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LA LLUIT1 DELS FILIPIRS PER LUIR

INDEPENDtRCIL NACIONAL

ACUMULACIO DE SOÍS

Hora parla molt de l'acumu- o qual professor que figure
lucid de sous, I de llur supressid, com a ensinistrador, posem per
cono una mesura moralitzadors. cas, de literatura casetes a
Podria fiasen que la gent es dat- l'escota de Bibllotecitries, a la
en seduir per aquesta miden- Normal, a l'escota X i a l'esconos per presidir la Mancommeilat de
cia de moralització, Id qual oo- la. Z, 1 que per tal motete el pdcomerç
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No vulgueu, amics, que la vida vostra
ea cal que no sigui; cal que blic mal assabentat consideradedueix
clarament,
de
la
lectura
independencia
nacional,
ens
de
les
dc
Valladolid
senyor
Antoni
Royo
Vimonotonia
teta igual, caminant cap a la mort amb la
sèrie de fascicles deis reporte de la comissid cla requivoo es desfaci com es des- re potser com un insigne gola-.
tramet
una
musa
vida
Ilanova.
gjgiles domesticades de les sèquies. No vulgueu una
on, amb una claredat exemplar, vil, que mds que a estudiar ira- feu requivec d'aquell projecte Ire, cobra un ente migrat sos
UNA BANDERA A VALLS s'exposa el preces de la campa- parcialment les condicione del d'adopc16 del ubre de text entre les guatee escodes plegaolmeda, massa dolça. Aquesta mena de vida afeixuga el cos i
des, sou que de vegades es tan
La Dime«, de la biblioteca postor nya deis patriotero filiptris per pele amb l'objecte de determi- dalo a les Universitats.
reblane ix l'esperit. Els sotracs del viure humà són una excelde Volts ha reina ordre d"adquirir nsta l'obtenció de liar independennar la capacitat dels filipins per
ku gimnàstica corporal i espiritual.
Al primer cop d'ull tothom vergonyós igualment per al qui
C14
cia nacional, d'en ç a del domtnt a Ilura propis assumptes i pre- convingué a combatre la con- l'ofereix com pel que el rep;
La vida blana no deixa senyals ni records. Si mai no us ha bandera estan yola per tal
Creiem d'interès per als parar el terreny per efectuar el fusió de llibres, de text idiotes tan irrisori, que ni racuboulació
passat res, no recordareu la pròpia vida, i més tard us semblarà els di« de /esta.
TELEGRAMA A L'AUNOS neetres Jectors d'extreure'n les transa del reino militar al ci- que molts catedrätics analfa- d'anees vint del mateix valor
que no haveu viscut. Quedarà un gran buit darrera vostre, un
vil, tenia el propòsit de justifi- beto imposen a preus fabulosos II permetria viure com un prodadas més importante.
gran fred dins el costee pit, i sereu tan inexistente com la
S'ha cursas el segara! telegrama:
En 1901. a les acaballes de car la retenció de les filas.
als indefensos deixebles. En par- fessor haurä de viure: aquest
"Excmo.
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rastra ombra.
Eis trebatls de la comissió lar d'imposar el llibre tinte, pe- professor, enlloo de quatre sous,
la guerra, quan el Govern civil
agredolç
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mateixa,
Els sotracs de la vida eón la vida
americio posfo els primera fona- eren segults amb molt d'inte- gue supoera el públin que s'a- "beneficia, de guatee auditodivi. Cal tenir llàstima deis hornee perpètuament i invariable- bajo, Comercio e Industria. — Agre- menta a les illes, ele partidaria res pele filtpins. Els interessa- nava a corregir aqueAl abús i ris.
pacido
de
fabricantes
del
Noguerano
absoluta va demaber que pensava la co- pegué per tant sentir-se inclimen t feliços. Ells no coneixen verament la felicitat, perquè
Pallaresa envia a V. E. entusiasta fe- de la independencia
han conegut el contrast de la dissort i de l'angúnia.
oomprengueren que el destf ele misen quina "torea ela seo» nat a aplaudir. Despees s'adata
Es den el cas tumbé del prolicitación
por
nornbrantiento
del
DiLes mames aigües de sèquia no eón una bona imatge del rectorio para ocupar cargo, aportando imposava una taso* llarga epe- plana i les reyes intencione, de q ue el !libre de text tinte atemp- fessor que acumula un son de
viere de l'home. En l'existència humana, la sequía es conver- el valer' de hombres nuevos a la go- noea. El regim civil lanqui es- quina manera arranjaria les di- tava a la llibertat de la ckte- caràcter pedagbgio al mal!, i
teix aviat en estany i en pantà. L'aigua lenta eadevé aigua bernación del Estado y separando defi- devenia el coronament de la ferencies existente entre tole dra, que no tots els llibres de un nitre de caracter adminiscampanya militar de submissiö dos pobles. L'actitud concilia- text eren absurda i que ele caaorta.
nitivamente la vida politice de 1a Alta
dora i benévola que mostea des tedrittice es veien obligate a tratiu a la tarda. Quina monoilles. Ele tratante fervo
Més val que sigui el riu la imatge de la vostra vida. Riu * Dirección de los negocios pdblicos. Le de les
o be
de la independencia na- de la seva arribada, desvetllà usar d'aquest recurs editorial trosa taleia d'economia
rosol
de
amb
recolzes
inquiet,
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saltants
violenta
i
quin absurd concepto de mo5erpejant i
saluda atentamente el presidente. Jai- cional de les Filipinos es rece- simpatin i féu concebre espeper
suplir
la
insuficiencia
de
mataconeix
l'aspra
ralitat pot oposar-se a qué
alma sota les arbredes amigues. Riu que
me Bragds."
'tiren en si mateixos, amagant ranto als partidaris de la indeALLIBERAMENT la vergonya que ele baria pro- pendencia. Es tractava d'una co- sou que et Govern els pagaya. aquea ciutadk curi de rescabalar
re i la plana grassa, i que quan arriba a la mar, pot contar-li
Per
manera
que.
quan
no
altea
des les coses que ha vist, totes les aventures 'que ha tingut,
L'es-akalde regionalista de Bada= dult la derrota, i lamentant en missió Integrada d'homes civits, cosa, el plebiscit obert per la amb una feto doble la insuficiencia de retribucid de cada
d'advocats t profeasocs, amb els
tes els paisa tges que ha travessat.
Iones mayor Joatmint Pujo' ha estas eilend t la conducta d'aquella
del projecto una de les dues? No de ja aburersistencia de la vida no vol dir igualtat de la vida. El posas vovansent e3 Ilibertat, onitjaneant compatriotes que, en circums- guate hom podia discutir, no premsa a ptopbsit
täncles critiques, havien perdut pas amb les armes, sine amb el de Ilibre únic, provä que, per siu que l'Estat, el bluincipt o la
raoviment igual, llis, sense sotracs, cense trepidacions, equival fla n co de &es mil peuetes.
dret. Ni hagu6 fins i tot error o mases simplista el . tal projecte, Diputació pagui la mejtat, la
VIOLENCIA I GENEROSITAT la fe en la causa del poble.
en certs aspectes a la immobilitat. Si la costra vida era excesconfusió respecte a la san mis- era un remei pitjor que la ma- quarta part o fa décima part del
Aleshores
començaren
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vestes
exactament
una
procesad
de
quotidiana,
com
d'alude
dedisivament
El Diario de Barcelona
que ha de pagar, Co que equiQue podia esperes hom st6 a Filipines. No va pasear Ial tu.
dubtes.
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fet
el
el
titol
de
"Boidèntiques,
iguale,
ca l'editorial, que do«
Aleó metete ha de sumir val a obligar a trebteller el se,
del Govern amerioist Quins gatee temo. però, sonso que
la
contestar
a
la
vostra
deixarà
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record
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que
menta
nueva",
o
rrón y
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drets reconeixeria als indfge- aquest error s'esvais 1 hom ara, en combatre l'aeumulaeld posat ciutadä duma guatee o
anima un regust incomparable: el regust de la vida. Qui no nora actuacid govensamental del Di- nes? Reconeixerien ele ameri- comprengué nuament 1 ama- de sous pereebuts de l'Estat, deu vegades mes del que li persent aquest regust no viu; passa morint per la úlula del viure. recteri.
del Municipi, de la Dtputació i toquen? I no es ja l'alcaloide
cana els drets dele filipins d'ad- ment quina eren els deures
• Els dos segienit Paragrafs, de fet, vocee pacIficament per llur in- quines eren le3 facultat,s de la de la Mancomunttat. Aquesta de l'absurd impedir, a pretext
el resruneiren:
acumulada es combat a pre- de moralltat, que ni sexi, tredependencia? I en aquest cas, comissió americana.
"El hecho de haberse levantado la els permetrien d'ésser indepenMabini, 'irreconciliable, el fi- text de la incompatibil i tat que baNant mes del que hauria, el
Cortide
al
marques
sanción
impuesta
lbsof
i
l'änima
de
la
revelad&
CARNET DE
bi pugui haver entre alguns ciutadä pugui proveir a les nodents alguna vegada La cosa
na, si no significara el principio de evident es que els motius de la intente definir els sentiments d'aquests carros, o a pretext cessitats prbpies adate sena?
una nueva actuación gubernamental en politice americana a les Filipi- dels filipins en armes i propo- d'abas acaparador. El signant
Havem vist alts funcionaria
LES
sentido opuesto a la política Perseco
LA CRISI TEATRAL
nes no eren clars ni per als ma- slaalguna ap lació per a la pau. d'a quest allegat, casat, mejor de la Mancomunitat, indivIth»
nada. Sería *In-toria,nsgfcd
Sollicitä. a propòsit d'això. I d'edat i habitant al carrer d'En del Consell de Pedagogia, per
Otees americans.
Els espectacles parisencs varen inL'ANTI-GULLIVER
Despees d'una vietbrla feble "Pobfingua. una entrevista pri- Roger de Irle», centena que tant, alts funcionario doblete de
gressar durant l'any 1922 l'abellidora hecho completamente convencional que
Caries Riba, en el segon pròleg de suma de dos cents quaranta set milions podría ser reputado como antidoto ce al Senat ianqui dala partida- vada amb la Cbmissió americano estä capacitat per jutjar personalitat científica preemio tan ris de la submissió absoluta de na• L'entrevista fou cordial i sobre aquella incompatibilitat nent, portal» per la sm fea— "Lee aventures d'En Perot Marrasqui"
de franco. La liquidació del 1923, en- otro convencional ismo; seria alg
explica ciarament l'abast i el significat cara no enllestide, donare segarla pre- trivial que sólo podria ser acogido con les eles al oeu poder,' Mackinley amistosa. Perb les,dtferinclea dele funcionaria de l'Admints; ció a viatjar a terres estradeoldf de trametre a les Filial- de crlterl eran tan 'trom pilla- tració Pública, i que, per tant, nyes, havent de fer el viatge amb
del seo llibre. L'amor, les experiencies visions autoritzades, una xifra molt una 'sonrisa de ineertidansbre.
"Un gobierno fuerte no ei violentos
criniant del oral no van encara prou mes important.
nes una comissió civil encarne- bles, ele puntos de vista tan an-, pot no tenle ra6 en dubtar de bitallet de tercera desee parqué
iloyanes, slavia decidit, en comengada de realitzar tina missió tagbnics, els interessos de tetes la incompattbIlltat en qüestió. àdhuc les consignado!» per
L'any 1923, imrnedíat anterior a la sino generoso, porque sólo ser& violenparts tan fonamentalment Nono esta temptat de creure que
7r la feina, per un "discret realisme".
a viatge són aixi d'insuficients,
guerra, només varen produir oeixanta to el que no pueda sostenerse normal- doble: d'un costat, fer callar (31s dates
mente por hallarse alejado de la opi- remordiments de l'opinió públi- contradictoris, que. tot i el res- si el funcionari enrede els di- percate dis sous qeu acumula,
zlgues que no, però, una moralitat milions.
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sonava les aventures de la criatura
Descompteu, si us plau, el que reamb lleialtat, la- aixb es, les classes 1 funcione
gencia ni acorde possibles en- versos carros
zmudissima: "Des dos ulls, cal que
presenta la diferencia de valor entre a los gobiernos. La generosidad es la prespectiva temptadora de
boriositat, intelligencia 1 pun-, diverses que li prenen totes les
ganäncies comercials enormes 1 tre elle. D'aquella epnferencia tualitat, na Cl
ur sigui viu i l'altre amorós". Caries el franc de 1913 i el franc de 5923; ejecutoria tig /os gobiernos fuertes, que
a pas parlar-li loores del dia i teta els dies de
de l'hegemonia del poder dele amb Mabini. la comIssió ame- d'incompatibilitat.
Riba qualifica molt justament aquest
sempre resultarä evident que la yoga pueden fkiltnente perdonar y pueden
l'any no li han permès guanyar
ricana
dedui
que
els
filipins
teEstats Unas a les algües del
mnsell d'"actitud humorística".
dels teatres i concerts de París en lloc se- tolerantes porque nada tienen que
Però, en tant que professor, prou per arrímense els quatre
Pacific; i de l'altea, apaivagar nido un concepto molt equivocat el signant del present allegat,
L'humorisme de Caries Riba és dolç, de minvar, augmenta.
temer.
(martes que li permetessin suanexes
cordial, assenyat. No és la crueldat sa"El Directorio dan muestra feha- els ressentiment del poble fi- de les responsabilitats
Heu's sei un fenomen que segurasi
que
pot
afirmar
que
no
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plir da curtedat de les dietes
per
proph.
Iletee
acf.
Govern
al
Upe portant-lo, per mitjä de la
tinca d'un Swift, la seva. Perot Mar- ment interessarä els empresaris d'a- ciente de ita fortaleza, de su arraigo
del dale; pot haver de cap manera in- del viatge.
gment
fra
un
exemple,
implantacie
d'un
regim
civil
beruge, entremaliat, curiós, poruc, re- quest vssant del Pirenen, castigats en la opinión si-otorga ese tan nececompatibilitat en l'acumishem
Havem vist cf professor doca
lee, a estones, ingenu i meravellat sem- per una de les crisis mis fortes que sario decreto de amnistia, esa dispo- nèvol, al convenciment de la in- sostIngut per Mablnl amb el do sous del profeseorat, sobre- tissim, el veritable eavl que
president
de
la
Comissió:
utilltat
de
la
seva
resietencia
xe. Es, gosariem a dir, un antiha conegut el negoci en els suya del sición liberadora de loe que, por verse
passat la vida trement-se
suposeu que els ame- tot el professorat que depen de
dele evantatgas deacceptar la
segle actual. Si, tal com sona. Els es- perseguidos, hällanse privados de confa Mancomunitat: que si ele les celles, damunt de eibres
ricen!
es
Mitin
1
melena
indomtnabió
ianqui.
Hora
ha
dit
la
idea
fundamental
No fa gaires mesos, l'assagista se- pectacles aquí i a Madrid piasen una
tribuir al éxito de
Aque quan el president de la 04)- dependencia us fos atorgada: professors dependents del mi- manuscrits, treballant en mes
:ye! Faenan i Mayoral assenyalava en crisi, la passen en aquests mesos tradi- que inspiró el Manifiesto de 12 de
0(4316, el jutge Tate fou cridat aleshores, que? El votre pala nisteri d'Instrucció pública, de verses catedres orals, les
co lang pròleg a la vertió catalana cionalment magres; la passaven al septiembre."
BatI16, ara
per Mackinley i se li proposä la estä integrat tics, manes dines, Madrid, es consideren mal re- penoses, ara a can
diS" de Gulliver", al costat
ELS' ALUMNES DE L'ESper tribuits, molt menys se n'han a raltre extrem de Barcelona,
desembre. tradicionalment gras.
missió d'anar a Filipines, Taft algunes d'olles habitades
á l'element poètic, la sätira àcida,
Ni ha excepcions? Prou. Precisament
COLA INDUSTRIAL.
la refusä dient: ""Senyor prest- salvatges. 1 tetes ellee per gent de considerar els que depenen ara a l'Institut; perdent rada
'ziantrOpica, d'aquella immortal fanen conec una que, com a català, usenAhir el most eso representació deis dent, jo no soo el mes indicat que parla diferente dialectes i do la Mancomunitat, parque temps, aquest temps, cada dia
rdia de Swift
plena de satisfacció. Però una flor no
l'Estola Industrial acudiper a atta); Je no vull les FM- *ene cap cohesid d'idees i ex- aguaste no tan sale cobren sous mds valu6s, en anades 1 vinguDome les aventures i els viatges fa estiu. La crisi es certa. No cal sine) alumnes de
periencia en coses 'cle Govern. tres, quatre i cinc vegades in- des que no pas treballant; l'haa
pinas." A la que cosa bono diu
Gullivert plana, venia a dir el se- reune are quina freqüència cha em- ren al Palmo de N Generalitat
president de la que el presiden t Mackinley res- Ocupen un flor exposat i robe- feriors, Binó que no benefi- vem vist després, arribada rho-.
eor Farran i Mayoral, l'ombra dun presaris, atacats d'un sobtat humani- jeete de demanar sil
pongué: "Donde es alee preci- jat en el samt del comere cien de certes prerrogatives 1 na del descans, anar-se'n a
Ittlyor Sala. eme ordeni
ássimisme inguarible, la cantarela del tarisme, deixen de fer funciona "a fi Mancomunitat,
les Hipes en
sament el que jo Null, aieb As, mundial. 1. sens dubte, sereu avantatges que aprofiten els Gràcia o be a Hostafranchs a
m
sondo:
a
donar-nti
T
és vanitat".
de donar un descans a la companyia", Milpea adatan*.
tenir alli un borne que no les aviat cridats a &tensar la vos- professors de l'Estat. Els sous donar encara una darrera 111Per fer més cruel la visió dels bo . i amb quina freqüència, atacats d'un
tra nacionalitat. Vosaltras te- diversos que cobri un profes- ea en alguna escala obrera muD'ESTA
REOBERTURA
vulgui."
rnes, Swift els atta proporcione mimiraculós escrúpol, deixen de fer funLa lectura. però. deis prie niu, en la vostra .prbpia casa, sor seran incompatibles sola- nicipal. enlioc de ficar-se
B
L
I
M
E
N
T
S
crixnpiques, que fan ridiculs llurs tre- ció "per donar lloc a l'asaig general
mers informes de la comisenó mate d'estrangers, les %diles
ment quan fossin el pagament Hit; l'harem vist aprofitant les
ta% i dalers.
Degut a les °Mitin: practicada per civil, dan la Impreesió inequf- propietats deis guate haveu de de funcione diversos i alhora testes i els minuts de linee en
de la nora obra titulada", etc.
en
compliment
Beles ad, en canvi, la fresca narraQue diantre, passa a París perquè a N Cimbra Mercantil.
roca que els bornes que la In- defensor, no pas únicament con- sincrbni ques 1 quan el proles- la traduceió perfecta deis Almd de Caries Riba. Vol reflectir "les despit de la guerra i de la Ruhr i de d'un deure que Ii pertoca de compile
tegraven tenien la Idea que lee tra intervencions alienes. ans sor se comprometes, per exem- etes a la Plengua nostra, aquesacometo:ir
ho
'
el
seu
priOSSOCi(1,3,
3
,illeriencies d'un infant en
les diseensions franco-britàniques, els amb eis seas
Mes eren i havien d'ésser deis tambe contra les ambicione
ple, a donar lliçó de tal cosa, ta traducció que ha d'deser el
mer i súbit contacte amb la rectitud". espectacles coneguin una ¿poca d'or? quo dilbuts tinent popsh isser reoberta Estala Units. Flom deis, per
gelosies del vostre poble. Per de vuit a nou del mati, i Mea pa i el vi espiritual de mil gePeT01 Marrasquf, que neix petit com Hi ha un rengle de dramaturgs de pri- la botiga dels senyors Ferrer i Rodrí- exemple, que elle que volien els protegir el vostre pafs de tot de tal altea cosa, des de les neracions de catalans; havem
guez, del curvee de la Boqueria, • que filipino: era la pau. i que accep- perill, necessitareu un exereit vuit fins a les nou del metete vist aquest savi, quins cursos
el dit petit d'una criatura, fuig, agu- mer ordre que arravaten el públic?
011111lCi de
llonat e desig de córrer món. Seguiutaven joiosos la soblrania nord- de force considerable I. al- mate
No, no. La producció drametica fose clausurada per neosat
es podrien seguir mitjaneant
Id en les seves aventures. No sEn francesa segueix essent molt superior boicot al sea diputas provincial
americana; que 'Unge respirava menys, el !mili d'un exbreit.
Oi mes. Cono es podrien con- entrada de pagament, acumular
classa extraordinàries ni massa cor- a la nostra. Cert. Hi ha encara PireAisi lw ha C013110tiC31 el governador mis Ilitirement i hada rebut Totes aquestes coses. junta- siderar els sous d'un professor aixi, tres, guatee sous que el
ment amb les despeses neceeánts. En tres dies y ola a la cua d'un neus. Però no te qualitats minora que al president d'aquella entitat, senyor amb mes d'entusiasme la notiqualsevol, de la Mancomunitat delien viure tot just com un
estel, cavalca en les ales d'un colom,
Josep Cabré.
cia del resultat de les eleccione eäries de Govern, requeriran o de l'Estat, incompatibles roni- tenedor de llibres de tercera eales que tenia la d'avant-guerra.
una
gran
quantitat
de
diner.
dorm a la closca dun caragol, viatja
presidencia»
cono
l'element
DE
"EL
NOTICIERO"
El públic indígena, tant com el cos- RETALLS
pele 1 el vostre poble gen tuament Si cada un significa tegorial...
dins l'orella d'un gat, es baralla amb mopolita, omple els teatres per em"El Noticiero Universal", en la seva conservador filial, el qual temas vostre
Cal que totttom s'esitabenti
funcione coml'enganyapastors, dorm en un en/ de
pobres 1 lose votares indestries retributtió d'unes
passarse les pes simbedico-realistes a edici6 de ahir vespre, i ese la :ecce que, d'abandona r el Govern iannecessàries, legiti- d'aquestes enormitats a l'hora
petente
i
p
ftralitzades.
Prescindint,
.
toallarenques, ven la garsa, tracta amb
t estän
la Bataille. les insubstancialitats mís- tras interessant, "Con el debido res- qui les illes, hi batirla un esta
inades i avaladas per un tribu- s . i , irenta leI senyor Canosas,
4eties i Hines, coneix la vanitat, l'or- tiques a la Duhamel, les comedies
antor quic perman ent. Mate na- dones, de tole gdesti6 sobre Ya nal superior nomenat pel ma- cuan l'esquirol 1 el cacle N'enea
peto"—, publica el segient
vostra
capacitat
per
governareall, la crueltat, la trajeó, i també melo-cinemäti q ues marca Kistamaekers"Los periódicos nos cuentan que en turalment, Ilegit a Washington,
teix Estat que eis pretingués a fer-se els amos i a vexar i a
4 bona companyia. Al cap de tres dies Meré-Frondaie, les tombarelles a la Madrid hay cuarenta sehoras con tifeia el seit efecte. I no solament vos. , m'atrevein a preguntar- llevar compatibltatt
regatejar els sous de fam. Pevos de quina manera arldtrarfen
t orna a la casa llar desolada, embolicat
es
deia
aixb;
chi
afegia
que
ele
Sacha-Guitry, etc.
tulo de "chofer".
els recursos necessarls per ad- - I st la incompatibilitat no es ro cal tumbé assabentar a la
filipins,
aceetunials
al
regim
co el rabel de la perruca materna.
(Cal fer constar que aquesta enuNo salg amos que los volantes fueran espanyol, no podien .mantene ministrar i defensar aquest Go- relaciona ni amb la lleialtat, ni gellt babau dala immeneitat del
Aquestes són les aventures d'En Pe- meració no Es mera; la manllevo a una
amb la puntualitat, ni amb la públic que tant es complau e
moda."
sin Govern de hei 1 d'ordre i que, vern?"
rqt Marrasqui. Caries Riba les conta crítica apareguda en el darrer número
Proa que 110 sobient. Si a Madrid i
A aquesta pregunté hom din intelligencia, ni amb le labo- viure a fa babalto, que -quests
Il argament, fil per randa, amb una fres. era nomine'
t
de
ronsegüen
de la discreta revista "Les Marees"). fin: a Barcelona no es parla d'altra
d'espatlles riositat, qui poda humanament professors toleraven aquest
ca bo nhomia , El llenguatge d'aquesta
que Nord Americio eduques els que Mahini s'arroneä
Si aquesta tesi es certa—i hi ha tres cosa.
fenal» en l'art d'administrar i eontestä que la qüestió de re- objectar res a ll'acumulació de viure pones porque sabien quo
hi stnria, expressió con ha d'ésser duna
la Mancomunitat era pobre, permotius per creme que ho is—hartem
mateir diari, terció telegrafien,
satis tan ben defensadat
degudament Mire interassos. ctores» era un simple detall.
,. ziteriencia humorística, talla de tan fi, de convenir que la y oga dels especta- OsDel
la següent noticia:
El pensament de la comiasió
Perb es chala el ces dotare- qué !filien que he) era 4 desPer si ate no fea presa 1 per
es viu, espurnejant, ric de delicats co- cles parisencs no ve de la qualtiat exJutjat
pride
"Sisa Id arree del
entlaminir els americana em fo- havia esdevin g ut, dones, ciar sfssina particularment en el grat mateixa 1 per volunlor!, sorprenent d'agudesa. De vegades
No havia anat e les Mes per professorat que depèn de la tat intencionada d'anal; cal die
cuina del autors. sin!) de sesera instancia del districte del Cen- ren Informes minuelosne cobre
cellent
de
la
abandona a un lirisme pur.
l'estámac dels ares. que fins ara ocupan: et ¡urge ele gran enromas naturele del
negociar la pata ein6 per exigir - Mancomunitat, que el profes- a la geht distreta, que tot aquest
L'Apa ha illustrat magníficament la potencia digestiva de
senyor PriNdes Pando, el jume ton- pafs, les minase inexplotaaea ele
espectadors.,
la: el Bovern amerinis es decid( or mdi copiosament ~mula- proferrorat Mufla encara anal
assest venable Ilibre per a infants.
d'implantar a Filipinas la seva dor de sous no arriba a reunir mis enllà en les privaeions, si•
I nosaleres, ai de mil, no acaben de nicipal En Ricard Garulla."
sens
bonos
vergas.
ele
seus
Libre on l'esperit d'aven ( ura és ama
sobirania 1 la submisid havia amb tate elle el que arreu del un Prat de la Alba; o un Puig
la prisma 'dudó que, nateralLA DIRECCIO DE L'ESCO- campo limites. que ()ferien es.
r`hlt Per una irania n'oh dolça, que ea, trobar
ment. Es la mis reeomanable ni le
d'ésser incondicional i abeolu- indn representa avui dia un sota
Cadafalob ele n'bi haguessis
LA D'INDUSTRIES TE X- foros novel d'expansi6 a ronal forn del fons, bon seny.
ta. Tot al» retardk l'obra de sol, un soto deeent de profes- (lene entenent, però aus, 415
segona que, si Des no, comunica un
TILS
Ship-boy xic d'alegria a l'existencia d'una mepactfiemen per tal com els pa- sor. Per manera que per una eran ara, no es ven Pu Por sed
No hamo tingut la feehMa de Pa- dones lo habla desempettado por au- elote» filipino pretextaren l'actròpoli.
retribució, t4 professor terca cap ultra persona quo pe.
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NOVA FELICITA HL SENYOR ,SALA.
&Ye, iel felicitación: que ha rebra
el senyor Sala per haver estas desig-

negrea de la derrota : lacerlIbids sobre rabiaste &merla
: Els primera desenganys
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DIVISES MITRANOICRE3
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1411
011a
0.0411
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Frases.
ß11130011
Pelgtled
Ltrea
lanares
Dolar.
marea
corones

Cedules •rgent1nes 38 1/8
67
Exterior
Eran»
9440
43919
Nova 'roes
3700
Espanyli
2476
Suissa
11402
Holanda
9337
Italia
•
Suecia
1643
1614
portee!

001)118 Dl
Interior 4% A.
P.
c.

Areentlne
MonterldeU
Elle
B.iriin
Conminan.
l'oolmma •
Be/gIca
Noruega

Eran Po*
Interior. . •
Amortitzable 1% .
Amortitaable 5% .
Exterior 4% • •
Sane d'Elpattre.
Sine Ea.. de Credit
Banc Esp. AH) Plata
Tabaco. .
Sucres P.
Sucres ord.
C0C111103. .
Nord

BORSA DE LONDRES

CANCOMUNITAT
DE CATAI.ONYA
72'1ft1
Trapean: 1914.

L ESTAY

OBLICACtONS

FERROCARRIL.

tm•ss

Alaeant. .
Franca

4221 Linares
5350

COMPANYIA BARCELONINA
D'ELECTRICITAT

• Santo d'arta: Alexandre i Nicelor,
m9rtirs, i Santa Apolimia, verge i
Es posa a coneixement dels m ertir.
senyors tenedors de los obligacions al quatre per cent emitides per aques.ta Companya a 11
de maig de 1907 i 5 de juny
ENTERRAMENTS D'AVUI
1908, que el dia 25 dels corMATI
rents, a dos quarts d'onze del
mai. a? dornieili plaça
Antiinia Saca Bañeras, de 7ó anys,
de Catalunya, 2, clavara del no- Sala Joan de Malta, 191, primer. A
tari d'aquesta ciutat, senyor /es deu.
Miguel Martí i Beya, so verifiMaria Canellas Pumarol, de 56
cara el 17.e sorteig, per a l'a- anys, Sana, zio, primer, al ccmentiinorlitzacie de 510 tflols de leri de Sana. A dos quarts d'onze.
missió d'II de maig de 1907, i
Francisca Tarrés Fäbrega, de 74
el 16.e sorteig per p Varnortit- sayo, Rosselló, 174, al cementiri Nou.
zació de 480 titols de l'emissió A les nou.
de 5 de juny de 1908.
Francesc Llera Creta, de 73 anys,
Barcelona. 9 de febrer de Valldonzella, segar, al cementiri
1024. - El Director-Gerent, F. Nou. A les den.
Angela Ayora, d'un any, Sant
Fraser Lao:ton.

NOTA NECROLOGICA

s ,r/ '

N SOLER i TORRA W1AS
IBANQUER
RAMBLA DELS ESTUDIS, 13, 1 BÜNSUCCES, 1

VALORS - CUPONS -CANVI
'

Nellocicei el upó del DEIITE AMORT'IZARE 5 per 100.
venciment 15 de febrer

I
••••
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LARDINA
NOUS PREUS

u

u.

ss

La puja persistent dels productes del cocoter a l'India
• i a les illes Filipines, i la fermesa dels cadvis sobre Lots• drea, ens han obligat a modificar els preus de wnda al
Edetall de la nostra mantega de coco refinada LARD1NA,
quedes d'aquesta data queden Balita en la següent forma:
•

I

e

Une:

30'S
$1749

85'
1S1P
fi'

10

Londres
Delate&
Eapanya
Holanda

llalla
Trova l'o
Portugal

Suecia
Sebosa
Argentina
Brasil
Breen
Noruega
Binaras»
BerlIn

2350
IS

62'33

F. Cremallera 4 5 . .
10647 Iraction 7% ten. .
prefereate
30075 l'emiten
Metrop. 41%. . .
0, 7. Barcelona 6%.
C. 3. Coionitzael0 11 5

Ante. COTI.
131'
1011J
119
5071
102-50

ACCSONS
Banc d'Espitas». .1586'00*
Cregit 1 Docta. .1151.50*
FERROCARRIL! I TRARIVIE111
15•00•
Orense Vigo,
. „i 52'00'
Andaluzas.
Canal Ebro- . .
5600'
AIGUA GAS I ELECTRICITAT
Catalana 0. • . . 69'75*
70'00'
•
F pr, 5% 9700•
"
F pf. 8% 7900
abriles Barna. O. . 111/75
•
•
dila. 45•00.
C. H.
A. Mea. A. 50100
• • •
"
B. 52100
DIVERIES
.. ni. Taba» F 1. 9 215009
" F 2.. 2no•no•
"
C. Tramitan/Ira O 0000.
P lniEntre
Eso/soy a industrial ipaieg•
Oral. 'reir...roes 2
91 1 00'
C. Peninsular O

8700

U. 5felaildrgica 8 800011
AutionnIlva 8. A 03'75.
195'00*
Hispano-Sula» .
6E00.
Salat 0 . . .
20000.
Bulleres . . .
seo.
U. I a:trinan P.

Galleas EleetrIcitat 6%
AJuntament Sevilla SS
Hotel Ana 7%, . .

Interlirr RaeAsti.DE PI"
23110.
Exterior 4%.
985657:0000.
‚Inc Errianyol
Ae. Alacant .
Ae. Andalus°.
600
1.• 312:00:
"
Ola.
ODA • 2 • 260.22.
Ola. aceres rar. 33300*
Acetre Nord, 1 i :0000;01:
859'00°
Pamplona I...
490•00*
Barrelona t.
355'00.
tablees I...
825'00'
e•.
2985*
l
Taba» Etip.
30'45
Monino . .
,3504:0250.
Renta frase. 3%
70'00
" 5%
.
Nord 9.5 merla
7 00. 7 11.
3.•"
»
830'00"
" 5.. •
5704040000:
Ele:idee . .
astdries 3." .
580070.'0050:
Priorat. . .
85000'
Pamplona cap.
00 0 .:
909 2n7 0;. 000
Villar/chi Cliei.
Alaeant
t.*
•
'.
31500'
3.. .
Meres rice&
73100"
Cordoves . .
Andalus»,
1.• var 30000°
n
2." " eeenno•
645,00'
.1917
!E.
Eadaj.:
Ced. argent.. . . 132050
41132A.-Els canela mansa*
lato 40n3 un asteria) (*)
1611 canvia anterior,.

Llene« de 1/4 kg., pueden 1'10 una
Leimen de 1 kg., patinetes 3'50 una
Llames de 5 kg., pessetes 16'50 una

or
•

Ilaraektia, 5 de febrer de 1924.
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Bertran,- 5. quart, al cementiri Non.
A les den.
Joan Aso Coso, de 42 anys. Marina, 26e, al cementiri Nou. A les
vuit.
Joana Zamora Ascncio, de 82 anys,
Tamarit, toz, principal, al cementiri
de Les Corta. A les den.
Maria Plarrer Mas, de 22 anys.
Cendra, 32, quart, al cementiri Vol!.
A do: quarts de deu.
Feliciana Jupe Romagcsa, de 8o
anys, Cadena, 5, al cementiri Nou. A
les onze.
Cristina Evill Costa, donare MC505.
plaça de la Revolucida 7, al cemenliri de Les Corts. A les deu.
Deniel Martínez Clemente, de 17
anys, Ciirsega (barraca), al rementiri de Sant Andreu.
Vicens Escrich Valdesini, de 6r
anys, Comte del Asalto, zoo, primer,
al cementiri Nou. A les den.
A. Rodríguez Ladiata, del censentiri Vell al moll d'Espanya. A les
nou.
TARDA
Rosa Rosets Calonge, de 76 anys,
Muntaner, 515, torra. cementiri Vell.
A les tres.
Teresa Banis Delforn, de 75 any s,
VaKincia, 230, primer, cementiri Nou.
A dos quarts de quatre.
Teresa Casals, de 6 mesos, Ronda
Saut Antoni. cinque, cementiri
Non. A le,t. quatre.
Josep Codina Palomares, de 67
any5, Vernell, 6, primer, cementiri
Nota. A les dues.
Josep Martí Vendrell, de 76 anys,
Hospital Maritim, cemcntiri Nou. A
les ducs.
7. 0[032 Gibert Bort, de 20 anys,
Torrent de les Flors, 96. baixos, Cementid Nou. A les dues.
EngrZeia Cerrares Campa, de 55
sayo, llaman i Caja!, 102, primer, cementiri de Les Corts. A les tres.
Ramon Vilanova Ariza, de 8o
anys, La Font, 22, baixos, cementiri Nou. A tres quarts de quatre.
Vicens Sender Miguel, de 75
anys, Manso. 74, primer, cementiri
Non. A dos quarts de quatre.
Francesc /llegues Carel, de 38 anys,
Sant Euse6i, 4.2, primer. A ks quatre.
Felisa Dalias Miguel, de Co
layo, Sant Vicens, 20, baixos, ce.
mentiri Nou. A les dues.
Manuel Fernández, de 9 mesos„
Sant Tebas, 51. baixott, cementiri
Nou. A les quatre.
Aguad Loret Boa, de 63 anys, Atlantida, 18, primer, cementiri Nou. A
les dues.
Mariani Rifo Hago«, de 49 anys,
Bruguera, a, segon, cementiri Non.
A les dues.
Vicene Salema' Ven, de flo anys,
Pese IV, zsz, bajaos, emeentiri Non.
A les free.
9 Coaceptdd Geni Pirelleda, de be
un Mole, 5, ballinee, celnentizi
Ven. A ter tres.

Akeendre Campee linsterLde 38
Raye, l'aloma, 8, primer, eemeatiri
%te Salte .derreeL A lea ene.
EMIR Campe. Clieammit, de de

anys, Paloma, 8. primer, cementiri
de Sant Gervasi. A les tres.
>sepa Mairal Pablo, de 83 anys,
Cadena, to, segon, cementiri de Les
corts. A les quatre.
Dolors Mello Fuentes, de 75 anys,
carrer .25 degener, so, segon, cemen•
tiri Nou. A les quatre.
Dobara Margarot N., de 70 anys,
Juli Veían, 27, baixos, cementiri
Nou. A dos quarts de quatre.
FUNERALS
Ricard Gilell i Busquéis. Morí el
dia 23 de gener. Avui, a les deu, a la
Casa de Caritat.
Merc.? Tassias i Espigue, erina
de Martí Piera. Mori el dia t del
corrent. Avui. a dos, quarts d'onze,
a la Caaa de Caritat.
Joan B. Vidal i Ferrer. Morí el
dia a del corrant. As-ni, a les deu, a
Sant Pcre de les Pue.11es.
Albert Canal i Casadevall. Morí
el dia 4 de ganen Arta, a dos quarts
d'onze, als Dominics.
Merla Tatúen de Gabarrús, vidua
de Romillo. Morí el dia 30 de gener.
Avui, de den a dotze, 1:1155E5 a la
Capella Eranceaa.

ES TRASPASSA.
MACATZENI
1

Ronda de Sant Antoni, 47

AVIS ALS CONTRIBUENTS
L'arrenda:äria de contribucions recorda als seus interessa.s que uns e/
darrcr dia del més que som poden
retirar de les oficinas de cobrament
eh valora correspmene en t'actual
trimestre.

Avui es esperat ' en aquest
port el vapor "Santofirme", que
porta un carregament de carbó
per els senyors Crueta i Ibran
i altres. El dit vaixell tornarla
molt aviat cap a Sant Joan de
nava (Aviles) adrnetent abrenga a nolit reduït. Consignatari:
Ft. Delgado Alvarez, Merre, S.
Telèfon 5555 A.
INSTITUT DE CULTURA
DE LA DONA

de biblioteca circularte i pública

Sercid hymzuent

Llibres recentment adquirits:
"Proseo de bon mny (a vols.), Janroe Raventós; "L'educazione del earattere", P. Gillet; "La tragedia de
Coriolanus", Shakespeare "Rossini",
Lionel Dauriac ; "Gramática comercial
francesa i espatola", A. Rumeau;
"Rome..- Lea viles d'art célebres'',
E. Bertatte; 'Riente t'éntrele de»
Eta= Arte*, Meter Muriera: "Ea.
idereeli Pelar •. W. S. bruce: aEla
poetes d'ara", Ventura Gasea.
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pus a niu; dimart, pastel de peix a
l'holandesa; dimecres, bou a la moda;
dijeras, faves a la gratin i patates
moussolina; divendres, entreteniments
»riats; dissabte, biscuit glacée Prafine.
Nota. - Poden assistir a agües»
clame tote ks que ho dcsingin, tant
si són con' no sòcies de i'Inetkut, satisient 0' 2 5 ptes. per un tiquet que
se'ls entregar abano d'entrar a la
cla ose.

PURE PERMANYER
doneu-lo als vosees filfa 1 els
guardareu de rescrofulleme.
Avui, dissabte. a la nit, tindri tico
la interessant i educativa conferencia
que a l'Oricó Gra,cienc donarä el doctor Enric Callar, sobre "Astronomia
popular". essent menpletada amb
projecció de nombrosos i magniiics
clisés.
Beguda deliciosa: atta LA CARIA.

REUNID AL FOMENT DEL
TREBALL NACIONAL
Per tal de tractar deis mitjans d'evitar la situació en que es troba el
carrer de Balines des nue la intemificació träfec del ferrocarril l'ha
convertit en rus,: de perill constant per
als transeünts i per als edificio, avui,
a les cinc de la tarda. tindrà ¡Inc al
Foment del Treball Nacional una impo7tant reunid.
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CASETA BARCELONINA

Anuncis Oficials
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iitORSA DI PARlit

ROMA DE sumo

AIGUA CASI ELECTRICITAT
Bar. d'E. 1913 5% 8600
1920 6% 9350•
i00..72'09
1$ bto. 3 0 66'00 Mines"Barna.
5% 93'25•
73'50*
7005 NOTO 9.•
D.
C. C. Comunal. .1
6485
6% 09'35
"
70130
E.
6100.
DIPUTACID DE BARCELONA
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EXPOSICIO

E. MEIFREN
L'ACADEMIA CALASANCIA
L'Academia Calasäncia celebrarla una
visita conectiva a/ Foment de Pietat
Catalana demà. diumenge. Lloc de reunió, a l'estatge social de l'Acadèmia
(carrer de In Diputació), a tres quarts
d'enze.
-Ha Sortit cap a Franca i 31emanya. en viatge destudis, el
doctor Montagut Vallobä.
AL CENTRE MORAL INSTRUCTIU DE GRACIA
Demb. diumenge, a les cinc de /a
tarda. celebrara el Cenare Moral Inetractiu de Gräcla el LV aniversari de
la sera fundació amb Una solemnial
vatIlada. la presidencia de la qual sha
ofert al senyor bisbe d'aquesta di&
cesi. El senyor secretani del Centre
Ilegirä una Memória sobre els principals artes realitzats per la societat
durare l'any. La part musical de la
sessió sarä execrada per elemento del
Conservatori de la Infanta Isabel de
Borbon. que dirigen( la senyorcta Isabel de la Calle.
JOVES, VERTTABLE OCASiO
1 colectes usats de totes chistas. Preu fíe, Tettere, núm. 11

al Govern civil declaracions jurades de
les existències d'oli que tinguin a Ilurs
establiments, segons falles impreses
que podran passar a recollir de la
Consersaeria de l'esmentada entitat.
-

1 Tapioques i

Purés 1

FIGUERAS

eón ele mIllore del món
Ahir morí a Badalona, víctima d'una
malaltia que ja fcia temps minara la
sera existencia, Na Coloma Saladrigas,
vidas de Joaquim Mea/ Bruguera, conegut i acreditat industrial d'aquella
ciutat.
L'enterrament, que s'efectuare aqueota tarda, promet revestir certa importància, degut a les moltes relaciono que
la familia Lleal té contretes en aquella
industriosa ciutat.

Als fi% de la finada, els nostres
particulars amics senyors Antoni, Janme i Joaquim, fem avinent el nostre
condol per tan irreparable parea.

LA PINACOTECA
EXPOSICIO PERMANENT
Entrada Ilitue
Avui, dissabte, a les den de la vetlla,
l'arquitecte En Jeroni Martorell, donarä una conferencia al Centre Excursionista de Catalunya. desenrotllant
el tema: "Monument; de Catalunya
salvats de la ruina".
UNA AGENCIA DE DOCUMENTS
FALSOS
Al carrcr dc Pelayo. fundonava, des de fa temps, una agencia de
la qual la policia sospitava quelcom
d'anormal.
Ahir va presentar-shi un agent de
vigilincia fingint-se un particular que
es trobava mancat de documento, i
li facilitaren una cédula falsa per 19
pessetes. i ii oferiren també una llicincia militar.
No cal dir que el gerent d'aquesta
agencia i dos empleats que allí es
trobarea quedaren detinguts "ipso
facto " .

Grans

IRehaixes

de 11 al 15 del corrent ele jocs I
d'olles, polos, casseroles, casSons, etc., en alumini Classe
Extra. Llorens Germans. Rambla Flors, 30.
UN HOME ATROPELLAT
Noticies de líen:cada duien que el
tren número 2237, que passa per Vinella estació a les 1751 va atropellar u:1
home, deixant-lo greument ferit.
S'ignora el seu nom.
DENUNCIES I DETINGUTS
Varen ésser detinguti 1 Pere Arafé
Caries, per haver robat dues cadires
d'un cafè del carrer Nou; Lluis Estrada López, que estava reclamat pel
Jutjat de les Drassanes, per un deFcte

viu al passatge Ametller,
xos.
Al número 38 del carrer de
un altre gat, propietat de la v'
va mossegar a la senyora de 60

Plaja Casajoana, ca
diverses ferides a la cara i mans.
Maria

TOPADA
Ahir, a les sis de la tarda,
ren al carrer de Salmerón, de
cia, el tramvia número 231 de la
nia número 21 i rautimanibus loa
No hi van haver desgracies
nals.

La casa Crac
té a be assabentar a la sets
distingida clientela el trasllz
del seu establiment al cafre
dels Ares, núm. 10 (tocant a ti
plaça de Santa Anna). Teefoi
450 A.
LES DELICIES DEL MATRI
TaIONI
Ahir, a la tarda, tot fent sobr.
taula, platicaven amorosament els e
posos Genoveva Sacanella Poqu
de 51 anys, i Joaquim Avda Ale
yerro, de 6o. que viu al carrer Ha.
zenbusch. 7, baixos: segurament,
el curs de l'amorosa conversa set
giren petites divergències. sorgí

mis la discussió animada, i
tard la cliscussiö violenta; i on
l'esposa iou assistila
dispensari de diverses eagarralseas
i contusions a la cara i bracos.
Res. El pippertnint del matrironsi
ATROPELL
Ahin a les onze del mati, ¡su al:
pellat per Tanto 2,684-5, al carrer
Claris, cantonada .Provenea. un
ve anomenat Lluis Salvi Gonzile
de 17 anys. Fosa auxiliat a la Ca.
de Socors de la Ronda de Sant Pe

re, per presentar una extensa ere!:
al genoll esquerre.
Les millors marques de egarret. havans i egipcis
elaborades amb pape

11/1e1Ä9 )19,01d.
ACCIDENT DEI. TREBALL
Treballant del seu ofici a casa s e
Gonzalez Ett.-ra,elsbtPn
de 19 anys, que vil: a la Rie
ro Alta, sr, segon, va tallar-se el u
non esquerre, per una desgraciada
confusió amb la sola d'una sabata.
MULTES
Per la policia han estat imposa
13 multes de zoo pessetes per inia
de reglament del joc i de la prostier
ció.

nenamma~inmmn

d'estafa; Josep Martin Caro, reclamas

SEGUEIX LA RATXA
D'ATROPELLS
.Ahir a • les sis de la tarda fou auxiliada al dispensan i municipal de la
Universitat la nena Consol Castro Ortega. de 3 anys; presentara erosions
a la cuixa esquerra i mà dreta.
pronóstic Ileu, produides per haver estat atropellada per l'atilo-caillie>
mero 12239 E, propietat de Ramon
Asellanet.
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
rada die te dansant de 5 a dos
quarta de I/ i dinar a l'aineriLana. de 9 a 11.
Al Radio Club Catalunya tindrä Roe
asta, dissabte, a dos quarts de vuit, la
tercera classe del cura d'electricitat
aplicada a la radiotelegrafia, a arreo
del doctor E. Calvet.
--

IABRICS 1
FUREST - Pormimig1 1,1
d'esport I elidid

La Secretaria del Cercle d'Ultrama-

rina, Quevistree i SIsri, fa aviaran
e.b mas de ia dha «tirar l'ailimmi6
tine Mata de preetater ante 4141 dite

pel Jutjat de l'Audiencia, per un delicte de furt. i Manuel Catalan Bulpe,
reclamat pe: Jutjat del Centre, de Ma•
drid.
Florenci Felices López va denunciar
que en anar a prendre bitllet a l'estació
de Franaa, deixä a terra un maten que
portara, el qual Ii fou pres per un
desconegut.
El maleti contenia 2.7 00 pessetes,
robes i un article de bisuteria.
Antoni Torrent va denunciar un
individu al qual acusi d'haver-li estafat 470 pessetes, que Ii va remetre
per comprar peces per a l'autombbil.
Eugeni Boulet denuncia que a/ seu
domicili del correr de la Constitució hi
entraren !ladres, emportant-sen dotze

claus angleses i 300 pessetes.
Dr. 111014111641A. Af000lona a la well I eaball. Corte Catalaaea, SN. assrl” sevd.

CAPITOL DE MOSSEGADES
Augtuenta l'activitat agressiva dels
animakts domestics.
A lea onze fou mossegada per
UD gas prepietat deis mis parea la
nena de vuit anys %silba Ladren
de %AMI que vio al carne: de

Sala Ifard, 8, entrego].
A la usa i a la Gibrica del mayor
Debeu, tinada al cures del Da
de Mal va gat va agredir a la sella
de lo silbe leeibel CUAN Juan, que

itet condensada

EL' PRGES
Pouoita

Per a denle, dimitente. s'
nuncia en aquest teatre la
presentarle'. a dos quarts
quatre (primera sessiö, de
comèdia en tres artes
banys de sol", original dels
nyors Antoni Paso i Josep
sales. A les sis (sessiú es
ola!) i a les deu (gran moda
la comedia co tres actes
batíos de sor, original dels
del senyor Emili Gómez de

quel.
Combate de vinagreras,

des Mico», i dob salen, a
g rites 2'40; no els busquen
barats sind a les Grieten

Uds 1Nglede, de le Ring&
lee Ton, 1, lanuda de eme
toal, 5.
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ATALUNYA
CELLERS COOPERATIUS4

ItESTALVI AL PRIORAT
II I
gen, dit que els vinyaters del
t podien tener' els callen de
• en el sentit que se se saben
it aar per la defensa dels seas
aäits els diners que hi esmercin sets
A raran amb escreix.
yirl yater que no té cup i edler i
u, de vendre forçosament els reines
d moment de la maduració té
eeeessitat absoluta de vendre un
detenninat. Tothom sap que ha
evendre• No cal que ningú Ii vagi
preguntar si vol vendre. Si en una
ata . hi ha molts vinyaters que es
talo en aqueas cas, i desgraciadaole n'In ha massa, ja sabern que ha

aguaste. permites: "Ami de
la nostra terra funcionen Assori:•eions de Elüsica, 1 essent la nzainris
d'aquestes poblacions de molt menys

REUS
Noves politiquea
En la darrera sessió municitial,
regidor senyor Mimen, dirigint-se
a la Presidencia, digné: "La Premsa de Barcelona dóna compre d'un
telegrama trames per l'alcalde de
Reas, en representació de l'Ajuntatuent, felicitant al president ' de la
Mancomunitat de Catalunya. Es
cert això, senyor alcalde?
El president, amb evasives, cercà
una ingida, indicant que si que era
cert, i que al fer-ho va creure interpretar els desitjos del Consistori.
Aleshores el senyor Darnell ii replica: Dones com podria ésser que
aquí no compartíssim aquest criteri, prego a la Presitkncia que en el
sucessiu, en semblants casos, s'abstingui de ter ús de la representació
de l'Ajuntament sense previa consulta a aquest.

succeir.
Ei comprador comença per ter el
iesraenat. El colliter s'ha de posar
a veremer. Són molts els que
de vendre la verema i molt poçals els que han de comprar-ne.
Cal asar a veure un comprador. Pes— Al dornicili de l'antic director
pesarla baja ja és el de del diari "Fornent", suspès per orCa dalt
acsys. L'important és sortir del pas dre governativa, es presentaren
itenit la verema venuda. Això és co- agents de policia governativa, practianant a un comprador que cant un minuciós registre.
sa
• quedi... al preu que anire. El
oprador va fent una llista de les
MATAR°
Conferencia
prticies de verema comprada en
Demä, diumeuge, al sald, d'acres
4 a.cst preu i abans que el preu de
lattem a s'obri ja la tenen venuda del Collegi Salesiä, el competent
al. raes "espavilats" (?) I els més secretati de la Biblioteca-Museu Barabres i els mis tontos, aquests si laguer, de Vilanova i GeltrA, En For5,c una mica tard ja no caben á la ran Gonzälez, a les quatre de la taruta. La seva verema ja no la pot da, desenrotllarà el tema "Les insczar. Si durant la vererna el temps titucions político-militars romanes en
araplendid i la collita de bona qua- la rornanització de la Península".
t. hi entrare tota. La dels pobres Aquesta conferéncia forma part del
dels tontos. Tot s'arreglarà. Si cicle organitzat per l'Associació
ama la verema ve temps plujós ja d'Antics Alumnes del dit Collegi.
hi entra tota i raons rai.
•
TERRASSA I LA MUSICA
:ot aixö que porto dit més amunt
,;se sembla "la rondalla del dijous"
Fa poca dies que "El Día", de
¡la pura realitat. Cal, només, ale - Terrassa, publicava una editorial ple.hi que les partidetes de bona na de seny, tractant de la vergonya
aalitat, que són dels que van més que era per aquella ciutat del Valles
atts d'armilla, aquestes són les pri- el no tenir organitzada una "Assomeres de figurar a les llistes de vene- ciació de Música" germana de les
que amb una vida esplendorosa han
tan. perquè ja la tenen cobrada i
cedida durant l'any per endavant.
fruitat en altres indrets de la nostra
Aquest és l'aprofitament actual terra. Realruent "El Día", de Terdel
pagès
rassa, té raó: no direm nosaltres
deis raims que practica el
Priorat. Aquest paces, si no se'n dó- que sigui una vergonya el no tenir
vergonya, pot anar al café del Terrassa una Associació de Músires poble i demanar una copeta de... ca, perú sí que voleen fer remarcar
Eyrria per exemple, i li donaran roo la responsabilitat dels seus ciutadans
gratas de vi exactament • pel mateix no havent encara creat a, la sera
preu que ell va donar els tres quilos, ciutat un organisme de etetura
arab l'agravant que en va donar tres questa mena. Catalunya, que està,
quilos de vi molt superior al que li malauradament, inaemada d'organitdonaran, perquè en aquest uhf hau- zació en tots els aspectes, ho està
rà de barrejat d'altres contrades. que especialment en ço que es refereix
no linda, de bon tros, tanta bondat, a cultura general, i per tant, tot el
i amb seguretat que aquella copela que tendeixi a organitzar institucions
no raldri, ni de molt, el que val una
educadores ha d'ésser tothora procopera de `bote vi ranci del Priorat".
tegit pels honres de bona voluntat.
Re escrita les ratlles precedents
La música a Catalunya és preci7erques es comença a vulgaritzar la sament una de les arts que raes ha
menea que a la terra del Priorat preocupas l'atendí.) de tots els cata¡hura d'abandonar el conreu de la taus i a això es deu el floreixement
"aya per improductm, perque no do- musical de la nostra terra, actual:a proa per les despeses que ocasio- talent heme excellidor. Però no devem
al la producció. Res mes Ilteny
pas encara acontentar-nos: In lea
la ventea Una cosa es que la terra molta cosa a fer encara i tenim mitno doni i una altra, molt diferent, jans per dur-ho a feliç terme; úniés que el que ens doni no ho sapi- cament manquen unes guantes energuem aprofitar.
gies a destinar-lei. El moviment muTota la qüestió rau en la tasca sical de Catalunya esdevindria dobleestat
de
coses
feixuga de refer un
ment pròsper si a cada ciutat, si a
que les nostres generacions, Hace- cada vila, si a cada poble, uns quantS
res i poc previsores, han tirat en hores quotidianament. I això ho diem
crris. Tot se n'ha anat a rodar. Te- hores quatidianarnent. I això ho diem
cine l'excusa de la filoxera, pe'ó creient On l'eficàcia, perquè tenint a
aun aquesta ens va matar la vinya la vista el resultat aconseguit en els
el cert és que la borratxada dc id- ¡loes on petits nuclis de devots s'han
cera que ens baria vingut de Frau- Ilimat a aquella tasca.
¡a ja ens havia trasbalsat. La disbauEn cinc anys a aquesta handa, Cara fou tan forta que encara ens té talunya, no Barcelona, s'ha enriquit
arei a tots incapacitats per reaccioamb una florida d'Associacions de
nar.
Música que fa bo de mirar. DeS de
Una vida de treball, d'estudi i d'es- les ciutats mes importants de la nost'alai, que és la Tic mis bé s'escau
tra terca a les viles mis humus, sienes
en una comarca purament vitícola,
anat exteneni les Associacions de
amb la disbauxa limera convertida en
Música amb en amorosiment encisauna vida de dilapidació, les conse- dor. Perú encara no podcm donarnos per satisfets. S'lea fet molt i
taiéncies amargues de la qual avui
molt bo, pene no s'ha fet proa. Mantoquern per dissort nostra.
A qui doni una mirada a la vila
quen encara les veus dolcissimes
/l'un grapas d'indrets de la pàtria,
fe Falset un dia de festa i ens vegi
a tots endiumenjats Ii semblarà que les quals no han respost fins ara
tot va c0/71 una seda.
a la crida que seis ha fet: una
A qui doni una mirada als con- de les veas que hone lea anat copag ua del merme de Falsct i als cellers rant cada dia es la ven de Terrassa.
dels vinyaters d'aquesta vila l'anima En tot temps les paraules que s'Inri
E caure als peus i es tare ben be adreçat a aquella ciutat s'han pert'arree de seguida que això no pot dut, mai no ha tornar el ressò.
arar.
e Notnés ara, "El tía" ha parlar
Falset.
V. Estrem i lea dit el seu lament: i ha ha fet

iinportitucia, en tole ele ordres, que
Tmiassa, per qué no s'ha iustituit
a la nostra ciutat una Associació de
tal naturalesa? Es que potser estem
mancata, eta terrassencs, de sensibilitat artística? Creiem que és hora
ja que tots fern un esforç suprem i
anem a la constitució de? que ¿a, quia
vergonya per Terrassa que no estigui
encara constituís. No volem crcurc
que no pugui tenir vida. Manca solament una mica de voluntat. Les
nostres institucions aartistiques són
les niel indicades per iniciar les gestions. 1 precisarnent per ter honor
a la tasca que elles realitzen gairebé ens atrevim a dir que la tenen
una certa obligació. Elles, dones, tenen la pamela.'
Aquestes paraules són proa doqüents per comentar-les. D'elles, peni, es despren que Terra4h espera que algú comenci la iniciació per
llimar-sli de ple. I es que a Terrassa no hi ha aquest "algú"? Ultra
les institucions artistiques a les
quals es reiereix "El Día", no hi
a Terrassa ciutadans devots ¿le la
música capaços per fer reeixir robra? Nosaltres creiem que sí i •Ito
creiem perqué recordem una infinitas de noms, qualsevol dels quals
basta per endagar l'obra: bastaria
que els Ulks, per exemple, Erraresgol, Yidielk, Pote, Puigbó i tants
d'altres, es decidissin per aconsegpir
en menys de vint-i-quatre hores
crear l'Associació de Música de Terrassa. Com basteria igualment que
es ' decidís a ernprendre l'organització l'actual director de l'Escota Municipal de Música, En Joaquine Pecanins, azule els seas conipanys. Coro
bastaria que "algun abre", sentint-se
patriota, es Iliterés a la plasmació
d'aquest anhel popular.
Terrassa te una gran nsponsabilitat en aquesta grati organització
d'Associacions de Música. I rosaltres gosem dir, cola "El Día": per
que no es decideixen els seus benementa ciutadans a salvar aquesta
responsabilitat?
Francesc de P. Trabal
TERRASSA
:-: Cultura :-: Esport
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El gemid rebel El Govern delta:o*
claracions Llold Roe record data- Huerta no ha alma- -accepta integrament
George troba ara res :: Deütiacions donat la limita i din ei reconeixeinent
correcte tot el que de Mussolini que la continuara del de Lonires
des de Tuxpan Londres, 5.—EI "Dan), Express."
•
han fet els Governs

En unes gens de-

Lopdres, 8.—EI "Daily Chronicle" 3ublica unes declaracions
Lloyd George en les quals aquest
destacar que leacei conceder la entrevista al "New York lVorld" que se
li imputa, i afegeix que els comunicats dels ministeris estrartgers francés i anglés són conectes. Lloyd
George diu a més a més que els documenta' sotmesos per França al ministeri d'Aína estrangers britinic
comprenen els articles retarlas a, les
garanties d'exectició del tractat entre
França i els Esteta Units que s'aprovó entre i Clemen'ceau el
dia 20 d'abril de 1919. Diu Lloyd
George .que en l'actualitat aquests
documenta han d'ésser publicara, i
afirriae que, ja abans de conèixer l'entrevista de la qual es ve parlant, en
havia trames una carta al Foreing
Office dient que no veia cap inconvenient en que fossin publicats
documents relatius a la Conferencia
de Paris.—Havas.

Roma, R.—L'Agència Stefani
comunica que ahir se signà el
tractat comer:Ad italo-rus.
Durant la conferència que
amb aquest fItotiu ha tingut
Ilec, el senyor Mussolini dectarä que conforme a les seves
manifestacions a la Cambra el
30 do novembre, i a les seves
paraules amb bls delegats russos, el 31 de gener, i en la darrera sessid CO que-van ésser
tancades les ndgociaeions, considera que, havent arribat els
dos paisos a un acord, e; reconeixernent "de jure" del Govern del Soviets per part dItälia no pot retardar-se. Per tant,
des d'ahir en que‘se signä el
conveni, han de considerar-se
represes les relacions diplomätiques dels dos pateos, i el Govaro d'Itàlia donarà a coneixer
aviat la persona destinada per
a Parnbaixada d'Itälia a Moscou.
—llaves.
UNA CARTA DE MUSSOLINI
A TXITXERIN

El periodista Spender
muté totes les paraules de

l'interviu

EL PERIODISTA SPENDER
MANTE LES PARAULES DE LA
INTERVIU
Londres, S. — El senyor Spender,
corresponsal del "New York World",
ha trae a l'esmtentat pede/clic un telegrama re'acionat amb la conversa que
va tenir amb e! senyor Lloyd George.
En el dit telegrama diu que menté
cada una de les paraules del sen artic:e, encara per altra banda es considera molt inferior a les declaracions
del senyor L'oyd George, eLqual no
— El Liceu Dalrnau, centre d'en- valla que di franceses s'instaHessin
senyança comercial i d'idiomes, ha
on són.
El sen suposat ma in no és més que
obert una sucursal al cerner de Sant
una temptativa per embolicar la qüesAntoni.
— En el concurs de skis celebrar ti&
a La Molina han obtingut premia
Va Ice les declaracions davant de
Ele Joan Sadvans i En Pere Arell, del diversos testimonia, cspecia:ment del
redactor cap dcl "Manxester GuarClub Pirenenc, d'aquesta ciutat.
dian", el qual no ho podre negar. para
TARRAGONA
L'Alcaldia :-: El lant del Pacte secret i demostrarte un
Nomenament
gran enuig en diculir la qüestió.
tcmps
Ha estat designat per formar part
El senyor Lloyd George, en tornar
de la Comisiö sobre la doctrina de la a París després del seu viatge a Lonniediaciú universal de la Verge, el dres, comprova que el senyor Ciernencanonge N'Isidre Gotita, la qual de- cena havia aconseguit guanyar el senyor Wilson per a la seva causa sobre
signació lea produit en aquesta ciaras una gran satisfacció, per tractor- la qüestió primordial.
El senyor Lloyd George no vitupera,
se Tun canonge tarragota i d'un sapena, al senyor Wilson, pub si que ho
vi capen, el talcnt del qual correspon indieutiblement a l'alt encauce fa respeete el senyor Clernmecau, per
harca- procedit en apesta forma duglle lilao confait S. S. el Papa.
Els altres sepyors que formen les- rato la seca absència.—Havas.
menta' da Comissió són dos canon- COMENTARIS DE LA PREMSA
ges i un pare jesuita, dos d'ella caFRANCESA A L'INCIDENT
talares, i l'altre gallee.
PROVOCAT PER LLOID
— El nostre Inane isa fet, junt
GEORGE
ancle el secretad, la reglamentaria
París, S.—Els diaria es feliciten
visita de cortesía a les autoritats lot'avala l'actitud adoptada pel senyor
cals.
Per a la vinent sessió munici- Macdonald en eta que es refereix a
Lloyd
pal té dernanada la paraula com a rincident provocat per Mr.
espontani el conegut esportsman George, act,tral que permet feliços
\Viniera Tedie, un resaca:tal:le senyor auguids per a l'esdevenidor de les
seas que viu aquí ja fa snobs' anys relaciona franeo- britàniques i que la
i que és neolt aprecias de tot el po- premsa en general relaciona amb els
recents declaradons rIel senyor Mac1,1e tarragoní.
— L IAlettldia Ita manat que s'aug- donald relatives a la cooperació enmenti el nomine de cadires que es tre arnhtlós palios.
El "Petit Parisien" diu que la macono:mea al passeig de Pi i Margall, amb el ti que els diumenges, niobra intentada per Mr. Lloyd
quan toqui la música, la concurren- George ha servir dc pedra de toc
cia pugai prendre el sol ben trate- en les retadores franco-britaniques.
El "Matin" fa ressaltar que el sequinament i ocupant el sea respeenyor Ponle/iré ha nahmt apreciar en
tin seient.
— Dininenge vinent s'inaugura- tota la seva noblem rectitud adopran lea . noves oticines de Cerreus, tada 'en aquests • assumpte ' per Prisumptuós ediaci installat a la Ram- mer ministre ancles, i ei Govern es
felicita per la cordialitat demostrada
bla de Sant Juan.
pel Govern laborista respecte a la
— Des Talen es trasllucix a
juntament eneagros rigorisme en la nació francesa.
El "Echo de Paris" escriu que
puntualitat dels funeionaris, per leaver-se exigit que a les nou del mea traança ha d'agrair extraordinariai a les sis de la tarda, hores d'en- neebt l'extrema franquesa del senyor
Maedonald.
trada a les oficinas, firmin en una
El "Excelsior" vete que aquest inllibreta tots els funciona/1s munidcident pot determinar una (diga
pals.
collaboraeió entre els dos paisos
amics.—Havas.

,
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mesos

Els que el ploren Francesc i Maria, germà Francesc, avis, oncles,
cosins i payents tots, els preguen un pietós record i que se serveixin
assistir avui, a les tres de la tarda, a la casa mortuòria, per acompanyar el cadàver a la seva darrera estada.
Estació, 42- Sant Celoni

ELS' DE LA PREMSA ANGLESA

Londres, 8. — Les declaraei,ms fejps per Mr. Lloyd George . a un redactor dell "New York
World" segueixen essent el tema (Paelualitat i Iota els diaria
comenten asprarnent en la sea majoria les manifestacions
de Lloyd George.
El "Darly Herald" diu que
Me. Lloyd George no banda
obrat d'aquesta manera si deliheradament s'hagués proposat
cansar em greu ¿soy a la
nVeria britänica i crear un mo-

t'U de desacord entre ells kloverns de Parts i Londres.
El "3Iorning Post" s'eximese en els següents termes: "Mugí( no podrà prendre ts seriosament jr. el senyor L'oye], George despees de Pesdevingut".
El "Times" escriu que davant aquest ineident diplomätic, quan et senyor IAnyd George penal o hagi pensat respecte de la qüestiö rhenana poca
irnportänela td.
El "Date News" oren que
aquest incident ha complicat extraordingiament la labor del

Roma, 8.—E1 president del Consell, senyor Mussolini, ha escrit una
carta al senyor Txitxerin, ministre
d'Aten estrangers de Rússia, manifestant-li la satisfacció que ha experimentat pel fet d'haver-se signat
el tractat italo-rus, i expressant la
seva 'confiança que la data del 7 de
febrer de 1924 servirá per marcar el
començament Tuna collaboradó aova i fecunda entre els dos paisos interessats.—Havas.

Primer ministre Mr. Ramsay
Maedonald en el moment en que
l'horitzó es trobava ple de promeses.—Ilavas.
EL PRIVECTE DE CREACIO
D'UN BA.NC ALEMANY D'EMIS.
SIO OP.
Berlin, 8.—En el projecte de
cread() (l'un llene d'emissió
or, projecte que el segon Cotulle de perits ha sotmès a l'acceptacid del Reich, sembla que
estipula que ala sen del dit Banc
ha d'estar installada a l'estranger, i disposa que siguin relrate de la circulad() els rentenmarcs.—Havas.
DISCURS DEL SENYOR
SCHACIIT
Koenisberg, 8 . — Ei director
del Reichsbank, senyor Sehecht
en un discurs pronunciat amo
molía de la setmana agricoia,
ha recordat les desastroses conseqflencies que ha tinguh la inflad() en l'economia alemanya.
Creu irnpossible de percebre els
impostos en quantitat suficient
si no es produeix una modin
eació radical en Feconomia alemanya i en les relacione amb
Pestran g er. Preconitzà unä política d'econornies extremes i
qualificä (le primera necessitat
la creació d'un Banc d'eraissid (l'una moneda or, afegint
que era, a mes a mes, indispensable de disposat' dele mil iaes
per pagar a l'estran g er. Bernaob tainhe la creació d'un fons
de compensacid de divises i aca cine els Comiles de pe_
bit
rit s han tan ir P 11 rompt a t ale
su gg estions, Cense lii Grial realització els abate no podran rebre les reparacions. — ¡lavas,
EL SEGON COMITE TO1NA A
PARIS
Berlin, 7.—El segon Comite.

(le peras, presidit pel senyor
2.I'Kenna, sorlirft avui d'agriesta capital amb direcció a Pede.
—llevas.
LA CO.MISSI ODE LA REDUCCIO
D'ARMAMENTS
Ginebra, R.—La Comissió que entere
en la reducció d'armatnents ha examinat cls projectes relatius a un conveni
respecte el control sebre el tràfec TarITICS, i refercnts ah-ui mateix a un trae:
tanreglamentant la fabricació d'armes
i material de guerra per entitats parR .r
o E —sf Claras
QUE LA CASA
NO

I EL PETROLI

Washington, S. — El Senat ha adoptat una meló encarregant al Departament de l'Interior que faci el que
calgui per recobrar {es reserves navals ale pctroli d'Elkhill retingudts per

la "Standard Oil" de Califörttia. —
Nana

Moscou, 8.—EI Govern ha cosamutat per pena de presa/ les penes
de mort que havia dictat el tribunal
de Vxita contra el general Papeljajev
i van guardies . blancs ca-inculpats.Hacas.
tf•
DE BELGICA

DE FRANÇA

Violent escàndol a la CamM. Poincaré es rebra
tira del saló i és aclamat
en tornar-hi
París, 8.—A la Cambra dels Diputats iba entaulat un violent debat anda
motiu d'una intervenció de M. Klotz,
relativa a ' Ia. qüestió deis armaments.
/ti. Poincaré es retire del saló en
senyal de protesta, i quan es presenta
novament davant l'Asemblea, ha estas
objecte Tuna imponent ovacia.—Havas.
París, 8. — Cambra de diputats.¡leus ací •cona va ocórrer l'incident
que done motiu aquesta tarda a que
el senyor Poincaré abandona el saló
de sessions.
L'ex-ministre de Finances, senyor
Klotz, presente una eseelena en la qual
ee.ipulava que lea economices que projecta realizar el Govern no havien de
ter-se en la tercera Secció del Pressupost de Guerra ni en el programa naval ni en els proveiments da reserva
de Guerra i Marina per exigir-ho
l'interés superior de la defensa nacional.
Durant la discussió d'aquesta estacona, el scnyor Tal:o:miar, del Grup de
l'Entesa republicano-dernocratica, recordà en termes trata de protesta la
matem de propala:ció en /ni es trbbava
Franca i'my rma en :ni el que afeenava a la deiehsa nacional.
Li contestaren alguna oradora als
quals replicaren a l'ensems altres d'oposades opinions, creuant-se tan violentes frases entre un i l'altre grup
que no va tardar la discussió en
convertir-se en un veritable tuneuite.
Apesarar a l'elimina que indigna:,
el senyor Poincare. davant de tan lamentable espectarle. Prege als oradora, i mes que a aquests als interruptors, que cessessin en llar acre
Sud. Els ho prego, (ligué, en nora
de la Patria.
Els scus pregs, pena, no foren
atesos, sitió que uns i abres seguiren
cridant i insultant-se, i en vista d'aiató, en so de protesta, el senyar
Poineart1 abandone el banc roig, retirant-se del saló de sessions acompanyat del ministre de Finances, senyor de Lasteyrie.
El president de la Callana va suspendre ale:Mores la sessió.

Brusselles, 8. — Aquest matt el ministre de Polònia a
aquesta capital lliurä al rei Albert el Gran Corrió de l'Ordre
podonesa de Virtut militar.
La eerimbnia va revestir gran
solemnitat.
El rei eslava rodejat del seu
quarto militar, assistint-hi tambe els generals Collyns i Bornehim.
El ministre pelones anava •
acompanyat per diversos membres de la Legació.—Havas.

DE TRECOSLOVAQUIA

Discurs de Benes sobre la
política exterior del Govern
Praga, 8.— Davant la Comr's-,
sic') d'Afees Estrangers de la
Cambra. el senyor Bens pronunció un discurs sobre la polltica exterior, fent constar que
Txecoslovàquia assegurä
manteniment de la pau a Europa, on (espera que el seo sistema servirà per salvaguardar la
sobirania de tots els Estats.
Parlant del tractat franco_
Ixecotiloyae, diu due aquest no
es una amenaea de pressió so bre Pis atres Esteta. sind una
confirmació del desig de pau
Txecoslovàquia i uqg prosa cb
sincera amistat dels dos paises
contractants.
Parlant de Rüssia, el senyor
Benes manifestó el dosis- de
cooperar a una política europea
referant a Rdsisr* i espera el
rPsultat del reeoneixement
Gravera dais Soviets per Anglaferra i Uälia per prendre una
decisid clavant la situació resultant. — Navas.

EL PPINCEP DE GALES CAU
DEL CAVALL I ES FRACTURA
UNA
, . CLAVICULA
Londres, 8. -- Comuniquen
d'Ascott (Hamshire) que el
princep de Gales, passejant a
cavan , pels voltants d'aquesta
poblad& va catire, fraeturantse una clavícula.
Reus ací cont es produf l'ae_
cident:
En saltar un obstacie, pels
No va tardar a córrer pees voltants d'Ascoott (Bucking),
passadissos el rumor que el se- comtat (I'llarnshire), va catire
nyor Poincare anava a presen- el cavall arrastrant el genet.
tar la dimissid, perd poca esEl Princep s'aixeeä de seguitona després es va saber que el d? i alxecat el eavall va vuler
no
cap del Govern, no solament
multar de nou, perd en (radar
anava a dimitir, sind que estaba
fer-ho, sentí aguts dolors
deeidit a portar a cap la conti- de
a l'espatIla, per la qual cosa
nuad') del debat.
ve comprendre, que esteva feEmt efriele, minuts despré.s, el
rit, no trigant CII comprovar
.senyor Poineare va tornar al que tenia trencada una clavisalí; de sessions, essent acollit
amb una gran ovació. — Ha- aula.
Prestats que l'oren els priyas.
mere auxilie al Princep, aquest
París. 8.—Aquest mall ha va tornar en autoindbil al resrnort hl Charles ',atrito, presi- ten de Lord Dalmeny on es tro-dent del Consell d'administra- ba ya passant uns quants dies.
vid de l'Agenda Havas.—Havas.
n••n•n•nnnnn•••••••n•
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PASTILLA VALDA
A

TRUST A VALENCIA

EL SENAT AMEÜICA

liaras.

POLONIA CONDECORA EL REI

KRUPP VUI.GUI FUNDAR UN
Berlín, 8.—La casa Krupp ha desmentit i noticia publicada per un
periódic espanyol relativa a la, fundació d'un trust a Valencia i del
qual formarien part cine eenpreses
espanyoles i l'esmentada casa Krupp,
per dedicar-se a la construcció de
material per a les infle:tardes navals.
L'esmentada casa Krupp declara
que únicament este compromesa
aconsellar dos grupa industrials espanyols per a la construcció de vaixells, locomotores i material de ferrocarrils.—Havas.

creu saber que el Govern de Mosco*
lea acceptat integrament el text de
la nota britànica relativa al reconeixement del Govern dele Soviet,—

Nova York, 8. — El cap deis
rebels, general Huerta, no ha
ahandonat la Guita, com se suposava, sitió' que ha traslladat
la seva capital revolucionäria
a Tuxpan, per continuar la reels rebele que evaquaren Veracruz s'han retirat
Tuxpan.
Els rebele han evaquat tambo:
Nova Mèxic. — Rayas.

LA BOCA

ES EL PRESERVATIU
del Mal de Coll, de las Ronquera, deis Romadisos,
dele Refredate, de les Bronquitis, etc.

ES EL CALMANT INSTANTANI
de l'Opressle de pit, dele aneases d'Asma, eta,
ES El. REME! MES INDICAT
dei

pera ~Ultra tota mena de matarnos del Pit.
ADVERTENCIA IMPORTANTISSMIA :

DEMANEU, EXIGIU,

a totes lee Farmacias •
LES VERITABkES PASTILLES SALDA
qu'el venen SOLAMENT en
CAIXES
amb elpom VALDA • la
tapa t%al d'altre forma.

'a

es dieras ele el redor deimmat
Universitat'iiri una visita-a
tus General i Tècnic. als afectes de
la subvenció que concedeix l'Eatat a
sesera ensenys ne per
LS PEUS ALS RE- l'Inatitut de`
la dona.
GIDORS ESPONTANIS
— L'Asseciació de Mestrez Nefecultat que el Reial decret de ciarais (secció de Matará) convoca
a

1 Mutiicipi

1)IIP
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ti,,ntoautila DEt IteT

A "EL HERALDO" DE MADRID LI HA .,ESTAT IMPOSADA 'UNA SUSPENSIO DE DOS DIES PER HAVER PUBLICAT UNA CURIOSA HISTORIA, A LA
QUAL ES REFERI EL CAP DEL DIRECTOR! DIES ENDARRERA

Eile show. remitt, la ieste COJO
Prodrudal de ~clamad s'ice * la tarda.
del prehlenti dele Idos i acorde, duma i en - p1 e,eud piiaIsr a CURSA Dl QUAX111100111111
la Justa Centrs1 que W iemild 4d
/PANZBICAVA
Mas neceauri per madurar el proveintem de pa a Madrid i, en me
Certriment tes la Del Espere*

d•actubre proppassat confereix
els mestres d'aquest partit a la reeis habitants d'Espanya d'ex- unió que tindre Uoc daza, a dos
en les sessions públiques dels quarts de deu, al local de coatum, per
centrad, antorizat l'entrada de blat de Sane, orgsait
eaders ratees*
sarnents Hura %mixta i reda- tractar de l'afer dels edultes.
AL MARROC ES mosTRA MOLT OPTIMISTA RESPEC- Mangar.
caricter municipal, ha
Cura, syss loe celebrad Mema
— Per jubilació d'En Tomás Ro- L'ALT COMISSARI
ne da
aquesta ciutat, que molts biera i Martínez. catedràtic d'Agri- TE A L'EXIT DEL PROGRAMA PACIFISTA QUE REALITZA EL *DIRECTOR'
non, a lee tres de la tarda, a la rie
ye, en
oaass que es presenten no es cultura de l'Institut de Lleyda. C3 e.1ts de Sud, "90 MI *Merey 41~,
A AFMA
en ten boa lot de corredero.
ea a usar d'aquell dret, sinó nen els ascensos d'escala correspoEls equips dejas ligamil
consumeixen el temps que el nent.
e.
al decret els concedeix en divaels segiments:
— Han estat nomenats alunices
carta
que
se
Ii
demanava
DE
DUANES
migas
una
ELS ARANZELS
1
Número r.—(Verd)- Cifilsee)
REUNIO DEL DIRECTOR I
o so o exposició de projectes interna de la Facultas de Medicine
cabdill de Beni-Iirriagel.
queixa ni de recia- de la 4tiversitat de València
L'Associació de Magatzemistes d'esMargalef. •
El Daectori estigué reunii durant Per al
res tenen de
de
12 o
dues
hores.
L'Alt
Comissari,
dintre
Ra(Verol)ecinithenpecialitats farmacèutiques s'han diriNimero 2.
Josep Casadó i Mendoza, En
y. dies eindrä a Madrid a celebrar
(blanc). Tremerras
te evitar aquest abús, l'alcalde mon Bataller i Batallen amb la sub.
El coronel Rico dona la referència' una entrevista amb el Directuri i in- git al sots-secretari d'Hisenda fent-li
exactacada
FUTBOL
fer
complir
sobre
el
vigent
(Vd)
.t P."
algunes observacions
venció de i,000 pessetes anuals
Número 3. —
dispesat a
del Consell.
situació general de aranzel de Duanes.
formar
sobre
la
no
rennentat
Reial
decret,
—.... —
(blanc) Torres.
un.
t
—S'ha dedicat—ha dit- ea qüestions la zona i tractar qüestions de gran
ESQUADRA ANGLESA--BNIO
Número 4. — (Verd) Si* 1.•
eent que s'exposin sinó queiEL CANT GREGORIA
del Ministeri de Foment. També ha interés.
ESPORTIVA DE SAI4B
La oris i del Trebal l
(blanc) linhigaa, de Manresa.
reclamacion s amb la mejor
estudiat
altres
afees
de
Marina.
FiLA
CANCO
POPULAR
I
UN DOCUMENTAT ARTICLE
Ila causal excellent impresNúmero 3, — (Veté) vAcrichdf.¡6 possible, i aixi es particiEl senyor Amas
s'ha debatut sobre subsisDiumen ge vinent, a dos quarts de nalment
DE "LA EPOCA"
• US entre ele nostreraficionate (blane) Serrano.
• a cada orador en citar-lo per
tències,
d'una
manera
general.
de
carret
càrrec
s'ha possessionat del
li corres- sis. al Fornent de Cultura,
Número 6. — (Verd) As eenEl fons de "La Epoca" d'acinesia l'anunci del partit Esquadra
3 .5e5;i6 que per toril
VISITES AL GENERAL
Llúria-Casp, mossin F. Baldelló dataAquesta tarda alta possessionat de nit diu: "En lacte celebrat ahir al glesa • un equip mixte de la (blanc) Enric, d'Igualada.
neu.
conferencia
sota
PRIMO DE RIVERA
n una interessant
Unid Esportiva de Sane, per a
la sots-secretaria del ministeri de TreFornent del Treball, de Barcelona,
L'actual campió per carretera, E*
'oLINEACIO DE LA RIERA repigraf "Notes per a un estudi comAcabada la reunió del Directori, el ball el senyor Eduard Atetes.
en les conclusions elevades al Go. aguaste tarda, 1 el qual serh a funcione de "manager" i direeter
DE CASSOLES
gregorià
cant
entre
el
paratiu
benefici de l'Hospital Anees.
Li ha docta possessiet, amb la ceri- verte han estat unides la indústria
president ha concedit diverses auJame Jan«, alta encamisas de les
situada caneó popular catalana".
miertie de rúbrica, el sots-secretari l'agricultura. No és un moviment inL'equip angles °posad' .al d'aquest darrer equip, al quid ceo1 l'oficina d'informacjó,
diències. Entre altres:
saises de les Casas Consistorials,
L'assumpte de la conferencia i la
Flores
Posada.
sortint, senyor
EN senyor Salvador Castelló Ii pardustrial. Es un moviment de tota la Sana l'equip que jugh contra el sidera d'excellents
mi exposat novament el projecte valua del conferenciant fan que hom id del Congrés mund i al d'Agricultu- LES OBLIGACIONS
producció, perque a tetes agafa la Cartagena i el Celta, el qual obLa cursi sera per sprints, C01.
.eeacions de la Riera de Cassoles,
auguri un exit.
tingui uns resultats admira- rent-se durant les tres primeras lloDEL TRESOR terrible crisi que es derretida.
celebrar a Barcelona.
d ra que s'ha de d'odontòlegs
L'entrada , al Fomnt de Cultura e
el seo trajecte compres entre els
una
albles,
palesant
aixb,
que
aquesta
i
Una comissió
res un sprint cada trenza ssiouts.
Avuti s'han cibera les finestreLes estadistiques publicades l'any
artero de Carolines i de la Verge lliure.
tea d'opositors al Cos de Vigilancia. tea del Bane d'Espanya per a passat només arriben uns el mes de tarda podrem presenciar una després, en la qoarta hora, oda 13
Glieia. formulas el 27 de triare
uita
animada
competida.
subscriure ele dotze milions on setembre i són suficients, pelele Per g
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E T DIE fausaT va AM L'ULLET...
satnimält dar mub ton enrollas,

Den*. Mulemille, tarda, a les 4:
sas 40411 saealatALLAica
- I -

4.04144+60006114+»~011

deeeeffle~e4444.64444-••

ILT VA FM 8.111.LET...

Ve 580

I 1411:

ET DIO »sur

Palace Cine

VA FM 2:121.1.11T...

Amas

1

Ritt

ji!adi
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Teatre Cómic
Companyle thernatlea
R0MM-CAP11110
IIIMINMOMM.G!

Alti. t'Ile g ible, Mt. 5 00 9 quarts
de den, 1111.041o64 ?uncid: Estrena
en aqueas teatro del drama Poi/Mar. en set tetes I t'un quedros.
CL LADRON FANTASMA
magntlIca presentado, decorat especial. afectes sorprenents.
Aval. °menee, a dos quarts de
entre: BOXA.
Tarda 1 MI:
111. LAMAN IlAttrAW

Atta:. Waridal

RESTAURANTS

d'En »mg Aojar

TEATRE NOU

Pensió
Tafaner
DEMA, 'NUMERO!
GRAN

NA
Paella

Xestre• directora i concertadora, Julia Vivas i Laurea
Riva

Pròxima setmana: Estrena importentiesima

1.0! 5111 1E S
/

»romera en tres actes, dele
mateixos autora de La montarla

2'50 PTES.

Avis: Degut a que són mollas
les familias que concorren a
aquesta casa, al mati es reserven taules.

ABONAMENTS
14 apara, 25 paseata*.
30 apats, 50 amistes.
Cardenal Casadas, 15 117, pral.

.::CONCERTS

.....4.444~ootosuseres5osi
44444444~«44444,44.8..

SALA WERNER
Diurnenqe, 10 de febrer,

Monumental - Pedró
Walkyria

dos quarts de sis larda. Recital de cançons per la senyoreta

/ Arta, dissabte, !MIS: La fortuna
/amasijo*. 1 1 11 eploodis. Mesasetea 44 la «Duma Manta; Co, Se
llop; El oral Fe l'estatge; La
emisora Robln. Doma, diumenge,
sessM matinal d'onza a una: La
fortuna fenthetlea, lit 1 iv episo-

MUR Pian -G1011
detirebla de la professora

aúlla Cerda. Pianista acom-

TEATRE APOLO
tionepanyla Olbart

dissabte. i última j n)rnada de El* ;Materia de Paris,
2 i última de Les dues &renos,
La trena d'or, Jo vull asear artista, Ele dos orfes.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non
Avui. dissabte. Pamplinas tramoiata, Aneu amb compte amb
els bandolera, El pollera tantas ..
ma, Ele mistura de Paris, 3 apieodi. Estrena de la mimara jor.
nada de Lea dues arenes.

1

COL ISEUM
TELEFON 36115 A.

tri alinee sedó

Avui, dissabte, tarda, a dos
quarts de cinc. Vermut popular. Butaca amb entrada,
»es peasetes. Gendral,
010. La salmuera en tres
actea. de Moran 1 Castelivi,
mímica del marre Aull. 10
quadar do Menea, per Tortas, Fabregat, Pedrola 1 90MIII lee altea* parte de la
401•Paragia. Mit, a dos murta
de das, indoesat programa:

asalte setas, ilustre. t, Et
prilleir arde de la mista
MI mateo Mtillut. Km»
t.
V0* doteima,
it
ey par bala Ills..
rilda
~E t el medir leaeks/11. -. Wat' dinä mil%
ESIDEIP MI es.
Ei, PONI
..., le.
CEO

Programes i iuvitacions:
Ronda de la Universilat, 31
Telefon 1471 A.

Excelsior

EJ millar programa
AN-111. dißnablAe: AOVE.
TATE UNIVERSAL número
68. èxit de EL BASTEE

DELA MANDOLEItt, drama
per Wirliam S. Hart; LLtlemula BARATA, PROGRAMA .AJURLt. comedia per
Enid Bennett i Matt Moore; SANO NOBLE, còmica
i ia interessant revista
(10111OUJIMI IN1IERMA0110111AL
Pe SME a La Molleta (Cerdanya), anima projeeci6.
Diumenge, eatrena en la
'asida de lees ala de la tara*: EL XII« MI PERAL
per Sandra iä118180it
AVIS: Za elaapatme bu.
taquee numerad« per a la
4011886 ESPECIAL da diu.
Manage. taMa.

,

,

efflovuit 14V1A SO 01111N-Pdbra :oda
as, 4

1e Caisse.,
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TEATRE ELDORADO
Orqueste. ilmfintioa
Programa del Tercer Concert
BEE l'HOYEN: Septet, en mi
op. 20.
WAGNER: Parola). al "Preludi"; b) "El jardi de
Klinsor"
("Les noies
"Encía de
flors"' ;
divendres sant".
DURAS: L'aprenent de bruhrot,
seherzo.

Diumenge, 10 de febrer de 1924

a les onza del mati
Localitats i entrade-s, tnagatzeta de vendes de Chassaigne
l'Ores, Claris, 43,

• •

DE REUMA
RONYONS
NEURALGIA
LUXACIO

Els aereditats magatamas

1 alees, es calma a l'eata
ana ftiecid de

La Inmortal Girona
des del 25 de

ULM ARIO

pomada per a is gatera
sita: Panatela iterst6,
de Sant`joan, 87; Sera%
Asa Mina, Sal" Dr.

gen« al 29 de febrer comedir»

Grans rebaixes de preus
com a fi de temporada

PREPARAT CM ELS
LAMORATORIS 11101IA70
PALAUTORDERA

Detall d'algunstdels affiche
215 pta corte de 3 ta.
g:
Llanas anideses, 100 cm
a:
l'50 • in.
Satina coba, 73 cm ,
18'00
a:
FleSsaileS (13 llana, matriMonl. .
1,10
a:
Bailares Crolse, monja
810 •
a:
camera
"
e/ camera. . .
14
•
Itrandtsslines . .
a: 14
Un ~Rabia devengan ett general da pita.
.Hl ha mito« anglo.« • 050 pta.
O'OCA810, GENERES BLANCA, ISFECIALITAT EN 1.121901.8

Diumenge. dia tO, a un quart
de (matra de lit larda

Sarcolona-Europa

Camp Barcelona
Espanyol-U. E. dc Fans
Camp Espanyol
MartIneno-8atadell
Camp Martinenc

Terrassa-Atlealo

BRUCH,

Camp Terrassa
Eadalona-Júpi ter
Canw Badalona

Aveng-Gräcla

Camp Avene
Per entrados i localitats als
camps de joc el dia del partit.
n1111«11V

DIVERSOS -

uunsaminue
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Sala en
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des de 2,000 pams
qua d ra ts,
venidor, ben situara,
peu tramvla, amb teeana als carrera Au.
zias-March, Alt-bey I
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afflIcoman

CAL

LA BOHEMIA

tém

de' Cais

SOLARS

68 i70

TELEFON 1531-S. P.
Hores de despatx: de 9 alide 3

tljdesv

1.19.2

Pairtre
e uss : 0'60, 0'70,
• I 120 pasotas al
•

derm

o de

... • •

r-se ela
Poden qvuisaidtariti
diumenge . i dies fea
tius, de deu a una

Cartel Pus IV, 556

El sist
ncom
aviat
e, sen

e roto:Rol:arpad de
a(termBs
•

COSA p
Quan

CLINICA
VIES URINÄRIES

oduir
rencii
s de c
organ
feina
i
Sanyc

Ç AT • a .
Ill higiknicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- is isemzermzemele.

CARNAVAL 1921
Avui. dissabte, grata ball de
mascares, estant rl gran saló
artfsticament decorat i profusament illuminat; la • nostra
sonsa rival banda, aughentada,
convertida eh banda orquestra, dirigida pel popular Iglesias. o XP.C111.1trä un sidecte programa de ballables moderns, ett
el qual en figuran diversos
ereació dc 'Mangueta Suitrez,
executant-se la seva tihlima actuariii a Eldorado. Gran certamen de vestits. arati valuosos
premis, a l'originalitat i bon
diumenge, gran
gusl. ball tarda i

•

calf, tan anglés, doble plantilla de cuita

•

ESO

.Gi I 4' i I a

Ptes.
P3

•

parel

Timo do luxe a prima baratissIme. Es p ardeny“ amb so.
la degoma, des de 250 pease tee Paran.

▪ VENDES

•
•

Mane carrer

ami. Hosp ital t sr. FU°
Venen.
impotència

AL DETALL II

111

DOPMILOPI Sant

Francesa).

u

UI

II II II II II II II MI MI

II II

II II

deis

del D'el« Alee
Rambla PM BonnerilL,
onm. 6, primera

a

▪ Correr ANSELM CLAVÉ, 9 (Final da In linübs)

d'Eta
3tat
tser
nitit
la .re

Espada» frastaments per
al guariment reptil de Sea
14ALALTIES SECRETES.

dl

Matriu, pell,
bufeta, próstata

51

e nil•lia••11•••••••••••••••••••111•••••••••

Consulta: de 9 a 12 l 3a 8
Económica per a
empleata t obrera.

Venus Sport - Palace Ball

Ronda de Sant Antoni, 62 i 64 .
Tigre, 27

Defensi's contra la

Asiti. (itsabte, a dos quarts
d'onza de la nit, segon ball extraorditiari de mitscares.. Pre.
sents a totes les mascares. Cinc
de preciosos a les mes distingides. Obsequis als senyors.

ELLESA

Ami) higiene i precauciona, allargareu la vostra joventut o la vostra maduros. Combatiu l'obesitat pel rigim •
i regercici, esborreu les arrugas amb massatjes !acatar
pero sobre tot, eviteu els caballa blanca o grismas, primer scnyal de la vostra decadència.
Veleu amb quina atenta vigilancia els Bornes i dones
rivals vosees, competidora vostres, miren els vostres caballa, el voetre bigott, 1 vostra barba. Cada dia sentireu a
din -- Has vist a fulano? Es fa vell; ja te caballa blanca.
En quant a les dones, mis observadores, mis coquetas,
mis prestunidts, la situada Es pitjor.
Dones a defensar-14, a 'asistir! Fora 'Is caballa Mancar
Al Mimar cabell Mana doneu-vos una tintura de
Alela d'Horlfne, la tintura progressiva i da:Miles par
parcxcelincia. Ningti se n'adonarà, ni '11 y o guis intinss,
qut 'la vostres caballa agafaran Sur color normal. Poden
delicada. No
aplicar - vos - ho sol encara que tingueu la pell
surtiran grana, ni us (aran neuralgias, ni
us fati picor, ni us
•
teniu qua temer per la vostra salut.

co despatx. in en EXCLUSIVA DE
REVENDA S. A., tiniversitat,
21 (cantonada a la Playa de
Cataittnya). Teldons 16111 lt i
•
2t5 A.
••n••1
I

11••••n•mannleuramownWIM.M.

EGO EME MI,

Ea ven, por motlus de salut,
REGTAURANT. Es donaran tota mona d'informes.
Preu dos canta mil franca. Abstenir-se d'Intermediaris. Esl'HOTEL

criure, Paul Pagés, 16, Avenue
Gare.-PERPIGNAN,

L:AIGUA MORLINE
un tónic del caben que &turma la seva caigudhfarä
caaventar
el sets creixernent,li donara finar i suavitat. Des-

AllitiELLS DE GOMA
Orarais de lotes elssse en melada 1 fuetea. Raptaba en ola encarrera, Coeli Catalanes, 443 tentes ente 5 Liarla). Tal. 715 8, P.

I

CE

seguida tientes de l'aplicada d'amauta 'oció, les senyeres poden procedir al pentinat, risat o ondulat.
114161
11111111 llllllllll lllllllllll 11/1111 llllll n111KI lllllllll I llllll lllllllll llllll

MOCA d'HOKINE (Untura progresstva per ale cabillo
blanca): 0. • DEPILATORI (aattu I Instituto): d. • POLVOS (mea
adherente) : 2'50. • CREMA (sena les arrugues): 210. - Al(Rili
DENTÍFRICA (en comprirnIts efervescente): 5. • BATHOL
SA' 'BEL
MONTRY (sala mineral* par a banys de peus): 310,Sil.
•
(comprima* al baratura , per • regenerar al ceba):

es rasen tot a l'acta
Pelal, número 12, pral., 1. •.
TELEFON 41112 A

KURSAAL

~di general • Emana:
Establiroants °ALMA° °OYERE', O.
rassam na L'INDUSTRIA. N . bAscualIA

A.

Interpretada par la gentil atleta Ilota Dalia I el al
a so th do tat (s'elusiva),
5.1ilia
eliroa rel ealt colossal de la Irme a
iarilu:1112:0tu
a wilarcoggra ?ret

11111111111•113111111111•11111111•1111•3•913•111m3111•

.11/
. Mell Per la Ingenua eatri Cl era g linbar 1 (lealedilv'elvrild'a mcgrItil re" ' 111
U
li14121131:94 Le Molla broma.
o NOTA.--A•dt. dilsetc. de ala a min. 1 delta, dlumenge, a la 14itifi Matinal 3 a.
• trenza • as. es tlesinetana aunque. aumentes per a la mito eapoetai la
U

seioe *el Mesa. Per le Aran artista 3
,..
_.le1111 AMA estrena da li septenas (iwasdatre) eellinumr
1.
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?as

ÀIIIDCIS gl

a 050 pessetes les deu
meres paraules I a 0'10 pu
:: cada una crees

IMPOTEN IA

(DEBILIDAD-SEXUAL)
paladeada »claro" esoormalorrei (Ad.
das mounalm), essurearia mottlal, pirdiaW do
neaterio, dolor do cabes*, ardí" fatiga
corporal, histerismo y trastornos aslikaat
de loa atijara y todas las manifestarlo:1m de
▪ Narastraia

o agotamiento nervioso, por
«Miau y rebeldes que ama, se cierta prin go y
radicalmente ose bis
armas

»tendales del Or. Seivrd

ladkadas egadalneata a tea agetade• e la
~Ud par lada 51.« 4. un» (vIekee
Ose), y para emeerear bada le otro» ve"
da alaban, el regada», d vigor eeisil,
pro de la edad.
Wat

mirr-

frux

de I

de p

DEMANDESDETREBAll
r de ent-t-sts anTs. me come
5. zementa amplia de compute
atas 1 bous retereactes, deitua
Escrlure: LA PUALICTfAT, J.

ja

tt•

gala
So

cana. trama u"
compTA w
Mde men präene 1

Sois
l ed

LA PUISLICITAT, utim. 272.

de

ea*
!momea. te murta Mudadas ames
rics. Referencias Immlliorables. Estrige"

ded

OFERTES DE TREBALL

CS

iä

eS Se

i/1 mosso, de 18 a 18 anee.
148"U
cestita per a masatzem. !Acelere
PUBLICITAT, atImero 275.
a LA

VENDES

EDi
irr

ci d;

in

MAGNETO& Crear:"

ii

Cartee Blas. BRUMO 48,

cabale des de 110 PIP

ARQUES de
setas. Atenido 15. (MUSA
ulterior.

A

vol reas Mallare& 125,

AA

Mine La mea
TAPISSOS
MIP011ant d'Upas%
Ispeelalltat es uplevat reltrenan Une

aleó permaneet de imagina e Poli. te
vote, °Negarles. etc. TabrICand de mole
:atIlurolo.-no compren neme MOR
a la tua. F. amaramos. almas. 4
11 :51 Por(arertitia5).
Sena par 750 penates. Cit.

PIANO

PELLS.

ene

rer Unlrerlillat, 110, entL

Renardo I echarpes a Pian

leterrea
ltision pls. Pelde

Vinart°81. i2.18"

LLOGUERS

A

a ostotlESTRINA MIRE ..: sAto DE REUNIO DE FAMILIES DISTINGME3
•
ig mal. diasete, insuperable programa- Oran esa de la preciosa cornSeiemp
dia Lai as

de los ols de la tarda de demli.
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PRODUCTES HORL1NE:

S
QUINTES
PAINNIPOME
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Illandridex Mayo, 70

EL DOLO

Localitats preierents

.r.•••••••••n•••••411444•08A

A

que Interessa els Contereianta, Anadea, Restaurants,
Asils, Cenia 1 el públie en general

Camplonat de Catalunya

--

BOM Et

RAMON PUIGJANE

Con la bomba PUIGJANER el electromotor no sufre el gran In.
conveniente de estar colocado dentro del pozo. Con la. bomba .
PUIGJANER el agua no falta nunca; La bomba PUlGJANER es
la única que se garantiza por cuatro años.

panya nt, senyoreta

ar********/~~44~ro.
944444444~Immheemeee*

E N LJ

valenciana (especialitat

Tafa ner).
Lomo 'financiare.
Catamarsoa ramita.
Frulta 5 turra, café I copa.
Oonyao, postre I vi.

Diana . Argentina

/Gran companyia de sarsuela.
Direcció escénica, Leopold Gil.
Primera actora i directora, Ferran Vallejo i Caries Berara.

,

FUTBOL

dio; Me elle da räISOM.
eeeseeeemeeeee~es4

presentació a Bareelona
d'una tiotablilasInue
Mudó coral russa, el
taimas
DE
006E400
OOR
del Kuban
compost de mas de 30
cantaires, sota la dime, cid de l'eminent mestre
URCE 110KOLOP
Obres popular!' russes i
originara deis grana mestres d'aquella escota.
- AVIS IMPORTANT Per aquest concert Llamita d'u.
titilear-se les invitaoions que
per al alab tomar% taren repartidas juntament amb les de 4
quint caneen i que porten data
del 27 de gener, en la qual dala
havia de venir el Quartet Zimmar, .de Brusselles. La presea-

ESPORTS -

UNIC PREU

Avti1 1.1emA. tarda 1 irt, darrers diem del 'rindión eta de
la entossat pettfrola obra mesrra
de la einematografta alemanes,
rolOs Oe la partal/a
/ crearla de/
Werner granas,
INITHAN EL UVI
ftim de gran especiar',; 'asomo>
commovedor 1 de gran traseendeneta moral, la treandtosttat de conreptes del que ha estat retnneguda per toi et man. Aquesta
pelifettla s'este Pro g eetint al mate!! temps a ala dele principits
fluentes de Berilo, amb 1111 Axil
mal superar Donar el CM llar,
entreteje (4,000 metros', s'irisa
al Mur que la prepeció (Timoneara a dos tritHs de sis en tune.
»ami s'exhibiran les elote s finalook-Holmne itumitelpedo 1 Una
aventura estival, de malta broma.
A taquilla es deßpatten lecalltats
numerades per a les S . SSCan.3 de
atumenge a la tarda.

ave dtvendree; dia 8

do labrar, sisé mart,

tació d'aquest Quartet queda fi.
xada per al din 29 d'aquest mes
(concert seta), i se circularan
novas invitacions.

SALO DE MODA

6•444414~~•~1444444

I

tara la can«, de la cega la senyoreta Concepció Panades.

eltAll CINEMA DE RODA
Ifermbles PIPA I (No
Aval, &Loable, do9 grane exile:
Netentot, la mes tamice& I divertida comedia, pf) simpatle Dome,
Mar Lean; La reina Carolina o El
precie S'inut relea, 11 1 turrara
lernade: IfIrgint M'atleta. &anee:
"mies. Piten. Pana. M g. grambo.. sa eatrenic La nota que /a asuma.
am darrera crearle. de Charles UY.
Aviat, reaparicza de Constante Talmadge en la cesa gran crearla:
0.11110 Os Oeoldent. Preus corrents.

8AMTPE111 . BERGEs

vo.

tereaaant film de gran seneacid,
intarpMtat pe* popular artista
Charles Ray; Masar% ifOrtmit
grandiós tilnu dramàtic de gran
emoció, interpretat per la bella dansarina india Dourga; Cl
misto da la ribera, grandiosa
comedia dramitica de gran P re
Faviaoldl i -sentar:46;M'gu
Medano ornpaparador, gran broma.-Dilluns, estrena de Les
duo, A planes, en la qual can-

Saló Catalunya

Oarnpiusala de Comidhas

Gran

-CINEMES

Avui diasabte, colossal programa: LI que dtaut David, in-

Wpoantrl: beosallta°3. EsoIcorriZ
LLOGARE
detalle a LA PUBLICITAT. Mlmero 204.

DIVERSES
Dlt. M. NAI)ALZ,ZeD.Cei
Trandtaeln rae
HIPOTEQUE& tu. »ores cle cer
Melada, S. A. !Matee II Se Paa.
entreeol. Talaron 5494 A.

CAM RERE
..•
a9P2?-£411.731.M11.
C
pleo.Preeir
d. AMA

e

