema nacionalista
continua essent un dels mes
importante de la política interior del pais. La doctrina bolxevista de l'internaeionalisme
es 1nrapae de sobreposar-se a
la eealitat viva. Es imposeible
fer un matode politie de la cordera. Hi ha fets que eón i que
ninfea pot desconeixe ils. La pluraliial do la Rússia d'avui n'es
u& Els mateixos bolxevistes no
poden negar-lo. La Premsa sol
afirmar sovint, que la població
actual de Recela estä constituida aixf: setenta cine milions de
russos pròpiament dits i seixanta cinc milions corresponenta a diferents nacionalitats.
Segons aquest compte, dones,
la població total russa s'elevaria a cent quaranla milione. Si
aquestes tires fossin exactes,
els russos tindrien la merla
en el pals Deviene. Be, peró, que
seria una majoria relativament
petita.
Perb els que coneixen b6 la
Misia sostenen que aquestes
dades no corresponen a la reedita!. L'esladfetica bolxevista
esta basada en al cena de l'any
1920. Segons Veseriptor polonee, ,del qual he tret lotes aquestes dades numèriques, els resultate - d'aquell crus no Poden considerar-se exactee, per
tal eoM. • l'any . 1920 la vida
rusas esteva paralitzada per les
operaagoos da interim, pule la
~solda . • de • radroinietraeld
funelpnaymnilaatent. 4 M'uf a
MONIS 4aticitamia matar clase shidietiem ~PUS O* I.
provAim.ii . n•• se

-1r01,10
'

4itivtat

••• ••• ••• ••• ••• ••• •-• ••• •••
1 aleshores tindrem
fixat el nombre deis habitante
de les •nacionalitats eslaves. Les
altres nacionalitats, entre les
quals hi ha ella "kirgizies", els
tàrtars, els "baskirs", els "carelis", etc., formen et 31.8 per
cent de la població total.
Fixem-nos-hi be: 51 per cene
de nacionalitats diversesl, 32
per cent de nacions que ni tan
sois pertanyen a la rapa de la
nació que. sigui corle sigui, ha
d'itaser tinguda coro a nació dominant. En aquestes condicione
no ha d'estranyar 'unge que el
problema de les nacionalitats
contenui existint a Resala i que
ocupi amb insistencia els poMies bolievistes.
Tecleo Palpar

LA SUCCESSIÓ DE LENIN
ES ELEGIT RIKOV
• Londres, 4. - Telegrafien de
Riga que el senynr Rikov ha estat elegit president del Cansen
de Comissaris del poble rus. en
substitució de Lenin.:-Havas.
N. de la R.-De Partos procede& de Moscou, s'ha rebut
un telegrama dient el maleta.
• LENIN, ANECDOTIC
Floreixen tota inena‘d'aneedotes sobre el cadàver de Lenin. A la "Grande Revue" es
Tatiana Alexinsky que parla de
Lehin i de l'amor. "Aquell que
transformarä no ha
d'estimar". conclou morint Loris, el protagonista d'una novella d'Alfred Oriani. Efectivament: aquell que ha leapsformal Rdssia, ha passat en la vida insensible a les facisnacions
i a les temptacions de l'amor.
La Alexinski diu que el dictador
bobreVista només eetimä que la
seva mullere I el desrciu aixi:
"Lenin i la seva dona han vingut a visitar-me. Era L...ko,
que centava romances de Txiaikowski,'Lenin li ha demant que
Cantes alguna cosa revolucionäria. Heiss cantal conjuntament una bella carnee socialista. Lenin té una veu mediocre,
perb nu té orella. Escolta amb
plaer visible les cançons que
modula una bosta nostra de yeti
magnifica. Per ell mateix vol
cantar una caneó sentimental,
que no s'ave ni amb el seu aspecte lisie ni amb la seva aridese sentimental. La seva dona
esguardant-to amb adoració ens
diu convençuda: "I quina veu
mes bella té En Vladiritirl Quina delicia poder-lo escoltar!".
Hi ha tant d'amor en la seva
convicció, que harem procurat
de no desildusionar-la. Ell sembla perfectament indiferent. Li
plau de fer-li peti les burles, que
passen d'ésser manifestacions
afectuoses... a la seva manera."
ELS ACORDS ENTRE ITALIA I
RUSSIA
Roma, - Els acorde coneertats
entre lana i Rússia :eran signats
asad.

Aquests acorde comprenen el Tracto
de Comete i el Cerned de Duanes, eh
guate sean compktate mitjançant
acorde complementaris.
En el Tractat de Comerç es preven
la creaci6 de consaats.
un deis primera articks queda
establerta el reconeixement "de jure"
del Govern dele eoviets, i en »a abra
*usuta no menys importara es proveuen determinats suministres de mercederles a Italia per part de Res» en
quantitat important, el qual pereentatge seca aplico a la compra de atencederles i
Italia per la sera patt »dedil oms.cessis petrolero i
MI notable rednadi ea les
ámame dc. tis deanes remar eág.
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TELEGRAMES DE ÇONDOL DE
MILLERAND 1 POINCARE
Paria, 4. - Ets senyon Minera» i
Poinearé han trames telegrama de
conde& a la vela de rát-president dels
Estats Units.-Havas.
ELS JOCS OLIMPICS DE CHAMONTE
CURSES DE SKI
Demoras; 3.-Resultat de les curses de ski de 18 tildaba:letra;
Primer: Hong, norme.
Segun: Grottumbatten, norme.
Tercer: Niku, finlandés.
Quari: Zaardanem. noruec.
• Cinquè: Stremstad, cornee.
Sise: Landwirk, nornec.-Havas.
?AOVES DE BOBSLEICH I
D'HOCKEY
Chamonix, 4-Ets el concura de
bobaleich resulte vencedor l'equip seis
de Down, el qual va estabar el record olimpic per un minin, se segons.
El segon record loe guanyar per
la Gran Bretanya, el tercer per Bélgica i el quart per Franca (Berg).
Tata eta recorreguts ¡oren cate).
lenta. Les pistes catasen ese condiciona
immillbrables i el quadro presentava
meravellós aspecte.
En cl concarG ¿'hockey. el canadenc va yacer l'arnerid per sis punts
a un.-Havas.
VAIXELL EN PERILL
Malta, 4. - El vaixell trance Lamartine va drannemetre
ahir per telegrafía sense fits
un missatge demanden socorrerle.
gn el dit missatge ássenyalava la seva situació de la següent bernia:
Latitud 43 gratis Nord per
919 de longitud Est.
No . donava mée detalls. •
Ha y as.
TOPADA DE TRENS

17 MORTS
Forlville (Indiana), 4.-Han
topat dos tren electrice, a con..
seqüència de la miel cosa han
mort 17 viatgere.-Havas,
REPRESA DE LES BELACIONS
TURCO-HONGARESES
Paris. - Teiegr-afien de
Gonstanlinoble al "Journal",
que s'han rripres les negociacienes diplomätiques entre nongria i Turquia. El diputat Tusseph ha estar nomenat ambaixador a Budapest.-Havas.

UN TREN DALTABA1X D'UN
BARRANC
ONZE MORTS I NOMBROSOS
FERITS
Paris. 4.-De Brusselles comuniquen
als diaris d'aquesta capital que es enea noticies q ue en el Con go belga
un tren va caure en un barranc. resultant onze morts i nombrosos ferits.
- Hayas.

vEs ES DEMANAIIA A KONGIUA
.DICIO DZI43 ABBABSINS D'En
SITUACIO A Lacs Rsintofet
•
Berlin. 3.
Cordl
-th''.de
dra g a, preaidtt pel genera/ alproesegul ahir l'estudi de
•
tes qlleetions relacheades mab
la cremad d'un BanG d'emiseió
or i la atoe:lid . moneteria del
Klesh. .
El Cómale ha invitat el diem,ter del Baue de l'Impere senyor
Schaoht, a que formuli les objeccions que consideri pertinente respecte el projeete que
elaboren eis périts per a la
creació de.l'esmenlat
Igualment examine tibie el
Confita. alguna detalle del arejacte e , presaupost alemany"
marca Or, que ha de »menor
a regir des del mes d'abril de
l'any actual fine a última de
mere de 1925. A prinetpts de la
»tirana entrarte el Comité Interrogare ele membres del Govern alernany i alls funcionaria
respecte /a situarle financiera
de Dura respectius departamente i administració, 1 dimite
respecte d'alguna punta del projecte alemany, que no es troben
gaire clara . - Navas.
EL 8ENYOR SCHACHT INFORMA EL SEGON CONITE
Berlin, 3. - El segon emite, que presideix el senyor
Iti'Kenna, s'ha assabentat avui
dels informes. presentad!) pele
Ores respecte les investiga» done que han portat a cap en
alguna Banei. especialment en
el Deutsclibank.

També informe, ahir davant
el Comité el sonyor Schacht, el
qual deelarie que els capitals
alemanys exportats a l'estranger solament tornaran a Alemanya quan la situació econhbi es trobi sanejada per complel. i s'hagi restablert la conf :a nea .-Havas.
DECLARACIONS
DE STRESEMANN
Berlin, a.- L'ex-canceller Stresemana lii declarar que en la reunió
de périts veia una prova d'inquietud
i d'evaloció que v> an_prenent, els Jets
des del traetat . de Verriflérdteiliea la batea del frene d'esdeveniment de gran n'aportillen. I repeti
que Alemanya es tteuria en la impossibilitat d'assegwar les leves
prestacions en el cas citte la unitat
del Reich ros destruida.-Havas.
EL GOVERN DEL REICH DE11 ANA AL D HONGRIA QUE
DETINGUI ELS ASSASSINS
D'ERZBERGER
Berlin. 4.-E1 Govern del Reich ha*
demanat al d'Hongria que procedeixi a la detenció dels assassins
berger. que resideixen a Hongria.Hayan.
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FM4i iailCuvel • rnatelt•;>414iriii; 74idrie
amle qtebUit eiw ¡lomeo, 44> aq oti wrigiegr=
glespa, res no poda( !Morar ,D.iputeto,„ , preeidut,
mal' la cordialitat deis 'nac us 'primer deW ardelse
ti ntllith 4-4» ASebees ese han
eentidente t esa Prefile44
r

simpatia.
D'aquesta manera és
albis que no s'aconsegueixi fer
efectiva l'Entes a i que aquesta
doni tote ele fritas esperats per
Europa, els dnioe desliga, de la
qual són la pata, la aegnretat 1
aibertat de treball.-Havu.
REPRESA DE TREBALL
Densetdorf, 4-A les fibriques traguen& regid han signat contractas
de treball nombrosos obrera La vaga- del TaITI de transports a Elberfeld
i conca del Wupper Ea acabar amb
l'acceptació, per part dele patrona,
de la jornada de vean hores.-Havas.

EL MOVIMENT VAGUISTA A
LA ZONA BRITANICA DECREIX. TOPADA ENTRE VAGUISTES I LA POLICIA
Dusseldorf, 4-El Moviment vapeina ha »mea Solingen i Z01111
d'ocupació britànica, on eta obrers
°Calvete en les indintries del culo
i del carteó reprenen el 1:sean totalment
A Horren *l'han registe» alguna
encontres entre . els policies i els vaelite.. A causa de rangment sofert
en els preus dala melles de primera
necessitat, l'Administració francobelga de ferrocarrils ha augmentat
els Pautan dele ferroviaris, i en conseqiiincia el preu dele transporte de
viatgers i niereaderiete-Htvas.
El. SUPOSAT BLOQUEIG DE
L'ADMINISTRACIO DE FERROCARRILS FRANCO-BELGA A LA
ZONA, ANGLESA
Dusseldorf, 3. - Informacions d'origen alemana con...nuca afirmant que
l'Administració de ferrocarrils franco-belga prossegueix Moquejant la cona. anglesa d'ocupació interrompent el
tràfec amb la zona de Colònia i pro(Wat amb aquesta mesura emes. per..
judicis al «altere.
es
&emergen
autoritzats
Als cercles
aquistes inforpsecions, precisant qui n
l'Administraci6 franco-belga no blee":
queja de cap maneta la torta anglesa.
El que passa és que en viva de 11
impossibilitat d'arribar a un acord amb
l'Administració ajemanya de ferroarrüs la franco-belga es vcu obligada
a no utilitzar mis que dure %tics de
les cinc que existeixen per efectuar el
trine amb el Nord i Sud, essent en
conseqüencia imporsibte d'obstruir-les
amb les mercaderies destinades a la
zona angksa.-Havai.

La carta de Ramsay La mort de ldmil
Macdonald i la res- Adelaida del La;
xembnrg
posta de Poincard

M

l

de realitzar-se i a la creació de notes
letales fiatals.
Aquel projecte de Ud merina
el Govern a tele tes desames su
reserciei da epa en asa onageta
nima de mil mátala ie fases por
mitl de Decrete-neie. di 4111418 sehr
ran sotmesos a la ratificació del Peslomera en an termini de sis mese
sempre i luan aquests Decrete beis
introduit alguna n'odie:ció re oil
-text de les neis vigente.
Abano da posar-sa a diseusai6 rim. •
mental 'artiele primer, ele coma».
tes »atora ~loa 1 Latir» traetaren de demostrar que ein Decaer
Ileis eón contraria a le Ccertitacky
de r875, presentant u» moceó per
tal que et Govern don» privima ear,
plicacions sobre el persa:salar.
Contestant ele eamentats seusers„
el president del Cesen, ~y»
Polcar*, plantel& la Mustió As
confiança, i en visar d'aisló ea *ente comunistes ere-aren la usee16. Ratas
DISCURS . DE D. ItILLERAND
París, 4-E1 senyor Millerand,
un discurs pronuncio ahlr ea en
banquet donat altir a rAssociaci6 de
periodistes republicano, va fer reosaltar la unanimitat atnb qué la
premsa acole la crida feta pet senyor
Poincaré quin sollicite pel gener
passat, deis periodistes republicano,
que sostinguéssin l'ecce!, del Govern
a la copee de la Ruhr.
Recordä despres els recents atece
contra França portats a cap a
tranger, amb el fi d'afeblir el seta
crèdit, atacs que fracassaren davant
l'actitud «un poble que no va perdre
mai la seva serenitat.
Franea, digui, es mantindrà ami
terma, de la macla manera que ho
va fer durant la guerre.
E9 un ponle que sap el que
vol i que aconseguira el que
ala proposat, de a dir, que ele
anties enemics pametn els
danys que sistemäticanlent cate
saren al país.
Aviat es complira el termini
-•-afe S i-n er al pagament dels
compromieos que França va
oontraure da% ant la Medreneia fingida d'Alemanya, 1 a
aquests pagamente, Franca ele
rara honor; per smantenir intecle el seu crèdit, Frenes do-.
mera lote ele seus recursos.Sayas.
EL CONGRES SOCIALISTA I
LA PROXINfA LLUITA
ELECTORAL
Marsella, 4.-En la sessió celebrada ahir pel Congrés del partir socialista s'aprovaren els termes d'una
declaració p arta qual s'enterasen
les aliances electorals en aquellas
circumscrip cions on reza sigui segur, sempre que se sostinguin plenament les doctrines de l'autonomia
dels socialistes, idhue respecte els
comunistes, per6 rebutjant les conclusions, les guate reportarien la destrucci6 de la Confederada General
del Treball i de la Internaeional Sindical ¿'Amsterdam -Hayas.
ELS FUNERALS DEL DUC DE
MONTPENSIER
Vichy, 4. - Han tingut 'loe en
aquesta ciutat, al castell de Rauda',
diversos actes fúnebres en sufragi de
assistf molta gent. especialment arial'anima del duc de Montpensier. Hl
tocricia francesa.-Havas.
UNA CARAVANA D'AUTOMOBILS TRAVESSA EL SAHARA
EN SET DIES
Patas, 4. -- Comuniquen de
Colomb-Bechar (Sahara) que la
caravana d'autombbile cine va
sorlir e) dia 24 de gener de resmental poble arriba el dia 30
al fort de Bourrem 1 Tomhounton, arribant al Niger el dia
primer de febrer, i emprant per
tant set dies per fer la trove.ala del Sahara. Es de notar que
l'anterior traveseia, efectuada
també pele mateixos automfebile
Citroon, empre 21 dies.
Una altra caravana d'aittombblis francesos, amb rodete ha
fet el mande trajecte en sie
Hayas. '
dies.
-

La gran duquessa Maria AdeParlo 4.-En la carta que dirigí
el primer ministre de la Gran Bre- laida . del Luxemburg, monta
tanya al senyor Poincark. es recor- dies passats al netell de Hoden les dures provea i sacrificis so- henrerg, prop de Toelz, ha esEL DELEGAT DELS EE. UU. A ferts per Franca i Anglaterra en Ilur tat sepultada vestida de monLA CONFERENCIA DEL DES- Huila per une causa comuna.
ja, com ella desitjava, seise
ARMAMENT
El senyor Sdacdonald din que e re- gap ruana de solemnitat. Le seGinebra, 4.- A darrera hora bailará diáriament amb el propòsit va fi ha estat triste con) la seel Govern dels EE.-UU. ha deci. de solucionar lea qüestions pendents ea vida. Era la Hila gran del
dit que tenvor mini- que preocupen actualment els do. gran duo Guillem LuzernIre de l'esmentet pais a Berna, paisos, de forma que siguin eh aeus burg, de la Casa' de Nassau
represen( i el .eateix a lit Oonfea
Orange, i de la gran duques»
renda del deearmitment que resultats beneficiosos per totp dos, i Maria Anna, infanta do Portuhan
prbetinament Fe (Flebrard a fa constar que tots dos Governs
de tenir en compte la conveniéneia gal. El matrimoni dele seus paaqueela enpi t e!.- 11 1V R S.
de salvaguardar els interessos dels res no havia estat tkcil. El gran
duo s'havia enamorat M'ojeetespectius súbdits.
EL NOU GÖVERN XILE
amen!. de la tudlissima prinExpressa la seva convicció que els recl
Santiago de Xile, 3.-De la
cesa portuguesa, pelea mit obsconflictes
pendents
entre
Franca
i
presidencia del Consell i mit acles salarien oposat a la senisteri de 17nienior del nou Anglaterra poden ésser solucionats va unió. Sobretot el religiös: ell
mitjanliant
severa
esforços
i
bona
Govern se n'ha enearregat el
era rigidamen't hilare i cilla risenyor En Josep de Mazas, i voluntat reciproca..
gidament católica. D'altra part,
de la cartera d'Afers estranL'actitud, diu la carta, lee d'ésser si del mairimoni n'hagues nat
gers En Robert Sänehez.
franca, sense hostilitat • i defensar !lomea filies, la mes gran bauDele ministerif de Finan. els nostres intereSsos sense enemistingut el dret de pujar al
des i Guerra se n'han encar- tar-nos per això, i ¿'aquesta manera na
regat respectivament ele (te- l'Entesa seri mis que nominal i tron i hauria estat princesa »nme Samuel Clare 1 el gene- Franca i Anglaterra pudran marear Mica, cosa desagradable al poamb tol, el gran due
ral Brisha.-Havas.
tundes per establir la pau i la segu- ble. Totde
llagué convencer ele seus
retat a Europa.
ministres del mexim sacrifica
N. de fa R.-Aquesta nova
El president 111. Polea», en la que podien fer: concede que la
informació rectifica la del
u
va
resposta,
desitja
¡u
els
termes
'
voluntat de Roma fos alees. El
diseabte pasase
mis' cordials, c malee exit als es- Vence no culmina aquella
fonos del senyor Macdonald, en be untó eind a condlei6 que idhuo
perilla de dieersa mena. La gran
d'Anglaterra, i »segura que el re- els Dile maulea tostan cató- doquesea ?darla Adelaida tenla
meist del nou Govern rus, ha cord de les proveo i ~recia comuna lica. La gran duquesas només
simpatice per Alemaaya; da.
eetat necessari trametre a 11104- de França i la Gran Bretanya no ha tingud filies: pie.
satis stlbdite eren favorabladi•
cOu el text del Meseta! italoarus de deicar mai d'estar giremos en el
El gran duo era tubereftleta l'Entose. Le ithen duquesas
ja imprès i &provee, per lea res- &en inins.
1 durant molts 'd'en» la gua ti g VOT de Ha> termantar. •
pectivo' delegeoions. - Uvas.
Afegeix que lamentarte la circense- duquesas bague d'exente dede- iota 1 fue a l'eetranger. ReNReSSIA DEUANARA A AN- tanda de no haver-se »Incionat en- .gent. dividint . la jornajl%ealro ‘ 16 len
deelltualona
GLATERRA LA ?Ara DE RES- cara les importante seseado» pee. II ca pera del mara, II Liuda.
conNent, an va. foratt , tea
PONSABILITATS PELS DANYS denta entre tote dos Paf*" fee3 tot tag 1 els Comedia. Maria gete- teMptatIvia anaralqual mremQ,
CAUSATS PER KOLTXAK, DE- el que atol pueble per. moldee- halda sumid al pare .a divuit venaerse do retontati a) •
NIKIN I WRANGEL
les dato« entre tole dos Cayeres 1 laye: Bel oliult etttioada 'amb l'avis estat .totatiea.
Londres. 4--Segons "Detly Neme" en beasfizi as" expreseant la so, tota ate, - Onr,seatte''
ime4
el Gavera del Soviets donsiver3 a ve esedielifleine tapbmeld pm toem tamW meta». 4,}11, bu .1mt 400144 . 1
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Minen bral proyeinut Ir
tara te la ciatat
EL DIA 11 DitICARAN D'ACTUAR BIS PROVEI-LES BASES DEL NOU ACORD AMB
DORS
BIS PROL'ASSOCIACIO DE CARNISSERS
JECTES DEL SENIOR PAR 1 iss REPLIQUES
DEL SENIOR ALOS ELS AFICIONATS :—: EL
QUATRE DEL SENYOR FEBitER
Fs evidcnt que abans de comentar
la eeseib es trama de queleotu al desame de l'Aleaklia. Ea evident e:cegué guau diverges persones. atunes de
les flash eón aficionades a la ce:su-eral
i a la controversia sobre assump•es
ineimatiaanes, ei mis no, es tanquen
en un despees, no ho fan pas per distiagiree per Ilur cartoixisme. Pena
qui seria el repatee 11100 Ilunker
assumptes sestee importancia ene
amb estoicisme els directes d'un
poder& portee que ha rebut eedres i

mensualment i tenias co coinpte el resultat del mes anterior i el pral del
bestiar, es linea el preu unitari per
quilo en canal, aixi com els preus
que regiran al detall. Aquests preus
seran aprevats per l'Ajuntament.
5.— La Societat actuara sempre iota la fiscaliteació de l'Ajuntament, el
qual podre inspeccionar i fiscalitzar
totes les operacions que aquella efeetui i ordenar guantes inspeeciens de
la seva comptabilitat censa conve-

autoritat?

6.—Quan a judici de la Societat i
d'acord amb l'Ajuntament quedi aseesures el normal proveiroent de la citetat per abundancia de caps, es facilitara ah compradors que ho 50114
chis d'entre els socis, els cape que
els convinguin per al negoci de les
reexpedicione.
7- — La Societat tetara obligada a
fomentar per tots els mitjans al sea
abast el transporte de bestiar a Barcelona en vitt per a la seca venda. a
aquesta poblacie, i especialment a
realitzar intensa propaganda en els
centres productor. i mercats catalans,
adquirint sempre el bestiar que es presenti en aquest mercat a la venda, al
preu en plata com a màxim.
8. — La Societat constituirä a FA
juntament una fano de acoono pessetes e títols del Deute municipal, els
guate els secan admesos per tot Une

Eis resten lectors ene perdonaran.
doces, la ala= d'informacions en
aquest pene. Eis lustres regidors,
pcesibilitate de tancar-se en el mutis:1re es veuen obligare a tancar-se amb
i'-m i clau. No fos que algun indiscret esbrinis que hi ha quelcom que
nu sc'n pot parlar.
-Afortunadament es pot parlar
d'una colla de coses que no peden fer
mal a ningú, sobre tot al saló de scssians.

A tres quarts de sis menys guatee
minase, is a dir, amb tosa puntualitat,
tI senyor alcalde diana la sortida a
/a 5e3Siee, que comença el seu curs haEI senyor Giroas, no salm per qui,
segurament perque potser passi a sí:sitie ante, seu en el lloc que el :enyete
\ala Teixidó ha illustrat amb les seres gestes. Un cop repassada l'acta
ulterior, el senyor alcalde,
aixecant-se molt compungit, diu que
vi a participar una cosa que tothom
ja sap, i és que el general Arlegui
ie mart. Tot seglar la un elogi fía

uensana que censa en acta el senament de tots ells, i proposa que dos
carrers de Bareekoa podrien portas
ele noms de l'esmentat a remetas que
difunt general, i del difunt a reirEran, que inalaguanyat, encara que 5:0
e- mentat, colme de Salvatierra.
Ele regidora aproven les iniciatives
de Ilur president i es pasea al
DESPATX OFICIAL
Quatre oficia tense transcendencia
van seguits d'un altre en el qual es
participa que en virtut de record del
Consistori del dia 28 de gen er pasead- que atorgä facultats a l'alcalde
i a la Conassió de Proveiments, junt
amb la ponencia d'Escorxeders han
celebras eonferincies per trobar una
solució que asseguri el proveiment de
carn de vedella i bou i n'han trobada
una de molt bona, que es un acord
ami) l'Associació de Carnissers de
&redora, la qual ca compromet a
atendre aquest servei segons unes bases que eembla que no hi ha incoasten:rn: a admetre que ofereixen sufieients garanties, afegint que el TIOU
reger, es a dila el novissim, comengarä a regir el dia 20 de l'actual.
El serryor CERA demana que se
de'Xin escoltar les bases del nou contrJae i invita l'Alcalde pesque cxpi qui el que hi ha.
El 5: enyor ALCALDE. aprofitant
cenes invitada del conegut farmaceure. exprea que els proveidors den:anota que s'apugis el preu de taxa
que ell no s'atreeia a deixar-lo apujar. Declara que els preveidors hi peracre que han dit que no poden mis i
ster si contante aixi no mataran, encara que tampoc no es mataran.
Demostra amb dades que enumera,
min aquí is on la cara és a 111é5 bel
seu alageix que aqueas bons preus
es mantindran fins el 3t de mane, perit que per l'abril canviaran i encara potser sena millors.
Cita un altre cop el general Martínez Anido i diu que sempre que es
metí de subsistincies se n'ha de parlar i acaba, despees d'un paràgraf tue
e
no entestes lié, .„ e
—• - e
e
.
(Molt be a tots els escolar)
Tot seguit es Ilegeixen les bases,
que diuen:
• BASES
e
t.—Es Coacedira el sacrifici total de
tot el bestiar leed per al proveianent
de Barcelona a l'Associaci6 de Cerniesen quedara anal kit. eta Mudan existente.
4

2.—Aquesta Societat et compromet

des del primer dia de la implant ació
(mea tejen fine al 31 de mere,
a reatar els mas =tela de taxa
per a la caen en canal, que ea: de
ijo -paule quilo per a la vedelk i
sfse pessetes pr al bou i la vaca,
alai eme eh de an antes f aleo
ua per eh matuts das dits eem
' . Nana mena respectats
4083 ea fatNalhat vl.
Ore
- 411

.1
.
Ira filebt
. Continua el rigiese de pressions altes i les costes
accidental' del Centhmen ~opa, dominarle el riera general de boa anula a la Pealada i
temperatura molt Mine al centre.
A Escandinavia es taba el centre d'una depredó barométrica, el dates de ra qual sin senda
Alemanya arab Mundos« pluges i nevadea

.
Ni"):
El temps is bo a Catalunya, amb cel. completament seré, excrete al pis trUrgell i cure del Segre,.
on bi ha boina
e
. babes.
el s suaussetatind .stesauall upe sopee sal
-plana de Vich.
La temperatura minima ha esta3 de 7 gratia sota
cero a Sant Julii de Vilatorta.

o

niente.

valor nominal. La anea no mira
ésser retirada durant la vigencia die/enes bases. -..Amb cartee a la mateixa, es faran efectives les multes
inmosades per l'Ajuntament, que hau-rail d'ésser reposades ea el Serme de
cinc clics.
9. — Per a tots els casos en qui una
infracció de les bases per la Societat
pos; en perill la normalitat del proveiment de Barcelona, l'Ajuntament té la,
facultar de decretar la incautada: de
tests els caps de bestiar que es trobin
a Barcelona propietat de la Societat o
deis socit . Ele caps de bestiar tindran
en tal cae la natura'esa de fiar:ea

a. Visitad ..UPERIOKS a BAIri.11kLONIA (Jamtataeis as I ateuostera sume a tesi me matt).
250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000.
Aida, moran
Direccia:
NNE. NE. WNW. WSW. ESE. E. E.
13.
ea,
5,
3,
3,
3,
ex,
Velocitat ateas per 184401111
02SERVATORI IIIETICOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
llores d'observacid: 3, /3 i ci bono
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 767S, 767'3, 766'4. — Termemetre sec: 5'7, 12'7, 10. —
Termòmetre humit:
a7'7, 5'7. -- Humitat (centessimes de saturada): 63, 44, 446. — Direcció del
vent: N., W.,
— Velocitat del vent en metres per segon: 1, 4, s. — Estat del cel: serè, quasi sera. —
Cldese de núvols: chau; cirros.
•
.
TemPeraturee extremes a remira
Màxima: — Mínima: 4. — Minima erran de terra: — OseiHació termométrica: 9'9 . —
Temperatura Italia: 8'9. — Precipitada aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
dia de la data: o'o milintetrts. — Recorregut del vent en igual temps: so quilametres. — Observacions particulars: boira al metí.
cions que "propassin" el saló de reunions.
El senyor ALCALDE, despees de
fer un altre agradable parlament,
pregunta ti s'aproven les bases, cesa

que es fa.
Despeas pregunta si s'aprova la
confianca a la Comissia, que ha d'implantar-les i també s'aprova.
El senyor PAR demana mes confiança per al senyor Alcalde perquè
aquest pugui aplicar-la a anees as-

sumptes.
El senyor ALCALDE es torna a
aixecar per dir, entre alares moltes
coses, que ara, des de rete, 5 quan
la caen- is a mis bou preu.
ORDRE DEL DIA
Es aprovat un dictamen quedas dasubsidiaria. Decretada la incautada
la tenla per culpa del senyor
pasearan a éster propietat de l'Ajun- munt dictamen rclatiu al paper entament i secan venudes per l'Alcaldia Albs,
Gelidense", i amb
al preu de tasa. abonant-se solament carregat a "Lasenyor Alós proposa
el
al; seos sacies amos aquella part del aquest motiu
que en la recepció
preu que no vingui afectada per multes al "Consultori"
hi intervingué el tneimposades ah tesas associats. Tant la del material
regida:: que presidi la subhasta
fiane,a en metallic can la subsidiaria teix
dcl servei.
lel caps de hestiar s'entendrà constiEn llegir-se cl primer dictamen
tuida amb carácter solidad respecte de
d'Eixampla, paria el senyor ALOS
tete els que formin part de l'Asaocontra les interinitats deis permisos,
ciad&
i aixà origina una interessantíssima
to.—L• Ajuntementaeodra ilaPasaa a discussió entre els senyors Albs. que
la Societat o als associats multes per diu que la realitat as negativa i que
infracció de les presente bases. Quan les coses de l'Ajuntament estan
es tracti de faltes que no representin "postergades"; el senyor ALCALun entrebanc al proveiment, de es a DE, que recorda que del que es traezoco pessetes. Quan es tracti de fal- ta és d'aprovar dictämens, contra el
tes que posin en perill o dificultin parer der senyor Albs, que diu que
de fet el proveiment, de roo a 25,000 ell mo els aprovaria, el senyor ARpessete, el primer cop, i en cas de TIGAS, que li diu que des de Foreincidencia tAjuntament podrà de- ment podria el senyor Albs fer tot
cretar la pérdua total de la l'Unce el que din, ja que Id ti un camp- essense perjudici de la facultat d'in- tupend.
cautació a qué es referix la base anEl senyor ALOS: Pub restringit
terior. Cada diumenge es fará un &l- per SS. SS. els técnica!
lene del bestiar sacrificas i ei d'aEl senyor ARTIGAS ('vivace"):
quell en resultis un total menor al I amb molt de gust, perqua per atamínimum establert, de 3450 bous i mil sonin el seu districte %tosté fa obs300 vedettes cada sis dies, s'imposaran trueca!, a tot.
multes de loo i eo pessetes per cada
El seuyor Alas insisteix i la cosa
cap mejor o menor sacrificada de s'aprova finalment.
menys,eempre que no es traed de caEl senyor PAR demana que torsos de força mejor.
ni a la Comissió un dictamen sobre
Societat presentara bases uns honoraris notarials.
El mateix senyor PAR de mana
per a la classificació del consum, rigim de matares, subministre per a aclariments sobre un dictamen de
l'Exercit, hospitals, etc., per a la seva Foment i com tue ningú no els Iii
sap fer prou bons, ha de tornar a la
aprovació per l'Ajuntament.
durada del contracte sera
fans el 31 d'agost i si en aquesta data no n'hagués denunciet per alguna
de les pase s contractants, s'entendra

prorrogas per sis meses mis. La denúncia del contracte es tara amb un
mes d'anticipació. El present contraete entrar& en vigor a comptar del
dia 20 del corrent febrer.
Bese addicional: Per al cas imprevist que els proveidors d'aquesta chitat deixessin de sacrificar el bestiar
abans del dia m, l'Associaci6 de cerniesen es compromet a sacrificar un
minimum d'un so per cent de la mesana actual fina la vi/recia del eresent contracte.
El senyor PUIGMARTf, que acaba d'arribar de Parlo, parla i no II
surt ata bi l'espanyol perrita& encara ti la Ilengua tut xic encare-

rada pel (rancie.
Domina que el vot de cen6anea
que es dora 14 l'alcalde per a la cara
e* relteri 'tanta cope com alga possible. 4
El mayor ALCALDE li contesta
i fa una altra molt bona explicad
de rammaitta; ” que bi be se pu
watt1,lt valen Pef que
fa
ar 1141sepsròdllie
menir 'inoe'eduereakg Pie 11.8"
•gare.
.
#
,Ams-dits gel•

COMiSáló.

El :tener ALOS lambe s'alteresper la tornada a la Comissió d'un
dictamen d'obres particulars.
El senyor PAR, que no esta encara satisfee vol que torni a la Comissió un de cementiris, i hi torna
tot seguit, i el senyor Girons, a un
altre dictamen de la mateixa Comjssió
presenta una eemena, pene en
•ven tan baixa, per respecte als dilente, que ningú no renten, pera
Mueva l'esmena, un ccp explicada,
anee tan respecte.
EL PORT AERI
PRECS I PREGUNTES
cop aprovats els altas dicté.
meas i deisat de banda els de Cultura, que ningú no sen monda, el senyor Alcalde din que y dia publica
la "Gaceta" un reial decret molt interesara per Barcelona, sobre la cread!, del post len, i demana epse ,es
necia rexpoició del match( (del
mateix dures, *atén).
El temer ALOS, mere tan agrait,
die que s'han d'agrair lee boas diepeajes del Caniktori i cita MI al.
tre cop el anual Martas, el qual
ami tala mal remara.. Dbi que
' per ende" ks coidesions aman
tle
ttrodaln par pe..
lee vi.. de cemalumile ase
elseet/retilm
Me!'
as

,-

eeirly,4
e

dir unes coser, dio que esté molt con-

forme amb ragraiment del senyor
Miss, explica el que sera el tare aeri,
i diu al soy« Albs que ja es pot
donar per contestat.
El senyor ALOS diu que parlarà
d'una altea cosa, i en efecte proposa
per acabar amb la crisi del trátala que
s'obligui als propietaria a construir les
voreres rom te enes que es fa a Sent
Scbastiä.

Aquestes manifestacions donen lloc
a un interessantíssim debat, que no
reproduitn per consideraci6 al preu cada dia mis alt del paper.
El senyor PAR posa de manifest
que el ' 35 de mere acaba et pressupost
i com que ell trole: molt possible de
fer, en el temps que li manca, tos el
nou pressupost ordinari i fine i tot
l'extraordinari, si li deixen fer, i que
ambdues obres petisa Ilegir - les un dia
d'aquests st regidors. al palie i a la
Premsa amb motiu d'una "serata d'onore" que s'organitzarà a l'efecte.
Prevé al senyor Alcalde que procuri pagar tot el que pugui fins al 31
de març, penqui sind ell es trobaria
molt enredat.
El senyor ALCALDE ti din que
estigui tranquil que ja mirare de pagar (cm cstalvis i si cal fan i tot buscant treball o lliçons a hores extraordinaries.
Un altre interessantissim debat es
promou per das el senyor CAMPANYA que si s'arrangessin els carrers
trobaria feina molta gens que no en
té i diu que en cas que es vulgui fer
es consultin els tinents d'alcalde, que
ells saben de qué va.
El senyor PAR diu que primer cal
acabar les obres en curs. sobretot els
edificis de les escoles municipals.
El senyor PUIGMARTI . explica
que:com. que 00 ben be el que
e5. percaté ho diu amagat darrera un
canalobre.
El senyor CAMPANYA li contesta d'una manera adequada, afegint que
ell no vol que Ii diguin que es deixa

e
tallar de la capa.
El senyor PUIGMARTI li replica

cont cal i d'una manera enèrgica i rätajda: si mis no.
Per fi, el senyor ..LOS demana unir coneixement de causa, i el senyor
PUIGMARTI Ii ho explica dient, entre altres coses, que ele ajuntaments
anteriors feren maltea coses inútils.
El senyor ALOS: "Per moltes cesea 01)e C5 facin a Barcelona mai no
se'n fuá cap d'inútil.'
El senyor Accks canvia tot seguit
d'idioma i pregunta en espanyol que
se nasa fet dels deu milions de pesseres per cases barates.
El senyer CAPARO explica Mil
&han distribuir les subvencions i diu
que s'Un exigit garanties materials i
monis a les societats constructores, ja
que l'Ajuntament e. veuria obliga a
acabar les obres que no s'acabessin per
meseta de diners.
Explica les martingales de moltes
societats que voldrien edificar tense
capital I fent grane negocie, i diu que
una de les 'miente conetructores, a la
qual corresponien 2.000,000 ha renun-

ciar, i dintre de quince dies es fati un
nou concita. A. mis a mis bi ha un
concurs de mig milió per cases per una
sola familia. Parla dende de l'equivocan!: que is construir barraques,
per higiiniques que FagUill, pera sto
fan sinó eervel per satisfer l'allau de
forastera tse es precipita abre la
ciar: '
Fa alares animaos el ayer
una" Ident que * Caillete Iman
ALOE. 1 el @ny« CAPAR° precisa
de dett. a dotes ar"
Ceptimkel debut Albe-Gerard, ialertedeld al mar« MADOMI,
4 tia prfen,«! 1s *Madi sou

dritt ésser en terreny, cosa que seria
mis avantatjosa per tothom.
Com que la cosa s'allarga, el senyor MOLINS, amb el sets gest ' de
pope, beneeix l'assistència; diu que
amb 'licencia de l'alcalde (amb
cande ? Si no se'n donen!. A menys,
si, a menys que siguin persones taft
notables com el senyor Molins, o be
el doctor Claramunt de les desinfeecions, postra per cas), amb Ilicinciu
de l'alcalde, del senyor alcalde mis
ben dit, posará els pules sobre les is,
perquè veta que s'estä perdent el temps,
i és Ilästima. Diu que hi hs compromistes que cal respectar; que el pro-jet:tu és una "trameia". Explica tot
el que han explicas els altres. mis hen
explicat i amb mis detalls, es cert, i
tirilla que cls alues han perdut el
temps, i també és cert. Fa ere«, fa
pasan:es projectes i diu que cal
saber si les companyies s'han proposat
(ce negoci en voler fer cases barates
I després de fer el senyor ARTIGAS un aclariment sobre un altre
senyor Artigas, negociant amb sorres, el qua l no es el mateix senyor
Artigas, es toca a regidors afino
nats 1 surt el primer.
ELS REGIDORS AFICIONATS
EL SENYOR ANTONI PLANAS
Saluda en passar davant del SantiSSiM. Dóna permís, com tots, perque les seres paraules serveixin ele
salutació. Declara que is un gran
admirador del senyor Alas, i el seny or Albs saluda. ruboritzat, perquè
el senyor Albs el cebé molt Iré qua:allá a veure'l amb tota una comissió
de Sant Andreu. Per fi contenga de
fer protestes, que són les mateixes
que feu al senyor Albs i denúncia
els abusos de la Companyia de
Trarnvies, de la casa Miró i Trepat ,
i de la Enginyeria i Construccions.
que entre les tres es desafien a veure qui tindrä els pavitnents mes'
temps oberts.
Cita paraules del doctor Robert,
però les cita amb una veu de tro.
Protesta, finalment, del servei de
tramvies d'Horta. que cada dia perfeccionen els defectes, i acaba ràpidament, perque ha dit coses que eren
veritables queixes i calia donar lloc
a qué parles la sorpresa de la tarda.
i en dir la sorpresa no dubtarà niega que partem del senyor Febrer
Sistace.
EL SENYOR FEBRER SISTACS
IV
En el seu capitel quart el scnyor
Sistacs cita la frase del manifest elel
.general Primo de Rivera que diu que
"el que no tenga la masculinidad

bien acusada que espere en un rincón
sin estorbar" i diu que per ale& ell
ha sortit del seu recó per fer la pro-

paganda del padre, de cèdules, que ja
ve a ¿asen d'ignomínia o de quelcom
millor. Diu que llegiré una cosa i
que si té temps parlera i si no ho
deixara per una abra ocasió, naturalment.
El senyor MolMs . seu al costat del
senyor alcalde, els regidors conversen entre ells i entre els altres, efC
públic es diverteix i el discurs del
senyor Sistace. que podem ben dir
que es el guatee de felina continua
amb el mateix to de sempre i nomas
t'atura per queixar-se que la gent
riu.
Diu, iinalment, que ha acabas la
seva ntiuió. Nosaltres, pera, «Ñas
fermament que el quart toe del se-

sea , elattas no seré el darrer.
El ,artyor alcalde, que ha fet el
cronoatrattre amb aren atencje, cri¿5 seieleivament i tipidameut eis
muere Aotoni, Amorós i Francesc
de Peda Villana que no es pro.
penuetent, and) Iba afflabifabitear la asid 5 ea quin
.„
. '4s us
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, TRAL
La Çornissid Central de FAjuntantent fa avinent al" púbito
que al Laboratort municipal estad en tractament antirldsfir
unes:50 persone; i davet
aquest nombre tan crescut de
maialte, ea prega qua de cap
manera el públic entrebanqui lee
tasques de recolida de gossog
vagabunda peje llacers «tamalpals.
També s'ha donitt drsire a la
guttrcha urbana penqui t'entinen
les persones que portas pesos
de llar propietatssense
Tambd seran denunciats els
amos dels gossos que sena
morrió circulin pel carrer.
L'Oficina municipal de recaptació (Passeig de Pujades, al
costal del Palea de Selles Arts,
fa públic que l'ab al 15 de raetual tindrit a disposició deis in-

El'AiiiRdtar
stindr1)4101114,1,,
piernas wzo eiljno
cual eg
leheell
oro
(rol tadtkiltii de'fflii0eli
zt
tallada -per le lffazieomuniget inauguradaeri 'pel aenycit
.Cora . que quau Jan
provea d'aqueeta-nintralli Ira.>
rem desarture-lt, n=unar
la relibl6 de piafe
que detalla
In note oliese
,

teressats els rebuts corresponents als conteptes que a continuació s'expressen, tots de
l'exercici econòmic 1 923 - 24:
aulomhbils transport (tercer
trimestre); autombils placa
(agost i setembre); anuncis
circulants. edificacions i obres,
inslallacions i canalitzacions,
drets d'inspecció i reconeixement ¿'edificis, reconetrUcci6 1
conservaci6 de pavimente, dreta
d'inspecció de geveradors, motete, cte.. drets d'inspecció
d'aseensors i muntarargues,
muntaplats. aparells de taleJarció i aparells de soldadura
autògena.
Passada aquesta dala, seran
donats a ( 'Agencia executiva
per a Ilur cobrament per la via
d'apremi amb els consegúents
recärrees.
EL SENTOR PUIGMAIITI
TORNAT DE PARIS
Ha tortiat de París i Brus,
selles el primer tinent d'alcalde
senyor Puigmarti, que anh a la
Apila' de Franea per assistir

"Excmo. Sr. Presidente del
Directorio Militar. — Madrid-Con motivo de la inauguración
oficial, en Balaguer, de la primera central autombtich de servicio público en Espeta. saludo
reepetuosamente a V. E. y al
reiterarle mi inquebrantable
adhesidn hago votos para que
continúe la marcha de progreso
que V. E. ha sabido imprimir
a nuestra patrial quema date
el primer jalón de futttras y
me Importantes inauguraciones de servicio .público. — Alfonao Sala. presidente de la
Mancomunidad de -Catalana."
"Madrid. — Mayordomo de
Palacio. — Al inaugurar oficialmente, en Balaguer, la primera
central telefbnica automàtica
de servicio público del reino, me
complazco en rogar a V. E. eleve a las 'gradas del Trono mi
respetuoso saludo e inquebrantable adhesión bula S- M. i
real familia, por cuya vida hago fervientes votos para bien
de la patria. — Alfonso Sala.
presidente de la Mancomunidad
de Cataluña." .
"Madrid. — Rafe. Sr. Director general de Correos i Telégrafos. — Al inaugurar oficialmente, en Bala g uer. la primera central automätica de
servicio pdhlico en España, me
honro saludando a N. E. con el
mayor afecto. — Alfonso Sala.
presidente de la Mancomunidad
de Cataluña." •

als actas que se celebraren per
commemora s la intervenció de
la indústria francesa a rExposici6 Internacional del Moble,
que tingué Roe a Barcelona.
El senyor Puigmarti prendí%
possessid de la- tidancia d'Alcaldia del districte ID, avui dimarts.

AVIS

S'intcressa la presentació a
la "Jefatura" de la guärdia urbana, de Mario Suchet, de nacionalitat francesa, per nasabentar-la d'uteassum p te que

l'afecta.
VISITES A L'ALCALDE
Han complimentat al senyor
alcalde el president de l'Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya, senyor marques de Marianao, i l'ex-diputat a Corte,
En Josep Zuluela.

NOVES RELIGIOSES
BISBAT DE BARCELONA
El Butlleti Oficial Eclesiàstic

d'a-

quest bisbat corresponent al mes de
gener publica el següent sumad:
I. Edicte per a la provisió d'un beneHe: amb càrrec de soxantre. vacant
en aquesta Seu. — II. Lletra de rEminert'ssim cardenal arquebisbe de Cclóllia agraint la remesa d'unes almoi ne; per als desvalguts de la guerra.—
III. Solució de la qüestió litúrgica
propasada durant el juny de l'any passat.—IV. Nomenaments parroquials.—
V. Els desertors.—VI. R. O. amp iant
el R. D. concordat de 20 d'abril ele
1 90 3 a favor deis sacerdots condecorats amh la Creu de Beneficenci a. —
VII. Edicte del Tribuna l Eclesiistic
—VIII Santes Missions en els pobles
de la dibeesi.—IX. Ciática diocesana. — X. Collecta per Terra Santa,—
XI. Bibliograiia.—XII. Necrologia.
CLRSETS DE CULTURA RELI-

SsoOs CdleAGL (PU-.
Al casa!
räcia
Gdie°1sSLAlui
ea del Nord, núm. 9) tindrà Ilec asna.
a dos quarts de deu de la nit, la quinta
conferencia que. a càrrec del reverend
doctor Era Ramon Bauteile. vénen donant-se tots dimarts de ada se:mana.
14: terna d'avui és "El treball i l'Evangell Origen de la subjecció al treball. Element indispensable de la vida.
Conflietes,del treball. Conceptc cristra.
Sublimació, Nasareth. familia obrera.
L'Església i eta treballadors.”

—

el seglient pantgratt
"El senyor prealdent de N
Mancomune, N'llfona Bala,
ha eetat molt felicita/ pel falaguer intit obtingut en dur a %Moya els dances progressos de
,
la telefonia."
Per celebrar - Rauest
•

—•

'

r

-

deis erais ge la malcomanitat, el senyor Sala ha fet cursar els següents telegrames;

ADHESIONS I FELICITACIONS
A la secretaria particular del senyor
Sala alta lliurat una nieta oficiosa, la
qual comenea dient: "Entre Finle nombre de felicitaeises 1.•
calculab
adhesions que be rebut N'Aliaos
Sala..."
No reprodern la Pista. Tots
honorables senyors que hi figuren eón
prou conmute dels nutres lectora .4
L'ENHORABONA DEL CAP
DE L'ESTAT •
Al Palau de la Generalitat sala rebut el segbent telegrama del cap de
l'Estat:
"Alfons Sala, president de la Maucomunas. — Agraeixo sincerament els
seus sentiments de leal adbesid que
se apreciar complidament i li envio,
amb la meva entusiasta enhorabona per
haver estar elegit amb tan d'encert per
presidir la Mancomunitat, l'expressió
dels fervorosos vots que faig perque
en la seva gestió pugui retire real:zats els tira que persegueix inspirats
en el seu amor pregon a la Patria i
Catalunya. El saluda afectaosament,
Aifrns. rei."
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n fest , tions del
general Lossada

M2

Misiles amb moho d'exhIblolonse
de andando I banderita catalanes
Ahir migdia va dir el general
Loteada als periodistes que fan
informació al Govers civil, que
s'havia assabentat que a reosiesta dels PP. Caputxins que
hi ha al carrer Baix de Sant
Pene hi ap aren encara (Opines
Boles que es cuhrien amb la caputxa de "pornellistes" i que
havent pogut comprovar diumenge passat la certesa de la
denüncia, havia multat amb 500
pessetes el pare prior de la Comunitat i ansb.50 pessetes a esa

da un deis pares de les sis notes
que havien centrada l'ordre de
prohibiej6 de porhtr la ea.:
CAPELLA ITALIANA
La festa religiosa d'acció de gräcies putas.
Afegf que a l'església hi ha
a Del' que amb motiu ,de la definitiva
no d6na directa anexió de la ciutat de Fiume a Italia una porta que
ment al cerner i que procurarla
onanital diumenge passat l'Obra Bofer-la tancar, per tal d'evitar
nonelli "Fede e Patria" de la colònia
que les noies aprofitant aquell
italiana de Barcelora resultà
pas es posessity les caputxes.
sima.
Després. eonfirina que ,havia
Presidía durara t missa. despra
multitt amb 300 pessetes al needo monsenyor Laurenti.
t de l'esglisia . de Montada, i
Despees de la missa es canta solemnial- lo
un farmariatio de la ,mateisa
ment un "Te Destile".
poblad& per haver prpdi una
,12===l12M111111=1~ cevalpada, amhmotiu de -la fes•
ta tradicional del. .."Tres
Timba", en 1.0 hi tinitien dos
"
i ä
cavalls portant.. 10/0040141, caUUALITNE Stecatett
—
,
.
talana".
Fabrica:0: J. aulas. iisamto
taritlid.alaillOdd ¡Mi-Miajas
050 ¡tasan ti aiddiftt defis ate,'
aguiptay, f9 lea baldee 005 eaenlat
Taus mie teuetzdfe0 íti‘tfé
.Z
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nament.
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reor- •• fl5 eatif . 31'
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uar_me que li fD ein

ei

: %lidie; lumreune, Porb
teme, e..
bar atilb sopee,
latinista 'qua -fan allItlati c ie n llen e Ole oblittert.Wle deupolire is tot Pe:e te

tic& eatelastals.
Amb fo festiii atubt. dient que
taponttança
per aith gentil/1 de
f pe no
d'En Prinlo de ivera
l'espantaos Pitmenitm'd'una excomunió.

N'ibis de Chopitea i Castello

=.0.i.e Net

non .0

4~1 johonier

casa t, del garree de Casp, nifor opte

al CeenendridelSolome, A dosemarte
.
d'une
Jautne Carrera lhaira, de da
casat, del caer« de Idadrazo, en, al
Ce:mudad de l'Ea& A les nou.
Simó Codina Comensal*, de 68 en"
casat,tel carien Irle de Sala PeTe, 81 , quart, al Cernentiri de l'Est.
A les den.
Joan Comas Prats. de 61 saya, casat, de l'Hospital Clinic al Cementiri
de rEst. A les deu.
Lidia Vila Jané, de cinc mesos, del
carter de Còrsega, 39, al ,Cernentiri
de Sant Andreu.
Felip Carero Burra de 66 anys,
casal, de l'Hospital Clhtk al Cementiri del Sudoeat. A les vuit
Carme Benedicto Aliaga, de tres
anys, del carter de Napols, 231, primer. al Cementiri del Sudoest. A dos
quarts de deu.
Gregòria Petri Canchas, de 62 anys,
vídua, del carrer d'Avinyó, 68, aegon,
al Cementiri del Sudoest. A les deis.

3 anys*

Et empinen da
Lleydaaliättiireas:
Inagaracht ifctiI di tres
Lleyda-ltamper

~os* mí Monee de $in eh Idee

de h negara chut
estat aquí i a Pelandra
enancan d'Hienda I Enteres esyak& d'inspecció Zis Ion" d'Ibarra, camen de la torea armada del
comandant de Marina de la proveacia.
Per acord consitorial prea en
la ~de del dimecres, ‚'ha assenyaSenyors °mellé, germana un
ah
lat
termini de tres mesos, improaroga-

& - (Per tenerte-f.) ble, yergue procedeixin a la reoberAvui ha tingut lloc la inaugu- tara del carrer de Luchana, sector.
ració, tan esperada, del tros compres entre eta de Gravina i Bai•
Lleyda-Balaguer, del transpire- len.
Com sigui que dit carrer: travesea
nene del Pallaresa. Tot Balaguer esteva endomaseat. Pele el camp de l'entitat Guíenle Sports,
El dia de la Candekra fou enterrat
carrera i a la plaea hi baria aquesta societat es veurà rfresisada
que ha
el senyor Alfas, de Chopitea,
banderetes franceses i es anyo- a buscar -se un non terreny de IX.
promitjar
en
mort de sobtada malaltia
ü,
)
4p, . L'Ajuntament ha eacarregat a
h vida i en plena activitat.
vant, el COnven e ni rentinent 'tele' doctor Meran Fau-nascut
de
era
El senyor Chopitea
Domei.ec, hom ha bastit un are, ra i Sane, la redacció d'un informe
fentroncament de dues conegudes i
amb inseriptions allUsives a ticnic, per oposar-se a que sigui un
de
Barcelona:
famílies
ques
aristocräti
les la concessió de nou pertinences
Angel Bernal Martínez,' de 18 me- l'acte.
Pares
Collegi
dels
educas
al
ésser
va
El tren arribi a les dues de la d'una suposada mina de ferro, exiscarrer de Sant Antoni Abat,
jemites d'aquesta cintas, aconseguint ses , del
39, tercer. al Cementiri del Sudoest. (arda, essent rebut per les au- tent, segons el dedarant, l'actual didespres el tito! d'enginyer.
toritats locals i pel sometent. putas provincial En Manuel Sera)
Era heme de profunda religiositat, A les deu.
Mercè Co Sabaté, de 2 allYS, del Venien en el tren, entre altres Solanich, al paratge de Sant Teint,
incansa ble treballador, esperit sadollat canee de Blasco de Garay, 29, primer, personatges, el general Vives, i precisament en Parea que comde generositat i optimisme, disposat
de Les Corts. A dos Alfons Sala, general Barrera, ren les obres d'urbanització que ve-p
sempre a tot patriótic sacrifici i en- al Cementiri
governador de Lleyda, bisbelde nen
nre portant - se a terme en aquell
in
quarts
d'onze.
tusiasta d'enlairats ideals.
Llevda, rector de la UniversiMis
encara
les
TARDA
Els satis estudis i
renginyer director del ferTERRASSA
seves aficions l'incitaren a conèixer
Antoni Ferrando Ferrer, de 67 rocarril, en unió de nombrós
Pires a la Rambla :: Conferencies
diputats
i
regidora
potencialitat de la nostra • terra, que anys, vidu, del carrer de Consell de
.
En virtut de record per l'Ajuntaperseguint aqueas objectiu habia cor- Cent, 79, principal, al Cementiri de governatius. En arribar la co- ment d'aquesta ciutat en la saldó
una
escoltà
Otea
a
la
steut de cap a cap.
mitiva
l'Est. A les dues.
del dia al del corrent, s'insulten a
S'interessi en diferents empreses, enMaria Sanahuja Escoda, 50 anys, traca verament admirable.
Al banquet assistiren mes de la Rambla d'Egara, tots els matins
tre les quals s'hi compten un dets pro- casada, de l'Hospital Clinic, Cemende fidos cents comeneals. l senyor dele dies feiners, unes parades
artes de Metropolit de Barcelona, tiri del Sud-Oest. A les dues.
qual cosa re' a substituir
Sala brindä pe! Directori i va raires, la
rls tramvies de la cintas de Mallorca
Tomas Caviró Sarriera, 69 anya,
darrerament el metropolitä de Ge- del carrer de Nadal, 29, al Cementi- pronunciar un discurs procla- el mercat dominical que de molts
ença se celebrara i que va promant la fidelitat de Catalunya anys
...va. la coestruceió del qual es deu ri de l'Oest. A les tres.
constiEsp*Tiy 1 evocant, era inevi- hibir-se recentment perque
a ell.
Magdalena Vallhonrat Canals, de
de la Ilei 9obbre
L'última regada que tinguilam el 47 anys, soltera, de Gran Via Laye- table, els llaçoa amorosos que tuía una infracció
dominical.
descans
place de voire'l va ésser en el tren, tana, 59, tercer, al Cementiri del Sud- uneixen tumbe E4panya i Ame- el
- Sabem que el Centre de Derica.
en im dels1Selli viatges de tornada Oest. A les cinc.
penaos organitzar, durant
pendents
El general Vives s'adherf, Cona
d'aquella ci at ; la concessió de robra
Pilar Rossell Serralos, de 15 anys,
els meses de febrer i mare, una tandona oea ió de saludar el senvor del carrer de Sans, 23, segon, al Ce- 05 natural. al discurs del president de la Mancomunitat. El da de conferencies' de e...Ir-Idee ecoMussolini, i explicara, hrillant-li els mentid de les Corts. A les tres.
'Sala victorejà Espanya, nòmic, les quals aniran a carece de
senyor
una amb lluissor de l'entusiasme,
Josep Torres. Pila de 70 anys, el rei i Balaguer. El quintet, gent de recodeguda celebritat en la
jur en estre .e-li la tnä hada volgut
Clínic
al
Cemencasat, de l'Hospital
testimoniar-li eom eren bornes de la tiri del Sud-Oest. A dos quarts de mentrestant, es posà a tocar un materia.
obrers.
RUBI
parell de sardane5. que van esterra i capita en bona part de la ter- quatre.
%porfiad; :-: Visites i conferencie'
ser molt aplaudides.
sa també, els que, ressuscitant glorioparcia López. de 73 anys,
Enric
Tothom assistf, després al
Moviment demogrific
sos temps, pètavcn un instrument de vidu, del passatge d'Orient (Guique es canta
civilització a la capital de l'antiga re- nardó), 59, al Cementiri del Sud- Te-Deum solemne Sant
Diumenge
passat el Rubí F. C. juCrist.
en el Santuari del
pública nsditerränia.
Oest. A les treu.
Finalment. el senyor Sala gà un partit de Campionat amb el
Havent mssat ja la frontera, transRipolletenc. al camp d'aquest darJosep Molino Borras, de 54 anye;
ÍD. Alfonsf inaugurà la Cenportas .pes la joia del que se sent a casat, del carrer Salvadors, 9, tercer,
tral Automàtica de Telefons de les.
casa, va xplicar un seu projecte en al Cementiri del Sud-Oest. A les
La primera part a-abi amb un rela Mancomstnitat de Catalunya'
el qual h posara ränima. Quan tin- dues.
sultas nul per a tots dos equips: no
El bisbe la benet.
gui temps-deia-. escriuré un llibre
obstant,
el domini bou del de Rubí.
Angela López Solé, de 19 menos,
A ixt acabes la inauguracid ofiun tindr: dues parts: en la primera del carrer Robador, 17, segon, al cial
En el segon temps el Rubi marcä
tros del tranadel
primer
em limitre a possar-hi un catäleg Cementiri del Sud-Oest.' A les qua
pirenene tan experat, i que tan- dos gols, essent obra d'En Sarta.
de les rieses que tenue,/ i asseeyalar tre.
En el dit partit el Rubí fea una
ta importäncia ha /Ir teni r per
conon hi ha‘erro, on carbó, galena,
Josep Nin Riarnbau, de 67 anys, a la vida económica d'annestem exhibició brillant de conjunt.
petr-oh
i
els
jaciments
re, indicl de
Amb els dos punts guanyats, el
casat, del carrer Buscarons (Sans), terres. Ha estat una bella jorde direr mena; continuada la indi- número 20, baixos, al Cementiri de
nada que ha animat extreor- Rubí ha vist satisfets els seus mis
Cae i g. de
alts d'aigua encara per ex- Sant Gervasi. A les tres.
grans desitjos, guanyant de moment
dinariament Balaguer.
plotar i
ares les vies de comunilEn la M'afta prbxlma edició el Campionat del grup.
Cansase Vailbi Guasch, de 73 any,..,
cació d'e4ent rendiment, la produe- vídua, del passeig del Triomf, 12, al aanpliarem la reseenya de l'acL'onze guanyador estava compost
ció indus I, i croé ens pe- Cementiri de S. A. A les tres.
te, amb le .9 (ladea que ens pro- per 011er, Vilamala, Suriä, Riba,
dem prod r; a la part segona, enPere Pastor 'relea, de 33 mesos, met el nostre diligent corres- Liosas, Esparza, Torres, 011er, Servestiria el problema de l'intercanvi, de l'Hospital Clínic al Cementiri del ponsal.)
ra, Carner i Junci.
la necessi t que té Castella de vendre Sud-Oest. A les quatre.
VICH.
- La setmana passada estigué
el blat, les condicions del mercat d'AnIsabel Sänchez Vicente, de 47 anys, Els diputata :: Municipal. :: Els en aquesta vila el delegas governatiu
necessitats
comercials
dels
dalusia, les
vidua, de l'Hospital Maritim, al Ce- vigilante nocturna :: Diverses no- del partit, celebrant l'Ajuntament
territoriO de l'interior, i daquestes rnentiri de Les Corts. A les daca.
sessió extraordinaria, visitant desticies
constatakons en derivava la censepres les escotes.
Magina Termens Pratt. 55 anys,
s'explica
perfectaera
en
e/I
tm
tetan
con,ime
ia
tothom
i
n
e
Aquí
eftenc
- El Centre d'Esports Rubí F.
vídua, del carrer Roger de Flor, ist,
venal , que son] un poble que es- primer, al Cernentiri del Sud-Oest. ment la renúncia del càrrec feta pel C. ha yuymenat noca Junta, resultant
senyor Rafel Puget.
ta en imnillorables condiciona per bas- A les tres.
ésser composada per En Joan
També s'ha trobat molt natural el Corche, president; En Miguel Llutar-se a si mateix i ristre espléndidaJoaquima Jimeno Blasco, de dos
ment de les seves riqueses i del seu anys, de "Casa Baró", 2, al Cemen- nomenament del senyor Del Rio del gany, vice-president; En Benet RiVal, que té la mateixa significació
treball. euat el tingui escrit-afegia tiri del Sud-Oet. A les quatre.
tresorer; En Jaume Sola, comppolítica que el senyor Forcada.
-el detar a En Cambó, del qual
tador; En Miguel Fonoll, secretari;
En canvi, ha produit estranyesa N'Eduard Saltes, vice-secretari; i reera enhaias admirador, i 'a dedica
TIO veure el non/ del senyor Fortória dina n mis aquests mots: "Ame,
calo: En Francesc Riera, En losen
cada a cap de les Comissions de Cornelias i En Valenti Roca; capia,
decidiu a passar el Miencara na
i
variades
aptituds.
seres múltiples
bicó
En Climent Serra.
En l' ú ltima sessió de l'AjunDin to a permès que tingués el
Hom diu que s'està organitcomunicació
una
Ilegir-se
va
v
re'l
publ
ic
at;
però
segutament
de
goig
zant una cursa ciclista, que tindrä
rament uai4à premias la sera vida i ASSOCIACIO DE MUSICA DA de l'advocat i procurador de la Cor- lloc aquí a Rubí; lii ha molt d'entuCAMERA
poració assabentant-lo que s'havia siasme i bastante- premia oferte.
la sera fe. oncedint-li la lux perpetua
dels escoll:
- Dema el Centre ExcursionisDesprés de nombroses ges- desestimat, amb costes, l'interdicte
Tramete a la sera familia el nos- tions, l'Associació de Música da que contra l'Ajuntament hacia in- ta de Rubí aniti a visitar les obres
tre sincer ondol.
Camera ha aconseguit ultimar terposat el fabricant de Ilonganisses de la Sagrada Familia.
contracte amb el famós Cor de senyor Joan Abel.
Aquestes festes el Grup ExcursioLa setmana pastada va installar- nista ski Centre Democritic RepuCossacs del Ruban. que dirigeix
Vila
la magnífica blica efectuara una excursió a La
se a la Casa de la
el mestre Serge Sokoloff.
La presentació d'aquesta no- cabra de cabals que ha adquirit de Molina (Puigcerdä).
tabilissima instilució'russa, que poc; aquesta instaRació ha servir per
- Diumenge passat a la Cambra
lis assolit ressonants trimnfs fer una nova distribució dels local s Agrícola donà una conferencia soEls enterraments d'avui
davant dels pública mes diver- destinats a tresoreria i dependencies bre el Credit Agrícola En J. Miguel

La Musica

NOTA

NECROLOGICA
mAn

Adela Guille Moren, de 62 anys, casada, cldl carrer de la. Diputació, 327,
princ pal. al C,ementiri del Sudoest.
A :es orne.
Josep Parareda Camitas, de 73
anys, casas, del carrer de Madrazo,
42, al Cementiri del Sudoest. A . les
Grat.

sos d'Europa, tindrà !loe el vi-

nent divendres ,dia 8.
De seguida tts farà públic et
programa, en el qual, demés
dr significatives obres originals
d'autors d'aquell país, hi tindrä
brillant representació, amb diverses cançons populars, el riquissim folklore rus, mai exha uni.

Francesc Such López, de 34 mesos,
del carrer Meer, 3o, al Cementiri de
l'Est. A les vuit.
Trinitat ViIISIba Mohos, de 9 anys,
del cartee Creu dels Pedrers, s03, primer, al Cementiri del Sudoest. A les
• Antoni López Alcaraz, de 7o any',
vxM, del carrer de Basca, 46, tercer, al Cementiri del Sudoest. A les
deu.
Josep Sinchez Albadalejo, de »
ales, solter, del carrer de Coello, 32t,
al Cementiri del Sudoest. A les stoss.
Nicolau Ruiz Dulante. de 59 anys,
solter, de la .Travessera de Dalt, 63,
al Cementiri de Les Corte. A les ved.
Josep Olmos Andreg de sis anya,
41t1 carrer ele Talen.' 17, Watt, al
C.ementiri del Saloest. A les vuit.
Varia Sud Oliver, de tree ave
Inig. di la Trueessera„60; temer.
al Conentiri de Sant Gerlreei. A les

me,

SANT FELIU DE GUIXOLS
Movintent demogräfic :: El temps
• Zaporro
Durant el passat gener, el moviment de poblad() ha estas el tsemlent:
Defunciong 34; naixements,
matrimonia, 2.

- El =teje mes ancoraren en
el port 7 vapore espanyols, zo 5.trangen i 1 velen espanyols.
- Aquesta setmana ha estat molt
Indo.

~rae: de;te4ltta•
•
eq, al *kedie2rigre :de

behtetette

clässica llanterna, proposant substituir-ho amb una llanterna elèctrica
i una arma moderna.
Aetualment, diu, amb el seu cant
i el seu "farol", d'una hora Iluny es
veuen venir i, per tant, la seva missió no ti cap eficicia.
- El preu dels queviures va seguint aquí, mis a tot arreo, la sera
marica ascendent.

tea.

Josep
eal can«

anexes.
- La "Gaseta de Vich" demana
la desaparició del cant nocturn dels
vigilants i del seu armament i /a

»mor MICRO
ittleNk ,14

ffle

Ele tres primera dies bufä forte
triununtana; dijous, a la matinada,
nevà Ilengerament, entrant sobtat
temporal maritim.
A Romaayä, Llamen' 4 Cebe
la nevada feo regnlar.
Dannemge, filtha die de cm.

i Cascó.
Ultra els dos cinemes que tenim a la vila, d'aquí a poca dies en
sed obert al públic un altre a cada
un dels locals Centre Democrätic
Republicä i Cambra Agrícola.
El passat mes de gener han
estat inscrita al Registre civil de Rubí 26 naixements, 18 defuncions i 3
casaments. Des de l'exist è ncia de
tal registre trtai salaria registrat en
un mes el nombre de otaixements
com el del mes pasea!, el que dóna
a comprendre l'important que cada
dia va fent-se la nostra vila.

MOLLERUSA
Conferencia :: Parta g futbol
Al Centre de Cultura, el P. VaIle,t S. J., doni una conferencia,
desenrotllant el tema "Els eiernde espiritual. i ele p roblemee d'acsueldas".
El local s'omplí de gom a ven
per gent de oposadea idee., ¡vides
de comprovar la justa fama de Vapdstol deis mecido.
- Al camp del Sporting Club es
jugä un partit de futbol entre aquest
equip i una tria Ileidatana en la qual
hi havien alguno jugadora del primer
de la Penya Salvat, entre ‚lli el portee.
Guaayi ?nadie local per doe
II »ro.

uva

- 1188114 agriaba...so

enuss:tres• usrnur

te Leu* 4* vertleälteXteee,
4' 4114.14 ree.ta
elt'A remun
•
tire ,
da carrera de prenden. le lea ea:

1 es dele:ondeen les incidendes que /agio . motivat l'haver **set el dit regidor.
En la dita ansió es presenteeen
les renimeies al eIrree de regidor
dele senyors Joan LlopisJosep
f Ilui
Domingo, te* do& Perstresliada
residencia a la capital eatalaaa.
Pet tant, queden tres vacants
regidorlee, esperant-se la proxima
'setmana per veure quins seran els
.afavorit. 'ami) el dit cirrec.
- Es de Veritable huerta Is publindó de hei dades que referente a
la eesti6 de l'any mas ha publicar
la Junta A. d'Eadnei6 de la Mendicitat, i que eón:
•
Manntenció, 24,1791 lloguers de pisos, 3,374'50: sabe., 8o3'3o; calçats,
739'35; despeses de neteja, robes, bar
ben, dependencia, etc., 2,a16'40. Total. 31,812'45 Pessetea.

Fent, dones, un promedi, resulta
que la Junta ha socorregut diäriament toa pobres.
GIRONA
El Campionat de futbol :-: Les conferemcies del doctor Pompeu Pascual :-: Empresonaments a La BisAlma noticies
bal
Ahir va celebrar-se en aquesta
ciutat el partit final de campionat
entre el Portbou 'F. C. i la U. E.
Girona. guanyant aquest, per 4 gola
a o. El Portbou F. C. resul t a guanyador del Campionat per un sol
punt.
- El doctor, Pompeu Pascual va
donar la tercera de les seres conferencies sobre Puericultura, organitAldea per la Normal de Mestresses.
El conferenciant va tractar del temames de la creixença, en els seus aspectes estatural, ponderal i dentara
explicant Ilurs conceptes, els termes
Ele comparació o unitats de mida
normals en cada cas i les progressions respectives en cada edat, abrí
C0121 els símptomes i trastorns que
soles acompanyar a tot desenrotllameint indegut. El doctor Pascual va
explicar amb molta claredat la manera de traçar les gràfiques del creixement per a la millor
de les mares, posant de renda amb
la projecció d'algunes d'aquelles, les
proporcions i desproporcions d'un
nen sä i un altre de malalt. Les nombroses normalistes i professores que
van aseístir a aquesta conferencia
escoltaren amb molta menda:, Cl. senyor Pascual i l'aplaudiren Ilarga•
ment. •
- Diuen de £a -Bisbal que han
estat empresonats el nou secretari
de' l'Ajuntacient, senyor Pere Mercader, i els ex-alcaldes de Peratallada-senyors Llenas i Johera, els quals
haningressat a la presó d'aquelapartit, ignorant-se els motius d'aquestes
detencions. L'Ajuntament de La Bisbal ha fet constar en acta el seu
sentiment per la contrarietat soferta arnb motiu de la detenció del senyor Mercader, fent vots perquè
aviat pugui ésser reintegrat al seu
arree.
- Es troba torea millorat de la
sera afecció gripal rex-conseller de
la Mancomunitat de Catalunya doctor Aguad Riera i Peu.
Un d'aquests dies sed clausurada l'exposició d'aquarelles del seayor Francesc Bonnín a l'Ateneu.
El senyor Bonnín ha ofert una de
les seves obres a aquella entitat cultural i n'ha destinada una altra a fins
benéfico.
Dijous vinent, dia 7, a les sis
de la tarda, es reunirà la Comissió
provincial.
Dissabte va verificar-se a Lloret de Mar l'enterrament de la respectable senyora Joaquirna Puig, vídua de Norat, constituint aquest darrer tribut a la que tantee simpaties
va saber guanyar-se per la seva
bondat i la senzillesa delaseu carácter, una important mandestaciú de
dol.
- Dijous d'aquesta setmana debutara al teatre Albeniz, d'aquesta
ciutat, la companyia cómico-dram àtica Firvaro-Cantera, posar.t di escena "La Raza", de Linares Rivas.
- S'han possessionat de Ilura
cärrecs el magistrat d'aquesta- Audiencia senyor Agustí Altea Pallas
el tinent fiscal senyor Lluís Díaz
Rodriguez.
ELS CELLERS COOPERATIUS
I L'ESTALVI AL PRIORAT
Preguntivem al comeneament de

l'article anterior si era o no remunerador el conreu de la vinya a les
Serte! de la comarca del Priorat, i
veniem a dir que depenia de les exigencies del conreador.

Direm me., encara: serà o 110 remtmerador «cono els mètodes que
s'alloptin en l'elaboració, el minorament i la venda del. nostres vino.
La remnneraei6 del conreu de la
airea a

h

comarca del Priorat

proporcional a la cura amena&
en l'elaborada i la crianea del vi.
Plantar cepa al Prioras i vendre
ele ralees del cep estant is la rulos
segdta. Amad di Valed aetnal. •
. Plantar eeps al 'elogie 1 vetee d

de, .-irsiod6==
salimos

Attaah.4e: die «

deLnostre

Poden, saben, volen ftr-ho a1t6 limitar la tascs. que,' baria de roebyte ØØ1ts vitela& • 101411, ee .
redeithr j
d
case sesa? No; de' tap let Itta- (está 'gin' a
'ah(' mateie gla indästria he. amen
,t; •
neree ,,
Es emitió aqueas que 'l'ecos/46 obreres: Aseeemala la obeeeellidPiediV:
el cridit agrleo)a entera que, a ca- dia mes.eirldent 4ne ths ~te.,
die caliparet li lesbia un Celler s lamoderai,eóruietiaa
arengada diner per resistir Lt .3,e'n- fusiónate ber'-atermeitiaí 1.4 da rimare condes? . Ng,- , perque ny ment i perestaltaKoletteee../illieb,'
tothom té aptituts ni voluntar per ducció. Alhideix al servei gpaifilemes.
fer - ho com cal;Si kg p011eilia lisa- gura i din que l'Institut
jar - ho seurieal ?pm • P4 nada loable lona l'aenll amb tosa animada i
s'aixecarien uns quants vius que, al (*relee la collaboració necessària per
per
cap de pocs anys s'haurien fet amos al seu /alai desenrotllament,
deis cellers i dels diners de la im- tractar-se
assaig -que • podia ¿emensa majoria deis vinyatera. Per ser a ¡mur per &Urea poblad:fofa-de
Catalunya i derivar vers altres- aetielle di "homo hemini lupus".
benerteiosa política pedal.
Les cases ' fortes dele nobles del vitats de desprésmauuecitinand,
Priorat es van aguantar mentre els paria
"seus amos" ' 'Van tenir el concepte recordant un Congrés d'Educad()
triLtiä tle di la riquesa, que consistia Popular que va celebrar-e at ' Itäria •
en considerar-se adminii tea dis r a després de la guerra i ii ,e1 quid
necessitat de ancle:.
dun e bine produits qn pel seit adore sorgí evident
per 14 sera ".vivesa"".. ibi s!, Per nalitzar la indfistrii italians, que ei
l'estere sida!. Una vegada l'antiso- trobava dirigida per tecnies ofrenals
da) egoisme s'ha apriderat de la nos- gern que havien estas preferits
Sta gent, la desteta no s'ha fet tepe- nacionals, per kam. aquella 'lamer
Aquella
preparats professionalment.
rar.
Un redreçament collectiu no es necessitat que es presentava als conup
eatagerat
ierenciants
italiana hauría de sentar
practicant
produeix
egoisme individual Pot 'ciniduir-se se molt mis en el nostre pile, op •
sidamint, per l'estor; collectiu d'Un tants asaetees industrial§ i proferidoIttaitait.. nals necessiten modernitzarspe. 'Per
ont
oaiev3m
cli pigu nes de bna
enuues:e
airó el desenrotllament en el mere
peernsoencarrilar

er e=
4Li

l.
er er
unafina
la te erlintate .sfociap
tudAsqucaeeptaa és

país ,d'inielatives cona rodentació
proiessinnal, les cansí-denla:~ simns

persones de bo na voluntat que hl tomitiques d'Una pròximaanoderit
hagi en cada noble posseits de la fe yació dels mitjans educatins de is

i resperança en rexit que per torea masses obrero,. Recorda que nomes
p•Temhan de tenir ele esforços esmerçats iniciatives particular, havieu
en l'obra de coordinad() d'activitats rat omplir els buits que en aspirar

i d'inergies indivíduals aplicades en aspecte es trobaven entre noealtrai •
profit 'd'un millorament SociaL
i afirma que actualment ele orpais-

aliptaet_ c
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areenet edl'eaqcueelsltearn fc
oitim
rsisen
deeniainaPde
ens' aiafoin
ntita
ilts pdre7cu
„cipóúdb 'leicli
n dl"oa
mrea
haA
tat el progrés, tant en les indintriés
ratius a la comarca del Ptiorat.
Que la tasca a ter és feixuga i pre- com en la preparació técnica dels
Ea veme- aquesta obra
nyada de dificultats ja ho sabern. Pemi el bon cumple un' dia o altre pulsada per les notares eneitats-yít•
bliques ens va esperançar que ress'imposari.
Per qué es parla test, atiai en dia, devenidor definitiu de l'obra de calcense
q
ue
de protegir a l'agricultura
tura és ja nostre.
El doctor Lluís Carreras-replica
la protecció no es regi per enlloc?
Cal
ajuda't
i
t'ajudaré.
social
de
la
instilada
que
que
respecte
Déu diu
comenci l'agricultura per ajudar-se. s'inaugura.. Diu gire el Iliberaliame
Per' que es parla tant de restabli- eeenedak portera el Tea/estar tests
ment del crèdit agrari sense qué si- els organismes obrera Alindeix a
gui mai una realität? Senzillament, Ruskin i afirma que aquest propugper la falta d'organització agrícola nava perque es tornes a la indüstria
d'obrador de rodar miaja» per cu sobre la base que s'ha d'assentar.
El ,dia que a cada noble del Prio- rar arnb el non amor -a la professió
ras funcionessin normalment un o l'angúnia que havia.provocat
dos Cdteri Cooperatius, una O dues vidualisme en el tre.balit .l4taa geles
Caixes Rurals i Cooperatives de con- noves reaccioné 6s amauta moderna
sum, tindriem, a ben segur, assen- disciplina:de rorientadó proieserional.
tata en ferm els fonaments de nd- si el poble s'ha de donar sonnle del
llorarnent social i restauració de la que aquest;seevel-rerepatia;a per a •
l'obro; as. qua) a duereabc !L ampa de
,
riquesa de la comarca.
Les persones de bona voluntat que la se-a incipactitat 'per . un- pikau
esrnm'cin les seves aptituds i les se- el defensa de la insconsclencit-.que
ves iniciatives , en profit d'aquesta tradicionalment exiateix en- releeci6
orientació no s'hi tiran riques i els de treball. A 111é3, anit) reritinaci6
vius les tractaran d'una manera des- professional ei tramitad& üllsOra
pectiva, mes elles sentiran ei goig a coneixe -s a dl mateix quant a les
intern d'häver . contribuIt al redreça- seres capacitats professientals
questa manga.tindra esment de la
ment social dcii nostra terra.
y. Entran sed valor dintre dels organiames soFalset.
cials. Una de les causes debí problemes del treball da rabsencia 'd'amer
SABADELL
al treball, de goig en el treball:
aquest amor ha de trobar la seva rel
Servei d'Orientació Professiona' de en l'adaptació entre el treball rl
Sabadell -: Inauguració
treballador, que es realitzark amb
Nova junta
l'orientada professional Arnb &iota
Abans d'ahir, diumenge, s'iraugu- l'obrer es trobari assistit, mentre ara
es troba sol per desenrotllar les seri a Sabadell l'Oficina d'Orientació
res activitats professionals i l'Escala
Professional, primera filial de l'Institut d'Orientació de Barcelona. deixara d'ésser aquest organisme
per convertir-Se en una instiLacte se celebra al domicili de la no- fred
ra institució, el qual era totalment lució viva, que el dirigini en la sera
professional. Tots els avan-.
ple de distingides personalitats de la carrera
de l'orientarlsb proiessional
reina ciutat, entre les quals abunda- tatges
condueixen a un optitnisme formidaren els metges i els niestres, el peraixò soRicita la collaborasonal de l'esmentat Institut senyors ble, i per
tots els organismes de la chiTrías de Bes, Mira, Soler-Dopff, Mi- Cid de
lläs i Granada, representacions del tat per crear entern del ion,serei
un propici anipient social.
Gremi de Fabricants, Cambra de CoParla desates Et Eredeek Cannia
niere, Cambra Agrícola, Federació
de BarcePatronal, Federació cle Sindicats en nom de l'Ajuntament
explicant les relaciona de roes
obrers de Sabadell i la sera coman- lona,
l'Institut'
ca, Sindicas de Dependents, Joven- ganisme municipal amb
tut R. Federal, Cambra de Direc- d'Orientació de Barcelona, i anua
cutre les
tors i Auxiliar. de la Indústtia Tex- l'actuada d'aquest centre
til, Joventut Católica, Associació de institucions de d'hura que impulsa
Ciències Mediques del Valles, Cai- l'Ajuntamcnt i diu que l'obra de cutque aquest realitra ha d'esdtt•
ga de Pensiona per a la Vellesa i tura
per tote_.
Estalvi, etc., etc. Va començar l'ac- apreciada i considerada
L'alcalde de Sabadell va partir .
te a tres quarts de dotze, sota la presidencia del delegas governatitt l'al- per agrair rassistencia a km, sutecalde de Sabade», el representant de ritats i representacions de les corvol'Ajuntarnent de Barcelona, En Fre- raciona que han contribuit a la creaderic Cantp, En Manuel Ainaud, as- ció del servei.
El delegas governatiu valonar per
seas« de la Comissió de Cultura
d'aquell Municipi, rimasen Lluis acabas lacte, després de manifestaroue
trabara justificadissima la creaCarreras i el senyor Ruiz Castella,
director de l'Institut d'Orientació da d'un Servei d'Orientació ProfesProfessional de Barcelona: En jo- sional i que,coneixia la seva ladinas,
sep Gorina, president de la Caixa per haver-se trobat en la seva caes
de Pensiona i Estalvis, i En Joan rera anula -casos de veritable anidanGrau, president del Patronas de l'Es- sació i pague en ele Anale de l'Ins- titut de Barcelona que -ha. time
cola Industrial de Sabadell.
Després d'haver-se anunciat pel casi6 de Ilegir, 'ha pozal apreciar
senyor delegat governatiu cap anas ben clarament reficicia de l'arfen.
ya a conienear l'acte, el senyor San- tació professional.
Una regada. acabar rsett vIs veIlehy, secretari del Servei que s'inau-

gunva, va donar lectura d'unes martilles explicant !a genesi de la filial
de l'Institut de Barcelona, explicant
somerarnent quina cosa es.orietitaci6
professional i efe 'avanfatgee' que
aquesta ciencia pot aportar a obrers
i patrons. Dóna les endes a les entitats'utie han collaborat a la crearle d'aquell servei 1 adtba sollleitant
la,collaberaci6 de tot1-11 Usted per

preientants i el públic van pes«
les dependències de) Servit ouelp
torea explicats ele »ideales de 1;4,
ball pel cap del Laboratoti alettic.
del Servei, doctor Liana, I edttee
tor Mira, del Laboreen,
de l'Institut de earcelesia..•:, y
En l'assemblea -ramal
celebrida el dia 13 de ou4
set quede aornallheideli

ratear l'obra yet arara ' a *.empren- tiva de la Leo,
bienal de
vi a ret de cop al. menudo de ¿ref.
Desmolda Va adrogar Id, Parada nevare,- « t e rress
tea Mote thee Oren* raleas. El
Jiu lialeelir
aten se de-per al obtener lb per al palie el noyer Rufa Can",

le durare ende imoklped Iii
roviodal, jugaran mol Unió
•Piesreed !luye Pe. Ileolde vea colmodeac16 del dele.*
director ai rirsoim derhstael6 uuts
di» doveroade Pardean /*ver cense
~eh
ramef 091- i..11 el bee Ihdrel Illoteeleueel tica
os diem 4. «Ore el paterr..A.
der hilibildelhliele4deleirlonlide. *Madi«
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Una mi& ifidisa obre
* »mar
A le Presidencia bu faceltet la meted neta:
sigetsta nit surten cap a
Paria, ele plenipotenciaria que

signaran en nom d'Esparta, 1
amb cereoter definitin, metate de ~pe eonvingut ea
principie en te de desembre
inepta a patield del Govern per
receptar la favorable interpre-

teas) de determínate adietes,
auf me l'augment de cedes
funciono i intervencions no consignadas mt el projee4e.
Després Cuna larga negoMedie alta d'Ungid una estimable minora de la deseche
d'Esperma a Tenger, 1 encara
que no maldad' totes les ten-.
Ondee i espiracions, nnaevegada cilze gesecepti el peináis(

d'interniedenslitramie, i sah bo
ha oonsiderat complet e Devora sueles, tant al de Stanley
Baldee oran el de Macdonald,
amb els asorda preste a Paris,
a Espuma åO correspon una
altra actuad/S per demostrar la
sena boles 16 i mantear ainb
Franela 1 Anglaterra la cordialitat de relsoionaque da careetete:Aloa de la nostra politice

internacional que oferte la seva signatura a lea naciese eoldeberaderes en armaste obra de
pan, i que el Directori es emplee en reconèixer que ban proeedit azab teta eortesia i caperit de transigentes en el mente
nimmt de punta de vista que
tant distanciava Unes aspiraMons.
Les reedite:acimut acordades
en el projeete de l'Estatut, despres del Id de desembre, es
consignaran en anexo i es
refutaste* essencialment a les
facultate del obnsol esspenya,
per a l'ex pulsió deis ti:desdije,
bles, a la interesaste d'un free
cionari !entre en la valeritzacid de mercaderies, d'origen a
'destinad& eamanyola i a la Desoir) dei regim 1 de dele maasentiste que proveeixen d'ate
gua les places de Ceuta de
Melilla, encara que no estienin
_ enclavada en ~note de sobe
rania.
Pràcticament, el non reina
establert, a doble base de la so-.
birania det Solde i de ta tutee nacionalització de Tenme.. ha
de donar garanties als nostree
compatriotes, superiora a les

que pegues proporcionar el de

•

capitulacions que desamareis.,
en aixb quedare acollida Espanya despres de lee modificacions acordadas per Anglaterra
1 França, a lee gneis, concretament tofielaiment, no ha posat
obstade cap nació.
El ()oyere eren barer catremat la itera verilencia i fati,thnela en aquest particular, i
ba attis el seu deure, impedint
que es produeirin situacions
enutjoses amb pobles, l'amistat

deis (mala crea de gran valor
per a Repatea."

DECLARACIONS D'EN PRIMO

DE RIVERA
Paris, 4.—A rEcho de Parir li
comuniquen de Madrid que en bate
interrogat el cap del ipirectori, general Primo de Rivera, Mari una de' clareció escrita expressant la sera esperança d'arribar aviat a una "entesa"
definitiva amb França, la qual cosa
reportarla un acord sobre la qüestió
de Tánger.
Sota el règim actual, Espanya no
desitja altra cota que pau i trebel i
Illertat La preve (Me satt en la
ea:atleta% deis Ajuntaments sobre
una base denocritica 1 ívica, i ea
el deeenrolOament d'ea vate phi de
cultura.
L'aeci6 del Memore suspende te.oralment atta drets, pot éster co..
parada a la del tantee quin ordena
repte el. mahlt per tal que recobri
emes heces.
La dedarede acaba dient que ele
que eisdran esperar el comprime
de Ihbra del Directori, vetare rematadas. que da eh seas resultaste-naves.
•LE tawrs- 1 L'EETATUT DE

ARRIA

les retador* politiquee de Me he que ele "Someitenea" de Madrid
palee, moneas eh dalles Ami> ele relata ale de teta Sepan» i
printepalment ele &metete. de
tu que da enrinta"
Catalunem, Maro i germen ¿'ala Modera chis
1 juesta magnifica inatituckl.
madreellys
(Algunes virus: Don bel) que
"son atunes"
voleas que arreli aqui 1 a tota
DISCLTR8 DEL PRESIDENT
Espanya per afirmar mde i per
DEL DIREGTORI
teta eh Melares ele aurora 1
Amb motas de le benedieced sentiments que mal degueren
de la bandera del Someterte s'a- flaquejar i que avul mes que
vanpe abrir el rellevament de la mai desitgem apretar In llaços
de germanor 1 que eón indispalmita. al Palas.
Acabada aquesta, es desem- pensables per al bit i la forra
de
leerde la pätria. (Molt b6.)
braçä de melle la Plams
Jo veig arnb gust, que en
tunea, prohibint-aa Paced& a la
aquest acte s'agermanen el
dita plega.
A les onze del' matf comerme- magnat de ta sang i de la riten a anillar al Palee somete- quesa amb et modest obrer 1
nietos, formant ,grups antb el amb els homes que representen
el treball en teta& les seres ma/ungid dele colon espanyols
nifestacions.
arma Itarga.
Sota la marquesina de la PlaAhd rel la demlocritoia
situat Sometent, que de ¡a democrecia
ea de L'Armeria eluda
l'altar, guarnit amb &meseros i d'aquesta instució a qui 91guns
titularen de retrbgada Pereue ea
flora.
A la dreta s'airearse la tri- a detenerle Chapee' de la pau i
buna retal.
de l'aire, encera que bes es
A dos crearte de dotes entra- conspiren que ames amb el
5.000
sometenieles.
ren
manterilment de remire pol la
Al centre es meted la hen- pan ésser expressió efectiva del
der aamb reecorta t eta mar- dret i de-la justicia.
queses de Canillas.
Voseares que pelen penjada
El genera) Primo de Rivera al muscle, amb el potafueell dele
d'hora
desacudf al Palea mott
coles ~jetuda, ena anta, la
patrant amb e) rei, 1 sortee a matutea que tenias en vostres
les dotes a la plaga, seguit dala cases per al volare esbarjo o
generala del Director' i auterie per a la voostra defensa. a gut
Late.
cadaseen de vosaltres atengui
Momento despees es va per- amb vostres propia recursos,
del
púsnetre l'entrada a part
heu d'entendre que aquesta arlele.
ma da de pau i d'ordre, no arma
les
després,
tocant
Minuta
d e. guerra, perquó a la fi el lesorReial,
la
Marea
músiques
ma da la institució és et de
per
un
els
reis
escortats
tiren
"Pan, Pau 1 sempre Pau".
piquet d'alabatders.
Espanyola d'origen, la. d'atinad& del
Ele seguien els infanta ba- Sornearnt va guanyant terreny arree
de
Talabel, Alfons, duquessa
del mea. No molt 1/my d'alar et prevera i alises personalitats.
del Govern italiä. fa una defenPujaren a la tribuna, excepto sident milicia "kixista", que es
sa de la
al
Roe
dirigiren
que
ea
ele reia,
ev>ztainetit el criteri i el regjamene
on hi baria la bandera 1 salumateix Sometent I abra es perComi.
marqueses
de
els
daren
que tots el, paises han cregut arribar
Ilas.
de posar un fe a la Rever
Després pajita Reina a la trernna, el mornent
d'idees malsanes que posen
mentre el Rei i el general Dabin, sembrada
i consicoraandant general dels "Souratenes" en perill tata la vida nacional
contra les
de Madrid, i el sen seguid els revis- deren que ha d'organitzar-se
teten.
Acabada la revista, š dirigint-se ale
"Somatenes". que esteren deseogerts des que hada ~Me, de
digué: Cobriu-vos.
La bandera bou portada al peo de
Tetar, menant-la el banderer al marqués de Comillas.
El patriarca de les /odies betel la
bandera.
Després de la benedicció e/ general Daban dirige ale "somatenistas"
una allocució patriótica, enlairant la
bandera i dient que esteren obligate
a defensar-la, donant la vida, si calenes, per servir la pàtria, el Rei i
Die, perquè la bandera es el crèdit
de la institució.
Agraí al Rei 1 a les famAin presents llar assiatincia a lacte.
El general Primo de Rivera—digué—ha estés a totes les regions
aquest bene fi ci que solament tandas
Catalunya.
Acabe victorejant Espanya, el Rel
i el "Secreten".

El general Primo de Rivera pronuncia el segiient discurre
'Una <regada mil misa honorat
S. M. el Rei encarregant-me que

em faci intèrpret del sen pensament
1 per adra tindré ara l'horror de kv
(u de la paraula en aquest solemne
acte i davant la grandiosa manifestaei6 conectiva de nininta
na madrilenya, expreesada en la farmacia de "Somatenes", als guate han
acudit els homes de toles les desees nacíais, en qué ?han ruin ele
rindes del deure datada, totes les
aptituds impulsades pel te de servir
la pätria i la societat conceptes conjunte, perqué niega pot desIngar
rieser patriòtic de risser ata i EsSef honrat i d'ésser exemplar dintre
l'ordre social en que la pätria ha tingut a bé organitzar-se per conservar llana tradicions, per tnantenir
llar pan i per impulsar llar pro-

gris.
Vete d'avui ha comente per la
revista deis "someterles" pel Rei. que
sial ha veleta en aquesta «asió,
can en tantea alues, donar un temple de la diligencia anda que s'incorpora a tot moviment Cutara i patriótie; ha seguit per la benedicció
de le bandee, que recor da la trate cid de les yenes institucions espanyoles que mai escometeren cap empresa de l'entre de la que eas tamiz i
ea, atente senas carmenar abano a
l'Emites me realces amb lea seres
resides aquella (»keniatas rete
gime qm tots ele emes IZO de
golear ea riniam quaa so es vol
mesar per I: tema solameat cosa
ie cos pie de cobsjaaces materials.
Segulthanent el immandaat
plural, el moral mayor 41,n-

eouseqiibreies sramienea idees per defensas de exilabas principia de la
llibertat i el dret.
Jo vas saludo una regada mes, no
en nona propia, me seria modesta sa/utació, sinó es nora rei, als presenta en aquest acte, als someterles, 1
eta atento a qué errrieciain en el sei
atare exemplar, ets aleteo a que conservin el tac sagrat que ave eh ha
4:negree .seta aquest incomparable
sol d'Espanya i evivant eis que demani la bandera vermetta i groga, a
la qual tots dem de beneir i adorar,
enardint les animes per a millar servir-la i defensar-la.
Es repetiren eta riegues, inicibn-se
immediatament la destilada dels "somatenistas, que fou 's'imiten per les
nulsiques.
En passar la bandera dame la tribuna la salueren els reis, menten efe
"sornatenistas" continnaver victorejaat eta sobirans.
Entre els 'sontatenistas" figuren
atoas arisderates.
EL AV 1 PRIMO DE RIVERA
El president del Directori
ahir, diumeage, despatxà amb el
rei des de les deu del matt fins
ben aprop de les dotze.
Avui ha despatxat lambe amb
el monaree a l'hora habituada.
SIGNATURES
A la Presidencia han facilitat
la següent signatura:
De la Presidencia. — Disposant que no sigui necessari
l'autoritzacia del Parlament per
processar ele que l'oren senadora electius o diputats, menee no quedi restablerta la normalitat constitueional.
D'Estat. —Disposant que s'apliquItt les disposicions del retal
decret de 21 de gener paseen a
les vidues i orles deis fume°.
marta de Isadministracid colonial que roben les seves quandilate pel presenpost de les possessions espanyoles de l'Atrios

1 pup raleme. moré el bel eer•
rec ele >te" ess wat. i denla
u* Mamen don mmideale, ea el
retened ce ele, leo reme Pf" o.
-pareele. dile del quid gran de coaknautaitat i sesea d'afinitat Poseed..
da' legue) mar** una indestria
gravada mal asee de reo° pandee
de •comeibecid ideal en Mete, de
eme ea audiencia provincial Id.
eme ea andiendeterritoriat o «dosis bernia o bd portin volt saya
••
de residencia
Tot funcionad de la carrera judici al o fiscal q ue es trobi ea temas
traquees casos n'haurà de donar
areihtreallada
inagistrs.tlEilsfisca
har
Parutr.enEbeiétissta
ha
&medique no compleixin abre ¡ele
incoare expedknt, designant-se • ea
instrugtor.
PER A LA REPRE SSI O DEL

CONTRABAND

S'ha creat una junta per unificar la vigilencia i perseeneid
del contraband, constituida pet
delegat regi pere a la repressid
del contraband, l delegat d'Af-

amada, el comandant de Marina. el cap de la Comandäncia
de Carrabiners, l'administrador
principal de Duanes, • l'advocat
de l'Estat i el cap dell resguard
de la Companyia Arrendataria
de Tebeos, i silla on no existeix,
el representant de la dita Companyia.
EL SUPREM DE (IDEARA I

MARINA

Dimecres vinent, a les onza
del mati, se celebrare al Suprem de Guerra i Marina la canea instruida amb motiu de
l'esfondrament de la Coman-

dímela de Melilla, contra el 'salte, d'enginyers N'Antoni Valcereal Gelegos.
ELS FUNEKALS PEL DUC DE
MONPENSIER
El rei ha designat all prfneep
Jenar i l'agregat naval de l'Ambai x ada espanyola a Paria, parque els representin en els funerals que dissabte, dia 9 del
corrent, se celebraran a Clermond Ferrand pel dile de Mon-

pensier.
EL DESPATX DEL MINISTERI
DE MARINA
S'ha encarregat interinament
del despatx del Ministeri de Marina el contrahnirall senyor
Ibänyez.

DE PROPAGANDA SANITARIA
Ahir, al Retal Cinema, se celebre un nou acte de propagen,da sanitaria dedilcat a la
goarnicid de Madrid. La mejor
part de les butaques estteren
ocuparles per ve dat
Partamn els doctors Navarro,
'nana, Escribano, Relimpie
Gambe. El coronel Victbritt reACTE

surte Miele.
CRATIFICXCIO

Goma gratificació als serveis
fets pe( batp114 expedicionari
del *primer regiment de sepadora, se li concedeix la Gran
Creu de l'Ordre Civil de Beneficencia i la bandera del dit regiment ostentare una artística
corbata.
EL AANC ESPANYOL DEL
• RIO DE LA PLATA
El Colasen de sucursals a Espanya
Pladel Banc Espanyol del Rio de la
ta le rebat im telegrama del director
de l'estallarme* dient que sha celebrat
l'Assemblea d'accionistes, aprovant,
i
per ananimitat, la Memada, balee
totalitat dués projectes presentats.
SIN -DIC AT DISSOLT
Saragossa. — Ha estas dissolt el
Sindicat 6nic de la Metallúrgia,
crearrt-se an substitució la Societat
Profession al de aletallúrgies.
A MADRID ELS VEHICLES
PORTARAN LA DRETA
El due .le Tetuan ha rebut els perioclistes a l'hora de costana
Sic ha tía que es tractava d'estaMir a Ma im- id l'habitud que els dar.
ruatges arda sempre la dreta, aixecant la mala ordre d'ara que portessin l'esquema.
Per abad s'ha vist amb distintes
persones tècniques o afectades, i
crea que aquest mateix mes ja senä
una mea at.
JOI3s SORPRES
At ar Espelta" la polieia ha
sorpras vara partida de "monte", &techa a 16 individua, un sub-oficial,
un sergent i dos soldats d'infanterin
LA JUNTA D'ARANZE L S I
VALORACIONS
Aval ?ha reunit la Comissió de la
Jimia g l'Aranzels 1 Valoracions, dedicant la mejor part de la reunió a
la correa:le d'error; materiale en el
Refertori de l'Aranzel.
S'ha examinat, despees, Menea

idd ile
!enea? Ex pos I ei4
de la *labra Mei•

va asiera
de e,

"sede
se el itte idee

'deeiblerelladr.s.
. see
▪ del
liZend7g
Ha maniferet als periodistas .qui
eo unta «m;gemid' del Mimad dimethe dila persone que batel d'aupar
Iran a la reforma
Ii direeebS general de Segund t
lis
diesvhdr
afelit
ea"Maddae
ri rquatre
Alt Comb
o cte.'
Es torna a parlar hoisaumeat ea
ni per trace sinb el Crome desees- mute
duren temee del sanee d'edona de fons que. afecten al Prosee- banitzmie
41 les Resabies; propasada
torat del Manee.
repetides vegades, pene de la gual
REUNID DEL DIRECTOR!
anublan que derren gar* simia 6.De set a nou de la nit ha estas re- statt ea absolut
me el Coma del Directari. Ha daal referirla a la tranefaramcie de
nat la referencia el coronel Rico.
viab de les Rambles a base de conNa dit que el Consell sisa ocupas
sentir en pu de earruatges el pes
de les eiverses interpretado= que central, eizamplant les vocees, o sielan doma als decreta de noguera i gui, usant el mot corran, encara que
la prenroga corresponent
no completarme casete, fer de les
Han ceiviat impressions els gene- Rambla im boti
ral, i but fixat el criteri del DisteSigui per haver sonat soflama el
ton, que es concentran en una disposici ó que es publicare alca aviat
També ha deliberat el Directori sobre la combinació de arrees a qua

dalia Uoe la mort de renearregat del
ministeri de Marina, senyor Amen, i
la vacant del director general de Seguretit.
Les dental:citas no es latan >Malignes fins que els noma siguin eone,guts per Sa Majestat, prohibir:tse
que/perol avene de noticies sobre
aquest particular.
S'HA REALITZAT L'EXPEDICIO
AERIA AL PIC DE TEIDE
L'eternal Dhidroaviri tripulat pel
comandant Mellado, el capità Francee el fotegraf Alfonso.
Ho ha presenciat moha gent.
En tornar els expedicionario' han
dit que l'aparell baria pana esassament a quiere metres de la boca
del voleé, podent-se fer carrec de les
intenses emanacions sulfúriques que
es desprenen del cohen
El Pic de Teide esté nevat, voltat
d'una sisar de nítvols, que hagueren
de travessar sofrint el sacsejament
de tres remolina de vent.
Només pogueren albirar la fila de
la Gomera.
El aletee ha estat magnific.

idee aricar OS«
ktend'usieet al cárter di haya

amb auges dure, eimb041W
nes vetada ‚'ha propase ama*
dan Im millares que teillbodedide,
Mas Ja del Metro, st le 'momio*,
de lea Rambla-, pit Miar la dije" Cale
bra mea* ovolaimmme
dge ¡Aloe
d'un cativedel lloc de
ea' perllongant la link fina t le Place
del Teatre. Per easendeeleui ,
ne'
ceisitat del transa lauden
millar previste'.

1011111ENT
%tulle entrali
Vapor espanyol "Marta Dalas&
R.", de Gijon, en* urbe. Amarra

mot <a el Coesistori municipal, sigui
que
dome-li geiz,
a lan
. 1lesabrvia
dme-s aPe1a
4 dita es i:err vébe
rtarlitmad
Pe
construcció del metropolitä, .es creu
que el problema ha ate plantejat ara
novament, i tal /oda d'una manera definitiva. Dame traerse posdelitat,
precisament per haver-se donas.
un dels fonaments invariables a la
reforma, el desig dels comerciaras que
tenen a !es Rambles seus establiments, la Cambra Mercantil ha capoalt a l'alcalde el sen poner sobre aqueas& interessant gatada.

moll de Ponent Nord. Gonsignatad,

Ramos.
Vapor espume "Rey Jaime II",
de Malee amb càrrega peral i ss
passatgers. Amarrat 15011 de Muro.

La erra opide és absolutansent contraria a la realitraci6 de la reforma
preconitrada, basant-se en yaces de
carien' purament cintade i en abres
per la representaci6 que té la dita enr s'apela en el carietitat
En primer flo

ter eminetement ciutadä que ha tisgut
en tot moment aducid que es
conservi en la forma tradicional la via
que, entre les mis importare de Barcelona, la la que mejor tradici6 ti.
Allega després que caten que la distribecid actual la la mes encertada,
la que mis s'avé a les proporciona i
a la naturaksa de la Rambla, eseent
per km, no solament la mis bella alud
ädime la més lógica.
Din que, segnrament, els partidaria
GRATIFICACIO AL PERSONAL de convertir la Ramb la eis boulevard
no encerten a preveure la valor que
DE ' LES OFICINES DEL
peräria Barcelona el dia que dame
MARROC
desaparegut el caräcter propi del sea
Els serveis del personal pertanyent autor mis important caräcter incoaa carretes de rEstat, designat per fusible, format no per caPrici sinó a
ocupar noca a les oficines del Martravés deis anys. oonsagrat per la tiaroc, seran retribuida, a més a nks del dici6, i la 'tirajo convertida en un
la
seva
categoria,
amb
segons
sou,
a
vial que en res podría comparar-se
una quantitat en concepte de gratitot,
capita
s coal
¿'abresgra;a
¿'abres
lars di'es
sitsimi
i seme
ficació especial.
triste
MODIFICACIONS LA DIREC- imitad&
Explica que compendria la traesao DE CORREUS 1 TELEGRAFS
eormacie
mi carnes format N.a
La "Gaceta' d'avui publicara un edificis de en
cark-ter monnmentat els
decret gel qual es 'crea a la direcci6 guata eä tramé! de valoritzar donantde Correas i Telègrafs, que es de- los la mäxlma visualitat i, per connominan d'ara endavant de Connuni- semlent, suprimint els arbres i doca&ons, una secretaria general servi- tant el carrer de dos passos lada per un cap suaerjor d'Administra- terals que pennetessin una majar
ció civil'
perspectiva, perd recalca que corvé
tenir en compte que fora de dos o
tres dels tala edificis, importandssims, ho reconeix, coas resglósia de
Bestens, el Palau de la Virreina, el
del marqués de Comilks, etc., hi ha
trossos sencers de les Rambles ea
els guata els edilicia guarden una
DE BARCELONA
evident desproporció amb la impartäncia del carrer i la urbanització
actual és evidentment la que menys
NEN GREUMENT FERIT
posa al descobert un contrast que
A primeres dores d'aquesta nit ha d'imposar-se el canal es notaria seexplotat un 119p de benzina al nen de guidament
Des del plant de vista de l'interès
4 any s Enric Benages Salvador, habitara al cerrar de La Motte, 24 primer, datada i d'amor a Barcelona, adproduint-li cremades de primer i se- duela també modus de rentable congon gran als braços, mana i cap, de veniancia, i entre ells el cabdal, el
desig que Barcelona, tan pobre dar•
pronòstic greu.
Han acuda els bombera, no barcal banitzacions fetes amb sentit ardatic i quasi de sentit de cantil, no perde maniobrar.
di una de les poques veritablement
encertades que avui pot presentar.
No seria just que després d'haver
estat lamentant per exemple en tots
els tons la problemätica pèrdua dels
arbres per les obres del Metro, ara
que se suposen salvats f Os la representació de la ciutat la que votantäriament i sense justificacie proceclis a abatre'ls.
Pel que es refereix a l'interès que
en la reforma puguin tenir els amos
dels establimens de la Rambla, s'assegura que de les impressions obtingudes de molts d'ella no solament
no són favorables al canvi projectat,

Darrera nora

llet condensada
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Ila. Consignatari, AmengnaL
Vapor eapanyol "Reina María Cristina", de . Nova York, amb calavera
general i s Passatgers. Amarre mal
de Balears Oest. Consigneari, RipoL
Vapor espanyol "Patdina", de
Swansea, amb cebó. Amarre allOn
de Ponent Nord, Consignatan
Ilavecchia.
Vapor trances "Oned Yquem", de
Caz:Manca, amb fosfat Amarre
moll de Barcelona Nord. Consignatari,
Vapor eme "Admitid", de Gibraltar,

amb sainitre Amarras aren de Ponen Nord.
Vapor estatuyo! "Colón",/ de Gastelló, amb cenen generaL Amarrat
moll d'Espanya W.
Vapor espanyo/ "Villa ", de
Valencia, amb cärrega gerra1 i uy
passatgers. Amarrat m4U ¿'Espanya NE. Consignatari, °mimes
Transmediterrimia.

Vapor anees e Fenchtrdt", de
Marsella, amb càrrega

general.

Amarrat moll d'Espante En. Consignatari, Ramírez Germana i Delgado.
Vapor espanyol "Cano San Sehe.sida", de Bilbao, m'ab entrega general. Amarrar moll del Rebaja. Consignatari, Ibarra i Companyia.
Vapmbeepanyol "Margari", de Gijon, anda cardó. Aman-st moll de
Sant Bertran. Consignatari, Fibragas i Garcias.
Vapor alemany "Siracusa", de Milega, amb anega general i a passatgera. Amarrar moll de Bannerma
Sud. Consignatari, Torrebadella.
Vapor nora= "San Telmo", de
Trieste, amb -cärrega general. Amarrat moU de Barcelona Nord. Consignated Talavera.
Veler italil "Maree] B.", de S"
amb badea
Llagut espanyol "Pepito", de Vinaroq, amb garrofes.
Llagut espanyol "María nomati", de Valencia, aanb cirrega generad
Llagut espanyol "Adán", de Valencia, amb carrega general.
Llagut espanyol "Virgen del Canmen Pastora", de Vinaroe, emir serroben
Vapor alemany "Tarragesta", de
Cardiff, amb carbó. Amarrat moll de
Ponent. Consignatari, Torradadella.
Vapor espanyol "Rey Jaime I", dé
Palma, arnb càrrega general i 57 pessatgers. Amarrat =U de les Drusanes. Consignatari, Companyia, Trenamediterrania.
•I
Llagut espanyol "Teresa", de
Sant Carles, amb sal.
Llagas espanyoj "Trinidad Concepción", de Vinaroe, amb garrofes.
Vapor espanyol "Näria", de Livorno, en hast. Amarrat mol de
Sant Bertran. Consignatari,
Vapor espanyol "Jacinto Verdever", del Ferrol, arnb entrega general. Amarrat moll d'Espanya NE.
Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor belga "Sicilier", d'Anvers,
amb cirrega general. Amarrat mon
de Sant Bertran. Consignatari, Casaseca i 'Suari.
Vapor noruec "Segovia", de Cristiania, amb china general. Amarrat
moll de Barcelona Sud. Consignadati. Talavera.

Valitille »ente
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
Occidental.
amb arresta general, cap a Palma.
De Clovern 1046. — Nomenant
Vapor espanyol "Rey Jaime II",
secretad general de Comunica•
•
amb eärrega general, cap a Mena
cieno al tinent coronel d'etme
Vapor espanyol "Claudio López i
• . u
leyere senyor Llufs Castafien i
López", amb eärrega general, cap
Cruzada.
a OlidaNomenant cap superior d'adVeler italiä "Catalogue", ea hast,
minlertaeld civil al mayor LeoBernindez,
direcAmes
cap a Propriano.
pold
persistent dele productos del cocoter, a l'India
TANGElt
La
puja
tor medie de l'esteetet sanitaria
fi ,sríages reunes aqueas mii a lee illes Filipines, i la fermesa deis canvis sobre Lo»del port de Barcelona.
• me Jil ea oficiosa publicada per
04 glemerm — Disposant que
dres, ens han obligat a modificar ebi preus de venda al
-4 trove' qm hl ante ami a•
el general de brigada mayor
eelintes
d
is
detall de la nostra mantesa de coco refinada LARDINA,
alien
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-seper
t
imant
form
d
esdeses
uL
itit
ema
edat
Plieid Pendas asma en el ami
\
quedes d'aquesta data queden finta en la sedent forma:
- •111,temora ememol be decide e
general
omandant
cerro° de
~Iteres es tornan a reunir.
ami*
el emeni relate
~Rime 40
dele Sometiste tenues de Case a Clfaimm. lebermeris. Ame
tieeer.
Llannes de 1/4 kg., puntea 1'10 una
tatuare
LA PEDRRACIO DE COL.LEMe*
perforen,
4grid'agerma me9id6 ten
Llannes de 1 kg., pessetes 3'50' una
ERIAL DECRET
GIS D'AGENTS COMERCIALS I
ay
tell.wees.eleenrel.
COMISSIONISTES
Llamee de 5 kg, gonete' 16'50 una
SOBRE INCOMPATIBILITATS
Oluesdes.gel Ce.
s'e talne desea*
Fedevacie Nacional de Gallees
ffeusem ese 5 m- leed Palma, figure militar te* • La "Gaceta' publica an Reial dee
VILIIOn =Pf Al:
gostas Comercials i Centesimal.Raradona, 6 de febrer de 1924.
ina «jeusimet a
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OJO * 00Pli retal ms hä peset il ges
PlIers, Muta, 8. en C.
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fa* tts Callpiósát. Ltaspet, per4
arad al cae i lindó a* tete do
•
ea:teten Cuas dedito*.
Selgrat bit, cal fer cocinar 'gas
t , de la »beba Edi.,
as Especial del dills100

BOXit
/ONAT D'EUROPA PES
WELTER

110BI N BAT PER PUNTS
A RICARD
d Alis, el nostre camde la categoria dels pesos
ha estat batut ahir al
de futbol de Les Corte
iga Piet Hobin, que pel fet
seva victòria conserva el
títol de campió d'Europa
mentada categoria.- romportament d'Alfa .dadel ring de Lee Corte manta opinió sustentada en
et es pagines de LA PUESPORTIVA que la
ational Boxing Unión, en
amar-l o challenger del
tonal d'Europa, havia esal boxador europeu dintre
categoria corresponent
srnb mes probabi llitate d'e?odia posar davant del cembo prova a bastament el
que Alls, durant els cinc
rs rounds de l'encontre va
r a punt d'obtenir una vicdecisiva per knock out,
del seu punch formidable.
no fou únicament el seu
ti la qualitat sobresortint
nt l'encontre: la seva com.
al, el seu coratge, la seva
I tat de recuperació donaromprendre
a tothom que
s
is un boxador de classe,
del qual tots els estrena que han presenciat l'enata s'inclinen respectuosast Mr. Senten, el manager
pt Hobin, afirma que Alíe
en pel seu coratge; Mr. Coassegura que Alls és un
y: gran campió; Mr. Deverreconeix la torea del ecu
snrt excepcional.
ds tot, col que nosaltres,
ast les coses en el seu iloc,
esment de l'altissim valor
'latir de Piet Mohín repreta dintre Pesport actual.
tre de les vuit categories
compren el campiona d'Eu, Piel Hobin Es, malgrat la
a curta talla, segons l'autoda opinió de Mr. Devernaz,
raillor. I es que el belga, mant aili mateix de punch, es un
rador cientific, el treball del
al usa. anulla lentament l'adrsari, sense que aquest hi
gui posar remei. Creiem en
na le que Piet Hobin únicant pot perdre davant d'un
me que a mes .a mes de teun cop dels mes eficaços,
nutatge en coneixements puucs.
, dones, estrany que dat de Piet Mohín, Alfa no
nsegufs ahir arrabassar
I de Campió d'Europa. El
are campió, dotat innegablet de grans qualitats, manca
nta d'experiencia als divut,
ys pe r ésser encarat amb un
uclor de la categoría del belamb possibilitats de victóEI que feu ahir Alls va es r cenfirmar la seva classe.
ligant a molla dees que creien
una actuació mediocre del
Irt campió u modificar el
en:eh reconeixent la seva
Lícut ible välua.

Darant els primera cinc
,nas. corn ja hem dit mis
el domini pertangue so.
a Alíe; el seu primer crode dreta, en el primer
dibuixa a la cara del betuna mueca ben significatiEn el segon round Alíe arDi a dominar, i en el següent,
tin acusa netament els seus
odies de dreta i d'esquerra,
en el cinque, en sortir d'un
s a cos, Alts rei en un bell
etiet de dreta, que fa caure
b e lga dd genolls; fou per al

ya* tairels4 suspire en tanta.g&
entre ele dos, V» PeoeUrek
nant del eoinbat.
Poe a pon Piet. Robín ankre- cae talo. com p den. rtneiz
fent-se, atacant gairebti sempre tezetr 1 comenta el quite en»,
amb l'esquerra per directas 1 atac d'Alfa al rostri que el boleobrintse amb la dreta. Amb ga atusa. Robin seguir., oblitenacitat, rapidesa i constan- gant a Alíe a encaixar.
cia, i palesant enseres que :l'ha- • V ROUND
via fet arree del Joc del sets
Continua el joc räpid deis dos
adversari, va realitzar un' Ira- l'Asador., dominant Alls. En
ball efieacIssim que lt valgutt començar aqueet round illibut
al vallé round arribar a dona- plaga diverses esquerree ennar netament l'Alfa, que des trant de seguida en ecos a nos.
d'aquell moment pegue consi- En sortir d'aquest Alts tom a
derar-se batut. Al dese round la cara per crochet de dreta;
el semblant d'Alfa revela clara- que aterra Hobin per un segon.
ment l'eficäcia del joc contra- visiblement tocat i amb la cati, i pot afirmar-se que fine ra ensagnada per haver-se-ti
passat el catéele round no romput l'epidermis entre lea
aconsegui contrarestar quelcom dues celles, Wohin es posa räel domini contrari.
pidament de peu i Alls l'ataca
En els darrers rounds Alía va es- novament a la cara, cobrint-se
la
ó.
la
puntuaci
forçar-se a millorar
hermetieement el belga i resqua] cesa solament v aconseguir a ponent d'esquerra. Fineix el
prique
excepció
teta
deis
round atacant Alfa.
ja
mitges,
mera rounds el seu adversari Ii per â
VI i ni ROUNDS
sempre la davantera.
En aquests rounds Alfa no
En els alares combats de la re- *conseguí pas consolidar l'aunié. varen sobresortir els boxadors vantatge assolit en l'anterior.
Moro i Cola, del neo gall, pel sen Rabia, amb el seu directa d'esjoc eientific; Hilad Martínez, el evaquerre, realitza una tarea efilúó del pes lleuger, que obligä a cacfssima, fent sagnar la boca
abandonar al set: adversari All Ben
del nostre campiit.
Said, després d'una serie de k. d., i
•VIII i IX ROUVDS
el madrileny Ruiz, que va acensecomença el visité round
fobia
sobre
el
sen
victòria
guir una r:
atacant per directes esquerres
contrari, el belga Spaniers. Excepte a la cara, en serie, que dobla
els dos primera, cap dels esmentats sovint per dretee al ces. En el
boxadors demostra gran ciencia. Hi- nave round Alfa respon a aquest
lan Martínez, que era el mis indi- atac amb mis precisió que en
cat per fer-he, es limitä a cercar el l'anterior i aconsegúeil colocar
cop decissiu, i el madrileny Ruiz con-, un bel 1-2, que el belga acusa,
filma la impreasió que • tinicament per bé que en finir el round
posseeix un crochet de dreta que fa
un moment compromès.
mal toqui allá on toqui.
X, XI, XII XIII XIV i XV XOUNDS
EL MATCH
• En equeets mande fou on el
Mancaven deu minuta per a les belga estigué mes eficient, amb
les seves esquerres. Amb el Sexi
quatre quan nodrits aplaudiments ens
indicaren que Alls acabava de trepa- atac continuat al ces, rapid, tenae
i segur, usa i esgota vialjac l'arena del camp del Barcelona.
blement el seu adversari, el
Quan Alía aparegué damunt del
qual, pres sempre de velocitat
ring els aplaudiments es feren mes
per Hobin, no cap qua fer. A
intensos. Moments després Pit Hol'onzè round i al 15, Alle es
bin es saludat amb les mateixes de- queja& novament de cop baix,
que els jutges tampoc veieren.
mestracions.
Al final del tretze fou severaDespris . de correspondre a la salutaci6 de la concurrencia, Pit Ho- ment castigat.
XVI ROUND
bin pasos a estrènyer les mans-vle
Me intenta un atac, pera tot
Ricard Alía, que esté assegut al seu
lloc. Hobin ocupa la seva cadira i seguit es desbordat per Hobin,
els managers i altres curadors dels el qual, mes 1'4)4 no cessa de
dos campions cuiten a donar-los allò marcar punts.
XVII ROUND
que necessiten. Els dos managers,
Aquest round vele un bell redavant la cabra que conté els guante,
es fan a cara i creo qui triará pri- torn del nostre campió, el qual
aconseguiex pinar diverses esmer. Sembla que la sort afavoreix
guerree i atacar amb mis breó
M. Senten, manager de flobin.
M. Collatd i el senyor Casanovas, que en els precedente, podent
jutges, seuen als seus llocs. M. De- dir-se que Alls, en aquest round
vena g , director de combat, puja al ataca mis que el seu contrari.
XVIII i XIX ROUNDS
ring, i acabats els preparatius sona el
gong anunciant el
El primer no ton pas molt
interessant. El següent comenPRIMER ROUND
çà amb atar d'Alls al cos, que
Holla es manifesta quelcom pruel belga talla fàcilment.
dent. Alía a distancia, el toca per
DARRER ROUND
crochet; de seguida Hobin posa en
Altra vegada Alls es queijoc la seva esquerra i Alía contra
xa de cop baix, i malgrat inde dreta en crochet.
Despide de diversos tanteigs tentar acabar l'encontre ataces a ces• del belga que Alfa cant, es aturat en sec per Hobloca, i després, a distancia, bin, el domini cientffic del qual
Hobin plaea dos esquerres. Alfa es tan absolut com indiscuties queixa del cop baix que els ble.
(El cementad d'aquest gran comjutges no han vist. Abans de
finir el round, que no represen- bat, com també els resultats dels alta avantatge per cap deis dos, tres que es feren diumenge, els tro Sobin is avisat per agafar l'ad- batan els nostres lectors en el nos-

nutre eantp16 el moment

tre suplement esportiu.)

Versar].

II ROUND
PUTIOL
Alle ataca per esquerres en
crochet i directe, aconseguint CAMPIONAT DE CATALUNYA
un moment dominar; Hobin LA UNIO ESPORTIVA DE
respen atacant en la ~Piza
SANS I EL CENTRE D'ESfarrista Cap al final Babia ate.
ca i Alle respon un xic a les PORTS DE SABADELL EMPATEN A
palpentes. Robín torna a atacar
i Alfa contra. En aquest round
L'interès que hom sentia per pretole dos han palesat un joc ra- senciar aquest amotine era ben juspidissim.
tificat. El nombrós públic que omUI i IV ROUND
plia el camp de la Unió Esportiva
El tercer round transcorre- vestava frises pel resultat d'aquest
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EL TERRASSA BAT EL BADALONA PER 4 A
Aquest partit ha estat força interesaos, amb tot i el domini dels locals, i Es perquè els badalonins no
han debita ni un moment, jugant
sempre amb entusiasme; igualment
han fet els terrassencs, per() amb
ravantatge d'ésser molt superior la
técnica de joc dele uns als altres;
prova de l'entusiasme és el gol que
han fet quan mancava un quart per

acabar el partit.
L'arbitre, senyor Vilalta, va estar
molt enèrgic i rigorós amb cota, la
qual cosa .1i va valer l'aprovació
dels dos equips.
L'ATLETIC BATUT PEL.GRA.
CIA PER 5 A z
Tingui 11« aquest interessant partit al camp del Gräcia, amb poca
concurrencia.
El resultat no sorprendrà a ningú,
degut a la diferencia dels equipo;

hom ja tenia per descomptada la
victòria dels graciencs.
El domini bou sempre del Gräcia,
be que la defensa de l'Atlètic juguis
admirablement durant tot l'encontre.
En. Rosell, arbitrant, estigui torça encertat.
Dels jugadors els que mis sobresortiren foren:
Gräcia:'Palau, Saura, Cortes i Pei-

Atlitic: Girones, Cofreces i Pros;
En Rello, a l'extrem, no ens convence.
ELS RESULTATS DEL GRUP

PRO at OCIO
(Llevant)
Llevant Satalunya-Andreuenc, 2

14 " 36
35 " 36
67 •
64 " 61
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Iluro-Racing Club (aquest no es
presentä.)
Granollers-Poble Nou, 1 a a.
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La Abuela, intbolitisee del Llevent
de Vele:mis no está pu a ralees

deis altres des tercies valencians
que darrerament ens han 'Wat
L'única cosa que hem sabut vetee
en els Jugador. del Llevant ha eilst
una dosi mole crescuda de bona .0luntat 1 entudaame, que la =Jonja
de les vegadee fiu que enrolla el valor individual dele equipiers.
La (porta es pot dir cipe Es mina;
amb tota seguretat que si al Llevant
dut un altre porter el resultas no li hauria estat tan desfavorable.
La defensa, flaca a la primera
part, i ja mis compenetrada a la
segona, encara que en els moments
de perill els tnancä un decidit ajut
dels mitjos. Aquests, ambto t i que
ens mostraren una bona intelligéncia, no arribaren a donar el rendíment que :len podia esperar.
Quant a la davanteni, potser da
la linia que tenen en mis forma, tot

i que en el partit d'ahir no poguérem
apreciar exactament el sen jet, 'ser
trobar-se handieapada per lesiona sofertes per algun dels seus jugadors.
En canvi, el Martinenc fin un bon
partit, totes les seves /Mies s'entengueren a la perfecció, encara que
ens cal fer notar el bon ¡oc de Blanco, Vilar i Rodríguez. Tambe En Co.
morera, durant els poca moments
que jugä, ens agradé forca.
EL

JUPITER

BATUT PER

L'EUROPA PER 5 A
En caràcter d'entrenament se celebra diumenge aquest partit al camp
de l'Europa.
L'encontre, en conjunt, va isser
animat, no 'mereixent-se el Júpiter.
pel joc que desenrotllà, el resultat
apuntat per l'Europa.
Els gols foren entrats a la primera
part dos per l'Europa i un pci Júpiter, els guata els aconseguiren Olivella i Gimeno.
A la segona part l'Europa n'enträ

omemilmia immopeit
ta
tnem eveä

- . , .;iels de la«

El patiBtedri
bestia he Me adadrabledwat
1 l', j-Ele %quipe es menearen com esese idd="1
inda:
Europa: Derday, Ah:eriza, Vidal,
Bonet, Peleé, Ardo», Pellicer, Julia, Croe, Olivella I Afeitar.
Júpietr: Iban, Calvo, Gambas II,
Umbert, Catite, Gamban III, Gil,
Gamban 8, Yeetura, Gimeno i
• •
L'extensa 'informació d'atinen en.
centre destinada a la naire Ediei6
Especial d'Esports, pee confesabas
sofertes en la compaginaeM, va quedar-ne enlosa involuntäriament.

MIMO
RESULTATS TECNICS DEL
DIUMENGE
Guanya el Queen's aub.
Urs. Beanish-Mrs. Craddock guanyen a senyoretes Mainel-Torras, per
8-6. 7-1.
Astralter - Munt guanyen a SiseenPe 6-3747, 3-1'9-7.
Mrs. .Beanish guanya a senymeta
Etarnet, per 6-2, 6•4
Turnbull-Mrs. Craddock guanyen a
Riera-senyoreta Torras, per 6-1, 6-o.
Astralter - Ifrs. Beanish guanyen a
Sindreu-senyoreta Manier, per 6-i,
3-6, 6-3.
Guanya el Barcelona:
Morales -Tarruella guanyen a Turn
- Darin, per 6-z, 6-3, 2-6, 6 3. -bul
Hunt„ per 9-7,
Andreu guanya
6-4, 8- lo, 4-6, 6-3.

Riere. r

RUGBY

ESQUADRA ANGLESA-SELEC00 CATALANA
(Dia lo de febrer)
Noticies particulars ens *aseguren que entre els marina brienics
que arribaran al nostre port elljous
vinent regna el mis viu interés pel
parta de rugby concertar amb els
Postres "ruggers". Sabem també
que entre els nostres leste, hi figu-
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Teatre Català Romea

107

La Publicitit
Sitiad
p

Teatre Còmic
compulsas drunanca

completar la primera volta. Un amb
el Sans, i un altre amb el Martinene, corresponents a la segona.
Al Barcelona li manquen els de
l'Euro pa i Sabadell.
El Martinenc també ha de jugar
amb el Centre d'Esports.
Al Grup B els manca jugar a tots
els cercles un partit per acabar el

Clanes

•ý

Gran Teatre Eapanyol
Avul, 0117111713, tarda, a les cine.
Entrada 1 butaca CHA pesseta.
barrera representaent
LA TRATA DE 111.311131.11.11
TM. a les deu. Gran 0011 de riure.
L4 comedia vodevuesca, en tres
tetes, de 51. Peal Arenal' 1 R.

tit Júpiter-Gräcia, que acabé abans
del temps reglamentad, amb el resultat d'o a o a favor del Júpiter.

A

le44+6 5 464,44444.4444.611.61ff

Avui, 39 de propietat i abonament, a les nou, estrena en
aquest teatre de l'opera lentastica en quatre actea i cine quadros. del mestre Offenbach, Ele
tontee de Hoffmann, prenent-hi
part els celebres artistes Ritter,
Ciampini. Trantoul i Jaurnet;
mestre Falconi. Decorat nou
Castells i Fernändez, Batlle i
Amiga. Domé comiat del célebre
tenor Josep Talet i dels aplaudits artistes senyoreta Serena,
senyors Damiani, Redondo i
Torres de Luna: Arte 3 de II
TrOVELOPO, acte I de I Pagliacol,
acte 2 de La Dolores; en obsequia l'Empresa hi prendrä part
l'aplaudida sopran Concepci6
Corominas.-Dijoue, penúltima
de La Walkyria.-Dimarts presentad() de la cèlebre companyia txecoslovaca amb l'estrena
de l'òpera La promesa venuda.

Campionat; en el ben entes que es
doni per vàlid el resultat del par-

LLEGIU

erenee».444/4"«+~z-74-t

Manresa-Atlitic Taró, 2 a a
Santfeliuen - Samboiä, z a o.
ESTAT DEL CAMPIONAT DE
CATALUNYA
Grup A
P. G. E. 1'. GF. GC. P.
Barcelona, 8 8 O O 26 7 16
9 7 1 1 35 13 Es
Europa,
Espanyol, 7 3 r 3 7 7 7
8 2 I 5 to ro 5
Sabadell,
O a 2 5 13 21 4
Sano,
Martinenc, 8 o a 7 7 31
Grup B
9 6 2 I 20 10 14
Terrassa,
Gräcia,
O 6 o 3 20 12 12
9 5 1 3 14 11
Júpiter,
Ave«,
-si 3 2 4 ro Ir 8
Badalona, o 3 1 s 7 12 7
Atlètic, 9 a o 8 6 2 1 .2
Cal consignar en el Grup A que a
l'Espanyol li manca jugar el partit
amb la Unió Esportiva de Sans per

(Ponent)
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exemple, aquell joc exeessivament
dur que s'empri en els derrota den
minuta del partit.
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e/ Para ha estat. beis intereelant
Sobre tot per al pie* que Id asedad per renre fugar sena l'afany
1 la /Manea dels Ini• o menys punts
per al Canspionat.
El Sabadell jugà amb l'entusiasme
de sempre, palmen tina segada 212454
que ea un equip cohesionat i que
Whe creat una excelient técnica de
ierEl Sane ens decantesn a afirmar
que deixà veure quelcom mis el seu
Jec de Campionat Potser el públic
els ajudava amb el seu a passionament perd aix6 no justifica, per

-naoalsra+.1"

Telefon 3500 A
Avui, dimarts, tarda, a les cine.
Butaques a 1 i a 065 peseetes.
2 obres de gran dril, 2. 4 antes, 4

EL BARRET DE 0A80AVELL8
de Pirandello, i

LA BALUMBA DE 81T008

Nit, butaques a 2 pessetes, la
combdia en tres actes, de gran
broma. de l'Escaler,
ELS QUATRE ARIOS D'EN

RODO

Detnä, tarda: Mossèn Janot.
Nil, el gran èxit, Els guatee
amlos d'en Rodé. Dijous, tarda,
Espectacles per a Infante, la diverticlfssima obra d'En Folch i
Torres, La marqueseta que no
sap que te. Diumenge a 2 quarts
de eta, estrena del magnffic espectacle en tres actes i nou
quadros, d'En Folch i Torres,
Una llegada era un pastor...
Decorat nou de %Me i Amiga;
presentació esplèndida. Es despatxa a Comptaduria.

•000ffle44+0444444ffl000.
TEAYRE TIVOLI
TOURNEE
Frederic Caballé
Gran companyia de careosla i opereta, primer actor 1
director

Ramos Pella
Avui, dimarte, tarde, a les
cinc, prinetra representació
a preus populars (butaca,
2 pessetea),

BIRIABOR

Art, luxe i riquesia. Nit, a
lee deu:

LA ALSACIA«
i PUS EL 111111»
Aviat: La »rada iii Mes,
exclusiva d aguaste Empresa.

LA PANOSA CONDIGO

Avui, (fimarts, i demà, di,
in-meres; no hi haurà funild`.
PUMAS,

EL CONDE.
•

•

ntmecres, tarda:
LA NIT ALEARE
LA FAMOSA contacto

.

057 EOR1117.0

, DIssabte:

EL LADROR n'irrita«

Denla,

14.644~~~ffleimagh
•%ffleeem**44444444«4«.

wx.--,09,4+11%,

••••444441 1*~~444.04.
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Teatre Barcelona
Companyla oficial del
Teatro Espanyol, de Illadrld
Primer actor:

TEATRE APOLO

RICARD CALVO

Primera actriu:

Oompanyla 01~1

. EMPAR MARTI

dimarts, tarda, a des
quarts de cinc. Secció popular. Butaca amb entrada,
2 pessetes. General 0'80.
Quatre actas, quatre. Dues
obree, dues: I. El Maro
azul. 2. La revista dell mestre Milled, Nuevo Mundo.
Colossal prettentacid.-Nit,
a les deu: La bonica ar:suela de mes èxit, El dioladee, per LLUISA VELA,
ORTIZ DE ZARATE, ARTELLI. - Demä, dimeeres,
tarda. estupend vermut.Nit, El dictador. - Dijouß,
tarda, en sec-cid popular,
estrena en aquest teatro, de
la sarsuela en tres actes,
dividits en cinc quadros, de
Moran. Castrellvf mestre
Auli, El cazador de tigres,
amb el mateix decorat amb
que fou estrenada.
Avui,

p

Un altre primer actor:
EMILI PORTES

Avui, dimarts, tarda, a un
quart de sis, El drama teaR ic en sis actes, de Shakespeare, refundici6 de López Ballesteros i González
Llana,
HAMLET
Nit, a un quart d'onze, la
celebrada comedia en tres
aetes, de Jacint Benavente,
El. NIDO AJENO
Demà, dimecres, tarda, El

nido aleno.-Nit,
LA TIZONA

Aeat

t•-••• 55•5••••44444444444,

i•• • ••111 •11 111111 11 111 111 311 1

ELDORADO

Aeat

rOollseu de »Metate

Saoseseefflamaie
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Avui, din arta, tarda, a dos
guatas de cinc, nit, a les
deu, projecció de notables
pellfeules. Exit dele Joves
malabarieteS

.

D'ANCSOLY8

Seo* de la simphtica bailarina

1111ARY WIEDES
ExIths dele chlebres clowns
5100 1 ALEE
Els famosos i oracional&

TEATRE NOU
Gran companyia de &eme.
Direcció escénica, Leopold Ga.
Primera actors I director., Perran Vallejo i Garles Remen
Mesures directora i concertadora, Julià Vivas i Laareä
Riva

timaste*

IRAllOLAII

El. divertits 1 aclimate

sombrlstes

JORANNY8
Kilt dentudo de la popular
artista
VARIA 001118A
Penad@ PRI date• DO"
dila presentad&
Demt. &aneares. tarda i nit,
8111118

SINO

.

11 11011811a
diall
°1111

Avui, dimarts, tarda, un au.
/
. perb vermut. Nit, estime.
s• cenit teittral. Debut de re-,
i' minent cantan'
PAII GOROE
amb la medios& obra N)

mostee Atinan,

mame

ININIldi-

el propileo Aie
Atta del di&
wS

eempletut

▪

es les Segad
„
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Avui, dimana, tarda, a les 5,
niatbabe popular:
LA CASA DI SALUD
?lit, e, les deu, popular:
LA GOBERNADORA

dore; Un hm» do rama, grandiosa comedia dramittioa interpretada per l'eminent artista
Bert Litell; Deett, magnifio film
en dues jornades, projeotant-se
le segona i última, per la formes' artista Robinne, Por vestir
Santo, de rimas broma. Dijous,
lot estrenes, entre elles El que
digui David, per Charles Ray,
Ajuria; El meato de la Ribera,
Dansarina d'Orient i d'altres.
Aviat, Lee duo. edenes.

•lanas
ondulad" de
in por 75 telas
otea. TSI)

COL

Plague, de 40 a 40
lotee. 5•03 la.

daä.

•

blatcrials mata ab amiant eültsivament
JOSEP ESTEVA * I Ola.

ISEUM

BAROISI,ONA

CIRZ/dA DE MODA

Retablos antet I tris
Astil. dimana dos rann Salte:
m
darIlumina (Anteles &eneo),
rera muele de Rabel Normand:
La reina Carolina o El mocee d'una
mina, I jornada luxe 1 presentacid mal Matel; Trom pi có de CO
modal, Mantea: allecellmle P.e&
DUelle, Notelltot, la mes ran
1 ereatie de Douglas Rae Lean. Dtvendree serena 1 darrera Jornada
de Le relea Cerettne o El enlode
d'una reine. Preus corrents.

;e4eeeeeeeeoeeeeeoeeeeeer

•

Arel, dintarts. tarda 1 alt, grano
;derrames. Les ES/tenles ehmi.
pues Aneu ando comete amb ele
l El modere "mocete,Ilen o
Mar I Pemelleas t'amista; VIII
jornada de la eolossal pellicula Ela
'ateten. de Parle. serene la Immortal obra del gran Eurent Snob;
primera jornada, Lee Mies erren«,
representant la part de la cera. a
Set ~re:. 1111 eateorete Puedes.

SOLUCION

r grAel

1

444•••••••444444414444~,
444444«4444444.44444+64

Pedró
Walkyrla

Monumental -

r

And, dtmarts: La Louplots, V 1
da rera; EI poder de fa mentida;
!Ancle.% minuto aventure; El pollo!. fantasma; Ifloca l'avlacied
tajona. estrenes: La fortuna faneitMloo, / 1 !I eplealls: Co, de Ifopf
L'espectro de la reputan blanca,
(filtres.

tree41n0444eeeeee4e4m4444

Palace Cine

FlESTILIRAKITS

RALO DE MODA

g

Antat, larda 1 nts, randtós OMS de
la adoses' pellieula, obra menea
de la einemmorrana alemanya,
crearte del colar de la pantalla
Werner Erutas,
M'AVIAR EL SAVI
aun de gran espeetaele; assumpte
commerodor 1 de gran tras , endAnela moral, la mandlositat de conceptee de la qual ha estat recone uda per sot el mOn. Aquesta
Detenta s'esta projeetant al maes tenme e sis deis principals
cinemes de Denle, amb un era
mal superas. Donat el seu Ilarg
Metrat e (4,000 metres), S'avisa
al t l d que la preleeeld comen-

e4444444+1144411444,4444+•-•

1 Can CULLERETEST
,,.

g

CASAMENTR
MATEN»
DINARE DE CASA

öbgi Png
r"

t atill a e hlbran aleen'selenntele"111
derredor, de molla broma, 1 Le
mema m le manyoreta Peral, nns
comedia de la marca Norcllsk.

Diana - Argentina

•

Excelsior

II

a

Avul, Ele misterio de Parla, vultena jornada; Les dura órf•nes,
primera jornada ; Alerta amb els
bandolero, Pamplines tramoista,
El modero empaperador.

,

Teatres Triomf i Marina
Quema Nou

•

Aval, Clan un oonte de fades,
El eeny•P X, illeolete panoso
aventuren., Ele misterio de Parlo, vi:llena jornada.

Cinema Princesa

C.

de

Agricola i

Propietaris S. g.
par

a

L'EXTRACCIO DE LATRINES
Es revean avisos
CENTRAL
Carrer de Sepúlveda, 177.
pral., primera; telèfon 3848 A.
SUCURSALS
Passeig de Sant Joan, 95, pal.
Telefon 2037 G.
Coollo, 169. Telefon 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet (dipósito). Telefon 529 H.
Francesa Giner, 56, tanda
(Gritcht),
Carretera de Sane, 133, primer, segona.

1118-

retredats antles, catarros dels brotando.
per eränlcs I rebelo que siguin. es guarelren ra(Pealment and) l'ELIXIR CUAvA
COLAD CALAN. Venda, al preu de AMO
muele!, als Centres d'Especilles 1 •
l'anttga
FARMACIA RODO
arta de
R. OALAN

(succesaor)
PASSE10

KUR S AA 1_

lifi91 MEMO

•

programa d'estrenes: El valor dol •llenci, per la Ingenua anima Clara
viola Dam t el popular Garet Hughes.
Le vida 14 do tot, per le gentil

Plaga de Catalunya, núm. 7 :-: Telefon 3096 A. •
a
si

El local sao elegant 1 iiristocrätic de Barcelona

ei
N

'ANALISIS

es

5 18 311 3 1111151

8

bEtitA..kb UE UUMA

Orarais de lotee ‚lasse en tos.
1.115 I g usten. Raen/ese en ele manteca Corte Catalanes, 643 (entre Bruelt I Liarla). Tel. 713 9. P.

tI

;a
oto

II

li

II

E

OC:r

di

ÇEOULES

011

PASSAPORTS

ir

QUINTES

11

e

es resolt tot a l'acta
Pelai, número 12, pral., 1.•
• TELEFON 4582 A

DE GRACIA, 120

el

No s'havia pensat, fins ara, ea •
presentar un productc capil-lar donant-11 la forma de comprimir, que
evita el cost d'un Bastó, asid cal',
i que da de práctica preparad&
El comprimir Sanibel al 'l'ydisolt en un tic d'aigua calcara,
produeix una !oció conmarradiashna, es
prcpari Instant:IniaMene 1 no está ceposal a que s'esbravi. El comprimir tarad al "bayehum'4
Cc la propletat de dilatar suaument els poma I de penetrar

•

NIAISONI-DOIIEE

PALAUTORDERA

EVITAR MIL

Insuperable programa: Anal amb comete amb ele Ilaer000ta,
memo americe; gran Salt de remoelonant peineta]. Col. ~Mitres (meto- •
siva), drama (Gran Gulnyol); tau colonial de la matataes comedia Un free

RESTAURANT

Es ven, per motius de sal
l'HOTEL RESTAURANT. Es
naran tota mena d'infor
Preu dos gente mil franca. A
tenir-90 d'Intermediaris.
criure, Paul Pagés, 15, A
Gare.--PERPIGNAN.

PERA

Antat, dimarts,
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0EQUESTEINA SUSE :-: SALO DE REUNIÓ DE PARILIES DISTIXO1DES

O11hl(8-1Sill1

e

•
H

en el cuiro cabello,, que l'absorveix ävidament. Si '1 bulb

1

cstä ja atrofiat 3 producir no rata cabe% gritos
peklicoles, el nodreix amb cuelent uva natura/ 1 determina la sortida de caben' vigorosos 1 flexibles. Fa desaparetur les pel-licoles que son les destructores deis' cebar, aixi com lea pleon tan desagradables 1 que obliguen
vete poc urbans. Demis, bigienitza 1 uneja cabells
massa grasosos o . o1iosos. El Sensibel, empleat a ternPs,
evita la ,sortida de carxILs grisos.
ta. edad 4. 54 emmetedte SMAME. per • Pr•Perar 16 bebed Pebrfe
.
DI POillt general:
4144,11mentd DALMAU OLIVERE61. O. A., — Sareetona
PRODUCTES HORLINE:
AMOR !NOMINE ( I inture progruslve per ole cabello ~ce): 6. •
ORomarom unte I Inoteneu):
• - POLVOS Onott edn erentil/l F EA •
CREMA (Celta lee arengues):

rae. - AIGUA DENTIPRICA (en compritnIte

derromentel: & • EIATHOL MONTOY (sale oilnerele Per ale bornes da me«
TM -SANIECL (lelfeRMIN al barefono per regmerer el cob
ee alt.
Dtplell muna • Ereeme
tetablImanta DALMAU OLIVERES, 5.
PASMO 14 LINDA001I.IL 66•11ARCELONA

•

)

AGENTS

sita: Farmäeia Morató, Passeig
de Sant Juan, 87; Segalä, Vidos Alsina, Salus, Dr. Andrea.
PREPARAT EN ELS
LABORATORIS BORATO

Blemindes Mayo, 70
Con In bomba PUIGJANER el eleett °motor no sufre el gran Inconveniente de estar colocado dentro del pozo. Con lit bimba
PU1GJANER el agua no fulta nunca. La bomba PUIGJANER es
la única que se garantiza por cuatro arios.
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-ALÇAT

•
▪

higienic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall anglés, doble plantilla de cuiro

▪

Miaus de luxe it prime bar:4(631mo. Espardenyes amb to.
pessetes papel!.
la de goma, des de

•

i
14,'"-1
5'"

Ptes.

para

• VENDES AL DETALL
•

Correr ANSELM CLAVÉ, 9 (Final la int 111•110

•

1.1WO motril en

1_

a tot arreu, grana I
noblarions, bornes o
es neeessiten. Preferible Ungir/ti rel
amb tendes al detall, especlalment
colmados. Per escrit: Ha y as. Rambla
nateres, la. Eareelena.

i alees, es calma a lacte amb

RAMON qU1GJANER

La Mutual

I

lIont-Elf& SIL Tetaron tlitt t

VIES URINARIES.

RONYONS

Torradora : Aso:cadera

sac
d'al

•
epOlenelll. Anilisi de sane.
pus. Ronda Un1versitat. ti. Potte

NEURALGIA
, LUXACIO

DOM BAS

;

combat de
so», por quite graim bou-

DbLOR I

pomada per a da extern. Dipb-

Saló de Te, de cinc a vuit de la tarda
a
SALO DE BANQUETS na
Ave, ~art., programa esco.
Ilitt SI emes emit, interessant IServei especial aortida de teatrtnt Oniu
thit: u
film taterpretat pel gran tenor a
ue
zurre Ceroso, Programa Nuria• al na de cinc de la tarda a les tres db la ma
Sucursal
del
Restaurant
Catalunya
Rilke* de Muelles, grao film

de

•

DE REUMA

Estufes de totes clama : Leixittadors

en
hi!
don
prit
terc

oculista
ralla. tau

CASA RENE
COPIES a maquina.delCirculo&
transes

ULMARIOL
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Tolefon 1371 A,

Lt

una iriecid de

ihmeziniasommunnizammiummumiwzniumull

▪

EL

els
tat

DIVERSES
DR. a NADAL

eglalmarr

cinta

•

BLICITAT mimen) 211.

Consulta: de O a 12 13 a
Económica per a
empleos 1 obren.

.011.14NIMMINP •n•n•n••nn fflmennpenJer

"WenVrAlo:neller e11.1 e0rfrinlacri,1
111•1 17.1ole:.4422i, V.111:1
artista
•

rD
padm semeterb-admInletrodor
empunte. Eserture a

Matriu, pell,
bufeta, próstata

OFICINES i TALLER,: Censen de Oent, 135

yeammoneN•11•••111•11•••••••••••••1111•11IIIIINI
SALO
1 aliti""ATIC

mo5

Carrer Mar, Melero 03.

)LALALTTES SECRETES.

e

neo

MAGNETOS. cacitrue«.
Mena ea peca

Especials tractaments per
al g uartment /diluid de les

GRANE TALLER, DE FUMISTERM I CALDERERUI

698 El

exa,

VENDES

dtliCe10118

rtEcaLEn, SABAIrt

con,
pob
sub;

Venal,
sífilis, impoténcia

UTAUBERGE

p
I Ciñes económques : Bateria de mina
TFI_FFO N,
Termo-Sifons

Ära

d cemente mulle de c
Mal I Dones referències, deslus
E • criure: LA PUBLICITAT, 1, y. t

-... Courlaathrolate-111.

—

i

lillO 01111111111 $11,11 ij

eorr

oyva de rint-i-els ame, amb

núm. E. perlera
(en,. Hospital 1 St. Pell)

que en forma apropiada, reúne el antiséptico y el reconstituyente mis
poderosos, la Creosota y el Cl oriddrotostato 4e Cal.
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las
BRONQUITIS crónicas, la GRIPE, el RADurriaato y la
ISOROPULA. Aumenta el apetito y las tnersee, agota
las secreciones y previene la
"4b TUB ERCULOSIS witosefr.s.
'-rse.z,
r

GATZZ-HAARA. Contractos
Reynés—Tepineria, 35, primer

Dissabte, dia 9 de febrer.
sise concert, presentacie
a Barcelona d'una notabi/fssima institució cora!
rus. el filmes
COR DE COSAOS
del Kuban
compost de més de 30
cantaires, sota la direccid de l'eminent mestre
SERGE SOKOLOF
Obres populars russes
originals dels grans mestres d'aquella escola.
AVIS APORTANT —
Per aqueet coneert hauran d'u_
tílitzar-se les invilacions que
per al sisé concert foren repart)des • juntament amb les del
quint concert i que porten data
del 27 de gener, en la qua] data
havia de venir el Quartet Zimmer, de Brusselles. La present a c ió d'aquest Quartet queda fivida per al din 29 d'aquest mes
(eo/1(93K o p té .). i se circularan
noves invitacions.

per(

del Doctor ClmIa6,
Rambla Pla Boquerta,

Para olmos tales, nada como la

ORQUESTRINA

Associació Mils103 (amar

Important. Preu merdIc. Enerlure

j

CLÍNICA
VIES URINÄRIES

aquellos que tienen débiles los PULMONES y los SRONQUIOS?
Un ANTISÉPTICO I/ un RECONSTITUYENTE

Aviat, Hoot Gibson, Enid
Bennett.
eiree444444.044•4•444444.%

CONCERTS:

dan
ne

cha Mira. Garree alartl, 104.

¡QUE ES LO QUE NECESITAN

114144441-•

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

MODIST)%

vInt-l-slo Dan, s'orase
Araä o Importa
per qut. Ashi
trufar. Ene.: LA PUBLICITAT, p,5

Avui, dimane: Gran len de
Un heme a la moda, per
Lew Cody; El fanaler, sen1.(mental drama per la gentil Shirley Mason; Eterna
vielibncia, drama; El senyor Fatima, cómica, i No.
veletaUniversal, núm. 67.

Saló Catalunya

som

prim
iter onrila.ren.er
a dornielll o per a treball
lix es

los DEBILITADOS, los 'FATIGADOS

P44~4/44444.0•44~4444

si

g.

El millor Programe
Les minora poitioules

—CINEMES

de 1
d'al'

OFERTES DE T

Portal de ¡'Angel, I 1 3 pral. :: Telèfon 3344-A
n'abrigas a Sarrii

C

a 0'50 pessetes les nee
meres paraules 1 a o,»
:: cada una d'excés

TELEFON 3535 A.

•41144114441144444/414041404,»

0W

Mis AllhIis

PER A TEULADES

-oeseeeeeeli.e.46604~

Divendres, benefioi de Josep
Portes, amb t'estrena de La
señorita del pijama i Estudiantes de antaño.

‘

-GAMIStS IlL4NQUEo, assortides 1 clame' harta, a. • 250 tiles . Tres 22 pes
• .,
,COLORS, emb jocs de ells . 1 .p unys a. . -8'25 ," 24.

OcAZ.L.

I

e

taBline °arre, Dormitori Sant Frenaos).
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