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1061 DE LA FIDEL1TAT

ADHRSIO
En ht« el senyor Manuel Xased
Llore« desteten del carne de di.
rector de l'Escala dIndoistries Vate, lo retened d'alumna de l'Es«da lot ~leo lo semi toral adherid
eleven apta qts. Males preeee de
clarividencia ha donas en l'orienten-id
de In 1.01103 promocions

Full de dietari
I

CROCE 1 EL
FEIXISME

no; posta esserct."
No hi ha cap ideologia dins el leíxistne; hea's UCÍ la desoladora ce..
ciaste que treu el Crece dele' seto anle
lisis i recerques.

A Itälia són en plena campanya

•ctoral.
Com,
s'explica que una dictadura cone mú eleccions, autoritzi la propaganque Comporten, permeti que la
P unja agiti l'opinió, toieri la criNo sé ben bé con/ s'explica. El fet
e que el signore Mussolini, que va
implantar un sistema de govern prou
yrsonal i prou dràstic per obtenir el
de dictador, ha cregut arribada
:ora de convocar elcccions.

Nirigit no prengui aquest aclariment
in una dissimulada apologia del feir ime. No essent italians, noi podent
de cena ciencia si el feixisme es
moviment salvador,
El partit més prurent en aquesta materia és el de rel'opinió d'un italiä eminent, Betr eetto Crece, per exemple, que ara.
L le ter declaracions a un redactor

"Corriere Italiano", de Nàpols.
hientie demanat si creia que el fui-

f'ine podia crear tul sistema
U,

el celebre professor ha dit:

"Per parte mia, come s'arito e cope f il osofo, non escindo, in tesi get -ecte, che gua/che cosa di politice.
r,,,te m'ovo posta sorgere dal trazatU presente della vila italiand rd
tnapea.
¡pirita „mano 2 libero e
ffi atore, e nessun schema inkliatuale
imprigionar, questa sua forra
jbitu Dimane, poträ ben darsi che
e fascismo crei un sistema politico
quto diverso dat liberale. Ma, per
n0/1 ne riedi in modo definitivo
v fpurc le prime linee. Se que/cite
una riesco a vedere, e invece lo upanUiIçj
amiamento ad sor ritorno, come
d ice, alla legalild, cioc, alle istitu•¡,ni neionali."

parer, tot i lif cautela amb que
is ex pressat,
resulta ciar. El feixisme
io crea un sistema nou; la seva tenele darrera hora és de tornar
motllos Iliberals que havia promès
ronque.

U/5 c ontunden encara Es l'opinió
Cruce sobre la pretesa ideologia

aina:
"Osa parlare perlino del nuovo pe*.
14^. dala >mo ya Monte che
rifa nel f a
scismo. Credo di ayer ¡st.
%• anche ar
ticoli in pro pasito. Ora, mi
Desvaro
q dernmers; eos
turiositil intellerhude, dagli ottl

Id fascismo la
filosofía • lo todosfilosofica Puma Che si dice dovrebfrd,;inumi ¡m e llara; e quentenqua Se
4 mia quede pral« e 11114 eralfa puma 'medid • Ami
9‘1143,
,_,_ 'semi pter evonsiiis

Fono"
71v.ii - fri•e41.eaufeas _04 I"
*mi poni repi tiV sala Tomo

Caries Soldevila

Converses filo lógiqu es
En un altre anunci: catorze radies,
catorze faltes.
D'ortogralia solament, onze: disolt
per dissott, te per té (del verb tenle),
absorzyi.r per absorbei.e, no mis per
n omes, peliicoles per pellicules,
celent per excellent, sava per soba,
desapareixer per desapaeirr, son per
sein (del verb ésser), sil bulb per si el
Indb, satreja'l l cabello per sonaja els
catclls.
Totes aquestes faltes ión avui imperdonables, sobretot en un anunci, que
clima trines de sobres per a una revisió
ortegrafica acurada. Foren potser
excusables en un telegrama, que cal
tradnir i imprimir molt sovint a correcuita ; però is inconcebible que puguin
pasarle en un treball que res no impedeix

d'ésser revisar pel corrector de proves,
com es ara l'anunci en qüestió, destinar segurament a figurar dies seguits
en el diari.
De leo faltes de tentase, no en diguem
Tes, pida que les dues que conté renunci són faltes que cometen a bastament la majoria dels nostres escriptors:
'un en en lloc de a devane tat infinitiu
-complcment i un que conjunei6 precedit- de la preposició a.

P. Falsea

ADVERT1MENT
De fa alguna dies, ens velem
en ea neeessitat d'utilltzar per
al 'ilustre diari un papar de
qualltat inferior al de fine ara.
Com saben els nostres lectora, el papar de LA PUBLICITAT A de procedencia- al e m anya. Les glaçades extraordinädes d'aquest hivern ens tenen
detinguda una important expedicia al riteElba, vora el port

d'Hamburg.
Nosaltres som ele primera
interesats en que ben aviat po
guem tornar a usar el amper
habituad.

VAGA POSTAL A PORTUGAL
El. GOVER PUS ZI.SURES
Lisboa, 6. — Gavera ha
pro. mesures per l'UN IN
consedlibncles de la vaga de telegratiateel fune lealirlede Caer.
reus —lavas.

LA . 81111ACI0 D'ALELUYA

L'ICRILICIII DE CAPITAL

(Del riostra, •motee •ossesatesi)
decrece mesos una politice fisBERLDI, febrer.
cal, però la balsa de la moneSi s'hagués deleieun balanç da qué es sin(' l'impost mes
de la fantäetica balsa del mara, brutal, mes enorme i més Insi d'aquest balanç asar volgués just que born pot imaginar/
treure una consetettencia gene- Neynes ha estudiat en un dala
ral, a quin resultat s'arribaria? suplements económica d el
Ottä ala prodult, en un mot, a "Manchester Guardian" i en la
klemanya, en aguaste darrers revista que.dIrigeix, "The Nameses? S'ha ptodult simple- tion", la balsa de la moneda
ment una acumulació de capi- considerada eom a impost. Es
tal.
un impost que no e; Paga a cap
Sobre l'acumullacie i la diem- finestreta i que no comporta
laeid del capital els estudis de cap rebut ni paperassa buroMarx eón desales. L'economia crática de cap mena. Es un imposterior no ele ha mis supe- post que es cull anant la gent
rata. Marx esturitä aquestes in-, pel carrer, dormint o parlant
teressarts qüestiona en l'eco- amb els amics al cate. Hl ha
nomia anglesa. A les darreries hagut matins que la moneda
del sede dIvuitä 1 en els anys alemanya s'ha depreciat del
del segde dinovè anteriors a l'a- cent cinquanta per cent i aixtv
paricee de les litio obreras, a vol dir que l'economia privada
Anglaterra es produi una fan- s'ha empobrit amb un cop de
tàstica acumulacid de capital. borsa per un valor igual al da.
Que es produit En aquest pe- quella xifra. I es mes rica que
riodo els obrera treballaren per mai la classe capitalista per.
un valor de 100 1 foren retri- qué tothom ha treballat gratuibuits per un valor de deu. La tament per ella, Els hi han por•
diferencia de 101) a 10 fou un tat a casa mateix.
capita* prodult .absolutament
Si s'enten, perd, per Alede frene. Aquesta diferencia, manya la generalitat, el pata
aquest sobrant gratuit pateta a es evidentment pobre. Es per
les caixes de la classe espita- aquesta rae que les formes de
lista 1 d'aquestes Aires es mil riquesa que depenen del mecadir que encara Anglaterra un nisme econòmic de la majoria,
•
viu.
com 43 ara la propietat urbaAquesta 43 l'explicacid breu na. no donen, ni de melt el ren1 senzilla quo ddna Marx do la diment que haurien de donar.
producció 1 acumulacel del ea. Aleó fa que s'hagt pogut donar
pitee Marx (lene a aquesta ex- el cas que certes formes de rtplicació un caràcter general, quesa com la propletat paseesDespres de les guerrea de con- sin per una fase de vaques maquesta — din Marx — es pro- gres en 'el mateix moment que
duele un sobrant de mä d'obra. altres formes tenien el vent
Aquest sobrant "rebenta",eeles- en popa i, la prosperitat era
trueix l'equilibrl entre el valor visible. .
de la cosa produIda f el valor
Pece els pobres sdn tan poca
Isach.
del treball humà. Cm que tat cosa! I els pobres d'Alemanya
PER A LES PERSONES.,..,tizzcatill.doeieZajazillejzis.
aajorn le eón tan I tan poca cosa, que
•
eembleir quena - nalitre -en mil
A l'objecte qwe le: persones platines ta quantitat de ritmos* produi- pais de gegants, Res, un zero
a l'esquerra. Pub abre és
n'oda prendre'n norma de conducta, da gratuitament es fa cada vegada mis urgent, mes grane demostracid que Atemanya es
prega de fer pdbtk que el reveraid manen Joro Solanas está na- La diferencia, el desequilibri precisament un pals ric. Quan
pa de Vicia:ida de fa una t'emú @ny,. entre el preu del treball humit e'ha parlat de tot resulta que
I el de la produecid, provoca
els paisos mes rice eón els que
NOVA DETENCIO
una aeumulacie de capital con
(orlen mes pobres. La grandota
L'e.r-alealde regionalista de nacido.
central en una classe.
de l'imperi angles estä fonarnenna En Joaquín& Pujo' ha estas navaMarx, que treballava princi- tecla potser en les ganyotes dels
mell e MITO.
paiment sobe la histeria de pobres d'Anglaterra. Aquella boSettbila que la deseada ti carácter l'industrialismo anee, havia
na gent de Londres que ara fa
administratin.
de restar colpit d'aquesta his- un jornal, ara pasea una cetina.
AJUNTAMENT DEST1TUIT
teria tense justicia: jornals de na sense res, ara fa dos, ara
fam, hores de treball Inacaba- raenja la sopa de In cerdee ara
L'Ajuntoment en pes del poble de
bles, criatures treballant al badalla mastegant la boira, eón
C
• relsell ha estat destituí&
ol mes beis trobat quo hi pot
No es dieren els n'atina de tal de- ion, de les mines serme veure
mai el sol. Deis detalls d'aguce- haver per a la grandesa dad pafs.
cisió.
la histeria -en faig paga al 'le- El pala va dosificant d'una maL'AllJNTAMENT D'ARENYS
gisles- de sensibilitat. Pot con- nera automätma la gand delta
DE MAR.
sultar qualsevol manual impar- satis pobres umb les seves neL'Ajuntament governatiu d'Arengs
cial.
cessitats i da per aixe que pot
de Mar ha fei tallar els arbres del
A Alemanya s'ha prodult en fer el que fa. El laborismo volpasnig i ha enea, en enbhosta legal, unieses darrers mesas el medria acabar amb aquest problela llenya pel prett de sis cerotes pes- tete que es produf a Anglater- ma i molts intellectuals del partacs.
ra en aquettla epoca. S'ha pro- tit se saben de merneria les criHom din que es preposa fer cl
dult una formidable concentra- tiques 1 des explicacions de
leix arte eh arte,: de la placa de
cid do capital. La balee del Marx, pub en general el pubis
maro ha empobrit la t'asee mit- angles té idees molt claree soL'actsocid exemplarment adminisIh d'una manera automätica. A bre la pobresa. Llevat de quatrativo de l'ennentot . Ajuntament
mes a mds, ele obrers es pot
tre esperits solitaria com Chesengasta:inca tot el palde.
dir que han treballat de frene. terton que han vist que sense
REORGANITZACIO DEL El treball, Poseen bumä, la font pobres no tii pot haver indesde da riquesa ha rajat de frene. tria i grandesa i sense grandeLERROUXISXE.
Ele jornals s'han pagat amb sa no hi pot t'ay er pobres, i per
El senyor Lerrous tracto de reorgapaper mullat, parque fixats el tant que han arribat a la connitzar el se» partit.
dilluns a un preu, el dissabte clusió que s'ha de tornar a reA aqueas objecte, ha adregoS una aquest preu ha esdevingut una pon anterior a l'industrialiscorlo circular ala presiden?: dels sen xifra irrisdri... A mis a mes, me ei es td da barra dé parlar
casinos, demanant-los-ms dates.
no ha estat possible l'estalvt, de Mibertat i de felleitet humaEn la corto, es fa referencia a "una perque cont mes mares s'arre- na, els altres anglesos estimen
labor de renacimiento espere!, que ha conaven menys vallen. Es pbt
massa els seas pobres i sea
dc intentar el partido republicano "tal
dir, aproximadament, que la massa carltatius per desfervez desde el Gobierno".
edasse obrera alemanya ha tre- se'n.
ballet, en aquests darrers anys.
Per() la manera fiada demaELS HOMES NOUS
quasi de frene. 1 cera que ha gògica i Unid' amb mol s'ha
El Paf!, de Lleyda, publica unes
deolornions del non prolifero de lo prodult or, la diferencia entre provocat l'acumulació de capiMancomunitat, Solar Sola, que co. el que ha produll 1 el que ba tal a Alemanya, és pelear un cae
collit s'ha convertit en capital dnic a ja hIstbria. Alzó ha estrencen aisi:
tat possible porqué anbre aquest
"Refiriéndose al cambio de costum- gratuit que una clame ha acupobde es poden fer totes les exbres politices, dijo el presidente de mula!.
A Anglaterra aquesta acumuj pertencles. Ea d'aldb més ben
la Mancomunidad que el pueblo anhelaba justicia y fortaleza en los gober- lactó es produetz, dones, a con- trobat que hi ha al tuba. SI el
nanta. Pero si te ha de conseguir que seqüència de la mateixa natue que ha passat aquí s'hagués
ralitat de vida de l'epoca. -L'a- prodult en un altre pele, ta gent
el cambio sea profundo y el cae es
a'hauria Carnet al carrer i tot
necesario que el pueblo, cce su aceita eumulació alemanya ella prodult per un altre procés, per hauria estat una guerra encesa.
ciudadana, ayude a loe hombres nueuna causa exterior — la baliza Ah, si aixb hagtibe pasma a
vas.
Cree e1 setter Sala que Papilla evo. do la Moneda per() ele rer
g raneo, si això poguda tan tole
!miman o revolucionara. seda que solista ido ele mateixos: su- pasear redult a- la mIllontoi•
perproducció,
acumulaeld
de
cama, a Franral Hl batirte una
haya continuidad entre el Directorio y
altra revolucid 1 nal gada un
el futuro Gobierno o que el Directo- pital.
De manera que al meu entenobesplerre a cada cantonada.
rio .fracasa, cosa que no cree, y que
debieron anhelar no en, mes evitar dre, vaga preguntar si Mema- Perb a Alemanya, si dem b gin.
nya te un pule rio o• pobre. Si gires el m'yen' i que el
, la revolución.".
s'enten per AliMallYa /a mi- futur d'Alemanya *ripio que
noria sobre la qual s'ha con- la gent te ;nene 1 et criaturas,
centra% el eapital que ha aorgit. no s'hi pensarien al utt moLBS ;MALLES DB L'el. del mecanismo de la bium. del Ment. Se le y menjari•n de qualmire, Alemanya es tunde rica levol manera, amb el menú o
POSICIO
Prodneir cena earreayek *I jet que que mal. Ihe mis ele Mate& 4 la carta, I en havent dinat sea-.
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Quina virtut humana lloarem avui: el coratge o la prudéngermanor ètnica o l'amor de la llar, el treball diari o la
l ievisió del demà? Passen les virtuts de l'esperit pel davant
J etre. Les deixem passar totes, saludant-les amb la mä. Pero!)
1:a en veiem una que es més resplendent que mai. I li demanem
que s'aturi a la porta de la nostra casa, per tal que poguem dir-li
la bona lloança. Aquesta virtut de l'hora és la fidelltat.
FACILITATS OBSTACLES.
La fidelitat és la virtut tnés profunda 1 mes duradora. El
UN ¿CORP DEL CONSELL
corat g e té esclats enèr g ics i de vegades enlluernadors; la pruDE LA MANCOMUNITAT
c..arcia modera sovint els impulsos irreflexius. Per?, aquestes
Presentadoi 4 bard de Vivar, roe:
virtuts no poden ésser virtuts continues. Cadascuna té el seu tracia del quia
fAiM/110~11i de Barnt.
La
fidelitat,
al
contrari,
es
de
tols
els
moments
i
de
iname
cebona is prost recela fue luir recorutes les hores. L'home ha d'ésser coratjós o prudent quan cal- dada, ha estat aprovada pe' Censen
pi. Sempre ha désser fidel.
feermantal do la Mancomomital una
Prudencia i coratge són virtuts d'aplicació, reacciona de propulse relativa als funcionan.
Aquista propoticid ha estas facilil'espe ri t humà sobre els fets externa. Fidelitat es virtut inter.or. Hl ha ocasions en que l'ésser cora tjós o prudent no depén tada integra a la Premia en forma de
ea la voluntat de l'home. L'ésser fidel depèn sempre, de nosaltres nota oficioso
n,ateixos i de ningú més.
Prudencia i coratge estan sotmesos als feta de la vida i als
iNlartlenS del món. Vents i flamea, freds i aiguats, solellades 1
L'EXILIA IGLESIAS
¡.agades els afecten. Són valora variables, influenciables, amb
Segons El Progreso, no remita cera:ces i baixes alternatives. Mentrestant, la fidelitat, dins de tot ros la noticia comentada per les 'Mih anima, fixa, permanent, no esté sotmesa a les variacions tin telegrafies: amoroso que el
govetwador de Pontevedra Mario doatentes.
Fidelitat, santa fidelitat, recòndita, silenciosa, quieta, tena- wat Ladre de *inicia de lier:diputat I
•ssima, invulnerable de cada jorn, de cada hora, de cada ins. que ames? s'havia jet formas.
Uno infonnacid ben reaameateda ja
.intI Tu ets el més fort sosteniment de l'home i deis pobles.
,'havia avencal a rectificar - nos el darTu has d'ésser guiadora del pensament, mes t ressa del sentiment,
re. jet. Segons aquesta informacid,
urdició previa de les acciona humanes.
senyor Emilid Iglesias esta disposat,
Sou coratjosos? Sou prudents? Tant-se-val, si sou fidels. el
no sois a ski:Gr.-se agafar, sCeó — i
En la raga humana, tanta por ens feria el coratge com la atta per consell deis redactor., de t'aerudencia, si no hi hagués en el fons, clavada com una äncora, men:al dia'ri—a practicar, ame rItcroi!a fidelitat. Sense aquesta àncora fixadora i grävida, el coratge cace epte el earacieritsa, lo miga de la
ei impuls foil, la prtidencia és encongiment poruc.
fan
Les vacillacions de l'home en la vida, quan són externes,
ALLIBERA,MENT
uperficials, quan són d'apreciació o d'aplicació, no esdevenen
Ha esta decretada pel Mía: d'in,.
necessàriament nocives. La vacillaci6 terrible seria la interior, trstedd de Rtiigcerdd la !liberta del
i ,z a dir, la mancança de la segura fidelitat.
senyor loan Moret ex-socrelari de CaSi sou fidels per dins i sou dignes per lora, podeu caminar -mita, el qua, Pro tres mesas que era
atab el front alt i els una serena. La fidelitat és la millor Virtut. detingsit govermstivament.
La dignitat és la millor actitud,
• UNA DETENCIO
Pel suposat dende d'hindi al Sometes", ha sstat distingat a Vilancroa de
che non ci sia, e. non ci
pergttJ fa gilff0 el :mor Per. Mercader I
c :a, la

I

Lo Política

ICInSES JEMES
Me sopa — hem dit aempre
ele catalana—, ensenyen. lieu's
aci una velaba que no admet
retops, confirmada cada dta
amb milers d'exemples que ene
ofrenen la vida privada dele hornee i la pública dels hornea 1
dele nobles. Un tal, es vingtn,
al viure moral 1 digne, despeé.
de l'escandalós revés i ele mil
un infirtunis amb qué la Providencia sembla haver-se complagut, arrepenjant-a'hl per
fer-los mes enristres. I dele pobles, qui no ha tret de les seves ultimaste l'ànima més des-'
embaraseada i mes l'esta, mda
viva i avisada de teta els vicia,
de tots els tòpics, de tots ele
esculls, de tots ele encanteris
amb que es cornplavia en et
temps del moll monologar? Verament, si es descompta la rae,
com a fundó capaç d'exercir ta
direccid ideológica de les multituds, no resta mds, contra la
colieetivitat abocada orbament
a les falses directrius. que ele
resultats de la violencia, mestratge suprem 1 fäcilment albirador, fina al punt que es pot
ben dir que la violencia ois per
als pobles la mds segura eloqüència.
Jo no crec, posem per ces,
que cap moscovita blanc, per
ultrareaccionari que sigui, pestei sense follia, ni cohegi sonsa
cinisme el retorn ale temps del
tsarisme integral; ni que hi hagi cap moscovita roig aferrlssat encara, de. bona fe, en la
possible persistencia d'un comunieme absolut. Tots dos, es
clar, obeint identlques n'emes
de l'experiencia. I a França,
quines no n'Id donaren la seva
revolució, la desteta del 70 i
l'última guerra Voleu tres filtres mes brutale i ràpids d'idees
I de sentiments. de pensaments
politice I morare?
No es pas mancat d'interès
l'estudi de les fases per on pasea l'ànima I les idees populars
quan es troben violentament
sieectidadee.11i N, (Pullo ." un
pänie que de el morir de valles
'ilusiona; passa com un vent
tardoral i fa un gran abatiment
de Tunea mort-daurades. D99prds; perea. en un bell, quasi
Imperceptible instant que horn
diria una minv'a, en una crisi
breu com una alentada, s'eedeve
una reatei6 d'esperit i
devesa Pa cnbreix d'un reverdimerst incalculable.
L'hora actual m%par enser de
lee mole bones per Acatir, no
fos mes que una mita, les 111cons amb que els fets violente
drte nostres dies ene !Ilustren.

ele corrents que la manaren,*
conjunta perspeetiva i les pea-.
sibilitate del san eidevenidorb
S'ha establert algun parallel
entre ella 1 les eocietats amb
qui conviu damunt eI planeta,
o amb les montee i ele viaranya
per on arribaren ala cima!, d•
l'un destine?
Ea, certament, una fetnasare
dida I plena de suggestioneer
qui ami de Iliurar-e'bi. Jo na
m'atrezeixo, avui per avut, a cap
altra cosa mes que a amayad
lar, primer, un punt de partida •
per a l'estddi proposat, 1, del-e
prds, una tara i la seva
principal.
Reu's acf el punt de partida: .
Que desvelo de la Industriallt-e
sació del planeta iniciada per
Anglaterra en el segle XVIII t
de la revoluoltS . traemos, cossr•
viuen en el alón dos Opus de .
societat que, per enomenar-los
d'alguna manera, en direm
cietet tradieional" 1 ',Melad:
Industriar, societat vello o riOd
c ir t a t nova. Aval per avul, eta
pobles mds potente sdn amustie
que naaqueren d'aquell estor,
d'industrialització del rada; no
es pot dir, però, st seran ele
més consistente. Els altres, ele
nobles enquadrats en les valora
tredicionals sdn ele que timen
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Mula Mas Macià, de 59 anys, MaEL CONSELL DIRECTIU DE
riana de Pineda, 6, al cementiri de
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Les Corta A les des.
Després de la darrera Junta general
ordinària celebrada per l'Orfeó GraTARDA
Meroat. - Les transaccions foren de poca importäncia durant el dia d'ahir.
cienc, el seu Consell directiu, reelegit
Maria Andreu Albalate, de 74
Moroso. - Es creu en la possibilitat d:una imminent puja en els preus d'aquest gra. Les remeses que encara no
Ven assertit en cornete'
per aclamació, scgueix constituit de la
anys, Passeig del Triomf. /8, primer,
han
tocat port, ja s'han venut a 33 pasteles cal.
I•1••••...•MN•I•MMIO•»••.•••e••M•ln•
foima següent:
cementiri Vell. A les tres.
Llegume. - Les ofertes de elas.ses estrangeres han fet minvar bon ale el preu. Els cigrons aguanten els mateixos
CalPresident.
Josep
Rodergas
i
de
72
Maria Raurell Rocasalbes,
preus, però no hi ha deamndes, sospitant-se una baixa de preus. L'arròs augmenta els preus.
Diurnengc vinen0, dia so, rAplec mell. vire,presiden', Eduard Mod'fort
anys, Cobres, 9, entresol, al cemenEscolar de la Societat de Ciendes i Cuixart; tresorer, Jacint Estesa i
tiri Nos. A les tres.
Naturals de Barcelona "Club MuntaCOMENÇAMENT D'INCENDI
Josep Mir Redoni, de 16 meses, nyenc" realitzarà una visita colicetiva •Fentanet ; comprador. Andreu Achón i
auxiliat a la Casa de Socors del carmestre N'Antoni Pérez Moya, amb !no- el senyor Aguilar (pare) va fer
passatge Montjuich, 4, cententiri de a la fäbrica de gas de la "Catalana", Golea ; secretan Josep Climent i FasAhir, a les cinc de la tarda, hi va
de Barban, el mosso flequer Lluís
xic
premio
un
rer
atorgats
dels
seus
drets,
potser,
però,
repartiment
dels
titt
del
a l'esqual; vice-secretari, Joan Voltas
Les Corta. A les dues.
Batlles Olivera; presentava una he- haver un començament d'incendi
a la Barceloneta.
Castelló; vocals: Jaume Soler i Bor- en el Concurs palie infantil de pes- massa violentament. car el HL bou aua jos:pa Rovira Ester, de 64 anys,
tatge del Reial Cercle Artístic, per
bronquial. sobrevinguda al
morrägia
Socors
de reun:6. Placa del Palau,
passades
Pasdel
carrer
en
les
xiliat
a
la
Casa.
de
celebrar
sebres
Lloc
Alfons
ren, Amadeu Abad i Ramos i
Vallespir, 76, primer, cementiri de
haver-se inflamat l'aiguarràs de la ne•
qües de Nadal. el qual fou un èxit, de l'Hospital d'crosions a la cara i a Pla de la Boqueria, sobtadament.
a les den del mati.
Ribó i Vives.
Sana. A les tres.
teja. Fon sofocat tot seguit.
•
ja que les inscripcions rebudes pastales
mans.
Preparatòria d'aquesta visita, l'enAntoni de Cuadras Feliu, de 56 ginyet scnyor Josep Terrades donan
i
Alesortit
cap
a
Franca
ren
d'un
cercenar.
Ha
colmados
tots
els
Demaneu a
anys, passeig de la Bonanova, 92, ce- avui, dijous, a les set de la tarda,
VIU O UN QUE TE FAM
Teniu dolor a la gola, veu
manya, en viatge d'estudis, el • UN
Si olgun soci, persona de les que
°aleta milita.
mentiri de Sarrià. A les deu.
• Ahir al migdia fou detingut al Cat•
ronca, tos o angines, preneu doctor Montagut Vallobä.
una confen.encia al local social de
ha fet donathis O inscrit no haguda
, Francesc Antonini Esteve, de 64
ren d'Espalter un individu anomenat
les Pastilles Bertran i traliareu
rebut la corresponent invitació a la
l'entitat (Princesa, 54).
anys, Camelias, 21, cementiri Nou. A
Angel Alegre Castro, de dinou anys
alleujament immediat.
en paquets; puresa garantida. festa, podrà reclamar-la a l'estatge so.
les quatre.
el noi, aprofitant un descuit de re
OPTIOA ECONOMIOA - Aros, 3 Dipòsit: Passeig de Colorarla, 2. ejal (carrer de Gimen, núm. 17, terVcrida: Junqueres, 11, I far- PURE PERMANYER
Angela Pérez Gamundi, d'ir anys,
Teltsfon 2826 A.
SI Inda bon eubeltuthe do la mo, va intentar apoderar-se d'un trel
mieles ban assortleate.
pis).
me
Riera Baixa, 218, cementiri Nou.
laotänola materna
de cansalada.
La Junta Directiva de ¡Institut Cales dues.
k•R IT A BLE °SABIO
RESTAURANT HOTEL
lesl Arts del Llibre ha quedat LA GERMANDAT DE L'OREE°
Rosa Inglés Pinyol, de 75 anys, uta de
CATALA
objectes mate do teas g lasSal in Te
constituida cona segueix:
1053130
TROBALLA MACABRA
AN
Navas de Tolosa, ro, cementiri Nou.
ees. Prats Ilx, Tallipa. núm. 41
"
La germandat de l'Orfeó Cataä ce- cada dia te dansant de 5 a dos
Der a
alimente
President, En R. Miguel i Planas;
nou,
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de
a
dos
A dos quarts de quatre.
Ahir
vespre,
que ve Junta gene- quarts de 8, 1 dinar a l'aMerl-.
lebrarà
diumenge
82.
Leerla,
Thomas;
tre222
Concepció Moneas Baget, sac- vice-president, En Josep
UN ADROGUER QUE NO BADA fou trobat a la Gran Via Laietana Fca. 1 banal
comp- ral "ardinäria per aprovar el balan cana, de 9 a ti.
aos, Cabanyes, 59, principal, cemen- sorer, En Josep Basa i Auge;
Ahir, a la tarda, Ignäsia Martínez el cediese d'una nena tot just nasfinit krenevar els cärrecs que queden
En
'Terran
Mestres;
secretad,
tador,
tiri Nota. A les quatre.
Peralto:, de , cinquanta set anys, vi cada, embolcallada amb und papers i
vacaras en la juma de gomera, d'acord
VEINES QUE MATEN
Ei
En Miguel Henrich; vice-secretari,
Magdalena Gabaldä Querol, de 86
que viu a Sant Adrià de Beses,-dus, dintre d'una capsa de candi. Hom ig- No tolnilu mes. V
del dia.
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Josep Bargalló Pascual, de 77 anys, Ilonch, N'Altea§ Roca Rabel! i En
aaeonyalat per 74~09 ele tan carrer Alfred Calderon anomenada -can« de Jame Gi-alt, 36; co éstes
Alta de Sant Pera, 16, primer, ee- Joaquim Lafont.
l'hora de pagar la client lliurä a ladealtjata oom
Dolors Pelegrí Giralt; d'una ferida
LAVABOS.BANYERES
anentiri de San,. A lea tres.
ANTISTIOS RALLE
contusa al cap. Manifesté la víctima droguer Fernande: un ballet isla.
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ROM Rocher Zarva, de 4 anye,
Aquest, «rase cap comentan, posi
ann qué la «ea comercial II. que per haver Intentat ter tau elogia
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learacios de ir. L iilb deis MC1311
El !eo g rai .11aer13 i sa)! lacälild sobre 1'111s'olimpo '1113:VI ellemaola lessia
d
Ancló destoJegoda a la Socill de lasions
Nona York, d.-Noticies de Mèxic

esbien confirmar que les tropes rele:a han evaquat Veracruz. El geneal Huerta i el seu Estat Major han
laidonat la ciutat embarcant en un
gisell, cap a direcció desconeguda.gar35.
LS FEDERALS S'APODEREN
DE CORDOVA
6.-Les trines del Govern
, eral han ocupat un forti situat
rediles de Cbrclova, tallant les
Nerreca cions de les copes rebels.Fans.
6.-EI general Obregon corla que les tropes federals s'han
ectierat de la ciutat de Centova.
Tanibé confirma l'evacuació
yesca. així com la fugida del gecal Huerta, cap de les mateixes

Londres, 6.-EI Primer anglès. senyor Macdonald, ha declarat a un
redactor de "Daily Despatch" que
Rússia i Alemanya haurien d'entrar
a formar part de la Societat de Nacions. Va fer ressaltar que ja es pensa que per a ringres de Rftssia a
Ja Societat es trobarä amb certes
di ficultats, però que cal insistir perqué hi entri almenys Alemanya.
Discutint les relacions entre Frau ça i la Gran Bretanya, Macdonald ha
declarat que a la seva manera de
veude l'actitud indecisa i negativa del
Govern britänic ha causat malentesos i cansancis. Afegi que Anglaterra
no s'acontentarà ja amb observar
com a simple espectadora.-Havas.

RAPPORT DE LA COMISSIO
AGRICOLA DEL PARTIT
LABORISTA

EL C. DE

LES REPARACIONS

Ptins ICCEPTA EL PROJECTE

Wilti RAM D'EMISSill-OR
-111nnnn•--

Alemanya esta disposada a fer qua sevol sacre' per arribar a no acord econaalc amb Franca :: Ondaracione di ministre alciany d letal«
París, 6. - Comuniquen de BerlIn
al "Echo de París" que, segons malta, el Comité de perits ha adoptat
el projecte frutas relatiu a la creació
d'un Banc d'emissió or. Es probable
que el Gavera del Reich doni la seva
conformi at.-Havas.
ES INEXACTE QUE HI HAGIN
DIVERGENCIES ENTRE ELS
PERITS ALIATS I ELS CENTRES
OFICIALS ALEMANYS
Ser) u, 6. - La Premsa qualifica
dinexactes t es mdicies circulades do
nata compte de divergències entre els
perits i els centres oficials alemanys
que han de proporcionar - los informacions.
Els esmentats perits han conferenciat successnament amb els senyors
Schacht, presiden de la Reichsbank, i
Luther, ministre de Finances. - Havas.

EL VIATGE DE LORD GREWE
A LONDRES
Londres, 6. - L'agéncia Reuter publica una nota en la qual es confirma
1101( MOR D'ELECTROCUCIO?
l'un 6. - Segons comuniquen de l'augment de salaris i la creació d'un que el viatge de lord Grewe a Londres obeeix al desig de }'ambaixador
'ea al Journal, el doctor Esteve JeBanc que avenci diners a les entitats
professor de /a Universitat, el cerporatives, aixi com la monopo- britänic a Paria d'entrevistar-ae amb
el primer angles Macdonald. En efeciba donat a les recerques lització, per part de l'Estat, de la
e:e els accidents causats per relee- importad(/' de blat, fariva i caro.- te, no se eap que l'esmentat ambaixador porti cap proposició important
continua sostenint que la mort
Hayan.
digna de consideració especial.
getrocuci6 da, molt ovint, apaEn canvi, se sap que França
enDE FIANÇA A emes certes proposicions relatives a la
trobat la prova científica en ELS CREDITS
qüestió del Palatinat i que Anglaterra
IEGOSLAYIA I POLONIA
j casos convincente obsen;ars
ha expressat llar opinió que per al que
REQUISA ANGLESA
FInment, per?, no er es, comräriaa abrò es refereix l'Alta Comissió inço que ha estat publicat, que les
Londres, 6. - Contestant a teraliada no té cap poder politic.
tres deis accidente causasats per
La qüestió de les vies ferries de la
irricitat hagin estat frequüentment la pregunta que la Gran Bretanya els havia fet, respecte de zona de Colonia no es presta a coneludes vives. La mort aparent priper quant la congestió de
g...n. en efecte, esdevé ràpidament si els crédits consentits per trovèrsies,
Freno no afectarien les pe- les esmentades vies es deguda al desdable siyom no aplica sense tarque es té des plans que
coneixement
certes regles adequades a asse- nyores de garantia del crèdit
.: el retorn de les victimes a la britenic, Iugoslä y ia i Potra-tia té el monopoli franco-belga de ferrohan contestat que, en quant a carrils.
Per altra banda no es consiEl professor Jellinek té la convicció Iugoslàvia, Pernprestit quedaprobable que la Conferenrzplic.xió d'aquesres regles és gai- va garantitzat pels monopolis dera
sempre coronada d'èxit, i és per de l'Estat, i que en quant a Po- cia interaliada emeti cap prolenta, ho eslava pels produc- posició fins que hagin acabat
ata rae que voldria ter establir a
;it d'abre, un veritable reglament tes dels boscos de Thorn.-lia- els treballs dels ComiLes de perits.
vas.
7raciGral.
Tampoc es te eoneixement
que es projecti una entrevista
entre Mac Donald i Poincaré.In ESOS
Hayas.
MAC DONALD AN IRA A PARIS
PEL MAIG
Londres, 8. - El viatge de
Mac Donald a Paris, del qual
Tel. 5165 A
ei Vera-ara, 5
es ve parlant, es realitzarà el
mes de maig, després de les
e/leecions franceses-Hayas.
EL
DISC,URS DE MINISTRE DE
A LA BAST
L'INTERIOR ALEMANY
Hamburg., 6. - El ministre
de l'Interior senyor Jarres ha
TOTES
FORTUNES
pronunciat un diseurs expressant el desig del Reich d'arriUNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
bar a un acord econòmic amb
EN AQUESTA FORMA
França. l'arena - ha dit - el
dur sacrifici que sigui necessaNO ESPEREU
V W, vEuUl - LA
12 MESOS TERMINI - ORMA ri per?, a condició que es restableixi el "statu quo".
Jarres ha afegit que tal acord
no podrà ésser factible mes que
per mitjà de negociacions directes dels dos Governs i no
per negociacions entre particuBANQUERS
lars.-Havas.
EL RENDIMENT DE LES 0AAULA DELS ESTUD1S, 13, 1 BUNSUCCES, I
I1ANTIES A T. ARCHR
París, 6-El "Matin" estaVALORS - CUPONS - GIRS - CANVI
bleix aui el següent quede° relatiu al rendiment de les garanties de la nube:
L'Administració franco-belga
de ferrocarrils produeix un benefici diari de cine rents mil
frenes, mal grat no esser les tarifes vigents inferiors en una
recital a les que regeixen en
1. m:wat 15 de febrer
VAlemanya no ocupada i trobarse restablert el tràfec solament
De la casa de älise. en una tercera part de la xarxe.
La produecid de les mines, en
ii i
r,ehed 41. Dimarts,
anument continn. s'elevà ditrant
rviertges
Balmes, 90, pral., primera.
la darrera setmana de desembre
Londres, 6.-La Comissió Agricola del partit laborista ha emès un
rapport en el qual s'aconsella vivament la nacionalització de les terres,
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DECLARACIONS DE LLOYD
GEORGE SOBRE EL TRACTAT
Londres, 6.-El "Evening Standird"
publica unes declaracions fetes pel
senyor Lloyd George al periòdic "New
York World", en les guate el primer
ministre anales (*clara que s'havia
oposat a les cläusuks del Tractat de
Versalles, per les guata s'estipula que
els aliats ocuparien Rheuktia durant
quinte anys, per estimar que els franceses, un cop l'haguessin ocupas, no
l'evacuarien mai mi.
El senyor Lloyd George afegeix:
Durant les negociacions de la pau
vaig ésser cridat a Londres amb urgencia i en tornar em vaig assabentar que el senyor Wilson havia cedit
a les indicacions del senyor Ciernenceau, i els francesas adquiriren aix1
el dret d'ocupar Rhenänia.
Després diu que els senyors Oemenceau i Wilson signaren també un
pace secret respecte aquest particular.
-Hayas.

DE FRANCA
A LA CAMBRA DELS
DIPUTATS -:- ELS PROJECTES FISCALS -:- EL
GOVERN PRESE1TA
LA QÜESTIO DE CONFIANÇA -:- MIL MILIONS D'ECONOMIES
París, 6.-Final de la sessió d'ahir
a la Cambra.
Represa le sessió, continua el seu
discurs el senyor Poincaré, després
de la qual cosa la Cambra vota, per
335 vots contra 18, l'acabament de la

discussió.
Es discuteix tot seguit l'article
primer del projecte que representa
economies per valor de mil milions
en el pressupost de 1924, i en el qual
s'autoritza el Govern per adoptar per
decret totes les mesures i reformes
administratives necessáries per realitzar les esmentades economies.
Davant ravançat de l'hora, el senyor Poincaré proposa que es reprengui la sessió avui al matí, acordant-se així, per 325 vota contra 218.

-Hayas.
LA CAMBRA APRONTA EL PRIMER PARAGRAF DE L'ARTICLE PRIMER DELS PROJECTES FISCALS
París, 6.-La Cambra ha aprovat
per unanimitat de 52t votants el paràgraf primer dels projectes fiscals,
el qual paràgraf preveu mil milions
d'economies corn a mínim sobre
les despenes de 1924.
Han estat rebutjades, per gran
majoria de vota, diverses esmenes

presentades pels diputats comunistes.-Havas.

di. Així s'havien trobat amb s'arraulia encara en el seu nom bella besada-pera) això va esPaulo, mentre ell divagava, ru- veritable, i ell l'acompanyä fins ser molt de ternps despees.
miant pensaments musicals i a casa, cinquanta passes Iluny
A casa la modista parlaven
somnis de joventut i de gleria de la porta. Ella no volia que en ven baisa, darrera les cap--una d'aquelles tardes felices ningú, i ell ruenys que ningú,
(1S de carteó i els munts de
que com menys Ii pesaven l'es- pogués veure en quitt castell flore i de cintes escampats sotórnac. i l'armilla, mes lleuger de trenta lires al mes vivien els bre fa gran tenla de treball,
se sentia per pujar cap als nú- pares de la Princesa.
del nou enamorat de la Prinvols 1 les estrelles.
Aixf van passar dues o tres cesa, i reien molt d-aquell alset
manes.
Paolo
l'esperava
a
tre", que duia un abriguet "que
Li va plaure de seguir les
fantasmes alegres que tenia al la Galeria, cap al correr de Sil- semblava el de la misericòrdia
pensament, en aquella graciosa vio Pellico, arraulit en el seu de Déu", i no regalava mai un
personeta que caminava esvel- trist abete d'istiu que el vent tros de vestit a la seva noieta.
ta al seu davant, recollint-se el de gener Ii encastava a les ca- La Princesa feia com si no en.
vestidet gris quan havia de bel- rnes; ella arribava de presea, de tengues, alo ya l'espatlla, i es
de G. Verga :ar la voravia amb la punta de pressa, amb el maneguf a la posava a la feina, silenciosa i
res orves botes un xic enfan- cara vermella de fred, posava el altiva.
gades. D'aquella mateixa ma- brin sota el dell, i es divertien
El pobre gran artista en bolnera la va tornar a veure dues comptant les pedrea, caminant quers- Ii havia parlat tant de
a
poc
a
por,
amb
dos
o
tres
Quan Pardo arribà a Milà o tres vegades, i van acabar
la glòria futura i de totes les
a seva música sota el tirar; trobant-se de costat. Ella es- graus de fred: Paolo, sovint, altres bailes coses que havien
•bia
-a agiten termas que cada dia CIMA a riure a les primeres,pa- xerrava de fugues i de canons, i de fer l'acompanyament de ma'tia Cl so) per ell, i totes les raules d'ell; reia sempre, cada la noia Ii pregava d'explicar-li dona glbria, que ella no podia
'le s eren boniques - havia rop que el trobava, i passava "fa cosa" en milanès.-El pri- acusar-lo d'haver-se fet passar
Geat la P rincesa: les noies de de Ilarg. Si llagues consentit, el mer cop que va pujar a la seva per un prfncep rus o per un
,b4t1 8:1 li donaven aquest ti- primer cop, ja no l'hauria cer- cambreta, en el quart pis, i
baró aleiliä.-Una vegada li va
'laPer tal com tenia una ca- cada mai mes. Finalment, uns va sentir tocar el piano, una voler regalar un anellet, un
g
de
d'aquelles
romances
Reyes
senzill cerclet d'or on hi havia
i les mans delicades; nit que plovia - en aquell
94 eatil
s
Ile obre tot, perquè era or- temps, Pardo encara tenia un les quals tant Ii havia parlat, encestada una mitja perla talseta, i a la tarda, (luan le
paraigües-es troparen de bra- comeneä a comprendre, encara sa-era a primera de mes, ales:.
ee cornpanyes s'escampaven9 cet, pel carrer que començava boirosament; mentre miraa va hores.-Ella ea va tornar verr la eleria com un vol de de fer-se desert. Li (ligué que l'entorn, entre curiosa i espan- mella I va regraoier-lo oommo.
l a, pr eferia d'anar - se'n Lo_ es deia la Princesa, car, com tada, va sentir com se Ii humi. ea. Per primer tusa II n tabeili fine a la
Porta Garibed" e'esclen eovint, el seu pudor teraven ele glte. t U vi ter una tenrer lea mane ame forea. y ePUBLICITAT
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a 238.000 tones de combustible,
i la darrera setmana de gener a
292.000 tones.
Franela pot comptar amb un
mfnim de lliuraments mensuats
de 700.000 tones, 1 le8 altres naojotas amb aquestes quantitats:
Itàlia. 420.000; 0.13elgtea.
Milla, 420 mil; Bélgica, 400
mil. iLuxemburg. 200 mil.
• El rendiment anual representa, en milions de frenes: ferrocarrils. 400; carta& 800; kohlensteur, 380; impostos diversos. 700.
En total. 2 .250 milions de
fra nes
ELS METAL-LURGICS REFRENEN EL TREBALL
Dusseldorf, 6.-Ha terminal la vagaHdaevarns.e tallúrgics. Segueixen en va_
ga els minaires de lignit de Colònia.
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la lid de
Londres, 6.-Comuniquen de Washington al representant de l'Agència Reuter que l'Ambaixada alemanya no ha hissat la bandera a mig
pal amb motiu de la mort de leapresident Wilson, allegant que en
l'actualitat NVilson no era mis que
un simple ciutadä. Aquest fet ha es
tat 11/0/1 Comentat, sobre tot davant
el procedir contrari de les altres Ambabrades.-Havas.
UNA MINA INUNDADA
ao MINNAIRES EN PERILL
Duente (Minnesota, EE. UU.), 6.
-A conseqüenCia d'en esfondrament, les aigües d'un Rae han lavadit una mina de manganès. Es tem
per la vida de 40 minaires. - Hayas.
QUARANTA DOS MINAIRES
MORTS
Grosby, 6. (Mineseta. Estats Units).
-A consetniencia d'una inundació produida per haver-se trencat un mur de
contenció d'un pantà pròxim, han resulta; en una mina de manganès
marta 42 minaires dels evi que hi treballaven.-Havas.
LA QUESTIO DE CONFIANÇA
Parte, 6. - Cambra dele di.
putats. - Continua la diseno'Bid sobre els projeotes firmas.
El senyor Ilerriot propdsa
que es desglossi ed segon paràgraf de larticle primer del projede relatiu als decrets-lleis.
El president del Consell, senyor Poincaré, rebutja en absolut que es desglossi i planteja la qüestió de confiança.
En votació nominal la Cambra, d'acord amb el criteri exposat pel senyor Poincaré, rebutja el proposat poi senyor
Herriot per 253 vota contar 16.
-Hayas.
L'ESTAT D'ANATOLE FRANCE
L'INTERES DE RAMSAY
MACDONALD
Paris, 6. - El metge que assi.telx a Anatole France ha declarat que l'estat de salut de
l'illustre literal no era alarmant
i que el seu estat de feblesa
provenia de no haver anat
aquest any, com era el seu costum, al Mis/die a descansar.
Anatole France ha rebut una
Oletra molt afectuosa de !Water
Ramsay Macdonald interessantse per la seva salut.-Havae..
LA QUESTIO DE TANGER
ELS PLENIPOTENCIARIS ESPANYOLS ARRIBEN A PARIS
París, 6.-Han arribat els dos plenipotenciaria espanyols per signar
l'Estatut de Tänger.

Londres. 6. - Al "Daily lían" li
comuniquen de Riga que diverses divisions s'han insunreccionat i ea disposen a marear sobre Mescou, on els
Soviets eran concentrant tropes tärtarea-Hayas.
TXITXERIN LAMENTA EL RECONEIXEMENT A MITGES DEL
GOVERN DELS SOVIETS PER
PART D'ANGLATERRA
Londres. 6. - El comissari rus d'Afers estrangers, senyor Driurerin, ha
declara: al corresponal del "Manees
ter Guardian" a aloscou que l'havia
disgustat que el reoaneixemear deis
Soviets per part d'Anglaterra no llag ues estat tan comp.et i frene cota era
d'esperar. Ha afegit que les relacions
normals no balice estar encara plenament res:ablertes. Insistí el senyor
Txitxerin ta preguntar-se a qué pugui
Esser degut l'absència d'un reconeixemera pie per part del Govern laborista i per que no podia Afasia enviar
immediatament un ambaixador prop del
Govern anglis.-Havas.
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! l ibres 1 Revistes en1'
totes Ie Ilenges llatines
Gran stock (e nover . es f
it, lianes a

Ptrs. 1 975 volee: I
ria no va voler acceptar el present: potser havia endevinat

guantes pravacions costarle la
pobre bagatella al Verdi de l'esdevenidor, i això que n'liavia
acceptat força mes criminal
altre", sense tants escrtiptels i
Milite sense tant d'agraïment.

Després, per fer huno' al sota
amant, va fer greus despeses;
prengué fiat un vestit al Col,
duelo; comprà una mantellina
de vint lires en el Corso de Porta Jicinese, i Mieses de vidte
que es venien a la Galeria Vaha. "L'altre" Ii havia inspirat
nreesmilat de cCr el gust i
Paolo no Ito ett.
les
bia, ell; tampoc no sabia que
s'hagués
endeutat, i Ii deia:
- Que ele bonica. així! Ella
fruta de sentir-ho, era feli per primer cop, de no delire
rets de la seva beutat al sets
amant.
El diumenge, quan feia bon
temps, anaven a passeig rnds
enllà de la relig a duaners, o al
Itera dele bestions, a la Isola
Bella O a hola Bella, en una
d'aquellos illes de terca terma ofegades per la pole. L'en
ele dies de les 'folleo despees.:

bat, que guau era l'ira de pagar el tant per cap, la Princesa

achica ;iris

Parte, 6.-- A la "Xicago Tribune" II comuniquen d'Atenes,
amb tota mena de reserves, que
a Montenegro ha Ungut lloc
una collisid entre montenegrine
i serbia &meta que es compten dos cents serbia 1 tres cents
montenegrins morts.-Hasas.
RUSSIA ACCEPTA ESSER RE,
PRESENTADA A LA COMISSIO
NAVAL DE LA SOCIETAT DE
LES NACIONS
Ginebra. 6.-Ticaxerin ha fet saber
a la Secretaria de la Societat de les
Nacions que Rama eccema la inritació que se li ha fet per tal que sigui representada a la reunió de la
Comissió naval de la Societat de les
Nacions, reunió que se celebrarà a
Roma el dia 14 del corran amb l'objecte de Preparar les bases d'un coaveni per a l'aplicaci6 deis acere', naval' de Washington.-HaTaL

Notes d'Esports
FUTIOL
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Havent-se acabat ,diumenge passat
so volta en el
els >ardes de lana
Grup A, diumesige que ve es començaran a jugar en que s'hagueren de
suspendre a causa del mal temps, i que
cerresponen a la primera data del
campionat.
En canvi en el Grup B es jugaran
els partits de ba darrera data, cae com
ja saben els nostres lectora, aquest
grup començà una Setmana mis tard.
i per aquest motiu s'ha vingut cele-

brant els encontres sense interrpcid.
LA COPA D'ANGLATERRA
En el segon round de la famosa competició s'ha registrat
una severa desfeta per a l'equip
amateur Gorinthians, l'únic que
participase a la prova. El West
Bromwich sorti fàcilment vencedor per 5 a 0.
En els altres partits hom registra lambe un sonallds resultat per a l'Eserton (la visita de4l

qual s'anuncia per a molt aviat)
batut per Brighton per 5 a 2.
El Bolton sucumbf davant Liverpool per 4 a I, el Blackpol
amb el Sonthampton per 3 a i
i l'Arsenal també As vençut pel
Cardiff per 1 a 0.
De 14 partits jugats, set acabaren amb empat.
OBITUARI
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A l'avançada edat de 72 anys ha
mort En Pere Malet, pare politic
del nostre rompan), En Francesc
Canto Arroyo, pel qual motiu palesem a lande i a llar familia el nos-

tre més sentit condol

RthrtTev
UN ALTRE ENCONTRE INTERNACIONAL
Se'ns diu que probablement el vinent mes de març ens visitan ä abra
vegada el Lalande Olimpique de Toulouse, ja conegut dels nostres aficionats, arnb els partits que feren contra
la U. E Samboiana i una Selecció
Catalana als tina% de la temporada
pateada.
El Club orgnitzador d'aquest partit
es el C. D Espanyol, que tan brillant
actuació porta. en el poc temps que
actuà en rugby, i en cas de fer - se el
partit es fach al seu terreny.
Tenirn, dones, en preparació un altre purtit internacional, a mis del
que es farä diumenge contra una divisió de l'esquadra anginas de la Mediterrània, i per al que regna gran

expectaci6.
es penedia de les follies tetes
durant la jornada, se sentia estrènyer el cor, i anava a posar..
se de colzes a la finestra que
donava a l'hort. EN venia a tro-

bar-la, se li acostava, espatlla
contra espatIla, i allà amb els
ullls fits en aquell quadret de
verdura, mentre el sol es po.,
nia darrera l'Aro del Senil:done, sentien una gran i matencónica dolcesa. Quan plovia te.
nien altres passatemps: m'avén
en autämnibus de la Porta Nova a la Poeta Jrainese, i de la

Porta Jicinerie a la Porta Vittoria; gastaven trenta sous i
anaven dues boros en colza,
com senyors. La Princesa riyaya randes i Iligava flore de
vel en tiges de limitó, durant sis
¿fea, pensant en aquella teta
del diumenge; sovint, cl ;ni nya no menjava el dia abans o
el dia després.
Van pasear ale( l'hivern i
l'Istiu, jugant a l'amor com &do
infanta jugue_n a la guerra o a
la procesad. Ella no li donava
sind abre, 1 l'enamorat se bel-

tia mases pobre per losar demanar res uds. No reas maya.
dla Peetiroava 'de veme : pa«) havia plorat mases, per

CURSA DE QUATRE MORES A
L'AMERICANA
La Unió Esporteas de Sana, organitzadora d'apesta cursa, ha rebut iias
avui les inscripcions següents:
Caryi-Segales, Hewitson-Tresserres III, Pedro Sant-Torres, José SudBuhigas (de Manresa), Escrich-Ser-

ranO.

Ultra aquests equips, sembla que han
dcmostrat interés per prendre part els
enlaten formats per Torrell-Figueron,
de Retas, el primer, campió de Tarragona; Moreno-Gil, de Vi.larreai;

Arimon-Margalef, i Casas-Regolt.
L'animada per aquesta cursa es extraordinaria ckgut al valuós lot de corredors que hi prenen part i per
isser malta els que en aquest dia taran
llur debut a la pista de Sans, entre els
quals hi ha Segaes, Tresserras III,
Serrano, Sant (J.). Bohigas (de Mararesa), Margalef, Arimoa, Torres i

altres.

Tot is preveure que el nou velddrom
de la Unió Esporava ale Sans es veati diumenge que ve força concurregut.
BOXA
A SANT VICENS DELS HORTS
Diumenge passat se celebra a Sant
Vicens dels Horts una cursa ciclista sobre el següent recorregut: Sant
Vicens, Sant Boi, Camella, Molina
de Rei, Sant Vicens dues vegades,
fent un total de 38 mailennetres.
La classificació queda com segueix: Primer, V. Sunyol, en una
hora, 23 minuts i 3o segons; segon.
Fach; tercer, Ribera; quart, Candevila; cisqué, E. Sunyol; sise, Rusinés; setè, Llorens.
En Sunyol guanyà la copa dels infantas, cobrint els 19 quilómetres
una hora i 23 minuts.
L'organització va ésser espléndida.

Jabón en copos::
lana y tejidos

LX

Cuando sus vestidos
sean demasiado ddicados para confiarlos
a la lavandera. lave-

los.V. misma co
LUX

LUX NO ESTROPEA MUNA ~ea SEDA
The apanith Trading Co. Illadinaoall,

culpa d'aquell altre", i ara ee.
creia haver portal seny. Ni tan
sola sospitava que "desprtis
d'aquel' altre", ara que l'estimava de verdete el no Ranearse-li als bravos era rúnica prova d'amor que ed seu instint delicat Ii suggeria: pobra nota!

Vingué l'octubre; 011 sentia

la gran nielareonia de la tar-

dor, i Ii havia proposat d'anar
al eamp, al Hac. Van aprofitar
un dia que el pare d'elnla era
absent per fer una feicia, tina
fugida grossa que va roatar cinquanta tires, i van anar a Como tot un dia. Quan van esser
a l'hostal, l'hostaler els pregunte si se'n tornaven amb el
tren de la larda; Paolo, durant,
el viatge, havia pregunta( a la
Princesa com s'ho furia si llagues de pesiar la nit fora de
casa; eits Ii havia respost, riera:
-Diré, que he passat la mt a
la botiga, amb un treball urgent.-Ara, el noi esguardava,
encongii, l'hostaler i ella, i
gosava dir res. Ella ababa el
cap i digué que se'n tornaven
Penderstä;,quan va:1.h~ cola

embucha det brap- '4bil eta
van «Izar ter.
•
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sERVEL Mt.TEORÚLOCTIC E CA'VALUN A
Cooperatives de construcoid 1
professors, tecnies i seeretarts de Cooperatives de °edil 1 d'asDia • 5 fobrer cie )924
administratius, actuaut de .se- segurances, la qual es farà .a
s. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA
GENERAL
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LES VUIT DEL . MATE (Observado»
DL MATL (Otaervacions d'Europa,
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•
i Buigas. ,
Xarxa 'teten:mieles Catalana, cornunicatea por
Antón, en la Vord d'Africall'Atlintie, raLades per telegrafia sen- Ccmititult et Consell, el se- 'pe! senyor balas
fila):
tir
.MANIqual
estä
representat
el
minis.
.PRESIDENCIAL
nyor Sala maní/milis el sen pro, i..‘,AVANT•DESPATX
Persisteixen les g laçades a tot Catalanya,
El bon temps dels darrers dies va Ikerdent imteri del Treball, - Comete i Intemperatures molt baixes (8 graus sota zero a
ELS NOUS pdsit de continuar l'obra cul- dústria,
- rysTAcioNs DEL SENYOR SALA
l'Institut Nacional de portancia, degut a la formació d'un mínim la intural empresa pele seus anteJulia de Vilatorta). — El cel és mig núvol i
fluencia del qual es sentida a l'Europa Central ami>
eessors, eurant que dels selle Previsió, l'Institut de Reformes vente molt forts i pluges en abundäncia. — A EsDIPUTATS TAMBE VOLEE DELEGACIONS
vents forts a la regló Pirenenca. — Hi ha boite,
benifets hn participin tots els Socials. la Secció social de cre- panya el cel és seré i les glaçades gairebé generals.
tot el pla d'Urgell i a la Sagarra.
viuen a terres catalanes i dit maritim dell ministeri de MaLa secretaria particulay del goris ya dir, ha curat que all, que
roncedint. rina, la Federació regional de
President de la Mancomuttitat a Madrid, es ragin preparant. estimen Catalunya,
Cooperativei. catalanes, la Unid
rapeeialment. a l'ensenyanau
canviat totalment d'especie 'niegue. quan hi vagin, puguin
mitjans porque els da Cooperatives del Nord d'EsYA
d'un quant temps ençà. No es tornee amb coses Pone:tetes.
panya, el Comith eatalis pro-.
tj h
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A. propbeit d'això. el senyer elimines aplicats i ineelligent
que s'hi liagin fet modifieacione
taant, Sindicals Agrieoles
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'
trenseendentale. Em . a. del per- Sala va fer difeeents conside- que millorin les nostres
Calblies i Caixes rueals d'estal.edinal, tot roman igual. Fin; el racione, sobre les relaciofle. en- triete.
vi i preetec. lles Cooperativee
Mancomunilal.
retrat del primer president, En tre l'Estat i la
militars.
les
Cooperatives
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Jeans de premsa senyor Garete dia. Afirmà que ell i ele nous dote
rA
ele alumnes trobin en acabar Sanitat.
rece. redactor de "El Progrese; dipnlate es proposen de remou- Hure eatudis ample camp on
Expressió la Marítima TerARIUGONA,
eleró no s5n aquests els canvis re obstacles i encarrilar lee ro-a exercir Pule: activitats, eonei- restre i Marítima de Barcelona
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Catalunya i a Espanya.
El canvi consisteix en
fet que hagin sortit dels seus
Manifestit que durant l'esta-- la convivencia de les nitres coMonna
anal afluencia de visites. No és
tallers els materiale de tracció
2spanyoles f que. ens
marques
del ferrocarril de Lleyda a Bafa realitat la secretaria del pre- da a Balaguer havia panal amb
Higa espiritualment amh les
general
Virce,
sot-secretari
eident el que ha canviat. és el el
puixants nacions americaneee en llaguen, reseentment inaugural,
seu avant-despatx. Abans rara- de Femen!. dele Mimbrosos exde l'atmósfera lliure T: lea ?del matt):
les guate hern de pensar sem- que pugui competir amb els 1111,3
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Madrid i que
mimetre humit: 4, 7' 2, 5'8. — Humitat (centessinies de saturació): 73, 33, 62. — Direcció del vent:
-4alqueig agilissim i le la mitqui- fleatit Ii per!! 3
fica de carreteres, camine i
el eenyor Sala, d'acord amb el
WNW., NW'., \V. — Velocitat del vent en metres per segon: 1, 1, 3. — Estas del cel: quasi tapat,
d'escriure de l'amic Cacee, els fi-11. i' eurenr.
pont e per realittar pel sistema
Comen,
que
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una
n'hi
na SM pot donar un pas. Els Entre aqueete expedients
d'adminietració, e si ho treu
nto.:016e, quasi seré'. — Classe de núvols: strats-cúmills, cirrus; fracto-cúmuls, cirrus; cirros.
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La
ei'•tieitant3 canvien impreseione ha alguns de carreteree.
Temperatures extremes a l'ombra
més convenient. en vista del reintegren
el
perenne,
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niebre les coses que paseen. i militud del tema va dur el ce
Mixima: 13'6. — Mínima: 44. — Mínima arran de terna: 2'6. — Oteillació termornètrica: 82. —
sultat negatiu de les dues subSME% dietes i
administratiu,
l'Estamunt els grups que es ter- nyor Sala va explicar que
Temperatura muja: E's. — Precipitació aiguosa, des de tes 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
gratificacions que reben per bastes que s'han celebrat per
iben hi plana el mes pur espe- tat subvenciona amb un 25 per qualseved coneepte, dala i for- retieter els preus del pressupost
dia de la data: n'a milímetres. — Recorregut del vent en igual temps: 67 quilennetres. — Observa
la
pedra
picada
els
cacines particulars: boira al mati.
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Varen aprovar - s e unes pro- pont sobre el Nuera PallaBarcelona.
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—
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Stil, hospicis, orielinats i s
----eeee"."-ee.
Intervienen') general. — Estat
postes urgente, i es va conve- recia a Anille i d'arranjament
d'higiene.
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El president de la Comissiciesparä — als bolle oficie parlamen- nir de celebrar almenys dues (roe seria.
l'arbitri sobre autouibbils ensessions cada mes."
nyola ha pregat també a rala*
del pressupost de tre els enes 1922-23 i 1923-24,
tms no van a demanar res. taris del senyor Sala cap a
Aprovació
CONSELL PERMANENT
que l'Ajuntament se serveixi acorar
LA JUNTA DEL GREMI
eSo els porta al Pelan de la Ge- l'any 1901.
les obres d'administració, ad- mesos d'alaril a gener, tots dos
una quantitat amb què fer Ermita
Va lliurar-se a la premsa la dicional all projeete reforma!,
inclosos segons tolals de pee'
Ineralitat cap egeisme ni cap Amb motiu ti • haver vist el
D'AMOS DE CAFES VISITA
les despeses, «mi ho ha fet l'Este
lilerés local. Van a veure el material ferroviari que s'ha següent nota oficiosa de les re- del eami reina' en construcció seise 5%2.494'21 i 800.308'18.
L'ALCALDE
espanyol i es proposen fer-ho no.
eeknyor Sala per felieitar-lo i inaugural a Llryda. el senyor unions del .Censell permanent rl'Onix a Castellfullit de la Ra- respectivament. amb una acr. :apAcompanyada del regidor senyor titut de Reformes Sonde, el Nado
Sala va tenir paraules de Ibandele dies 5 i 6:
lació ni:1.Hr fine a la data en
a, i tulla de dalles fi-mamenenear oferir-se-ei. V
y
Vila Teixidó ha visitar l'alcalde la
ea per a la indústria del país.
"Despatx oficial del Consell. t a le.
.
el (Jarree dele eementats caer' Junta del Gremi d'amos de cafés de nal de Previsió, els pòsits i aloa
•
organitzacions.
Durant la conversa el senyer —Reincidí presidencial dele ac-.ir
scei1 rritiii.4•5 a
ces, de 2:V7.813.117 pessetes
Designació del dipulat senyor
primera i restaurante, per doldre's de
Les adhesions, pel que fa a Cata
Sala es va referir a algunes tes als que ha mistela la Man- Sanfeliu per assistir al emir.eeee.at.
fexcessia
nombre
de
mutes
que,
per
de
la
Manlanya, s'han de trametre al Comiti
comunitat amb motiu de la neixement, 1, en ol sell cae, reEls periodietes -el senyor Sa- inetitucions culturale
tollerancia
o
acords
d'anteriors
AjunCatalà Pro-Gant, carrer Aurora, 11
ta té l'amabilitat de no fer-los eomunitat que usdefruiten d'u- inauguració del ferrocarril de repele provisional. dele treballe
taments, es permet que colloquin a bis, d'aquesta ciutat.
esperar. També aquí hi ha na autonomia que, segons ell, Lleyda a Halaguen 1 de la cen- de construcció del pont sobre
DE
CULTURA
les aceres els ataos de quioscs, consPREVENCIONS
eanvis. Els repòrters del Pa- mes que autonomia és anar- tral telefónica automàtica de la riera d Viure, en el cami
tituint, en la majoria dels casos, una
lau eón ara tres o quatre vega- quia. Va afirmar que es posa- Balaguer.
CONTRA EL TIFUS
Mitre
a
la
carretera
de
Mente
de
CONFERENCIA
MEDICA
abusiva
invasió
de
la
via
pública
i
rä ordre a tot.
Flatifienehe. per unanirnitae blaneh a Santa Colonia de (enedes 11143 nombroeos.
La Cernís:de, Central de l'Ajuntadele passeige mis importante.
Ele periodistes li preguntaEn la (terrera SesSiñ
d'En I.luis Sane i Buigas en el ralt.
—Què pot atraure'n tantee
ment en la sena última Junta atol,
al
senyor
Els
visitamts
digueren
noticia
de
la
a
l'Inslitut
de
re
lebrada
si
era
cenia
la
ren
8•
clirree (le secretari del Cnneell.
Apelpvació del pla de con- Medicina Prilcliea va profese Alvarez de la Campa que consideren da que els malalts atacats de tifoidea
/' Mascó
Expressie de la satisfacei6
El sensor Sala rep amb una destliu e ió del se ll Y0de
director amb la qual el Cerdeen aprecia set- varia i arranjament correa- set. la seva anunciada con fe- que aixe, representa Una enorme in- romangueesin a la beneficencia me
càrrec
Te
semLlorens
del
aembilitat exquisida.
ponent a l'oxercici econemic rentia el doctor Es(
nicipal havent foreosarnent dé
justicia económica i una competència
Tau, les tasques de l'enginyer cap
NrinnIs
ere importante maiVlestacions de l'Esenla d'Indústries
traslladats a l'Hospital d'Infeccio
eshils palogènie. ruinosa per a llurs interessos, ja que
per al ma- de la serei6 d'Obres ptibliquee, I923-21 dels ramins
un
nomenament
Prev!
file,
i
el
• per Oferir als repòrters accede_
que conserva la Mancomunitat,
per evitar el contagi i pergue pgutr
eis amos de quioscs tornes paguen
sindrbmie del nimia ehstric.
de
noticies.
No
es
fa
meteix
lloc
del
senyor
Ramonecla.
En
Frederic
Tunde
al
qual
pertanyents al; rontractes re- analitzar els diferente metí-eles un cánon que tenen assenyalat, i en desee degudament atemos. Les iami.
gats
El senyor Sala Va atirm3r s'eneomana l'entleetiment
lebrals entre l'Eetat i lee reSque s'oposin al trasllat s'emula
que ell no sap res ni de la des- delerminate aseumples perquè peeliveç Dipularians provin- terapèutics. médies i quirúrgics. general estan exclosos de pagament lies renuncien als sonore que rein
d
,
Ine
d'abre arhitri.
En
posar
de
manifest
lea
l'un ni del nomena' ragi a Madrid a recaptar la setibiad()
de
cia le I le Barcelona, Girona,
de la beneficeacia municipal ara') Ti'
Heu's aquí el que y a venir a
El senyor alcalde els va pregar que
raciona i eontraindicacia cle
men" de l'altre.
se, ere...queje.
Permite i Tarragena. formulat cada
san presentir' una instancia que serveixi nina excepció de la visita del mete
dir:
un Watts, va Plumee
repòrters varen
diCom
que
els
no
vocals
de
letunenament
node
a tenor do la R. O. di I
Comeneä manifestant que a estranyer - se'n perqué aquella
eeit en i persrmal. del enint -se de base per estudiar assurapte.
ACORDS DE LA COMISSIO
putats.per a la Junta de govern
vembr e de 1922.
la reunió del Ceensell s'havia
d'una manera ben esperial en CAJUNTAMENT DE BARCEdepón directament de la dels estalsliments de beneficenDE FOMENT
Benefirenria
i
Sanitat.
—
Ines un acord. que és el primer Eeerda
la
darrera
part
del
lema.
o
si,
el
senyar
Sala
t
Man e omuni t a
LONA I L'EXPOSICIO INTERLa Comissid de Foment ha ame
pas per a la reorganització de va repetir que ell no havia dis- cia de Tarragona. i designarla Apenvarie del projerle de ron- gui el fet operatori del Metes.
d'En Salvador Roca i Lletjes trarlA per a la ennetruccie d'un
NACIONAL DE GANT
dat aprovar el projecte per tanrg
eerveis ,
La selecta concurrencia va
posat res en aquest sentil ni
Per formar part, arnh el mateix
lateralment el mercat de Mor! Noi
Es deelarh molt satisfet de
pavel le destinat a Dispensari mostrar la seva aprevasie a les
senyor
Alvarez
de
la
L'alcalde,
carheter. de la Junta de Horma) anli-luherrulrí s. a l'hospital de
ccffleixement•
(Sane), i el plec de corche:ene i proles provea d'ateneid en
deIdqué
haidees
exposades
pel
eentevenCampa,
ha
rebut
la
visita
de
l'exdele retabliments de beneficen- Hens.
Sen " T Snla ‘ 3' ai7miadarsupost per treure a subhasta el salda estat objeele durant el sed
denle
seEl
dele reperters, preginntelos cia da Lleyda.
Corta
senyor
Salas
Anton,
diptitat
a
d'expedients d'afillae
materiale destinats a h
-- ,•-'- • -e
via t ee a Llesda.
DE
BARCELONA
UNIVERSITAT
qualitat
de
president
en
qual,
el
Mocee del conseller senyor ment i de reelusia dr demente
es fi " ssin né en una nc"
conservació i reparaciá
Manifestà que el semor Ter- que
l'Expo,
de
que se'ls lliurarh sobre la re.
rectorat
s'ha
rebut,
per
tal
de,
la
Comissi6
Espanyola
-Al
Mari i, intereasant que es remeutdics municipals.
pobres a eärrec de la Maneo- ferme les proves. un nou aparo!1 de ció Internacional tte Galt. de
redes havia informal davant 9rganitzari‘l deis sertatk.
tin a toles les Diputacions. semunitat.
- aar fexempció de sub'aaitt
del Consell liebre afers de tesots-diel
radiotelefonia
que
permet
d'escoltar
qual
són
vice-presidents
grins celit manita lotes les pu.kerieullura. — Treballs e feepur continuar les obres de defera
lefone.
NoTEs OFICIOSOS
blicacions de la Manenmunitat.
Wats en el departam e nt d'A- amb gran claredat els torced, i par- rector del ministeri del Treball, sei conteneia de les esllavissades
Per aquesta qüestici i per
peCoc.
de
laments
que
trameten
les
ondes
hectcretari
el
cap
de
la
Secció
e:vienen.
un
ofici
ale
DE
PEDAGOGIA
Adreçar
do
gogricultura des did dia 5
demanar els serveis que l'Estat EL CONSELL
rapa- racid de l'Institut de Reforme s So- terres del Morrot i aprovar el piea
només
cnxufant-lo
amb
governadors
eltissims
senyors
le,s
Reproduine frailuintelit
jecte, pressupost i plans justific
p er fin e a la data, per
vugui delegar sense afectar
receptor i seas: ncc..sitat d'apli- dale, i tresorer el cap de la Secció
vits de les qu'Ore províncies
ralatent, la s egüent nota oficior 1ort3 ti 'a rice . f ru itere. Vitieue rell
-tinsdelrcba.
sobirania i la unitat de la
Social
de
la
Caixa
Centval
del
s.
oterint-Ine
ele
sercar-lo
a
l'orella.
.
ratulani
Snoinl
a
i
eireie
sa que ens ha estat facilitada
Obrlr concurs per als treballi
lu y
p latria, Ya dir el aenyor Sala
Aquest apar(II el anotneuat alt par- dit Maritim del ministeri de Marid'Orientaviii
l'oficina
veis
de
Metería
l'erra
ranipa.
Ramaque cal que el Consell leerme- a lee oficines de la Manenniureparació de la coberta d'un pavellb
lant -L. tul-Mere". Les prov,s es ,I- na, ha soni,..itat el ccmcurs de l'Alan.einal pie aelila al T'atan
&ría. I.ahoralori ile paletee:ea
de l'Hospital d'Infecciosos.
nent es traslladi a Madrid un nital. la qUal. neturalment. ha
de Fí- calde i dr l'Ajuntament per recabar
aval,
a
les
dotze,
a
l'aula
la
tire:entibe
per
si
tener
ran
Paletoda
senyor
inspirada.
pe!
esta'
vegetal.
Laboralori
cap estigni tot ben PeludiA1.
delegals
que lee importains obrea socials eN.IS
als
sica.
a
be
inanifeslar-ho
fi-islilla
de
Sala:
gia
animal.
Un company II va preguntar
— SIn publicat una disposiciä con-, tente a Barcelona concorrin a res' Alije es va reunir. presidit gi,v a rnatine per a la sera ute
aplicada agrícola. i per la
nina aplicada
ei aquest vialge es tara aviat.
minant l'Acadèmia de Bates Lletres mental certalnen.
[Meció.
de
pel
senyor
Sala.
el
Consell
Direeeia.
Sala
va
eonlestar
que
El senyor
per tal que justifiqui la
Cona tpie aquest comprendra, no
Cendiedir una subvenció de
Pedagqpia de la Mancomunitat.
Telafons. — Salutaeinne deis de Barcelona
cona que s'havien d'estudiar
inversió de la subvenció de 23.53f, pes- solament les cooperatives dc consum
moltes coses i per a això ca- primen, posseeeió de linee cär- emon peeseles per a l'Expoeirió senvers alcaldes d'Alfarree. Bisla
Normal
de
Mestres
VISTA DE CAUSES
A
i les de producció industrial i agríbal. Falsel i Cerdeen. amb neo- setes.
lia temps, no podia precisar recs: de rice-president, N'Arte Internacional de Copera! tres
Barcelona la de 625 pessetes del se- cola, a les de construcció, crèdit i
Furt. Davant la Secció tercera
cie del servei
Consum.
ami
fàbriques
i
lade
consellersteidi
Hernärdez.
i
lin
de
la
inatieura
ea
ue
les
peticione
esmentades
q
gon 5ernestre del corrent any vconNde telefona ril aquelles loca- mic. Al Camp /km-ícela cl'Isóna fl,ley- d'assegurances i a les obres socials comparegue Alfons Muñoz Sclana
feosin darf a quinze dice ni un diputats. ele aenyors • irnte de llem'- dc Cooperalives de prode les dites cooperativcs, minó que
dure:de industrial i agrícola de litale.
que cl di: 5 de desenthre de ‚922 5
mes, ni dos, ni quan. Pedo, se- Beit ° 2/1 ( Por,eà Robert.
da), la de 5no pessetes. i a l'Atenct: també les obres socials dels Poders va aprolaiar un paquet de maten

La ova Mancomunitat

tiren a la reunid els coneellere-

o
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CL.
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CRONICA

clioNicA JUDIC‘IARI1

Cata% de Sallent la subvenció concedida.

la Benedicció putüllca
MORT EN LA PAU DEL SENYOR MI. 7 DE RIMA,

Confolat amb es Sanis Sagrzments

L'Excel lentissint Sopear
e

91 Anbot

de lobs 1 Feliu

tole de Id Ll oro; de hl, taidluler Crea Creu del Sanl 'apee

La Musica
ELS CONCERTS DE LA
SIMFONICA
LOrquestra Simfänica de Barcelona
anuncia per al diumenge que ve, dia to
del que som el tercer concert de la
seva 13 serie (le matinées liriques popnlars. el qual %lucha lic com
costum. al Teatre Eltiezado. El progiarna compren, ultra cl Minéis "Sspter, de Beethoven. el "Preludi - , "Les
noies-flors" i "Encís de Divendres
Sant" del festival sagrat "Parsifal",
de Wagner. i "L'apremia de bruixet"
fscherzol, del ,modern francés Paul

Ddkas.

( A. C. S.)

administracions de caràcter
públic de la distribució d'aigua, calefacció i illuminació, servcis de desguas, transports i explotació dele
porte, ultra les borses del treball, es
crea rtue l'Ajuntarnent i la ciutat de
Barcelona podrien exercir un
paper a l'Exposició internacional
gantcsa, en la qual serali expositor,
51 paisos.
La crida dels organitzadors es fa
extensiva a serveis municipals, fals
com hospitals, cliniques, sanatoris,
M ana

~poni de cristiana andstat.
EL SEPELI SERA AVUI, DIJOUS, A LES 10 DEL MATI r

Barcelona-Barra, Passeig de la Bonanova, 92

lid condensada

ietes.
El fiscal va demanar per al ere

-cseat dos meso; i tut dia d'arta
ajor.
Incidents.—A les Seccione primen
segona, i a porta tancada e•
celebrar les vistes dune incidena
d'apellació, en diferents causes int
truides pels jutjats de Barcelona

ra 7 CEENniallrin II 17 E ii z Pi I 111 .lammi 1 annno 1 n0
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La seva vídua, filio, fills politice, nits, germana, germanes politiquee, nebots i parents lote, el consell
(Adminiatració (S. A.) de Cuadras i Prim 1 altrea a les golde el flnat pertanyia, demanen als seus amics una
preaäris en Bldriffi de la seva taima i que vulguin ofrenar a ha seves venerables despulles el darrer paadissint

colorants. dipositat damunt d'ur
mostrador dcl departarnent de fa
turacions a gran velocitat de
taciO de Eranea, valorat ett 15 p
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GOVERN DEL D
1yrx-DIPUTAT

PER SOLSONA, SENTOR EDUARD ALTNOS, SERA D
PER OCUPAR LA SOTSSECRETARIA DEL MINISTERI DEL TRE

La tasca del Directori
A causa de trobar-se una mica int, el general Primo de Rivera
ha despatxat amb el sets-sen d'Estat. No ha despatxat amb
se.
Lles visitat els senyor Basili Al-.
i el ,comte de Canelo per pardel problema dels "foros". El
del Dieectori els ha indicat
convenienc ia d'ajornar aquest
poder-le fer quelcom concret
VISITES AL DIRECTORI
si presidan del Directori aquesta
la tino una nombrosíssima auEntre altres, rebé una Co0 de mendquins que li ¿emananidificar:id de les tarifes dels
pestals; els senyor Oriols i
fabriel i Galan per parlar-li de la
aable vaga deis obrero de les mines
'a Carolina, i Fakalde i diversos
J73 de l'Ajuntament de Sabadell
parlar-li ¿'afees relacionats amb
utacl6 a la Hisenda pública.

que aquell jutge en matee una histeria.
Ningú pot dir que una recomanacid mteva ha servit per donar un
de/4f. Jo no he donat cap loteria ni
cap estanc Només he fet que es doni
a lea vklues de dos ex-ministres i
d'una altra pereenalitat, les guate es

El senyor Eduard Aunós
sots . secretari del Treball
f: arisell del Dizectori coligué re..ata de les set a dos quarts de nou.
sorlir, el general Valleepinesa
del Treball, seHertz Posada, ha presentat /a
rió del seta cartee. dient que ,li
zar a l'estranger per tenir un lloc
1.4i- ofkial a la Societat de Nace Essent tan raonada la dimissió,
ectori l'ha acceptada.
_ designara per substituir-10 al
y Eduard Aunós Perez.
_fi —digué im periodista—, Vexcnat a Corto, secretar; del senyor
El sots-secretari

-Com1.—pregunta el general.
-Que fou secretari d'En Cambieel matase repórter.
-Ah. ah 1

ahir entrà en
Malgrat les peticions
C'indult serà executat

reu g abazo
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la una de la tarda ha
.at inuallada la Germandat de la
ultimant tots els detalls per
osar el reu Rabazo.
dos guatas de tres, diversos gerans de la caritat han sortit pelo
-rers a ¿enrunar almoina pel reu.
A les tres s'ha constituit a l'Au¿urja el tribunal sentenciador. En
r-se la .seutricia al reu, hi fugué
gran emoció. El Rabazo ho es,claparat, pece, serè, diga: "lo
nen tot, però no entenc ¿'aqueo-.
uses". Des d'aleshores, però, el
posat nerviós per moments.
canviar-li els grillons per uns
fluixos. Torna a un altre pres
pr deixat, i com fos que aquest
rtza ni. cli digné: "Això baria de
Després fuma un cigar.
Tda setanta pulsacions.
fe F. ha arreglat l'altar. Els ger- 5 Ce la Caritat l'asisteixen piado. El reu ha besat amb gran
. un escapulari.
Sevilla— A

Del desastre d'Anual
VISTA D'UNA CAUSA
fhesJe del mati, en el Consell
de Guerra i Marina sha vist
neu contra el capita d'enginyers
Antoni Valcarcel pels sucresel juliol de ion.
fruidia i és ponent el general
aU,
processat era agregat al quarter
"al d'Anual. Sense permis, arria fielihla el mateix día de la red
d'Anual.
II fiscal de Melilla li demana, per
la pena de sis mesos 1 ut
presó.
Unir: del dit fiscal, el capita
Valciroel digué que aná, a Mecomplir una ordre verbal del
al Fernández Silvestre, ordre que
stia era anar a la posició
en pulsar pels estables enviar a
mil cavalls per a l'Estat Major.
.itgi que a Intimar no hi trobi
1. i aleshores torne a Anual, on
Ei :roba ningú; ani, llavors,
th Pada no trobant-hi tampoc ningú.
irigi novament a fumar, des d'on
la retirada d'Anual.
la causa, al Cansen Suprema, ha que
erldent de sentencia.
-f
bE MANANT L'INDULT DE
"EL POETA"
Era Comissió d'estudiarais ha estat
h Pr esidencia per gestionar Via1 de "E1 Poeta".
Aluesta :arda presentaran l'oportuestancia en aquest sentir.

Govern diu que
obiecte d'una
difamació

cap del
ha estat

A darrera hora de la tarda el pee- t del Directori ha cridat al sen
P atx
J5 els periodIstes.
ha dit que els 'olla parlar d'un
oce rregut fa tempe, sobre el (Mal
feria Inta !mella ben falsa.
Cert dia,
un sent
116/11.n
ck -mi al ministeri de hi
ere derngna que Bemba favor de determinada Pe
de ir (pul retocada, en cae
u E les
una injusa.

aill4dafer un relame i, nettlESOW
a 0101a, sois 4k al kiip,
d 11% sesee mregeger s
9.164

selver:.

G.

compliment del Teeetat de Veredas,
que sndiä, sense que sena avises d'ala
2ZZ), l'Acta d'Algecires.
Nosaltres podan arribar cara Mara,
sense intermediaria ni valedor', al CmVell , de Berlín i exposar-li el cas dels
milers de famities arruinada per la

trobaven en sana ahuse% comprometa.

maniobra de la desvaloritracie voluntaria i precencebtida del merc.
"No ereiem que hi hagi en cap
me, ni sisquera en l'alemany. paraulat
amb qué es pugui disilpar un deseallament com el que 'sla realitzat amb
una nació amiga: arnb una nació que
ne va. valer acudir a la guerra: ando

He cridat el seta-secretani de Cada i justicia parque es procedeixi
contra el jutge, per haver diftunat el
cap del Govern.
He rellegit el volant i el trobo
una nació qu'e és un gran mercat conmolt bi.
sumidor e productes alemanys; amb
L'" Heraldo de Madrid", el mes
una nadó els porta de la qual estatt
passat, ho explica suposant el tes' a
oberts ah vaixells alemanys que tenen
Bulgaria.
Natiralment - acaba- que aquest Ilur millor negoci en facilitar la %Ola als 7o o So mil etnigrants que
periòdic fiada la seva landó.
es dirigeixen a 1'AI:tiricia
LA SESSIO DE L'AJUNTA- tots els anys
MENT DE MADRID. ELS X0- del Sud.
"De ben segur que si la reclamació
FERS QUE FAN DESGRACIES
e; plantegés, el Govern alemany hacaSETS HA D'ENVIAR A FERFit de reconèixer que paga rabrugació,
NANDO POO
la generositat, laNavallerositat ¿'EsA la sessió de l'Ajuntament s'ha panya arnb dol i desesperació, arub
debatut sobre la .necessitat de fer
ruina i fam."
abaratir la cana.
L'AVANT PROJECTE DE L'INSEl regidor senyor Carnieer ha
TITUT DE CREDIT AGRICOLA
promès resoldre l'assumpte tot sol en
En la darrera reunió celebrada per
quinze dies.
la Junta de Crèdit agrícola fou aproEl senyor Sanz del Rincón demavada la base cinquena de l'ante-prona que els conductors d'automòbils
Din, entre altres coses, que l'Institut
que segueixin envestint els ciutagaudirà de reelarnacions judicials.
dans seis envii a Fernando reo.
La base sisees entaulä un debati
EL BLAT I LA FARINA
quedad aprovada amb modificacions.
A la reunió celebrada ahir per la
Aquesta base parla de la constitució
Comissió de la Junta Provincial de, de la Junta directiva.
Proveiments s'acorta precedir a la
UNA MULTA DE ;sanco PESintervenció de blats i farines a MaSETES
drid, Toledo, Ciudad Real i altres
Sevilla. — A la delegació d'Hisenprovíncies que proveeixen aquesta
da s'ha rebut una disposició de Foplaea.
alear perquè s'executi el fall dictat pel
UNA R. O. SOBRE L'EXPOSICIO Tribunal Suprem condemnant a Miguel
INTERNACIONAL DE GANT
Sandez Dalp al pagarnern d'una mulHa este publicada a la "Gaceta"
ta de 750,000 pessetes per tinenea clanuna Reial ordre que diu el següent:
destina de blat i
caràcter
ofiPrimer. — bue tingui
cial la invitació que 13 fa per a la El problema dels proveiments
concurrencia a l'Exposició internacioAl Govern civil de Madrid han
nal de la Cooperació d'obra social que facilitat aquesta tarda una nota soha de celebrar-se a Gast del 13 de bre el problema dels proveirnents,
juny al 15 de setembre.
fent les següents consideracions resSegen. — Que les Cooperatives i pecte dels diversos punta d'aquesta
institucions socials que mes e menys qüestió.
directament depenguin de l'Estat, la
L'ordi ha augmentat de preu, de"provincia" o el Municipi , es pesin. gut, en part, a l'afany de l'agriculen relació amb la comissió especial tor de cobrir les ¿espeses de cona refecte d'adherir-se amb tota ur- reu i aconseguir el màxim benefici,
gencia a l'Expesició i organitzin los
e» reet, confaburuclen5 1 acapatrameses que donin idea, tant com es raments punibles, que la Junta de
pugui, de l'esforç d'Espanya en la mi- Proveitnents ha rebut ordre de perl'Institut.
jecte
seguir i castigar; s'intervindrä l'arllora moral i material dels seas cinta- ticle en tots els niereats que proveeidass.
xin habitualment a Madrid i proTercer. — Que per les autoritats de posant-se arribar a la taxa i fino a la
tot Espanya es donin les majors fa- incautació si, contra el que s'espera,
cilitas possibles a fi d'assegurar la persistís la resistencia a dur blat als
.
mes brillard concurrencia de l'Espa- mercats.
nya social a rEeposició de Gast i
Determinat el just preu del cereal
principalment per facilitar els trans- i lirnitat a onze pessetes Cenit a inaports, formalitats de duanes, passa- xim per cada Ion quilos el marge de
porto, etc.
molturaeiö, quedara normalitzat el
Quart—Per a tot el que es relacio- problema del pa, inixim atenent-se,
na amb l'esmentada Exposició, que com s'aten, a reglamentar l'expendis'entenguin, les entitats i particulars ció i venda d'aquest producte.
als quals interessi, amb la Comissió
Es refereix la nota susdita al preu
es acial de rExpeeició internacional
de la carn i diu que justifica lang1 .:;eperació i obra secial, ministeri meist de preu del bestiar en els punts
'Treball, Con-ere i Indústria.
d'origen el que ralimentació sigui
LES BONES RELACIONS DE mis cara per rescasaesa d'herbes de
L'EX-KAISER I EN BENAVENTE pastura, que obliga a sostenir-lo amb
Des d'Holanda, l'ex-emperador d'A- piensos.
lemanya ha dirigit un retrat seu, en
E3 refereix la nota als piteas dels
forma de cartera, de la mida 18 per aus i sucres, i per últim, al del pa,
amIr un autógrat a Jacint Bena- sobre el qual i respecte del fundo-'
flammt de les fleques, dicta unes
vente.
Apareix a la fotografa l'ex-Kaiser bases dient:
vestit d'uniforme, quasi de cos sen.
Primer: Que els fabricants de pa
cer.
abans del primer d'abeil vinent s'han
"En aquesta data, 23 de novembre d'associar a base d'una producció
de ton. al gran i modera dramaturg mínima daría de mocho quilos per
espanyol i pensador illustre Jacint cada un d'ells, i han de formar una
Benavente, fidel amic d'Alemanya, Comissió de técnica, industrials i
Guilles."
obres, presidida pel governador, que
En Jacint Benavente es proposa dictaminara sobre les condicions de
marxar a principis de mere a Valen- les fabriques ¡ ¡legues.
cia, invitar per l'Associació d'EstuSegon: A partir de l'abril cl preu
diants catòlics, a prendre part en la del quilo de pa de familia elaborat
festa de Sant Tomas.
arnb brines de primera qualitat
La seva estada a la ciutat llevan- pans de 500 i 1,000 grams, sera el de
tina coincidirà amb l'arribada de la la farina amb 'un marge diferencial
conspanyiaede Dolors Mernbrives, que de 6 cèntims. El repartiment a domiinaugurara a Valencia la nava com- cili es gravan amb un so per cent
panyia, a base de repertori d'En Be- per al pa corrent i un zo per cent
navente.
per al de luxe.
En Benavente donara una altea conEls fabricants queden obligats a
ferencia a l'Ateneu Valencia.
dipositar al Banc o entitat de crèdit
La data en qué se celebrara l'ho- que es determini un n'Islas per cada
quilo de pa corrent que es fabriqui.
menatge que patrocina l'Ajuntament
La nota de referencia acaba amb
de Madrid será' fixada pel Rei, el qual
ha mestrat desigs d'amar-te perso- altres consideracions respecte del
preu 'del pa, dient que aquest varianalment a l'acte.
ra en retad& arnb les alteracions que
Els planys i els projectes de sofreixi
el preu del blat.

"El Imparcial" en la qüestió
dels mares - El J'upareis: insisteix en la seva
campanya sebre els meres, i després
d'alludir amb profusió de dados ab
~optes del Reich Bank i de recollir
apreciacions de La Sensoria Financiera
:mere la "renten mark", fa el.segtient
resum.
Frasea no té de ~test altre andel
que el de cobrar leo terne reptraeinne,
que li tentativa la enea nermatitst
embolia' 1 nivellarien el un prensapest i restaurarien la valor del llene.
Eh Estala Urbe desitjan Irmeee eebri per anermslitaar daapaient

deis Botes beeiliats.

idea 1 falta es treuer en el cae

e
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heiforetit-% se turbo res Bie Date
Wo• tekl,,rer

En Ramon Casanova
Danés
A Canedevenol, i a Tavaneada edat
de go anys, mori abans d'abir el seeyor Ramal Casanova Danés, pare del
:sastre estimat ande l'ex-dipteat de la
litancomunitat senyor Damii Casanova.
La mort del preetigida industrial, tan
estilara i muge a tata la C01111f12
enlabia ei11 iåvi. esmerçat sé* tara
trencen lea tuve activitats, ha catase'
pretenda pego.

Darrera tiora

CITALINIA

DE BARCELONA
UN HOME MORT
Ahir al vespre ion portas a la casa
de socors de la . Ronda de Sant Pere
Francesc Cortina, de einquanta nou
anys, al qual Ii sobrevingui san atac.
Morí al cap de poc.
AGRESSIO
Al carrer de Perecamps. a les
deu d'aquesta nit, uns desconeguts
atracaren a Lluis López Merino, de
vint-i-quatre anys, i a Joan Menacho
Cutavera, de vint.
Foren curats a la casa de socors
del carrer Barbara.
El primer presentara una ferina
incisa punxant a la regió lateral dreta, de pronestic reservat.
El segon una erosita Ileu a la nia.
dreta.
E agressors

SITGEZ,
Tres noticies Els enúaies pertanyents a l'Associació Musical de Sitges han format
una orquestrza la qual es dedicara,.
amb la denominació de "La Prioripal tic Sitges", ha donar balls, sal:dance. concerts, etc.
— Ha marxat a ocupar el sleu 11911
carnee a Vich cl que fou fina ara notari ¿'aquesta ella, senyor Enríe
Garcia.
— Sembla que per dissidències
esdevingudes en el si de la Junta de
l'hospital de Sant Joan ha dimitir el
arree d'administrador el senyor Antoni Brunzet, enearregant-s.e
nament de l'administració el regidor
delegat de l'Ajuntament senyar Marceli Masip.

SABADELL .

gallialgOVIE11.11.13131"1111Elaillaill"..11

Eis Teatre
AL COLISEUM ES PREPARA UN
NOU ESDEVENIMENT
Segueixen els èxits i els encerts en
aquest primer saló de la costra chatat, i una pellicula, després de l'altra.
es conquista la benvolença del públic.
Avni s'estrena "Llustrina barata",
E.rd Benaett.
de la divertida artista
Es nata comedia d'un gust finíssim,
que tenim la completa seguretat que
sera rebuda amb aplaudimcnts: per a
clara s'anuncia rauster \Intima S.
Hart, en una de les seres encertades
creacions dpiques americanes.
Continuant en aquesta forma, no is
d'estranyar que el Coliseum sigui el
saló predilecte de la gent de bon
gust. ja que, a mis a mis d'un bon
espectacle, el públic traba confort i
agradable tracte per part de l'empresa,
que cada día s'esforça mis a complaure la distingidanconcuerincia.

N

MS RELIGIOSES

e

Quaranta horca: Església parroquia( de Sant Josep (Santa Mónica).
— Cort de Maria: Avui es fa la
visita a Nostra Dona de la Font de
la Salut, a Sant Agesti.
— Comunió reparadora: Església del Bonsuccis.
— N'elles en sufra gi de les animes del Purgatori: Tora de les Dolors de Nostra Dona.
CAPELLA EXPIATORIA PER
A LES ANIMES
Demà, divendres, a des quarts de
nou del mati, la Congregació de la
Vetlla Perpetua celebran la mista
mensual de comunió general, amb
platica pel reverend pare Valuad
Pons, francisca.
L'ANIVERSARI DEL DOCTOR
TORRES I BAGES
Amb motiu d'ésser avui l'aniversari de la mart del doctor Torres i
Bages i en sufragi de la seva ánima,
se celebran. diumenge vinent, dia lo,
a les vuit del metí, una missa de cemunió a l'església de Sant Just i
Sant Pastor.
DEL BISBAT
El acetre venerable preist doctor
Guillamet visité lea obres del nou temple parroquial ele Sant Pacii de Sant
Andreu de Palomar.
-A la Secretaria det Cambia i
Govern Vaguea bisbat s'ha rebut un
adiete convocant a oposició per a la
provisió d'un benitet amb claree d'os'.
genista a l'insigne cobee d'Alacant
El armad Es de trota dies. Fineie
el 26 del que »ni.
-out viatleat 11101$411 laciat

El cae del senyor Concerts
El nostre benvolgut coRega el
"Diari de Sabadell". en la seva edició de diumenge, publica una editorial oportuníssima, en la <mal, referint-se al nomenament del senyor
Pulit, diputat governatiu, acabava
amb aquests moto, d'un just sentit:
"L'orientació professional, que pel
que es refereix als oficis que millar
escaiguin ales nostres joveatuts,
avui inaugurem amb tant d'entusiasme, cal que traspassi tots ele indrets
de la costra terna, perqué en el dia
de duna., tambe-per que no?-puguin copsar-ne els seus beneficia els
que aspirin a una representació o a
un carrec públic qualsevol."
Fruit d'aquesta editorial, peró,
una nota aclaratória del mateix diari de Sabadell (nota pel que es veu
pregada) en la qual C3 fa constar
que el senyor Pulit ha entrat a formar part de la Comissió d'Agricultura de la Mancomunitat, si be, pere, aquesta Comissió, ultra (casen
d'Agricultura (co tambe d'Indústria
i Comerç.
ara al nustre confitare sabadellene, no ens dol pas gens haver de
fevaquest additament a la noticies
que dies endarrera donàvem respecte a Vallait senyor Francesc Fulit
í 'llana.
L'Associaciú de Música d'aquesta ciutat es extraordinäriament
pródiga aquest curs en sessions delicioses, que afermen el prestigi que
durant cinc cursos s'ha guanyat d'una manera admirable.
Ara mateix, en un interval de vuit
dies, ens ofereix dues sessions magnifiques: la semana passada un recital de violi per En Francesc Costa;
avui, dimecres, el Cor de cossacs del
Kuban. Aireó sol dernostra d'una manera eficaç la importancia d'aqueixa
institució i la necessitat d'ajudar-la
a desenrotllar-se folgadament.
En el concert Costa hi hagut una
nota molt agradosa i fou la prevensació del pianista, jovenissim, Alexandre 'Uta, que de seguida con<jurel l'admiració del públic amb la
seva manera de coaaberar en la interpretació de la sonata en mi bemol!
hoven, adop. 12 número"», de Beet
miració que es ¡fu definitiva en la
sonata en la de Cesar Franck.
En Costa, una cegada mis, i aquesta, vegada mes que raai, s'endugué
l'entusiasme de tot l'auditori. Digné
la *enlata de Beethoven d'una manera impecable, i amb una seguretat extraordinéria. En Costa ea la sonata
de Beethoven bou on ens agradé.
mis de tota la nit La sonata de
!tren& la toci amb aquella fluidesa
de *entre, encomanant la jeia a tot

el

En
aqeat eencert el p6blie
Püblita
l'Aeseeiaei6 tributé una serene*
ovulé a En Toldré, del rosal figure-

féu Costa de l'"Arioso" de Uds,
que el públic potser no copsa prost.
L'Associació de Música, una vegada mas, ha demostrat conèixer
desig dels seus socio, ederidt-los l'avinentesa de poder ovacionar a un
dele seus artistes predilectos, cona
així és En Costa per a Sabadell.

TERRASSA
Detenció
Mort
Excursionisme
Per les autoritata municipal i gotentativa ha estat detingut En Miguel Malelus i Guardia, de va anys,

el qual, en in« interroga; lo declara autor de diversos robatotis comesos en aqueas chitas.
- A la tendra edat de bou saya
ha mort el nen En Uds Puigtie
pez, fill de l'er-director de "El
Die", En Miguel.
El Club Pirenene efectuara
diumenge vinent la següent excursió: Can Cabases, font dele Anulesos, Can Bayona i »es llaves.
Sortida, a lee sie del raid. Tomada amb tren des d'Olesa.
Es vocal En Francesc Marcel.

ELS TEATRES
.•

—

E
Grau Teatre del Liceu

Avui, 4 1 de propietat i abonarnent, a les nou en punt. Penúltima representació de l' ò pera en tres actea, de R. Wagner,
INalkyria. atesta director,
Félix Weingartner, prenent-hi
part ela celebres artistes senyores Hofgrenn, Land i Wi-

Iler. Senyors Schubert, Groenen
i Manotvarda. — Dissabte, última en funció de nit de Eta
coritas

de Hoffmann.

Di-

marts, presentació de la famoJ
ea companyia treeoslovaea,
amb t'estrena a Espanya de l'ò-

La
luíais venuda. Avial . Tristany 1

pera cómica de Smetana,

boleta.

Tertúlia Catalanista
~A

TEATRE GAYOLA

Avui, nit, Rime domé. Es
despatien vals: Capelleria
Hospital, 10 i Rellotgeria
llor, Davallada de la Presó, 8.
2444.1144144444444411•4~

TEATRE POLIORAMA
Oompanyla de Oomeldlee
Avui, dijous, tarda, a les
cine, matinée de moda popular:

LA GOBERNADORA

Nit, a lea deu, moda selecta popular:

LOS BARDO DE D01.

Divenilbs, nit, funci6 de
benefici de

Teatre Català Romea
Telefon 3500 A
Avui, dijous, tarda; a les cinc.
Espectacles per a infante. La
divertidissima obra d'En Folch
i Torres La marqueseta que no
sap qué té. Preu popular. Nit,
Tertúlia Catalanista.

ROMA JANOT
i JUGAR A CUATE
Denie, nit, Els quatre mies
d'En Rodé, tres hores rialla

continua. Dissabte, tarda i nit,
el formidable èxit de la comedia de gran broma Els Ilustre
ambo d'En Rodé. Diumenge, a
dos quarts de quatre, La mar.
queseta que no sap qué té. A
dos quarts de. sis ESTRENA del
grandiós espectaele en 3 aeles i
9 quadros d'En Folch i Torres

Una 'regada era un pastor... Decoral ttou i trues de Baile
Amigó. Es despatxa na compta-

duria.

JOSEP PORTES
dues estrenes:

La soborna del pijama
i Los estudiantes de «talio
.154e.0 .. 1 .. 5 ..8.
oe4~00414411~041414444,11•04

Gran Teatro Espanyol
SAN116ERE - asnoza
Arta, dbous. tarda, a tes Me.
Entrada 5 butaca UNA pealeta.
Extt Inunens de la Ittetearla temer
1 de vileza,
111AMONETTE11
NO, a tu neu: A more u» la
comedia lostevuesca, en a actea.
LA NUDOSA COMICIO

divendres, tarda:
/ Dems.
LA IllaNrOlta VOL UN 1101

4 NO, estrena del rodeen ea tres
seseo, d'itennegütn 1 Veber,
duecid catalana de ¡Stuart matas
dlo qUe tea ret MINA.
Jo
eee.1:-Ire...r..e•re4-4444•Ce011511119011

Teatre Catan Roitea

••44•44444444~4~~

TEATRE TIVOLI
• TOURNEE'
Frederic Caballé

Diumenge, dia 10, a ¿esa
quarts de sis tarda. Estrena de
la rondalla en tres actea i
quadros, d'En Josep Marta
Folch i Torres,

Gran companyia de serenela i opereta, primer actor 1
director

UNA VIRADA ERA UN
PRETOR...

Ramon Pela

Titels deis quadros: 1, Perdut
al boso Els Tres Censen': a
El rabadar plomen III, Ed eaqador eaeat o l'enginy val rafe
que la forra; IV, Junta de Metges "Malum Signum"; V, Prin-

Avul, dijo», tarda, a les
cine, butaca, dues pesantes

BENANION
Nit, a les deu:

PEPE EL SERENO
1 represo de

1.011 OALABRESES
per 'Poderle) ()abolid
Dlesebte, nit, t'apostató de
la revista

1111AVIO0 Y NEBRO
.
(retormat)

cesa o pastora; y, El rapte de
l'aliaga; VI, La catàstrofe del
pont; VII, El emiten eneantat;
VIII, La princesa i el pastor;
IN, (»en el gat miela,.. La mer escuda recompensa. Deeerat
non de BatIld i Amigó. Presea-

taeld espléndida.

44.4.444•14/4444~4~

Teatro Ciado

Teatre Novetath.
C,arnival ~imante
Ni. al dia 9 de Mixer, primo

de la ata%
Ea falo.* l'asierras= es pile- rug es, rector de Valuara i Geltrá. n« duo obres al programe, cocee
BALL GOOC
- Aguaos dbe be tose a Barce- especial:wat aplaudida r'Oreci6 al
abestie de qui,
«a' mete ene na- lona al biaba ifUrpdl destet leed BW. Die 11 Cae latbipeatl. pa- -Por al oubili lollbaels tarta,
• Guitart, al qoad va Pide or lArir 19e11110INK Ale *m'Ale., Aran ilislaniatita110111.d.
de (andel.
~me. al ese
A* i reattermaNit ',f . -01i9 • 11114 non," Itaniert 1 rdoi.
r .:tite.asdsk sM& t le
Cremes% Mi- pende Ea Joma VIdaV 11 9111 19011 le
Besa IMNONOW
triadas (has säidest knevini
eles«
'per
Mbnow .00am.
1110,

cfflpenta annutis
116108411~
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Avui,

I.JLUSTRINA BARATA

*
.
*

Bennett 1

' Per Enid

n

a

641

'Matt Moore .

Demit, divendres: William S. Hart en "EL RASTRE DELS BANDOLERS"

un
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Co li seu de *Metate

pellicules. Debut

EL %ave
film de gran •upen/tele; *.sumpte
eommovedor 1 de gran trascenden
cia motel. le grandiesitat de ron.
emites de la dual ha este* rete.
'leguas per tol e/ m6n. Apesta
pellIeula s'este prolectant al meten temps a fle deis principal'
mentes de Benin, ene fin exit
mal super«. lineal el neu Ilarg
metrei e (4,000 metres),
al públie que la projecció comencara e des Quarts do Oil en punt.
Allane s'exhibiran les Cintes El
corredor, de molla broma, I La
~ore de la *Ingente Peral, Ina
comedia de la marca Nordl.k.
NATMAN

THE OLIWAY'S
Sucede de la simpätica bailarina

•ARY ~DEN
Iba* dels eAlebres clowns
RICO i ALEX
Comiat del famosos i ovacionats gimnastes

CONCIA
Formós repertori. Espión.

dida presentaeld.

Demn. divendres, tarda i nit,
grane programes
MAMA CONESA

TEATRE NOU

Dilluns, errata d'onore
MARIA CONE8A
PILAR ALONSO

Gran companyia de sarsuela.
1 directora, Perran Vallejo i Carlee Recua.
Mes tres directora i concertadora, Julii Vivas i Laurel
Primero actora

Saló Catalunya

4vut, dijous, tarda, remi-

ORAN CINEMA Di MODA
reeteblee •gatet 1 trle

tista

.

en

.

1 Monumental - Pedró
Walkyria

El millor saló

Avtii, dijuus. grana estrenes: LLUSTRINA BARATA,

tro do la tapada blusa; Ser do
ley: II grill d. Peetateet La
coopera Rebin. Diumen e, un: La
fortuna fanthetica, III 1 IV episodls; EIS iii. do Pelma.

comedia del PROGRAMA
AJURIA, per Enid Berma( i
Matt :1100m,; QUIN geealdD01.1, itxil do DOBLE ENGANY, per bot Gibson;
NOVETATS UNIVERSAL,
número 98, i EL SENYOR
PATINA, còmica. Divendres, estrena de EL RASTRE DELS BANDOLERS, 1
Han, drama.
per WIlliata

COLISEUM

1

0101100146001401144144144444

Arel, diese, tarda I nit, grima
programes. Le§ petileules Manques
La amper@ Raen 1 do su',
mor mista; novena 1 darren
Jornada de la caletea' pettleula Ele
aeloria do Pule, seseas ia immortal nbra del gran Eugeni Sud;
dime Menee,
se pan& Jornada. Les de
la ee a. •
representant ta part
vea natural, la sen oreta Pesado'.

ItICARD CALVO
Primera aetriu:
»PAR WART!
Un altre primer actor: •
EMILI PORTES
Mili, dijo», tarda, a un

quart de ele. El drama ro.
miente en ilustre jornades,
en ven, de Ranioa de Go.
doy 1 Enrie Lees Mercon,
LA 'MONA
/Id, a un quart d'eme. El
poema dramätie en elite ao.
Si, eit »re, de Pera Caldo.
idn de la Barca, refundidld de Garleg Moor,
LA VIVA SI 111311110

ile de time de le

Argentina

OATZZ . HAANA. Contractos
Reynds.—Tepineria, 35, orlmee.

CONCERTS

Excelsior
Avui. dijous, ii i última jet.ijada do Els misterio de Paris,
segona i última 134t Les dues Ortense, La trena d'or, Jo vull 6s ser artista, Els dos brfens.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

issociació Miisica Canora
Densa, divendres, dia
de febrer, sisù cunee( t,
presentaoid a Barcelona
d'una nut ibilissinut institució coral russa,

.

famós
COR DE 00881108
del Kuban
conspost de' mes de 30

cantaires. anta la direccid de l'eminent mestra
URCE SOKOLOF
ola bandolera, El *Ilota fantasOhres populats russes i
originals dele grans mes
ma, Ele misten!, de Paris, 3 epi
tres d'aquella escota.
sodi. Estrena de la minera jor— AVIS IXIPO,RTANT —
1.e.N44.04•1144•11~114410. nada de les dues brfenes.
aquest
concert /tatuan d'u.
Per
tiiitzar-se les invitacions que
@ MERME 31031131111111111111111113111111113111111111131•111111311111 Irr al sial *non (oren repartidas juntament amb les del
1 que P or t e n data
K U R S A A • 1:47:: "APLI: : quint corlead
11: '""
del 27 de gener, en la qual data
,..
•
•
'savia de venir el Quartet ZimORDUZSTRINA SUS: :-: SALO DE ItZUSIO DZ IAMILIES DIIITINOIDIS
MI
•
mer, de Brusselles. La preseaEll
El tMwoopl pea- •
elnta
d1/0110,
atendido
programa.
Estrena
de
la
divertida
tació d'aquest Quartet queda fig Alai,
o
paHlcules
de
lea
derive
eia
Samuel;
I
Actualiteta
broma,
de molta
ii golpee,muntansio
la roa/mide' comedis Un trae per • IN
xada per al din 29 d'aquest mes
drama (Gran riuinyol
Cer
divendres,
moda
selecta.
•
Denle,
••• doe. erell l del an lnil ;fi nt e ala r te, Ing. do
(concert sete). 1 se circularan
l er ra n, n
té tat Onclualvs). Perprodigo»
• extreerelnari programa d'estrenes: Le vida
us
aoves invitacious.
el popular tutor Garet Hurbes; al eelegeggi
• afilan Viola Darte I ralee
•
per
la
drametlea
VII.
maula
(eltelef
del sueno%
EI
e er molla brolne;
a o6114•4444.~44*****444.•
Ingenua 'Crin clara inflen, I Ardualilida Illauatoot.

e ei

•

1,

111

Avui, dijone. Pamplinas tremoles, Aneu amb oompte amb

g

y

Primer actor:

Diana .

e
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Teatre Comtal 1
Gran Cinema 13olentia

Companyla sedal del
Teatro Espanyol, do Madrid

•44.44.11.4460~044.N4

CORBENTS

Gran

ORQUESTRINA

Es predecible internen% els ales
5 I e del corrent.

pruebe d'una mina. Denle, dlven- f

PNEUS

mireil4+4+0444.11444444.1.44,

celebras el o t a en temer a La
Molina (CerdanYa)•

tires. moda selecta, reunid de l'a .
fisiocracia barcelonesa, estrena de
la segona 1 (terrera »Miela de La
reina Carolina O El pro.* d'una
reina. Avise. reanariehl de Constante Talmadge.

PAU coacar --GLORIAS DEL PUEBLO

DETORTIETES: Vegeu la pellicula
COSCO» iNTENNACIONAL
DE SIII8

r

d c

f q

•

ues numeradas a
AOTA.—De•di, •iv•odrer, e sis a rho, eil despatvoira tra
de.
, per le cesan especial de les sis de di
- ,

5

rigammunumeaumzeimmiammeuzmanummit.
e gozawasmoulaill1.111911111•811111111111111111111111111•11111111111191

RESTAURANT

AISON-DOREE 1

Pla91 de Ondulara, núm. 7

1111111~11 se MIODUCCIO

TeRton 3088 A. .

'' a
ee
ee
tarda e les bes dele
ee
Ilwineei del lleetaireet *tebeos• a
In leal mis depat 1 aristoeritle dik Hm*"
13616 de Te, de cine a vIdt de la tarda
SALO DE EANQUICTS
Senil eepeciel m'Uds de teatro.

'

SDNIOININDI

00.181181 111 renga

«O MS • 11111TIUNSUITS • ealtel .
CARMISOUNI •

~PM

mu ge . mg** ea »cetina

° "
PETITA INDUSTRIA

A

ml

EARCELONA: GIRONA. 112

AUTOMOBILS

I

e

V

deixabla da la professors
aúlla Ose*. Pianista aco m .
panyant, senyoreta

loa Igal
Programes 1 inviteeions:
Ronda'de la Unlversitat, SI

Tatbflott t474 A.

3','

M'Ole

IRME
UNO

aquesta casa es conthe

„Visitant

Coksa Nervi6 II m'eta que acuse anunciar rebatan

«f:r7sOle
s
— r ja—r-a'rati«; a les botigues, per no ésser mitja
cer i no haver-hi gens de luxe. i denles Anee construit a la casa. A
aren mes baix del de cost veritable co venen seients, diversos saltan, ir
mitoris i despatxos. R. domen de Cent, 225, botiga.

L

Rambla Santa Mienta, 7.

EPILEPTICS i NERVIOSOS
NEURASTENICSI
CURAREU RADICALMENT amb

Garatge Bruc, 166.
**444*****44444.04•11.44

CANES 11 LUXE 1

;tova medicaa:b SENSE els inconvenients
DROMUR. ULTIMA PARAULA DE LA CM
CIA. Exists sorprenents en l'histerism e ,
pasmes, migranya, Insomnio I InconUn
nocturna d'orina. Demaneu "B011OSAL”
centres d'especifico i FaiNtleCle (*labor', Princesa, 7.

I INT 1 WillilellIS I Molo. AMIpa gasa swie.Guts. cernir
"de Sant Pau, 311
••••••••••••••••44454~ e

TEATRE ELDORADO

CLINICA
VIES URINÄRIES

Orquesten 8inifbnice
Programa riel ThIP1M1P 001108Pi
BEETHOVEN: Septet en

Veneri,

del Dador eiadod.
Rambla Pla do:tuerta,
flan). 6, prlIflell
ten*. Hospital 1 St. Pite

bemoll, op. 20.
WA(NER: Parolfal. a) " proludi": b) "E l jardi de
'
Klinsor" ("Les notes

impotència

ORADORS1

dtA
Eviteu que al bell
Menee Ilaquegi vostra veu
Protegiu Vostra gola amb

flore"); e) "Ende de

rus constan% de

divendres Sant".
DUKAS: L'aproment de brulxot,
schereo.
Diumenge, 10 de febrer de 1024

TABLETES GASA
refrescants, desinfectants,
sobiraries e s otra 15 TOS
i a(eccitos ..lo la gola.

a les onza del metí
Locaiitats i entrados, magatzem de vendes do Chassaigne
Fre.res, Claris, 43.

SEGELLS DE GOMA
tintes en meI Gravan de totes neta
en ohl entalla t fintes. fia p
Catalanes, 613 tea.
camo. Corta
Iro DITA 1 terne. Tel. 7n il. P.

Especial§ traetaments per
al guarlment elp id de lee

MALALTIES OMITES.

Matrlu, pelt,
bufeta, próstata

Consulta: de O a II la a 11

Economice per a

empleats obrera.

411=MeW

USICa Galas per
bu i Wat. Taoiner!I

RESTAURANTs

PEIITS 111113 GASSIFICI
a

0'50 pessetes les den primeres paraules i a
0'10 per cada una d'excis

DIVERSES

OFERTES DE TREBALL
rtnt-i-els &ny% amb coma.

e de,menta amplia de coMptabl.
E '
jov
Wat brines refereneles, destile Casa.
Estriare : LA PURLICITAT,

•

DIVERSOS —

te.
-

CASA RERE

copia earsticirosiora
eue met.skerivierestest
ved

VIES URINARIES.

MAGNETOS jcr.r.1,712.12

Avui, dijous, a dos quarts
«onza de la nit. Extraordinari
BALL DE MASCARES
orginittat per la Germandat
%L'Alieno de Cambrere, fundadora de la Quinta de Salut "La
Alienta" 1 a boneta de les se.
ves Calme * VslIss I invalk
*ea. Deu Mutis* obsequie,
.4*, que ser* otórgate a les
indicares que més es distingo'.
:e per Bellesa, Real
,rientinat, Ele
tórle,
prenent batalla de
les de neu 1 serpent

M.

VERDES

Bohémia Modernista

sita

115

NOBLES LIQUIOACIO VERITAT

AGENTS:

• igt

te

28

ABORT
iDOLOR

SALA WERNER

Diumenge, 10 do febrer, a
do; quarts de sis tarda. Redita l de' eaneons per la se).
nyore (a

ASS

CONTRA.

Il

li

g

cas.busgEs FRIGORIFIQUE»

El mIllor programa

obae44~~4414~4-'•

Arel, Mons. tres estrenes. eran
esdeventmeni: tletenteL divertida
comedia, grandwa unció del
simpatIc (Muelas atar L an; Nivista g ateé. 1 la eemies
dellUell. barrer Me de la primera
jornada de La reina Carolina o Ei

▪
•

C
.a

G

PER. A FABRIQUES De,

TELEPON 3855 A.

*vid, dijous, estrenes: La fortuna
fantistica, I I 112p15oilia; L'espec-

—CINEMES

Eive

I DOSA FRABOIIIQUITA
OIL debut de l'eminent ar-

COLISEUM

effl4~9444+10444•444~

sssusssasssassuiussssss

Direeci6 escénica, Leopold Gil.

cantarà per primera vegada en funció de tarda:

1441404444+1444144.01441....
4444•444444****441444144*
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Aviat,

U

ESCHER VVYSS Y C.": ZURICH

o

11101Mrrrerri•Nr

•••••••••~44444444.000

artista
MARIA

MAQUINARIA FRIGORIFICA

MAQUINA-1 11 AL PICR
ALITO F RIGOR 1- A¡-A
MADRID: PRIM,
▪ F. VIVES PONS

g

MAllOLAS
Els divertits 1 aclamats
sombristes
JOHANNY8
Exit (*mor* de la popular

E

popular artista Charles Ray;
Dansarina d'Orient, grandiosa
comadia de llarg metratge. el
Creació de la follaban dansari- •
na india Doúrga. El mäglo de
la ribera, interessant film dra• N
mätic da gran sensació. al modern empaperador, assampte
cómic. esqui l'aviaciól,
gran broma. Oilluns, estrena
de Les dues brfenes.

Werner

del nota-

1371 A.

Avui, dijous, tot estrenes:
Colossal programa: EI que digui David,. interessant film de
-gran sensacid, interpretat pel

Ave tarda 1 nit. rrandfde exit de
la colosal pellIcula. Obra mestra
de la rtnematerralla alementa,
ereaele del coles ele la pantalla

ble manipulador

eire44414.4•44114••••••1•11-.
0.44444 11 ee44.4444+114444.44

EMILI VENDRELL

Telefon

SALO DE MODA

Avui, dijous. tarda, a dos
quarts de cinc, nit, a les
deu. projecció de notables

Aval, Mons. tarda, a les
cinc en punt. Oren matinée
de moda. L'èxit dele bilts,
magnifica obra del mestre
Millän, 31 dictado., per
LJufea Vela, Inri. Sana.
~ate 1. Arteill. Xit, a /es
deu (dues obres, dues). I,
La sarsuela en dos actes,
del mestre 111/11än, La do.
gama, per Resol, Parregat,
Rosetti 1 Arenas. 2, La revista de l'any, Nuevo mundo, en la qual segueixen
cultivant ele aplaudiments
del públio les tiples còmiques atarla Guam* i Enrique* Conti. Divendres,
tarda, estrena de la sarsuela en tres aetes, El cazador
de tigre*. — Dissabte i diumenge, tarda i nit, estupenda programes, formantne part El cazador de tigres,
Nuevo mundu i El dictador

Cinema Princesa

Palace Cine

ELDORADO

APOLO
Companyla 01~

TEATRE

tirme tenor

14egeeb00000eo
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Carro? Diu. miaus U.

pro

retaste
umosein Mellara 8 LA PU •
IlLICITAT, numen)- .11.
es cabida de. da 810 SS.
ARQUES metes. liquido 10. Quien.

1166.
'm
pinethgrueelret
701110118e16

HIPOTEQUES. da. Seres de
auto*,
«oree

a u Pe

e
aoGARE por u* amos
MOL
et.
eineve
*sus a LA Pallil
PIANO ella% OIL eatre.81.
ar4i4eiewl
»A_Ii
PRefEadesolar
jora en. otea proo.
Pulq,fflot
CoRREDr
OR tIo oit »Me* 1 anua. Serme e LA

vol oreo. Mallorca. In. interior.
anual per a vende*. 1.7111TIN-

la. De 8 a 4.
.
miarinienctleerild
rz:tserta

FIRDUES
PERDUA. Diu retal

egtreNetzt.e.w.

•fiettlat
higui

le

