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DI

1:ea agencia d'informació que conrea especialment lee notíUN,' MISTORIM fIERPIVELLOSPI
seesacionals extravagante, barrejades amb guatlles autänha donat compte de l'arribada del senyor Blasco Ibbbez La nä nenilltais d'ala Drena fardica - L'apartclil
afegint-hi un detall verament interessant. Diu el desalludit que tan bon punt el t'arnés novelista a l'engrtie stAhir anuncievem que, final- prea d'un mal tan inesperat
fou feta una oferta de 500,000 «erg — Per escriure l'art d'una película cinematogràfica? Això és el que segu- ment, havia estat obert el ser- eom inexplicable.
El cinquè ante d'aquest drat es pensaran els lectors. Nosaltres ja havíem completat ebfag de Tut-Ank-Kamen. A
etisia en aquesta forma, llegint-la d'esma, acostumats com l'ho-ra que eSerivim aquestes ma el constituí la violenta epia assabentar-nos soviet de les ofertes de mile Milions
que el senyor Blasco Ibàfiez rep corn a novelista u cinerete a q uesta vegada no es tracta d'això. Es tracta d'alguna

molt mes important. Una película més per al públic dels
as, i mig milió de deltas afegit a la fortuna del senyor
Niñez, eón coses que no tindrien res de particular: De
així. cada dia en passen pel carrer.

Eis 500,000 (Jalan que pariera han estat oferts al novelealencià pels nacionalistes filipins, com a paga d'una artique Ii proposen d'escriure en pro de la independencia de les
Tres coses ens admiren en aquest despatx de premsa. Pri• la rapidesa amb colé els filipins feren l'oferta: "imme-

ent", diu el text del despatx; es Ven que sabent l'arridel senyor Blasco Ibàiiez a bord d'un transatlàntic—no totpot navegar en transatlitntic els filipins ja el devien esal moll. Segona: la valoració donada als article3 periodisue en aquest cas deixa enrera les més acreditades empreeeriedics nordamericans, que són les que paguen millor
a, i les dels periòdics catalana, que eón les que la paguen
Tercera: la Ilarguesa dels patriotes filipino, els quals de. a una simple partida d'un de tants capítols del pressu.
de propaganda la suma de mig milió de &darse

aquí una sobtada i sorprenent revelació de l'esplendels filipins. Confessem que nosaltres no els féieni tan es.
do. Per llur aspecte exterior, els filipins mes aviat aemeconórnice i estalviadors, d'aquella mena de gent que saben
valor que té una pesseta i amb molta més raó un dòlar.
D'on han tret els diners els filipins? O, per preguntar-ho
couretament: d'on han tret els rics? Es cert que unpoble,
curar, necessita poetes, politice i hernie. Perla també necesrico. Ries que sàpiguen ésser-ho. Rics que no solament ho

a per a ells—que això no té cap merit—sinó que ho siguin
al seu noble.
"Feu-vos rics", va dir Guizot. "Sapigueu ésser rica!", diem
tres. Els filipins en saben. Dediquen, o voten dedicar, mig
de ellars— i al canvi actual dels delarst—a pagar una ares de periòdic. En altres nabos, aguaste feina, de propaganperiodística, els que tenen vpluntat de fer-la la fan de franc,
fi que els rica no hagin de perjudicar-se. Aixi com
els cansats
la leita, els pobres pa g uen les despeses. Els rica 86n poca, i

conserear-los.

Política

rol" vénen swmani-se gairebf tole els
1 altres diaris utadrilettys.'
n•n•nn•n•n-.-..
reproduitn uns quants paragrafs.
De "La Acción":
LAPIDA .4RRENCADA
"Nos parece que vale la pena de
tia Pablo de Segur fa uns dies
abordar francamente la cuestión, poraun un fet que ha produït 119 que estamos seguros de que, tratada
ananyesa entre aquel! veinal.
con serenidad y establecidas re g las que
ii Wacta del següent: Per ia darg arantizaran el libre ejercicio de la
isla majar, havent-hi t2 aquella
critica j usta, podría llegarse a una soeabalmenr, factual ezp
lución beneficiosa."
ni. e deseobri solemnetnent ruin
De "El Sol":
donant al passeig el non, d'En
"La sombra desfigura el color y el
3e la Riba. Dones. bi;fi el de volumen de las cosas, y en
ella, hasta
¡arrees nits, aquesta Mpida fou
la mas ridícula, toma apariencias de
ida. arase que ningil 'salva
gigante. O bien puede ocurrir que la
-as hores on es traba.
curiosidad, que también tiene sus neL'AJUNTAMENT DE el- cesidades, generalmente calificadas de
malsanas, se dedique a inquirir los peGUERES
quejes hechos que, en un régimen de
do estas destituit TAjuntament en
discusión abierta, parecerían insignide Figueres, havent-se nomenat
emiroment, per substitto ;r-l o . els ficantes como una motita en „una gran
s senyors, que ocupen els „jr. montatia. Y asi la fantasía se dedica
a la invención de las grandes tabulas,
¡se també ran a co n ti nu a s- i,
izd Puig, alcalde; Bernal Pat. y la malevolencia a la de los pequeiíos
cuentos que corren entonces con una
Primer tinettt _loan M. Datfd,
rapidez nunca igualada por la publiloten!; E. Martín Lecumberri,
tinent; lose, Maca« Bruguera, cidad en los periódicos.
Siga el Directorio por el camino
tinent; Josep Martí Puigvert,
emprendido
1. Ginjaume, síndic segon, i
Y
sc Casas. N. Anariaimuy, Jo. la adhesión general hui tan inútil su
hfalleti. 1. Malagelada, J. Espigo- censura como la crítica ajena. Ni
F. Trilla, Frederic Fortunct,
aquélla sera necesaria, ni ésta temible.
BoY. sobre todo, dé el Directorio a la
u, de Portola. F1lis Anime
Prensa, y a la opinión en general,
Cornil Ortal, Esteve Sabater.
grandes temas de discusión, que este
ELS "FRATERNALS" COes el mejor acicate de la crítica posiMENTARIS DE "A 13 C"
tiva y de la altura de juicio."
Ir.dieu; d'u
du,,
tubriest GI
suldriteny ".4 Ltr.":
E i ratalanismo ha inspirado, dumuchos afios, el respeto que alla inquietud cultural. Pero es
in torno de este movimiento, am4' Por el prestigio de la minoría
Com diu molt bé un dels meus lecsel ección que puede encontrarse, tora en assenyalar-me algunes faltes
menos numerosa, en cualquier en que incorren freqüentment alguns
e. camina una cohorte de mucha- escriptors attuals, res no hi ha tan
mediocres. pero hinchados de una perillós com cl maneig de mots dels
er 'Ale vanidad. Todas las publihess Id catalanismo, todas Las :se- qua], no havem hagut coneixent, sisó
per les 'p ostres lectures. Tothom, abano
des de los catalanistas se revisten d'emprar un mot estrany al seu parlar
St tono
de sal iciençia empalagosa familiar, binaria, d'informar-se ben 1)6
arnente cómicatifloy mismo La
CIStJat advierte ,jbn ironía, al nue- de la seva significació real, no seantentant-se amb la idea que se n'hagi
D Prtsidente (lees Mancomunidad: pogut formr per la lectura d'un pa' Imita. Sr. Sala." Y le dicen que
rell de passatges en que ha trobat usat
debe sorprenderle que las institu- aquell
mot. Sense comptar que, si
de ersefianza sean autónomas.
e! ext ranjero (oh. el extranjero, aquest, passatges són d'un autor modern, el mnt pot ja trobar-s'hi emprat
Para los mortales no adscritos amb una significació falsa.
l-rata'a se las mantiene así. cada
La interprrtació equivocada d'un
pera que no influyan en SU
e_hi luchas políticas, para que loa passatge en que figura el mot fregara.
,rote, no se hagan en las tertu- pot haver fet creure a algú que aques!
mot vol dir ofany. i :dató ha butat

Converses nio-

löziques

PER LA LLIBERTAT DE

LA PRENSA
dio r eprodsarem in
Neme'
anide de "El Liberar. de MeideoreNt per faiseeasama de la
erres.

444 esposele per "El Leie

•

perque, tense cercar de comprovar si
realment vol dir aforty, ole pout a

usar-lo amb nauta significad& Abs'.
aparentment im derivat de bell,
seri une per im alee coto a tintinen
de medie. La senelanea de ~ele 1
elreire, fui que arr tercer tradoeixf
alcance per nweelf, eldidant le Mita-

melles no ens han arribat altres
noticies rOaquesta emorionant
operació, i per trua no saberle
si la venjança del Farad ha fet
alguna altra victima. El fet
però, que 'reina que va obrirse la tomba, s'han produft una
serie d'esdeveniments dramätics que han produit fonda impressid a tot el niño.
DI doctor C. Mardrus, que un
mes abans d'obrir la famosa
tomba anuncia els perdis que
podria comportar la violació
d'aguan bloc sagral. dies endarrera publicava una interessant relacie dele esmentats esdeveninienls.
Ilen-Nos aquí els fets. Un inquissim esportsman anglès. leed
Carnarvon, que s'avorria entre
les boires del seta país, deeidf
proporcionar el capital neceeser! per a una empresa d'excavacions a Egipto. Vätzar va
volee que ele picots dele obrers
desenbrisein l'entrada d'un sntermal. Seguint. els treballs es
trob3 hipogeu reial que
encara no havia estat violat.
Aquesta 'oraba de 1.300 anys,
més a més dele tresors d'un
art. encara no igualat, d'un art
que hauria d'eeser per a l'Europa una gran 110 de modestia. contó encara, ja que pete
intacte i inviolat, tot el que els
oficiants i els mestres de rerimbnies funeràries hi havien
acumula( per salvagnardar-ilo
dedo profanadors.
El doctor Mardrus insisteix
especialment ost aquest punt
diu que baria de constituir una
ene:cauce; elemental desconfiar
de eineonegut iprendra lee precaucione neceeseries contra el
visible i l'invisible. Però de el
en g que. per negligAncia o per
presumpció no es va fer res d'això, ans al contrari: per primera regada en el domini tan dise
cret i tranquil de l'egiptologia
s'organilza una • reclam so/vinosa i fantastica. Es publieä als guatee vente que el toril.
tal dia i a tal hora. tarja sortir
a la Ilum, damunt del balanl
de la brigada dels Museus, el
Faraó que tela milers d'anys
que residia en la seva "estada
d'Eternitat". Pene el mateix dia
i a la, mateixa hora anunciades,
hom vol!, en erecta. sortir un
baiard de l'Hipogeu: no conduia la mòmia del Faene. sind
el matehr Lord, atacat d'una
malaltia mortal.
La segona víctima fou un
amic del difunt: rl milionari
nord-americà Jay-Gouid. Talobe it'haela aventurat pele viaranys d'aquesta vall fúnebre
empès per una eetranya curiositat que desplaia l'hoste sagrat d'aquells [Hoce. Oblidä que
el Doble del Paree rodava pols
indrets d'aquella vall, armat de
les seres tenebres i dels sena
maleficie. I Jai-Gould, .atacat
pel virus de la pasta bubónica,
anà a trobar a la sale dele Quaranta dos jutges de l'Amentit
1 en els tristes Camps Ialeu
l'ombra desolada del seu
La tercera victima triada pel
Doble fou igualment sin multimilionari. Resistí uns deu meses, però en el precie instant
que entrara al seu rateen
de plaer per remuntar el Nil,
cap a la Vall dele Reis, el vete.
hedor invisible Pengrapit soistadablent i l'embarre en la barca fúnebre del Senyor de les
Memiee. I de Woolf-Joel no en
restä sine el vague record de
les restes que donava a Londres quan era d'aquest mea.
El 20 de gener darrer ele
diaris anunciaven la mort de
la quarta victima. En efecte:
oficialment revelat que el
me3 celebre dele experta radiegrata d'Anglateria, sir ArchivnIll Douglas Reid, qua,' es dls.poseen a aplicar els Raigs X a
la mòmia del Faene Tut-AnkMamen, morí sobtadament, amb
tot 1 trobar-se ple de salut,

bk significació de recalcar (empaitar), d'en aquell note es deriva S..
etts de mas loe no ens ade proa
teenegnes delta 64 darebi a comenteGana erriedes, 1 Ityni no es raig de
• trabar eoastnexicae com Mame terma (bionsurene) en lee ge
&Mugar doma cese (blegutwe,
ad coas rebeneis á %e de tal Ole U

arereta

OBLIDEM EL "NOSCE TE
¡PS UM"
Sentim cada die cantar les excellelncita de la !lengua espanyola. Res a dir.
Cadascú Es lliure de I'diar el que millar
Ii plagui. En la lloança, pura i

rarament hi ha greuge per a ningú.

Bernard Shaw en una de les setos
demia de peste que immediata- comèdies fa dir a un personatge que no
ment despees d'obertel sepul- éi Shakespeare qui ha fet mes per la
ere es deelarä entre "els habi- difusió de la ¿lengua anglesa. sine, eis
Unta d'aquella reglé de l'Egip- turistes rica que la imposeu a Suissa
i a 'tila a ctipia de propines. Malte etern.
I coas en tole el la drantea ben fieu-vos d'aquesta dita que, ro el fons,
compostos no hi faitä ni la no- no és sinó una balotado, cnginyosa. Si
ta cómica ni la rommeVedOeu. darrera els diners del turista no hi
Entre els diversos incidente havia Shakespeare, es a dir, una torea
d'aquesta histeria cal. recordar espiritual superior, l'ase em furo si els
ei del canari domesticat que criats deis hotels de Chamoilix i de
fou devorat a l'espatlla matee Ititerlacken tindrien tant de punt a
ea Me 'lord Carnavon en entrar pallar l'anglès.
D'altra banda és molt possible que
oficialment a la tomba del Faraó, per' tan enornte serpent. si la mea anglesa no hagués tingut la
aixit d'un reo!" sense (divo- potencia interna que representa l'obra
Ita ni juntura visible i que deis- shakesperiana l'Imperi britinie no fóra
aparegué immediatament da- el que es...
Però tornem al tema inicial. Li
vant deis ulls esfereits dele concurrente immobilitzatt d'estile lloança, tot i anar vigorosament protegida per la coacció, no basta a fer
por.
Abir mateix les Ageneies prosperar un idioma. La ciencia, la
completaven aquesta drametica literatura i la política han de coope'lista amb l'aminci de la mort rar-1U. I no hi cooperen prou. Adhuc
del profeesor Lelleur, de la Uni- ea l'aspecte mis immediatament conex
versitat de Toronto. que baria amb la vida de l'idioma—l'aspecte dele
anat a la Vall dele %ele per se- estudio filològics i gramaticals—, Esguir el cure de les excavacions panya representa un cas de rematcable I
i ens cornunicaven que l'emi- negligencia. Ens n'hent adonat uta
nent egiptòleg Mr. Howard Car- cop mes Ilegint mi pròleg que posa
ter ,de tornada a Lucqsor, des- M. Merimie, el conegut hispanófil
pres d'un repòs al Caire, este francés gairebé atocat a Madrid,. a
una collecció de clàssics espanyola
geettment
Itelaeionadit amb aquests ma- destinada als estudiants.
M. Iferimee, malgrat el seu fervor
teirom fets diversos diaris e s aquests prou acréditat. no pot catar -se d a !retires slan fet
dies d'uno histeria meravellosa criare que la publicació dels clissics
esdevinguda a Londres i que espanyols topa amb una increíble difisembla confirmar l'existeneia cultat la mancança gairebé absoluta
d'aquestes (orces invisibles que de bons diccionario i gramätiques, la
inexistència d'edicions anotades i d'cPosa en joc el poder venjatiu
dicions critiques. ,Tor és a fer.
milenari deis Faraons.
Aquesta és l'acerba cotsclusió que el
Hesse aef ele detalle mem infervent hisAnófil justifica amb un.
teressants d'aquesta histeria:
A l'epoca de la descoberta de seguit de raonaments que no goso reJpt-Ankellainen t:eurc.
parlare nmb terror en els cerXerlealkslatella
otes indígenas de la venjança
del Filme del qual els europeus
n'havien profanat la sepultura °Bou. Tement d'esser víctima
en nom de la ciencia. Persona- d'una allucinació, vaig fer veMate eminente, de les quals
nir un notari, un farmactutio i
es pot posar en dubte la bo- un e enginyer. amics melle, els
na fe, garantien certes mani- guata certificaren per escrit
festacions meraveeloses, entre que la reliquia presentava afeeelles la resurreeció d'una me- tivament tetes les apariäneles
mi n de Farad en el Muceta del de la vida. El farmacèutic resCaire. Actualment, el conato tituf a la me ta seva iluresa per
Lluls Hamon, gran viatjador, mitjà d'una eolueite
que ha visitat quasi tots els
Durant l'ocelubre del mateix
palitos del alón, i que viu en la any, jo i la nieva dona estàvem
seva !molla residencia de Park per deixar Irlanda. on la vida
Street. a Londres, narra una havia esdevineen esest1nible.
histeria encara mes extraordi- donades lee incursions maltnària que totes les precedente. rates: deis "sin-feiners". Teniem
Fina al 1922, el senyor Hamon gairebe tot el inobiliari a Anhavia tingut en poder seu una glaterra, quan a la vigilia ae
mà 111Qmit icada quo datava de marear la miode la memia tortres sed anys. ací com ne a sagnar. No podiem portarnarra les circumstàncies en les la en aquel) estat, i al vespre.
guate esdevingue propietari quan el servei es va barer retid'aquesta reliquia i les raons rat. jo i la meya dona decidirem
que eaconselParen sie desemba- de reduir a cendres aquella reHquia. Vaig agafar dolçament
rassar-s'en dos anys ha.
"La rmemia nahavia estat
la me i la vaig posar a la llar,
nada fa frente quatre anys— on flamejava un cep araseisha dit conde Ilamon—per un sim. mentre la comtessa recitaegipci que pretenia descendir va tina °ratee egipcia . Aleshores
d'una bellfssima familia de esdevingue una cosa inaudita,
grane sacerdote. Me l'havia do- friversemblant. La vidriera exnada com a preve de gratitud terna de la sala es va obrir
per haver-lo guarit d'una metal- sorollosament. per4 els batents
tia, essent aquella mit alee que de la porta interior estaven tanell tenia de mes valor. Es trae- rete. Van' creure que es traelava de la mä momificada d'una lava d'una visita nocturna deis
de lee set filles del Farad he- republicante i ens preparitvem
retge, que llavín regnat abans per escapar-nos quan aquesta
de Tut-Ank- Roman. Aquesta segona porta, senda com una
princesa s'havia revoltat contra roca. es pleegls corn sota la
el pare i havia donat batalla als pressió d'un gegant. i va cauro
apbstates, els quals la mataren al mig de la sala .amb remor
durant un combat i li tallaren aterroritzant. En el fons vam
la mit dreta, amb el fi que veure el jardt illuminat per un
aquesta no reposes mai en pau magnffic ciar de Huna; al hinamb les restes del cos de la dar de la porto, una dona. de la
desgraciada. El sarcòfag de la qual 'tomes se'n percebien
princesa estä dipositat a la Vall ia treta 1 les espatlles, romaniet
va ayermar
deis Reis, en un indret que nin- immtebil.
gú no sap. La me momificada can a nosaltres, manan! . dreta.
havia estat transportada a tea- Aixf ¡Iluminada. Papariele ce va
Yes del alón durant 'renta se- precisar. Damunt la testa os
gles pele seus propietaria ene- l'egipcia resplendien le; ales
cessirte. Jo metete no me n'he doradas d'un escarabat. en torn
separat mai durant aquests del qual hi havia un emblema
retal de l'antie Egipte; l'escaraanys.
Un dia, a la meya reeddencta bat llançava un p elaror radiant,
d'Irlanda. cm villa recordar que aixf emes t./misil ele ulls de l'esla Inh.' dura coto t'Osen i negra pectre 1 ele joleIls de la seva
com el tabac, havia eanviat de cintura.
posielhe amb l'index alçat. Vaig
L'aval:reíd tot d'una a'sjupf,
apretar el ditoemb la meya ma
immergf el braç a lea flamee.
1 aquesta cedi deement sota l'alee despre g per damunt de
la pressió. El die seetent em la tecla. i aleshores venas veuvisor fuer de non en la Mg; re distinfament les dues mane
la carn havia esdevingut ten- unides en forma de copa . La
dra: amb gran sorpresa meya princesa ,_l a que no . podia
vaig »Mar gotee de sang sobre *raer tina la princesa farahniloe artioulaclomi. el» esdevin- o& es difieras nou per l'indrst.
giud en 920. En e mes de mide on havia penetrat.
L'aparield va desaparbizer,
de l'any eelreent. Ismli que durant. aquest teropeloivia retires durant alguno m'Infle. però, els
el seu *Wat d'aval:1 complete; muo adle Intentare su/medios an
va repédudri lea M'etanoles do, respal ans •senardaVea pro .
la- v1daAtaf.01 tbri, sang de' e .tundent.•
Prn

L'aPerieió

L'ECLECTICISME DE MACDONALD :: LA DESIL-LUSIO PRODUIDA PEL SEU PRIMER DISCURS.
OPTIMISMES FRANCO-BRITANICS :: EL PROGRAMA DEIS CONSERVADORS QUE SEGUEIXEN
A MISTER BALDWIN
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Ilerald", que mentre ele francas,

sos persistiran en una política
que cultiva l'esperit"de venjança en els alemanys, bi ha

p rime r minoaujaeva.nfeta,estitldgi( pdnituiunletatint-sesit risacciscocotadaeinla
nesrfcanlielariips-tta: eidneehtnaui

el criteri de lord Cede segons

el qual per salvar Alemanya cal
festejar Franca, havien de servir a Maedonald, carregat tanmateix de, bonIssimes intencions, per presentar-se com un
ecle.ctio singular.
L'interès que bi havia per
aquest discute; era gran. No tant
pel metete diecurs com per l'interés que tenen els .anglesos a
posar de relleu l'aspecto histeria deis esdeveniments. Efectlretiene per primera regado.
d'ençe que existeix, la Camera
dele Comuna baria d'escoltar un
discurs programa d'un primer
ministre socialista. Socialista
de nom, no de fet, ha dit la
"Moraing Post". per tal com la
Gran Bretanya ha tingut lambd
un altre primer ministre, disfressat de lliberal, lloyd George,
el qual ha produit sota aquesta
disfressa més legislació socialista de la que pugui donar Macdonald, flanquejat-com es troba
pel partit lliberal i pel partit
conservador.
Les previsions d'alguns corresponsals s'han realitzat. Alee
per exemple, el -.burilar. comentant el discurs de Mudo-salde d'u que durant una hora
1 tres muerte pasee en revista
totes les grane qüestions
curs. en un llenguatge la facilitat 1 la claredat del qual feien
veure mes cruament que no tenla cap enluces nava per preposar. Aixf. diu el mateix diari.
la eimpatia amb qub foren escoltados en començar esdevinguí tot seguit una mena d'indiferaneia polida.
El senyor Macdonald no agrada a ningú. i si hont judica per
les converses dele passadisses,
el sentiment que domina entro
amics i adversaris es un sentiment de decepció.
Sezons el "Journal". aquesta
impressió neutra i incolora Os
la que rercava donar l'orador.
Ami) el seu discurs ha desarmat
a tothom: conservadors. Iliberals treballietes • franceses
nassos. aiemanys. materialistes i espiritualistas. comunistes
individualistes. capitalistes
propiefaris.
EI discurs de 3Iacdonald es, en
jeordre de les coses materials.
com una cosa que foe a ia
garla rodona i quadrada. oberta
closa. blanca i negra. Es clar
qüe el antele diari frenas remarea - amb place ele mote arnb
els (wats afactIonald s'In expressat en tot ço que alany
les relacione britano-franceses.
i sobre tot el seu desig fervent
d'enfesa arrib Franca.
A -prcrpbsit de les relacions
franco-britàni ques hi ha una
certa tendencia a esguardar-les
sota un aspecite optimista. organe franciefils eom la "Morfing Post" 1 e) "Daily Herald"
recomanaven a Maedonald, no
fa pas gaires dies, d'avenir-so
fos com tos amb Franela. Altres
diaris, fins i tot diaris Iliberals,
han expressat una corta batísMeció per un suposat canvi en
l'opinió francesa. Per exemple.
fa notar el corresponsal de "Il
Corriere della Sera", s'ha posee
en gran evidencia un comenten
rebent de "Le Mitin", segons el
qual el Govern trances estaria
dieposat a limitar al enimurn
l'oeupació de la Ruhr a censani
d'un sistema de geepties militare interanades de seria estudiat pele cincel; aliste, sota
la presidencia de Focb, i seria
posat sota els auspicia de la So-

cietat de les Naeions.
En ele cerdea ben informats

tanteé es Mateen satisfets sote
aquest espacie. Ale, el "Dally
Herald"; ssouninant des del rinnt
de vista laborista els artieles
Callista ha l • 1 noter que la politice do reparseiona d'un Elnis ten francès d'esquerra diferirla molt pod de la politice de
Polneare. NO parq ue el problema de la !mili:Seta% no 'leed
meres g la Oran Bretanya,
perb da cert, sepas el Mally

mete Caillaux proposa una cosa similar a la de "Le Matin",
donat que el pensament del mariscal Foch, eet aquesta materia, es beis conegut: frontera
militar sobre el Rin, i neutralitzacie de la riba esquerra
sota el control de la Societat
de les Nacions.
D'altra part. el corresponsal
parisene de la "Morning Post"
afirma explicitament que et Govern britänic ha de fer-se cere
vol avenir-se amb
rec que
França ha reaeceptar l'ocupachi do la Ruhr en la sera forma
invisible. .ixe seria la campensació per la renúncia francesa
al separatisme rhenä. Sembla,
dones, que l'atmosfera francobritànica es d'una eordialitat
d'un quant temps ençà deseoricen:da.
.va cense dir que per a alguna
sectors politice de la dreta a
Frenen, la rnalfianea es gairebe absoluta. Bainville, a
tion Française". crea que hom
pot afirmar que Frenes i Anglaterra es troben al mateix
punt de sempre, al mateii aunt.
Per exempl e . que la Confereneis.
Génova. de la qual la gran
Conferencia internacional que
proposa el senyor Macdonald
seria una reedició.
Col tenir molt poca merneria.
escriu aquest comentarista, per
l'únic reetiltateeleoblidar
ríes de Genova baria p itar - aliança germano-russa.
"Le Temps", referint-se al
programa del/ conservadors angleses. decidit unànimement el
catetillatge del partit del senyor
Baldin, fa notar com el mateix
dia que es feia públic. "El Times" publicava una informació
ben diversa. Snunciava que el
(forera de l'India, per rnitjä
del seo alt comiscar'. acabava
d'encarr e gar locomotores a Alemanya. El Govern de l'India no
ha solita mai gaire entusiasme
pel sistema de la "preteren.
cia imperial, sistema segons
el qual Anglaterra afavoria la
importació dels generes alimenticio i de les matt. ries primeros
que produoiXen els seus Dorninis, a condició que els dits Dominis comprin a :Inglaterra ele
productes manufacturals que
necessitin. Puoró d'ença de 1907.
durant la primera reunie quo
.porlä el nota de ConferMeia
imperial. sir James Mackay declarava en nom de l'India que et
sistema de la preferencia no
in'eressava a aquel! Dominu
Demostrava eont l'India no necese ea irequest sistema per exportar ele seus productos. i que
les sevrs ireportacions, en caiivi. ii costarion més ene g ofa un
reeirn preferencial. D'aleshoree
erice. la repticnbncia de l'hiena
s'ha accentuat per tal coas la
soy a indrietria nacional s'ha
deseneoll let. i per tal coas altres
paises curopeus produeixen a
mes bon preu que Anglaterra.
Oub representa dome. pregunta "Le Teneps". el sistema
preferencial que de el primer
prinripi del uartit consocvador
que dirigeix el senyor Balawni,
si l'India ceth remolla vi ne seguir-lo?
Recta el se g on prinei pi del
programa Baldwin, alee Pe, la
llei per la salvaguarda de les
Indiletrles. Cal. Dore. preferirte
lar: ei aquesta hei fee eficm,
por quit l senyor Bektwin net
ebevia adonleila essent primer
ministre? Cono li e5 possible
rs ioastde5niirmciiitgipe panctstambeietVlei illuse3i
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RES DE TALAVERA
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general:

Illoroat - Me« fluix . pot dir-se e transeorregut ahir.
lloroso. - liavem netat una rn6s gran . disposici6 entre els nostres comerciants en la venda, tal volt* amb mires a>
d'unes 500 tones entre ambdóll.
arribos propers, que sön el °Guadiano 1 l correu, els quals sdn aprovirnadament
Irisrinea. - Els fabrioants locals han pres. el deterrnini d'aturar Stur preu en les farines, pretenent-ne SO pessetel
damunt carro fábrica. No porfia ser menys pagant-se cara la matarla prima, i encara enssorprhn hagin trigat tant
les raons apuntades amb anterioritat en aquestes mateizes columnes" que suposem del domini deis nostres corleen
Ilegidore.
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Berlin, i4.-'-En diversos punts del
Reich els comunistes es preparen
per provocar disturbis a tot el pais.
Les autoritats han adoptas importante mesures policiaques.
Alguns periódics assenyalen que
els comunistes es proposen portar a
cap lisie pla el dia 20 del corrent.
ami] motiu de la reobertura del
Reichstag.—Havas.
LA SITUACIO AL PALATINAT
MESURES EXCEPCIONALS
Magüncia, 14. — L'Alt comissari
de la República ha conferencias
aquest mati ami] el cap de rEstat
major del general Degoutte sobre
les mesures a prendre per l'autoritat
militar del Palatinas per a la repressió dels motins i el restabliment
de Fordre.
Havent estat decretas l'estat de
setge, s'han concedit plens poders a
les autoritats militars per actuar
energicament i ràpidament.
Han estat dictades nombroses diligencies relacionades arnb els aetuals successos.
L'esmentat cep de l'Estas major
del general Degoutte es proposa sollicitar de la Comissió interaliada que
s'adopti un régim de rigor excepcional contra els membres de les Associacions secrettes.—Havas.
LES VICTIMES DECX.-0-5 ENTRE SEPARATISTES I NAGIO-

NALISTES
Magúncia, 14. — El nombre
de vfctimes dele incidente de
Pirmasens es de vint 'norte,
quince delle separatistes i 30
ferits, quinze autonomistes.
Durant el molí de Bag-Durliheim solament hi bague set ferits lleus.—Havas.
LA SUPRESSIO DE L'ESTAT
DE SETGE DESORDRES A
NOMBROSES CIUTATS
Berlín, 14. —El general Von
Seekt ha demanat al president
Ebert la suspensió de les ordres
relatives a restat de setge.
El president ha contestat que
les suspendrà a comptar del
primer de mere pròxim.
— A Bonn s'han reprodun
els motins.
— Pele valle de Colaina
lambe hi ha hagut desordres,
aixt torta a \Yeti:, on ha tingut
ur. combat entre la policia
1 els manifestante, els quals
han fet ús de fusells i granades
de ma.
A Brechen la policia alemanya ha fe ús de les armes
contra els manifestante, a ronsaqüancia del qual han resultat
vint ferits.
— A Brial la policia eternanya que havia estat desarmada
per la multitud ha rebut refor7,S. i ale manifestante, en nombre de molts, s'han dispersat.
amb arguns ferits.—Havas.
LEXPLOTACIO DELS FERROCARRILS A COLONIA
Coblenga, 54. — La Comissió franco-belga de ferrccarrils ha comunicas
a rAlia Comissió que acceptava la
responsabilitat dels transports internacionals en co que e3 refereix al träfee interior.
L'Alta Comissió ha creat una Coini5sió juridica mixta que examinara
els litigis que puguin ocórrer en rex' plotació dels ferrocarrils.—Havas.
EL PRIMER COMITE DE PE-

RITS ARRIBA A PARIS
Paria, 14.—El Comité de perits que
va sortir ahir de Berlín ha arribat
arta, a les vuit del vespre.
Els membres ehe l'esmentat Comitè
sisan negat categòricament a fer
MèS petita declaració periodística. —
Hayas.

DE RUSSIA

Una
El tractat italo-rus
comunicació d'agraiment de
Txitxerin a Mussolini
Roma, 14.—L'ambaixador d'Itàlia
a Mocees: ha rebut la segrient comunicació del eenyor Txitxerin:
"Li prego que transmeti al scnyor
Muscnlini el testimoni de la nostra
Profunda satisfacció amb motiu de
la signatura del tractat italo-rus.
Aquest és un esdeveniment important per a la pau mundial i inicia
una nova era en les relaciona dele
nostres dos paisos.
La decisió del Govern italià de
nomenar immediatament ambaixador a Moscos, ha segellat definitivament de la manera n'Es feliç les
nostres relacions, i per aireó estem
molt agraits a Mussolini.
Tan aviat com hagin tornat a Moscou els rnenalares del Govern rus, la
qüestió del nomenament dels dos
antb airadort ;quedarä definitivament
resolta.
.
Em pereOto afegir que les darlaraciona del tenyor Mussolini de 30
de novembrelde ron i az de gener
del corred ln contribuit a preparar felicmee hi simuló actval."—

amas.

El reconeixement dels Soilets i el tractat ita'.o-rus ::
lisme del cap laborista i els armaments :: La ritiestiú
%per. Els consells de Mr. Âqliith :: Una altra terroia
dei proteccionista :: Yaga imminent al port de Londres
Londres. 14 — Davant la Cambra
dels Comuns. ¡ex -cap del Govern. senyor Baldwin ha pronuncias un discura. en el qual. ultra desitjar un tehe exit a Macdonidd en la dura tasca
que sha imposat es prendre el Gavera en nioments en que tanteo qüestions itnportants estas pendents, i despees de ter salvetats purgue no ea creed que te la intenció de crear diiicultats, desenrotlla la seta anunciada
interpellarió.
Comerles dient que quant al l'econoxeman dci, Swiets. el Govern treballista ha proredii am'a Ileugeresa,
car és molt diíieil entaular negociacions pacifiques amb ml pass dideals
tan distints deis de la Gran Bretanya, com es RUS,id.
Desuses de dernanar una defina-je;
exacta de les Repúbliques soviètiques.
parla Baldwin del tractat halo-rus.
proclamant la necessitat dinformar-se
de les condicions de l'estnentat conveni i de si s'han conceda a Italia es'
pedals condicione per a la navegació
pel Mar Negre. ja que hem de procurar protegir els interessos marítims
d'Anglaterra i que cap pals tingui mes
privilegis que ella Pregunta el eriter; del Govern referent als ¿emes 'usaos, puix no sha d'oblidar que l'actitud británica és esperada per tosa
Europa. Diu que té el temor que no
es hora de reconciliar-se definitivament amb Rússia. i es felicita de les
parau:es de Macdonald desmentint
l'absurd rumor que la Gran Bretanya
concedida a Rússia un empréstit de
tres cents milions d'esterlines.
Acaba el seu discurs felicitant a
Macdonald pe: seu idealisme. insinuant
la seva creença que aquest idealisme
no es facil que sobrevisqui en el cap
trebarista. (lesas-es d'alguns anys de
Govern fent ressaltar abans que Mac-,

DE FRANCA

El debat a la Cambra :: Dis- I
curs del ministre de Finances. M. de Lasteyrie, sobre
la situació financiera
París, 14 (Cambra de Diputats). —
El ministre de Finalices pronuncia un
discurs impugnant una meció en la cual
es dernana que sigui desglossat dels
projectes fiscals l'anide 3. que estipula
la creació d'una Doble Décima.
El senyor de Lasteyrie declara que
el que cal fer és una politice d'acció
CO una política d'objeccions, om la que
venen fent els adversaris del projete.
Posa de manifest que el Pressupost
ordinari no solament esta equilibrat.
sinó que te per a l'any 1923 un superävit de 45 0 milions de franco.
Quast el Pressupost de 1924 lambe
ha de quedar equilibrat—afegeix el
ministre—, si jaleen] per la recaptació
dels impostos durant el mes de gente
últim, la recaptació del qual ha constituit isis veSitable record.
Cal (Imanar isatis sacrificis al país,
pesó si ho fern és únicament i exclusivament per al pressupost de despe:es
reintegrables i també link:mera i exclusivament a causa de la falta de pagamcnt d'Alemnnya, car això és a f.
do comptcs rúnie origen de les necessitats que tan imperiosament seas
impresa de recórrer al contribuent
frunces.
El ministre després posa de manifest :a necessitat cada dia més gran
de recórrer als emprèstits, car a
aquests han anat a raure tots els Estats des de fa uns quants anys, en

desusadcs proporcions.
Fa una breu histüria dc la qüestió
del canvi i recorda que França i Bélgica fosen objectec:e propagandes hostils i falses amb mitin dc la política
que aquestes nations desenrotIlen a la
Ruhr.
En aquella °casa:, França va patentitear la seva solidaritat amb ele aliats.
La propaganda germànica i la propaganda internacional van fer e,5,sar
j'especie de què Franea s'estava arruinant a la Ruhr,pel sol fet d'arreptegar uns quants trossos de carbó, paró
la realitat no es aquesta, sind que la
recaptació ha aconscguit ja la xifra

donald no declarä que el Govern, tingui a genció d'augmentar ni de disminuir les iones militars, nal y als i
afiles de la Gran Bretanyai i roptimisme del primer ministre en co que
os reiereix a les relacions entre Anglaterra i França.—Havas.
Londres. ta.—En el seo discurs
pronunciat davant la Cambra dels
C.:Anuas, l'ex•primer ministre Baldwie declara que li havia m usat satisiacciO la signatura de l'Estatut de
• ränger si be afegi que sobte aqueas
as .anupte circulaven rumor,' mes
avías inquietants.—Havas.
DISCURS DE MR. ASQUITH
Londres, 54.—Mr. Asquith ha pronuncias davant la Cambra. després
del parlament de Baldwin. un breu
discurs en el qual, despees d'aprovar
el reconeixernent deis Soviets, que a
la seva sintiera de veure resoldrà
snobs problemes pendents, diu a
Macdonald que, en quant als seus
prejectes de reforma social, el diner ha de procurar-se, no augmentant els impostos, sind realitzant economice.
Alludint a la decisió de Mr. Weatley. nou ministre d'Higiene, de limitar els socorsos que es concedeixen als obrero del districte de Poplar, declara en mig de grane aplaudiments de Iliber.als i conservadors,
que no és fàcil que la Cambra deis
Comuna aprovi el seu projecte. —
Hayas.

EL PROTECCIONISME BERROTAT UN COP MES
Londres, 14. — En acabar el
dehnt potaje a la Cambra dele
Comuna, passa a votació una
mociö presentada pele conservadors proclamant la neeessitat de nomenar un Camita per
cara n'hi ha — diu el ministre
girant-se cap el senyor Tardieu — a conseqüencia de certs
articles referente als reemboreaments del Tresor al Banc de
Franela.
El senyor Poinearé va interrompre al ministre. per recalcar les paraules d'aquest, i digint-se ral senyor Tardieu, diu:
—Ja hem vist el resultat deis
rostros an eles. El ministre de
Finances segui dient:
—Perque reemborséesim en
la mida de les nostres possibilitats els seus anticipe al
Bane da Frenen. no ene feicii
falla per a res els articles del
senynr Tardieu.
El (lu y era es decidí a fer
econormes i a reprimir ies defraudacions fiseals, veient-se
obligat a crear nous impostos.
L'impost d'utilitats aquest
any ha produït mes que els
anys antariors.
El altiven'. itt niateix que la
Cambra. tenen la forma i absoluta voluntat de fer que paguin
els aprofiladors de la guerra.
No és possible acusar la
Cambra de no haver volgut fer
pagar tale aprofitadors, tota
vegada que fa dos anys que deixàrem laxada la Mista del que
s'havia de damanar per benefi
de guerra.
-cis
L'import total dele beneficis
Melosos en la dita !lista pujava a la quantitat de sis mil dos
cents milions i queden encara
pendents des recursos en aleada davant ele Comitee ronte n
-ciosnmbrexpdtqu
representen uno dos mil eine
cents vuitanta milicias.
Amb robjecte d'activar la liquidació d'aquests deutes, es
duplicara, i si fa falta es triplicara el nombre de ponente.
Acabat el discurs l ministre de Finances, es posa a votad() la /nació en la que es den-lana que sigui desglossat ParDele 3. que estipula la doble dacima da tots eIs mpastos.
A Instancia del Govern, que
ha plantejat la qüestió de conCanea, la Cambra la rebutja
per 301 vots contra 21 2. — Ilavas.

de mil deu milions de franca regala

UNA ESMENA ItEBUTJADA

per cobrar tres cents vuitanta cinc milions pel corresponent al 1923. mentre
que les despeses d'ocupació no han
arribat a vuit cents seixanta tres minona.
Resulta, dones, que tenim un superavit total de cinc cents ala milions,
essent d'advertir que en aquestes
tres no van incloses mis que les cinc
sisen« parte del recaptat o sigui el
que ens portoca cobrar.
La propaganda deis nostres
enemics volia espantar eis tenedors dele deu o guiase mibona de frenes que actuaIlment
eón a l'estranger. ni va haver

Parle. 14.—Cambra del Diputate.—Després d'haver denegat
la Cambra la separació de l'artiele 3, referent a la Doble Décima, ha rebutjat per 328 vota;
contra 217 l'esmena del senyor
Forgeot, que tendia a reduir la
g ifra de bitllets de Bario en circulació. a organitzar una Loteria Nacional per efectuar els
reemborsaments neeessarls de

•pealo a l'estranger i polen en-

l'Estat, 8 augmentar en un 20
per 400 ele impelidos el primer
d'agost si la Loteria no havla
donat cinc tnil miltons de
franca, a instituir Molo; noml.

astille per auffinentar l'impost

a salvaguardar les indústries
britaniques contra la compelencil estrangera. essent rebutjan la [inició per 290 vote
contra 503. ja que en la votaeiti
annven junte els treballistes i
els Iliberals.—Havas.

MACDONALD REP L'AMBA1XADOR D'ALEMANYA
Londres. 14.—El cap del Gavera, senyor Macdonald, ha rebut aquest mati la visita de
l'arnbaixador

va .
LA VAGA D'OBIllattS DEL
PORT DE LONDRES ES CONSIDERA INEVITABLE
Londres, 14.—Despres d'una
hora i !unja de conferfmcia. els
delegals patronals i obren; del
port, que s'havien reunit al ministeri del Ttèball per eartviar
Impressions, elan separat sense haver pres cap acord.
La vaga es considera inevitable per al dilluns vinent,—Ha
-vas.
DILLUNS PUJARA EL PREU
DEL PA
Londres, 14.—El pa de guatee Hiures angleses de pes, que
es paga y a fins ara a vuit peniee, costara vuit ponies i mig
des del propvinent itilluns. —
Havas.
ESCOCIA VOL L'"HOME-11ELE"
Londres, 14. — Ele diputats
i ministres escocesas han determinal prosseguir llore gestione per tal projecte de convenció estiocesa encaminada a'

diecistir rhome rule". Amb
aquest moliu, tina delegació visitarà el primer ministre senyor Macdonald.—Havas.
de eadules sobre els dividens.
a augmentar fine a nou les llores de treball i a suprimir lote
els drets d'entrada als cereals.
--Hayas.
LA RECAUDACIO DELS IMPOSTOS
París, 14.—Els 'mostos que
s'han cobrat duran( el proppassat mes de gener pugen a
2.290 in i I i„o ti s . Denueste.
213.493,200 frenes han ingresa.
sal a les arquee del Tresor en
concepto de contribucia extraordinaria. Com l'a inipostos sobre ele beneficie de guerra s'Ita
recaptat la quantitat de 285,009
frenes. Els in g ressos normals
permanente s'itan elevat a dos
mil milions. O sigui 300,188,300
trance mas del recaptat en gener de 1923. Els impostos sobre la renda i monopolis han
procluit ingressos per valor de
1.67 2 milions.
Aquestes cifres san les mas
rievades que alian registrat
fins ara.—liavas.
UN BANQUET D'EX-COMBA.
TENTS
POINCARE PARLA DELS PROBLEMES DE LA POSTGUERRA
París. 14.—Al Palau de Justicia
ha celebras un hanquet l'Associació
d'ex-ccmbabtents, amb assistencia
del scnyor Poincaré, el qua!, en arrubor als postres, ha pronuncias use
discurs recordant que les dues guiesliana que, després cle les hostilitats
tosen tnés gran importancia sin les
reparacion s i la seguretat territorial.
Quan adopten] sancions sobre
Alemanya, no pensem pas rornprehi, sind que esteta' dispcsats a aprofitar els avantat g cs aconeeguits per
a posar-nos d'acord no solament amb
els amies, sine, fins amb els enernics.
Tenim la seguretat de trabar en
els abate lleialtat i bona fe, i desitgern trobar en Alemanya una comprensió clara de l'actual situació. de
la qual no soto responsable3 i que
ha de terminar com més aviat millor, mi bé de la tranquillitat d'Entopa,—Havas.

SUISSA CONTESTA A FRANCA
SOBRE LA QUESTIO DE LA
ZONA FRANCA
Paris, 14.— El senyor Dunant, amtudxador de Suissa en aquesta capi-

tal ha lliurat aquest mati al Ministeri d'Afers estrangers la nota-contestació de Suissa a una altea nota
que li havia esta; dirigida per Franca, concernent a la qüestió de la
zona franca—Hayas.
LA DELEGACIO DE LIVERPOOL SURT DE PARIS DE
TORNADA A ANGLATERRA
Parlo, 14.—EI lord alcalde de Liverport i ele delegan' que l'acompaamen van sortir ahir d'aquesta ca-

pital de tornada a Anglaterra.—Ha.
VIL

Ce are M. ?Uta
1 šI seler Warie3
bre reme ú Le
París, 14.—La Premsa publica comentaris respecte dels termes amistosos cii que estan redadades les cartee
canviades entre el president Poincare
i rambaixarlor d'Espanya. senyor Qu.fiones de León. respecte de diverse
qüestions relacionade3 amb l'Estatut
de Tánger i per precisar les quals tote
dos Governs designaran de cornil Aunl
una comissió.
En la !letra que Poincare adreçà a
Quiñones, aiinell enumera les garantice que el Govern francés dóna per
a restatut en qüessió. El prelat espanyol as Tan,ger continua conservan , ies
seves atribucions i privilegie. pedí al/lb
tot. França podrä fundar algusies esglésies. els religiosos de les quals imdran una cesta independencia, ja que
no dependran de monsenyor Cervera
sitió des del punt de vista de la disciplina eclesiàstica. A rexpiració del
periodo designas a l'Estatut. :a Santa
Sen numenara una legació apostólica.
que ser:1 .tn Icrna:ivam2nt- espanyo!.1
francesa.
Gräcies a la intervenció del Govern
de la República, les 'listes de prole.gits espanyols sera:, revisade3 i les naturalitzacions espanyoles atorgades mida
tos ample espera de benvolenea. Eis
fin:cien iris espanyele a les duanes figuraran entre cl personal ¿sanen e:rifa. suta un cap que sera nomerat
pel Director de le s Duanes i serä dei.
prés d'en la primera autoritat eotre
els funcionaris espanyols. Els iadi.,:enes procedents de la zona espanyola
pudran ésser expulsats per simple decisió (Ideal:Uso! espanyel.
Franca sisforeara altrament per tal
que siguin taconees:des lotes les ere:ccesions de telefonia i elcctricitat,
sant-se d'acord, quant a aquest darrer ram. amb els grapa francés i es'
trangers per a l'explotació electr;ca de
Tanster. Es compromet a més a mes
a (Imanar de S. M. xeriliana que le;
fonts . l ue proveeixea Ceuta i
quedin sota la sobirania espanyola,
be conservant-se els drets dels indige
nes.
La ectitesta del senyor Quiñones és
redactada en un to cordial, no essent
abra COS1 que uft avío de recepció de
la carta dcl president del Consell. Desuses de repr.xldr tots el; extrems reIlsvants de la lletra de Poincare, escriu
el senyor Quiñones "que el Govern
de S. M. ess1 d'acord amb el Govern
franeZs. scsitint-se el Govern espanyol
desitjós. igual que el de França de
manifestar co aquesta 6 ecas i ó l'amistat
que sent i el molt que aprecia restreta dels llago; de cellaboració entre
Espanya i França al Marroc."—Ilavas.

ELS EE. UU.

Ruptura de relacions
• amb Honduras

Washingt011. 1 .1.—El departament d'Estat anuncia que el
Govern nordamerica lea trencat
les seves relaelons diplomati.
que:, Iilflb Honduras a canseqüeneia de la manca (Vacan'
existent entre ele candidats nivals a la presidencia d'llonduras i elis seus partidaris.—IIavaS.
L'ESGANDOL DELS PETROLIS
LA POSICIO DE COOLIDGE
DAVANT DEL CAS DENBY
Washington. 14. Encara
que el ministre de la Marina.
Mr. Denby. declara que no esta
disposat a dimitir. als eereles
politice rs creu que el ministre
no podre 'continuar per tina
tenme en el seu 'loc.
Els adversaria polillas del
presiden?. Coolidge declaren que
vol a r conservar Mr. Denbv al
Gablhet significa per a alr. ¿Ionlid g e un suïcidi polftie.
No obstina, Mi. Coolidge ha
declarat en un discurs pronundial arob 111,5Hr' de Paniversari
de Lineoln, que tots els culpables de compliellat en Pescandel dels petrolis senil caetipinte severament.—Havas.
TOPADA DEL TREN DE MISTER FORD 1 UN AUTO :: TRES
MORTS
Londres, 14. — Comuniquen
de Nova York que ha esdevingut una topada entre el tren especial del eonegut fahrieant
d'automebil s Ilenry Ford i un
auto en el qual viatjaven tres
fills del difunt industrial senyor Manning, tuorint tois tres
a raele.—Ilavas.
ELS BENEFICIS DELS BANCS
ROLIVIANS
La Paz.—La llei elevant en un
deu per cent rimpost : sobre els beneficis dels Banco acaba d'ésser promulgada.—Havas.
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LA DIPUTACIO C r: VALENCIA HA ESTAT CON-

V OCADA PER DONAR COMPTE OFICIALMENT
DE L'AVANT-PROJECTE DE LA MANCOMUNITAT
VALENCIANA
El nostre corresponsal da
Madrid ene comunica que in-

formulan% Valiineia a:0(qt
quo Ii Diputació de Valencia ha
estal convocada en sessió pública per donar compte oficial
de ravant-projecte de la Mancoinumtal valenciana.
SITGES
Darnoeralia :-: Examen :-: Altres

notkies
Al careen del Prímer de Maig s'hi
ha obert un café. on s'hi estatja la
Pucieli coral "Unió Sitgetana".
--- En el passat mes de gener
.sdinscriviren al Registre civil 16
naixements. 6 matrimonio i so defuncions.
— La gentil damisella Na Ventura Mila va examinar-ce la setma
paseada
paseada de primer ingrés de Lle--ras
vadero a l'Escota Normal de Barcelona. obtenint , aprovat, que fou
rúnica eualif:cació que va donar-se.
-- A le; diferents societats recreatives de la nostra vila hom prepara arsh gran entusiasme les prendi ese: di2d2S carnavalesques.

— L'Estola Coral treballa aetivament en l'organització dun e concerts selectes per a la vinent Quaresma, els quals se celebraran al
teatre Principal. Entre altres elements artística es compta ja amb la,

cooperada de l'Once Gracienc i de
l'excellent cantatriu Na Mercè Plantada.
— ha causat una gran alegria
entre els elements futbolistes d'a- •
questa ciutat la victòria assolida pel
Terrassa F. C. en el Campionat de
Catalunya d'enguany.
— Prossegueixen amb molta u- •
tivitat els treballs d'organització de
les festes que han de celebrar-se durant el pròxim Carnaval.
— La Cooperativa del Centre de
Dependents ha pres l'acord d'expendre els seus anides al m'Iba en general, siguin o no socis de la Cooperativa.

SANT FELIU DE GUIROLS
Les tragèdies de la mar
Dimecres, a cosa de les arme del
cuatí, uns pescadors avisaren a rA•

judantia que de quatre embareaciOns

del bou (parelles) que eren aforades
n'havia desaparegut una. Una gasolinera de la ComMert
panyia Arrendataria, que capitaneja
el senyor Carvajal, es trasIlade ehHa celebrat sessid la Comissió
pidament arnb l'ajudant del port seprovincia!. havent despatxat gran
nyor Ferrändiz, el Contramebtre senombre d'assumptes i informat favonyor Nieto i personal reclutas volutarablemera cts comptes municipals
täriument al lloc de la desgricia, per
N'andede
Castellvell
i
dele nobles
intentar un possible salvament
Tres de les embarcacions pogue;lbs.
— Per a dilluns vinent estä citada, ren ésser auXiliades i conduides a
en segona convocatòria, la Junta port. L'altraa dissortadament havia
municipal, avnb cl fi de procedir a boleas. desapareixe nt dos dels mal'aprovació del segon pressupost cxriners i un nci cruns onze anys. Dels
traerditiari.
sa.lvats, morí al desembar car, ral— Sän nornbrosos els casos de tre íos: traslladat a l'hospital i els algrip ¿celarais en aquesta ciutat: tres dos, Joan Segare', de L'Escala,
sortosament, perla, amb caràcter be- i J'asea Ayats, de Sant Feliu, pogusa
signe. si be aixfa no vol dir que de- ren anar pel seu peu a casa.
gut a altres complicacions en la dita
El que morí aquí es cidra ,TonerVi n'atabla, no es morin algunes pervas Aygtravivas, de 48 anys, i era.
sones, cene així és, desgraciadafill ¿'aquesta ciutat. Deis desaparement.
guts, un feia por que vivia a Gnixols
— Ha mort al noble dé Bonas- es deia Abduli Perelló, d'uns 24
tre N'Isidre Sanabra, ex-alcalde d'aanys, i era natural de San Pere del
quella vila i senyor molt conegut a
Pinatar (Mímela). Els altres dos, pa:
Ja riostra ciuta.t.
re i eren també forastes,i,teire
Ei senyor Sana'ara tractava en poc temps que, vivien a Sant Feas.,
correr sie l'Algavira. liosa ignora,
— Ens alinea de FU que en
Bus era, CIS seus nonas.
aquella població van a establir-se per
Aquest tragie succis - l consta,:
la societat Efectroquirnica, noves
nat a la cieot.
indústries quimiques. que impulsaEl setnsanari local "L'Avi Mune:
ran el prcgrés industrial dc Catai l'Ajudant:a de Marina han M'ere
hm ya.
sengles subseripcio na a favor de la
fatni2ia de les victimes.
TERRASSA
Ateneu Esportiu té també en pro¡ene rorganitza ció d'un festival beInfcrmacia diversa
nef ic.
Al; magatzems de restació del
OLOT
Nord es verificó la setraana passada
L'autor d'uirrobatori
Incendi
abre
rabateri.
Els
!ladres
destat
Altres naves
precintaren ins vagó i s'apoderaren
de sis reces de teixits de llana.
Dimarts va declaear-s e un incendi
en el magatzent de la farmacia que
S'estan fe st les oportunes gestione per trobar els autors del ro- el senyor Ros té al cana de Sant
Esteve. Grades a la tupida intervenba te ri.
— A l'Escola d'Ecenotnia Do- cid deis VC:115 pegué ésser domina!
mestica sha estaidert tma classe fácilment abans que actués el ser
municipal d'incendis. Amb tot,-vei
trensenyanca de confecciä de flors
d
artificials.
rleasciöperdu e s t'oren de ¡crea consie— Din/neme la familia de N'Antoni Estrada, anant a Sabadell a/1lb
— Sembla que el veritable amer
nutornóbil, va tenir la desgracia que del robascri consto a la Cantina del
del qual donaseis trenques una peea del coree, cl
oll d.Tea Cambet,
que
qual va fer Una volta de campana. ren. cumple. és un tal "Vertnei"
cons3r7
Ilancanl alguns dels ocupante, eta
fa ternps ronda per aquesta
quals so:1.kt') ferides de certa con. ca sense que, amb tot i la persecusideració. Traslladats a Terrassa, ció de que es objecte, bona el pumai
fure0 curats de primera intenció pels
metge' senyors Cadafalch, Benet i agafar.
— Per la guardia municipal han
estas expulsats diversos subjectea,foSanmartín.
rastros, entre ells un tal "Barba— Els vetas del careen de la
blanc"a el <mal es dedicava 'a tota
rema Vena hat. tingut una reunió al
mena de timos pels procediments
Centre Social, a l'objecte de tractar
sobre el projccte dinstaklar un serInés diversos.
Va— Ha cridat poderosame nt
sei pública a l'esmeritemió el pas de diverses torees de la
lada via. Per unanimitat s'aprova la
guardia civil en direcció als pobles
proposició de Ls Comissió organitcadera. conaisteat ce inatallar to
trtds próxima a la frontera , francesa.
tistics braeoa de ferro forjas. amb
MANRESA
Ilunt de toco bugies cada un. Tetten lis inserid,: d'inaugusar el servei
Accident de motocicleta a la mundurara la próxima Setnenut Santa.
tanya de Montserrat
— El Club Pirenenc faró dar.
Aliir al nsigdia cl conegut esporasmenge vinent la segiient excursii3:
elan En Salvador Viñas Geis s'enGiraban. Arenes. Cadafalch. ',aren i
trenara a la carretera ele Monistrol
Sala Sebastia de Moiitiiiajor.
a Montserrat, per tal de prewire
Surtida, a lea cinc del sumí. Torpart a les carreres de motos que han
Montbuy. Es
nada per Caldes
de celebrar-se Cl dia
vocal En Francesc Grau.
Pes duce vegades havia efectuat
— La Companyia de Ferrocarrils
recorregut, que conmta uns 11 quidel Nord, d'un qaant temps enea, ha
1nMuts, i sorti per
millorat consid.rablement cl servei 1i:e:lenes. en 8
teicera vegada, disposat a fer-ho en
entre
aquesta
chitas
de passatgers
7, cosa que segurament hauria acote'
i Barcelona.

TARRAGONA
Ir:Usurea naves :-: Altres
noticies

a unes cinc milles,

•

Circulen vint-i-dos ircris diarie, atareis d'ells en llores inolt apropiades, quedant desterrats. segons senalila, aquella desurdris en les llores
d'arribada i sortida de trens, tan tipico en aquesta Coulpanyia.
El núbil:. comença a correspon¿re a les minores, augmentant el
nombre del passatge.

Igxkä

E xterminades en un minut are
Linseçticida PÁRADELL

FaRmiott Pidaott.t..Comte Assalt.28.8ARCEtONA
UNA MUTA- Pie cpRetu..130 pessetes.

Etiit.tuta recta abans de començar
iegts
les pujades fones anava a una se in citat vertiginosa quan, amb motiu
rehentar-se una cambeg fugi el
neumátic de la roda i ell loo ilancat,
en vol de campana. uns mitres cuelavant, caient amb tan mala sort i
tanta force que s'estabelli el cap.
En greu estat bou recollit i portat a Monistrol i Mame*, 052 Ii foren adroinietre tots ele auxilia de
la ciencia, sense que. desgräciadarnent, servissin de ref, car a prime.
re, horca de la nit debiera d'existir. •
Aquesta tarda. 'a tea nutre. e'e.
fectuarit el seo chterramot. al eme
podem avançar que hi eseeemeltot Mantesa, donada la *apee gap •.„
gaudia el malageanyst joyo 110';
moiteä relaciona i araistita 04111881:'
pares i germatie A. C. &

•DIveadres 15 de

va pesuerrn •

VERN DEL DIRECTORI MILITAR
'ESTAT PUBLICAT UN REIAL DECRET AMPLIANT LA COMPETEN,
C/A DELS JUTJATS MUNICIPALS
EL JUTGE MUNICIPAL SENYOR PRENDES PANDO S'HA POSSESSIONAT
NOVAMENT DEL JUTJAT EN EL QUAL RAVIA ESTAT SUBSTITUIT PER
UN ALTRE FUNCIONARI

mes que
de la importació, del buit creat a
Espanya en teta l'economia nade>
nal per un excés de la importació sobre l'exportació de mes de tres mil
milions dels da rrrrr anys; a pe miSatis Isa pujat la importació tifus
Franca el passat any, amb augment
de 389 sobre l'any anterior. A aqueas
buit no hi han contribuit menya Veatracció anterior i no intgrrompuda,
de mulera de milions de marca, tires
i franca: la pujada del dòlar des de
6'37 en 1919 a 7905 ara, i de les 'Hules eles de 24'97 a últims de 19.zo, a
3343 ara;. l'entrada extraordinaria
d'autonnabils i d'articles de luxe, i altres causes, encara que la principal

triat esmentat éÍ vletitna,

Des de fa dies Es a Melilla el portal de la relea que rodejara la gran
samba en reposen les dedpulles d'aquells martirs. La collocaci6 de la
velas i de la portalada ssu trigark
pire.
Per les despeses d'això la Comissió
recolli 77,123 pessetes; °Miré, perd, una
1101,71 subscripció.

Una banda
de Iladregots precoços

il

NUVIA VENIJIA
LICEU

El nout de Smetana no era deseonegus a Barcelona. En els concerts
d'una de les nostres Associacions
musicals diverses obres d'aquest
compositor (un poema sinofónic, un
quartet per a instruments d'arc, la
mateixa obertura de "La núvia ve:inda") han estar executades en temporades anteriors i Vean que aquestes audicions obtingueren deixi ben
afirmat entre nosaltres el prestigi de
l'artista illustre, primera i principal
figura de la música txeca.
Pera l'estrena de "La núvia ve-.

Larraix.—En diferents establiments es cometien petits robatoris, dirime d'ell s amb es°andel!.
Es desconeixia els autores. Un
dels fetos. l'ere), dona una pista:
uns rastrea de passos, de pas- titula" al nostre Liceu ene ha revelas
sos petits. Ele autors debien ara Easpecte mis interessant de la
sena personalitat i ens ha fet canea
dsaer nena.
La guardia Civil treballa per xer sota la significada) de la seva
deecobrir-lös. seguint aquella obra.
Aeonseguí detenir sis
La figura de Smetana és de lea
imite, el ris gran d'ell s de dot- més simpatiques que co poden troze anys. Fornutven titat banda. bar dins la hiataria de la música.
Els nen,. influits per lles .pel. Inés, per l'alt idealisdie que encarna,
1:tules. executaven robatoris, per la importancia artística i social
después d'una serie de prepara- de l'obra acomplida i . fins per la tratius i precauciona que el sem- gedia punyent de la seva vida, pren
blava que els deixava impunes. als nostres ulls tots els caràcters
Quan se'ls delingue duien d'un simbol.
navages de grane dintensions.
La nostra generada ha pogut conEs declararen autora.
templar el ressorgiment de l'admiManifestaren que en el &v- rable poble tau, que havia estat gaiide robatori. ~tés a la mati- rebé esborrat de la histaria i sobtanada, obriren el caixó d'ttna bü- dament torna a assolir amb formiliga de queviures per empo r .
dable empenta una gloriosa plenitud.
ter -sen ele (finen!. All obri- Dones en la resurrecció d'unten poren diverses ampoles de vi. I a ble, la figura de Sinetana hi juga un
canea de Pexeie d'alcohol no paper importantissim.
adoptaren les deglutes preeauDebatís de dos segles de dominadone i per això foren deseo- da estrangera, quan la trennanitzaharta.
da de la Boltitni:, oeiaibltsva consu-

són els tractats, i especialment el de
ciasses passives a partir de la data de pels ex-ministres senyors Silvela i
Erança, que han produit la gran criMatos i atnics particulars.
la publicada d'aquest Decret, cessant
si actual del trehall, de preduccid, de
el mateas dia ele abonaments que veCAP
A
EN ROIIANONES
vendes i nioneticia Stop. Solo una
nen efectuant-se per les caixes militara.
ITALIA
gran incomprensió de la realitat pot
"EL IMPARCIAL" RECULL UN
El colme de Romananes zuarxara oposar -ce a una variada de l'orlenCOaitaN l'ARI OPTIMISTA EN
riada ecoiMmica actual. — Domènec
el dia 39 cap a Niça, d'on es trasllaL'AFER DELS MARCS
Sert, Irresident del Foment del Tredara cap a Italia, visitant diverses
"El Imparcial" publica unes note
hall Nacional i de l'Assemblele geprovíncies.
que It ha trames de París estala el
hena ile productors d'Espanya
Turnará a Madrid en els primera
comerciant espaityol Antoni Acosta.
dies riel mes d'abril.
ES DESIIENTEIX QUE MANUEL
Explica ram Alemanya, mitjaneaat
AZNAR HAGI ESTAT FET
Assemblea
ia psticia al Reichbauk de base:ces
PRESONER
peis seus arara industrials, torea la
LA TASCA ' DEL DIRECTORI
de viticultors Ilevantins
S'ha
desmentit
oficialment la notiEl President no ha abandonas ea ba 'aca del marc; : la la segitent pintuEn una assemblea de viticultos el =así el seu despatx de la Pre- ro de l'actual esta: econarnie d'aques- tOrs del camp d'Albaida, cele- cia traznesa des de París d'haver estas
aiaincia. que ha rebut eis sota-sacre- ta nació.
brada a Beniganim. foren apro- detingut a Mèxic l'escriptor espanyol
Alemanya es presenta. davant deis
Manuel Aznar.
taris de Governadó, Estar i Fomer,t.
vade:, les següents conclusions:
ulls
profans.
revestida
d'una
diafressa
IDENTIFICANT UN MORT
l'na comissió del Foment del TicExigir el eamptiPrilnera.
—
dc ruina nactoual. d'eumobraneut :nball de Barcelona li ha parlar dels
A la Direcció de Seguretat sha faroen( de la legisiacid vigent que
redustrial.
a
per
que
no?
tambó
arrua.
de
prexims tractats de comer; i
prohibeix en abeolut l'tis de cilitar una nota dient que l'Irme mort
nada per tut acseixement inusiat de
xecució dele vigents.
l'alcohol en l'encapetlament de trobat al cerrar de Fortuny ha estat
defuncions cansadea per :a fam; pera
Al general Vallespinosa l'ha visiidentificat. Et deia Frudenci Robles
itts i fabricad(*) de begudes.
luan aara.
la realitat
tal el fiscal del Tribunal Suprein.
Segona. Denme que des- (a) El Vendidés, que servia carn a
Si examinan be de pral) el prcesta
El general Muslera lia rebut el diaparegui l'impuel que 8/*8V6 minyd ole quatires ile rat-alls di carrector de la Casa de la Moneda i post general d'Alemanya. veifin ama l'entrada dele vitae, reir)) i fruiseres. La ni: del suceda atta a una
una comissió de fabricante d'alcohol 1a.i ni:nano d'alentany s paguen 16.octo tes,. manera que puguin oi!eger tarerne amb diversos .arnics, entre els
inilions de franes. paeant Eranea per
d'Alcázar cíe Sant Joan. sollicitant
coneguts a lee mis ellunyades emals hi havi., l'amo de la quadra.
que no s'executin les resoluciona pre- tot, els conceptos mettys de 40 naliems
lían estos detinguts des iodividus
regione espanyoles
La reunió del Oirectori
bes contra ells pele delegats regio- de francs. Paga 24.e 00 milions menye;
Quarta. — Conetit ucid ticSal- que dormien a la quadra, junt amb el
aals encarregats de perseguir el con- 39.000 111:liCSIS Si el Par-lamen t aprova
dos guantes de nou de la
A
cLcate R lobs ele llore vinicoles, Robles.
Eautment de. dues declines.
liaban i la defraudació.
vetlla, ha acaba( la reunió del
donar iropuls als ja existente
LES ECONOMIES DEL GOVERN
el
pressupost
Alemanya
amb
Però
Directori, que havia començat
EL PRESIDENT NO TE NOTIde vilicultnrs vaA la Presidencia aquesta tarda slia ti les sis (10 t ht tarda.
tan pobre i er. mig de tanta miseria. crear la unió
CIES I ESTA CANSAT
lencians especialitzats enasquee facilitat t següent nota:
C25 sorpran efectuant en aquests moAbane el general Primo de
A les sis de la tarda ha arribat a
"Fe; amortitzacions de personal, de
metes treballs considerables de N':f.S tes problernes; que vidrie litem_
la - Presidencia el general Primo de
nar-se raes tard atril) l'As.sneia- carácter definitzu, car refiueixen so- Rivera parla amb diversos gelerdee estrataaiques als saltante
sicosis.
Ría-era.
bre eis meso: que resten d'exercici,
Berlín. Ama - una act.vitat rebrosa. cid d'agricultors de la regid va La referenent dcl Consell, doHa manifestat que no tenia cap posa
en obra Tacablament de les ( o r- lenelana.
29.467 Pessetes; per supressió de la nada pel general Valleapinosa,
tiaiifia per donar i que eslava molt
Cinquena.
—
Demanar.
jultfábrica militar de Saragossa. i timba
ces hidrauliques deis Sus Man. *M'ecansas, per haver rebut 18 visites.
ami) les asseiriarions amb caracter definitiu. 3.773 peasetes, es concreta:
ter i Lahn. i també porta a cap re- tareent
Primer. — Aesistí a la priagríenle,
de
la
regid
una
rei per haver existir a Africa durant
formes 'COS5051SNITI en Veis:arar'
mera part del ConsHil el setsS'amplia la competència
presentacid
genuina
en
la
Junei mes de gener 28,015 limes menys seeretari ile Fnment. que dona
ment del port d'Enaen.
dele que ti concedit el credit. 2.731.462
..dels Jutjats municipals
El pan d'Hamburg assoleix es ta d'Aranrels i Valoracions. aienmpte de nombraens Papexi
crin
una
intervencid
en
els
pessetes.
- LX Gacela publica cl azgiimt reja; les darreres estadistiques un tonellatdients, que fiaren aprovats. i
comen'.
trae-tat,
de
realt
el
Sumen
les
económico:
2.759,20841
mis
ge znolt nido gran que
&diem
propasa els nnins que han de
asena,___Demanae
la
coneti•
pessetes.
gistrar abans de la guerra.
Senyor; Palies reformes judicials
constituir el Consell Superior
Despeses majors. — Per excés de
Per altea part veiem, estudiant-ho lucia d'un min;steri d'Agriculsamposen axab tanta urgencia cona
Ferros lar.
tura.
va.
una
hornee
que
figurea
a
!a
penín26.755
dctalladainont.
que
Alenian
['ampliació de la competencia en asSegan. — Es dona lectura
sula
sobre
el
credit
concedit,
es
prosegada
desvalorat
el
criare,
ha
deliUN
TELEGRAMA
DEL
COMTE
sanares civils &tribuna ala amasas
d'una 11, resnlguent l'expeel
conjunt
dueix
en
el
dit
mes
un
asígnelo
de
quasi
completament
mitat
TsE
SERT
marticipals.
dient incoat amh motiu de la
1.232.581 petaetes. Per excis de la de. del sen deute flatanz.
-La réraua del poder adquisitiu de la
El president del romera niel TredististsIcis DreSenlada (mitra la
a
cèntim
que
pesa
de
rentar
la
roba
segons
Cl
no
den
un
Alemanya
i
l'encariment
gradual
de
la
:
inaneda
ball Nacional ha dirigir al eenyor ditent'or Bastos. gees dispnea per Reial ordre de 22 de gestid
i el seu deute interior apenes
sida. serien--prop per ittniasar-a,. en el
rector de "El Debate .' el ecgilent
rollt de la Compan y ia Arrendapessetes.
arriba a reio milico/1s de frailes.
setembre
darrer,
236,e7e
reatas a • la matarla, El no estiguas
telegrama:
taria de Tabacs. La II. 0. din
Aquesta nada. pletórica ele cervells
Sumen: 1.468. 950 .pessetes.
eada -per l'Orientada constant de
"Li agrairiein que inserís la se que no lif ha pel dit senyor (ap
cnginyosos. d'Inane, paactics i acResumint:
' la legislaviei =dama envere la rebaiglicol contestada, ala atare que cesas
~t'u Pett>11rn, sind que,
podria. en nienys de sis sacaos.
Impnrten les econarnies: 2.753,2o7'at
xa i la baratura del prccedirnent.
dirigeixen en el periòdic de la sea:,
altraMent, se ji ha ele negrasi les pretensions sIe Eranea es deNo- -iš - aret ' professional, cortadirecció: Sola un total oblit del text pes5ete.5.
bilitessir, crear una moneda estaId de despesee: 1.468.95o pessetes." ciar la seva taeca.
¡wat que del judici verbal al declaratiu
<lel conveni aml. Yratica por expliTercer. — Es tracia de lable, reorganitzar la seva situada
duinajor quantia hi ha la distancia
car que lii hagi certs elements que
UNA LLETRA DE PAU
venç catastral d'Espanya i del
económica, i 'Matar novament contra
• taorme que separa la discussió verba.
es titulen agríenles, que proteetin
IGLESIAS
mapa general de la Península.
el luan comercial.
-senzilla d'un plet formal i complica
contra la denúncia del Tractat ami)
"El Socialista publica el text de la
Quart. — S'acanala enflorar
amb trámite solemnes, escrits altisoFrança. eesent aixi que afecta prin- Iletra que En Pan lalesias dirigeix
Els cornei• ciants madrdenys citalinent la cela continuada ale Sea tnts el a aditicia piitili.)s d'Es• rana, tsrminis liargs i inciden :a ina les organitzacions obreres de Cata- ponya un aparell extintor d'in.:,•
tanta-hables- :
no estan !.17.*. e d'acord amb e- üents articlee, per als quale la ga- lama. adherides st la Unió General cendis i un altre daría, per I'ViLabrara per a un estudi detingut i
rantia i les concessions tetes per
Trehalladors. recnmanant-los que ton ratastrofes dares la de CAindo
talma
el
desenroillatemps da
el comte de Sert
ast any acabaren el dia 16 de julio]
persisteixen en les seres propagandes eadamia de Guadalajara.
mara del judici oral en matarla civil,
dc 1 923: Stop, llimones, taronges, per augmentar el nombre d'associats.
Part de la premsa repradueix la seCinque. — S'Ina assabentat
arrio iaetancta única, com a suprema güent nota:
plitarie. raims de collita, most de
que el Raisuni ha estal (clic. :aspirada per atenyer la mes prorapta
' En representació de les principals
raim ele mula, preseece, al- A LA MEMORIA DELS HEROIS
DE MONTE-ARRUIT
in p ut operat pelo metges Lo i
i nitnys onerosa administració de la
bercocs. ametlles, avellanes amb o
cases de camerc de Madrid. que en
La Junta que es constituí per hono- Zaldívar. El Raisuni vol trassense cloaca, rehice-les. vine, aiguarjasteia, a de gran conveniencia so:nombre de 250 han sarnat una instanIladar-se a Arcila per seguir les
rar la memada dels herois de Monte1,Kat a la jurisclicció municipal els
&arte, licors. mares de vi i curo en
cia dirigida al Lirectnri dona.,
preseriprions facultatives. El
Arruit ha acabat la primera part dc
aituniptia civils la quantia dels qua'a
tapa stop. Muelas senyors diran si
sinnt Tamalada del coeficient de no
Xorif es mostra tiontent.
aixta pot contnuar. El rector indus- la seca tasca.
no eXcedeixi de mil pessetes.
nada clepreaiada maniiestetn la nos"Confiara fundadament en els resultra sorpresa &van: la ripiica tdegra
' tate que la aova arganització permst
:lea del senyor Sen als agraris y a:-;ERVEI ME1'EOHOLOGIC DE CATALLJN1
ea ordre a la idoneitat i indepenclenleucians.
01m 14 feebresr cfr.+ n 5a24.
tia deis jutges es pot t sperar també
la
suposada
adhesió
Ens estranya
que la imparcialitat de [luna semenGENERAL A a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
1.
SITUACIO
ATMOSFERICA
del
'Treball
sen
1,, peticione del Folia
cíes justifiqui una mesura que compta
LES 8 DEL MATI. (Obsercacions de la Xarxa
LES 7 DEL MATI. (Observacions d'Europa, Nord
Nacianal dele ?gricuitars, vinicultors i
entre e/s seus precedents, ultra I arti- cntitats mercantil:. Ja han començat
Meteorològica catalana, comunicades per teléfon):
d'Africa i l'Atläntic, rebudes per telegrafie líense
cle .84 del Codi de Comare, que satmet
u depurar-fe aquestes adhesions. PeA tot Catalunya domina el cel complet.onent
a li-, dita jurisdicciú les qüestions que ra. sense perjudici d'ulteriors i mas
El centre <le pertorbaciii atmosférica ele l'Atläntic
le auschin a les lires, sempre que la :tumbes caplicaciono, ens caneé pez
amb pluges al Nord de la provincia de Lleyda.
lii travesear la Peninsula ibèrica i es troba !situar acLa temperatura màxima ha estas de t8 graus a Ro'aulua de les coses litigioses no exceal golf de Lied. La nuvolositat encara es
tualmeigt
ciar que l'opiait) pública es <lee: g iradeixi de 1.560 pessetcs, el naniero terquetes, i la mínima de 7 graus .sota zero al !tac Esa FApanya, observant-se algunes pluges i
aeueral
ti, assenyalar l'error amb el qual
cer de l'article 18 de la hei del da' satiyar Sra ieolades.
tangento.
El cnrrent general de yente del
tempestes
maneja bes xifres ces .1:le
Les pluges de les darreres tara hores poden coneigoss de 1907 d 'a uRlog 4 finalitat.
a l'Europa central dóna lloc a intenses nevades
Nard
fonamenta el seu argument.
Fundar (11 tale consideracions i
derar-se cont a generals, amb un maxim al curs mig
Lee altes pressions tenen el seu centre
Alenianya.
En afecte; afirma el 1,error as ea que
d'acord amb el Directora tinc llanoe
del Segre.
danzan lloc a un regim de bon tenme
Anglaterra,
la importada de França ha ascendit a
de sotmetre a haprovació de V. h l . sl
a les Illes Britaniques,
9,7 milions, ad) augment dé 389 rasegitent arcjecte de llei;
bea l'any anterior. Pera se li
Anide primer. — El paràgraf pridaca dir que saín miliono de franca
mer del tannero primer de Earticle 18
cani bu prova el telegrama rebut de
de la Ilti de justicia municipal del 5
Psrís, amb oficial del mico
la
1907
queda
redactat
d'agost de
nisteri de Camere francas. De maneforma tegüent:
ra que l'any 1 9 22 el romauent faa
Ele jutges municipals coneixeran CO
raa milions de frailes a favor de Eranprimera instància en materia civil de
ça. i aquest any Ita estat de 299 nitles demandes la liara de les quals no
lions de flanes.
pass; de mil pessetes.
Tingui's en cotnpte la baixa tan
Artiele segon. — Aquest decret coinerme experimentada en el valor del
a/lene:Ira a regir el primer de mare tifranc en el cure de l'any 1923, i s'obnca, i els judicis de menor quantia
serva Winet-t suposat eXCeS en menys
per quantitats inferiors a la indicada
milions de pessetes.
que es trobin pendents en lactualitat,
El senyor Sernha rcproduit exactaj si la demanda ha estar presentada
loan aquestes xi res i lee ha presen'lana de la citada data seguiran Iratades a la considerada pública, connsitant-« en qualsevol instancia a tevertint els franca en peseetes.
hei
d'enjudiciament
civil."
mor de la
Per lana es pot esperar que la ida a
global de tres mil milions en que taxa
IIN REIAL DECRET SOBRE
el desequilibri de la nostra balanea
PENSIONS MILITARS
any, sense
La "Gaceta" publica el següent mercantil en els darrers
die DIPS sigui igualment una confuReial Decrct:
Article primer—Es declara defini- sa') filla del sea pensament proteccio3. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de Yatmetafera libare, a les 7 del mati):
1 3 0, 90, remo.
tiva la rénsió de 50 centims de pes- nista.
Altitud, inetres:
Amb el que catees absolutament conW. WSW. W.
Direcria:
seta diaris que ve satisfent-se per les
9,
12.
0,
zotes de reclutament conforme a la fauna, e, amb cl darrer paràgraf del
Velocitat in. per segun:
regla tetera de la Reial ordre del 4 sea telegrama: Si en es rancia abPlató de núvola, a 1,732 metres. Nimbus.
d 'agost de roma entenent-se concedit sclutament l'orientada económica ac' 61113414 dret sols als actual, preceptora tual que ras porta a mantenir en l'oOBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
upe eouservin l'aptitud legal segons pulencia algunes indústries que viuen
Horca d'observada: 7, 33 i I8 horco
...cíe cinifiede' la llti del 8 de jti- a costa de la resta del país, l'econonaia
nacional
no
trigar
anuHar-se.
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7488, 7 51'1, 75( 8. — Termòmetre sec: 9'9. 13. ro)). — Ter11-0a*'1861i; i'per tant, sense que bi
Ansiad
Abaneo,
Albert
Rodríguez
tnómetre humit: 72, 97, 9't. — Huntitat (centessi mes de saturació): 65, 63, 78. — Direccid del vent:
flar, it. ' transmissió per mort de
Esteve Carrera."
NNW., ESE., ESE. — Velocitat del vent en meto es per segon: 6, t, t. — Estat del cel: quasi tapat, tapat. —1Classe de núvols: strats- cúmuls, alts - strats; einnula - nimbus; nimbes.
7.' eAeclifiliere. — El Consell Suprem
De tornada
Temperaturas ea trames a rombra
i'Marinit; queda encarregat
Mixima: 13'9. — Mínima: 73. — Minima erran de terra: . fy. — °t'enlació termométrica: 64 —
194 74.pya1aments que corresEn el rapid de Lisboa ha arriba:
Temperatura misia: — Precipitaci6 aiguosa, de s de les 7 hores el dia anterior a lea 7 hoces del dia
aquest mati a Madrid el marques
a' ele« de l'anterior article
de la data: o'e milimetres. — Recorregut del vent, e n igual tenlos: red ouildmetres.
de Cortina, cobeas rebut a l'estacid
POI 1 eirrec del pressupeet de

Liquidació
de l'afer Prendes Pando
• El jutge municipal senyor
Prendes Pando s'ha possessionat novament del Jutjat de primera instancia del districte del
Congres, de Madrid, en el qual
hasan estat substituït pel senyor Ricard Gonzalez.

LA

,
fibra:, de

tota abra matice que no guardéalsg.
mateixes proporcions i el» setas enes
mies li en feren constantment retret,
aparentant no donar-se per colme-

E
E

ente alob les seves explicacions.
L'estructura d'aquesta obra es
d'una refinada simplicitat. L'acció
és descabdella en un poble txec,
una poética evocació de la vida catnperola, plena de suggestions, de 4.
racter i color. L'idiRi senzill de dos
enamorats hi posa una nota delj.
cada i discreta de sentiment, i tots
els Opus que Id desfilen, uns els mis
Cómica, aún personatges de carn
dssos, cense cap convencionalisme

mada, s'inicia als començaments
del XIX el reusaixetnent, que hacia
de concluir el poble txec a la seva
nova constitució actual. Petisa laucha d'historiadors i poetes, de gra;radies i artistes, comencen 5 refer

i a fixar la llengua, reculada i confinada a les viles lunas de la pagesia: fan reviure la tradició i donen
forma precisa a Ilurs aspiracions i
orientació ben definida a l'expansió
de Ilur sentiment. Aviat aquests
rengles de veritablis apastols s'ea
xamplen i es multipliquen. unifiquen
l'esforç i admiren a Iota Europa per
la fe i el fervorar.: entusiasme que
els mota I llavors és quan Eadhesió.
de Smetana ve a donar la maxima
eficacia a l'obra d'aquella bono patriotes, car al costal dele elements
dispersos de la-llengua. que elle amorosament recollien dels llavis del poble . Smetana trnba també mes viva, certament. un. altra 'lengua que
el mateix pelle conservava: les caneons eón tivificades amb saba nova
i _ en mans del gran artista, aviar
es converteixen en un argutnent
pereuassia mis irresistible que teas
els que fins llavors havien estas emprats. alés encara, 't'obra de Smetana ve a ésser l'aglutinant de totes
les forces que actuaven, i quan ell
s'encara amb • el poble, es compres
znillor que ningú mis, perque el seu
Ilenguatge es Túnic que arriba irnmediatament al fono de tots els cors
i sso té necessitat d'exposar cap ideologia ni definir cap programa polític
per desafinar un sant entusiasme i
fer vibrar la mis íntima fibra.
I encara una coca cal admirar en
aqueas gran home, que revesteix la
seca obra d'una dignitat i una nobleail sublime, i es que quan es consagra a la seva patria, proposant-se
dotar-la d'una música premia i fent
d'aixa l'ideal únic de la sea,/ vida,
sacrifica ainb plena consciencia la
seva gUtria. Ell sap que a'hauria popogut imposar rapiciament com una
figura universal de la música sumant-se al grup alemany 1 aprofitant-se de Vainietat i admirada que
Lista li havist dentoetrat. Pena no
cluhta en triar el sett cand i es tanta
dins la seva patria estimada per ferli carena del seu geni. I la megidia
de la seva vida—incomprene ia u.malvolença dele que mes obliaate eSIS
i lu sos ten ir - lo amb entusiasnie,-es
pobresa. la sordera. la fi miserable
ilion un atanteotni—aques t martiri
ataca amb un coratge i una resignada exemplarissitns. resta coin un
alt cae:tiple i una Ilieó magnifica
per al ß artistes de tot el roan, pera
espacialment per als música que no
sàpiguen trobar llur cama..
' La núvia velluda .' és considerada com l'obra mestra de Smetana.
l'otser, d'una manera absoluta,
no és del tot exacto. Aquesta apera
is evidentment una joia i és probable
que la música latea no en posseeixi
una altra ‚Inc es pttgui comparar
amb ella. Pera cal rituar be lee coces per no catire en un tquivoc. Basta per això recordar unes paraules
de1pro a Smetana que al remerciar
ala seus admiradors a propòsit de
l'èxit assolit per la seva apera—exit
que ell devia considerar excessiu—
deia: —Senyors, si atic ò no és res
mes "que un joc", un "cop de cap";
afegint que ho havia fet per desmentir d'una cegada l'acusada de wagverisme que molts Ii dirigien. proposänt-se en la composició d'atinesla partitura anar mis etilla pie el
mateix Offenbacli... 1 això penann
que és bastant expressiu i clar porqué tothom vegi exactament la sig-

cap deformada. o eougeracia. Es NI
conjunt tuna cosa ben viva, anima-

da d'una extraordinaria gräcía.
Es impossible de dir quina són
els fragments Inés reeixits, car tota
la partitura és un encía. Destaca perd l'obertura un fragment aimfamic
importantíssim, que tot seguit estabiela l'ambient en que , tota l'obra
es descabdella. amb el seu mostmena d'un' intens dinamisme, i el

seu caràcter de sana i franca alegria.

En el primer ade trobem també
de mis relleu potser que els airees
fragments l'ària de sopran (Mafia)
i el paria. En el segon, la dansa

(Furiant), d'una elegancia inimitable, el duo de sopran i tenor (María
i Wenzel) i el de tenor i baix (Hans
i Reza», ple d'animació i de fina
ironia. 1 en l'acre final, que comenamb una curta introducía de
gran altere; musical, es fa remarcar
la pantomima, el sextet, una pega
de eivia construcció, l'aria de Mafia, plena d'un exquisit sentiment, i
el duo de Maria i Hans.
En l'orquestració s'hi ven sempre

sas

la traca d'una usó de mestre i en el
tejxit harmänic s'hi aprecien detalla
que s'anticipen de bon tros al caräcter ambient de l'epoca en qué
la partitura fou escrita 08 66 aProximadamentl.
Dels artistes que ens han fet coneixer aquesta obra i de La manera
com ha estar presentada cal fer-ne
ben entusiasta i sincer elogi. Tosa
estar' tan al seu Ilec que dificilment
es trobaria un conjunt tan notable.
La senyora Zaludova (M aria ) Dosseeix una espléndida veu i és una artista refinada: les senyores Miranova, Stepanova i Klimova eón també
artistes d'una excellent formació.
Els senyors Marak i Hubner (tentare), Huhn i Markov (baixos),
Bohm i Polacek (baritons)—inimitable aqueet darrer en el seu paper
de cap de saltimbanquis —i Soukup
(tenor produiren en tat moment la
mis favorable impressia i tot, foren
ben aplaudits.
El mestre director. ser.yor Oskar
Nedbal, palesi que és un excellent
músic • i la cera tasca excellent, i
del director d'escena. senyor Jaroslav Kvapil, nomis direm en elogi
d'en que 'soguea vegades tenim aquí
avinentesa afine l'art del teatre
tractat amb la dignitat i el gust exquien anda ente ell ho fa.
afagnific tambe el decorat i vestuari i [loable per tots conceptes
la tasca dele cors i cos de ball.
Elogiern també com merej a lestorç de l'empresa en oferir-nos tan
bell espectacle i cspercm que el nostre públic rebi cada cegada amb
mes gua/ les representacio ns que
seguiran donant-se de teatre txec i
dernostri als artistes que ens han
visitar tot l'afecte i tota la simpatia que lean de mereixer de nosaltree.

X.

AMICS DE LA MUSICA
Beethoven. amb la seva magnifica
sonata "Aurora". i Schumann, Schubert i Lista amb disertes peces, constitueixen, junt amb una selecció d'obree deis moderas compositora russos
Prokoiiei i Stravinsky. el programa
del recital que avui a la nit donanä
al Palau de la Música Catalana leminent 'pianista lea) Alexandre Borowsky.
La illustre personalitat artística de
Borowsky, hart excepcional del qual
acaba ele triomfar una segada mis a
Berlín a Paris en els seus recents recitals. peginl esser admirat novament
en el conecta d'aquesta nit dels "Amics
de la Música". en el qual es renovara
segarament el triond unanime que)
t. :my passat aconseguí amh motiu
la seva presentada. a la nostra taitat.
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VALENCIA
Detenció de quatre pistolera
Conferencia de les 1145 de la nit,
El governador civil ha facilitar a
la Premsa una nota oficiosa en la
qual es diu que la policía tingui confidències que diversos pistolers tractaven a'asealtar la caixa de l'estacha
del Nord, muntant-se un servei que
afluí') i els malfactors.
Sen detingué un i un altre fuga
Se li fért un dispar, que el degué
ferir, a jutjar pel rastre de sang que

nificació precisa de robra, i ningú
Se cap que es preparava l'aasalt
s'enganyi en visloritzar-la. Naturalment, tractant-se d'un músic del ge- a les caixes de 'diversos bancs.
La guardia civil practica diligenni de Smetana, fins una obra escrita en aquestes condicione hacia cie
Conferencia de les 12.30. —Vhan
de resultar quelcam d'excepcional.
Vista tal com és, dones, no se li pot detingut mes pistolera.
Es diuen Feliu Martínez Gil. de a4
regatejar el títol d'obra mestra.
El que si e's de lamentar que anys; Emili Vila Soler, dt ar Crisaquest "cop .de cap" esdevingués tòfor Irazabal, de 17, t Josep Laun motiu de continua amargar Per a que.
l'ingenu Smetana, ter a la fi resulTots són coneguts petIt pedida
ta que els sena partidaris li negaren de Barcelona, d'on han ortit. hola
per sempre mes el dret descriure dita.
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RTANTS ACORDS DEL COMITE REGIONAL
8/3 JUGADORS JULIA I PELAO DESQUALIFIc,TS PER UN ANY -:- EL C. D. EUROPA PENYO•
-:- EL GRACIA RECLAMA I SE'L CASTIGA
NOVAMENT
ot parta Barcelota-iropa
l'elidí!, d'alije no ens iota pasa donar la noticia del fall del Co.3.1 Regional de ta Federació de
ja que a l'hora de ranear el
Sri eis directors federatius contiyen encara reunits i es negasen a
ar cap impressió fine i tant que no
acabada la sessió.
-..ren mis de les tres de la matisa quan sortien del local federatiu
, reunits i ens podiern assabentar
. es perfecta unanimitat havien espresos els acords després d'hatee
xliat amb atenció l'afee capital:
• par:U Barcelona-Europa.
Sernbls que les declaracions Uses
s ic de la Comissió d'acres pels
actors d'aquest plet són una
ato-arranció. El senyor Matas, :enrisque ((telar* taue la cosa no tingué
p importancia i que ell nívea cornSIXtre . n a feo respectar les decisis de /àrbitre, quan acudí a ole1.se a aquest.
Ea Julia negä que ell discutis ni
eeneues agredir a l'arbitre. I En
Fig25 afirma que un capita dequip
a ti cap obligació de fer complir als
rebordinats les decisions de l'ärSe cense:Menina, i vist el que disposa
rltea reglament de la Federació Nana/ de futbol, el Comise Regional
acordar:
1.—Donar per efectuat el parta Baren-Europa. amb el resultas obtin(Article so del Reglamenta
/I—Desqualificar per un any els
ladees s'enyete Julia 1 Peleó, rellene-los del dret d'obtenir medalla
fe qmr eh correspon en el Campio::: de Catalunya. (Art. 23.)
III.—Imposar una penyera de mil
retes al C. D. Europa per l'acti• anti-esportiva del seta president, seumr Joan Matas. (Art. 26 del Re:lamenta
Sembla que la intenció del Comité
ea la d'inhabilitar per un temes deemanar seuest senyar, pecó tenint
e comete la situació especial del seere Matas en relació amb el eeu Club
; acordar-se imposar la penyora de
sil pessetes.
IV.—Fer responsable al C. Deparan Europa de les conseqüencie.e que
suguin esdevenir de la suspensió del
partit Barcelona Europa. (Art. 36.)
Tinni's en compte que en virtut del
;me espesa l'article 83 del Reglament
a es:nenas les penairtats =mudes
poden e•ier aixecades ni per acord
1.esemblea.

SS.

VI Gracia F. C. va apellar davant
7 Comise Regional per al càstig
mesar al jugador senyor Calatayud
eis incidents esdevinguts en el pare Júpi:er-Gracia, i tenint en comnte
• Comité que la pena de quinze dies
desqualificacile imposada al susdit
1cr era inferior a le falta co• acorda elevar a tres meses la
•elualificació del sensor Calatayud.

IL PARTIT D'AHIR A MADRID
GRUP B BAT EL GRUP A,
PER a A o
l•ladrad, 14.
A rEstadi Iletropolitä de Madrid
Tau jugat aquesta tarda el partit per
eieccionar definitivament l'equip que
aun de jugar el mes que ve contra
Els equips eren integrats per:
Grup A; Zamora (C. D. Espanyol),
'P ararin i Clemente (Celta); Samitier
Srscho (Barcelona); Ilejias (Ma;r7s1); Pera (Barcelona). Triana (Atrtic Madrid), .fonjardin (Madrid),
Polo (Celta), Sagi Barba (Barceletia)Gime E:
Oscar (Stadium Oviedo), Acedo, Vaina (Arenas), Gamborena (Irún),
llena (Sporting Gijón), Sabina (Atetic Bilbao), Germán (Arldtic
Zabala (Deportiu Oviedo), Ose:. (Racing Santander), Carmelo i
Aguirrezabala (Atletic Bilbao).
Tingué cura de l'arbitratge En Cera.
Fn el primer temps ha dominas mis
crup B. encara que ha transcorre117 mancat d'interès.
unicament cal fer esment d'una boa j ugada en la qual Zabala ha xutat a
Zamora i aquest, d'un salt, s'ha tirar
al i pea,
d'agüen jugador. ,aconseguint
nr ibassar-li la bala.
Aquest primer temps ha acabat amb
r epat a zero gols i com deixem dit,
ente que s'hagi notat gran cosa d'exserdinari. Zamora i Sag) Barba han
o tat els millors Monjarclin no ha fet
m erament res, si be ha trobat una
barrera amb en Mesas. el qual
ist marcant continuament.
La segona part ha començat amb un
/le fort per part del Grup A. Sami7' ha estat el que ha iniciat les pri"tt. jugades sortints d'aguces temps,
leas
' t una beta pilota a Triana. que
1, ha aprofitat. El domini ha corresl5"/ fine ara als del Grup A, podent
'( mirar unes borles passades de Sagi
Iltba. que no han estat apro(itades.
bienes' fa ama entrada a Triana, i
involuntiriament, Ii delea una
'M'ea al cap. de resulte, de la (leal
vat obligas a retirar-se.
LO faut de Sanatier. que ha tirat
raatnaa carnees a Zabala, aquest,
ihtris d'unes pirueta, xuta lora pe"ent la bah a la parta Per l'angle
%erra. que Zamora no pot evitar,
la mis d'interessant ha ocorregut
arre! al final mol el errettet

apuntat d'un gol a zere, favorable al
Grup R.
El Comité madrileny ha declarat que
avui masca quedaria resolt l'equip
que harma de l'airar contra Italia, vist
el resultas del partit.
L'equip que es formi jugarä un parta d'entrenarnent al camp de Sant Mama, que és el mis semblant de la
península amb el de Mil/
UNA NOVA CURSA DE QUATRE
MORES A L'AMERICANA
Vist el frena èxit obtingut per -la
cursa Ciclista celebrada diumen ge passat, la Unió Esportiva de ,ans prepara per al dia 24 del que sorn, una nova cursa de cuatre hoces a l'amencana.
Per a aquesta cursa han quedas fixats els premis següents: Primer. .mo
pessetes; eegou, i3o; tercer, seo; 75
el quart i so el cinque.
L'equip que acabi la cursa sense
classificar-se, se'l gratificará arel) 40
pessetes.
El inscrits fine avui. són: Reguier-Eserieh, Sans (Josep M.)-Margaleí 1, Espanyol-Carpi, F. TresserrasHentsen i Armengol-Casas. Tambe
s'espera rebre la inscripció de Llepi
i Alegre.

ATLETIIIME
CALENDARI ATLETIC DE 14
UNIO ESPORTIVA DE SANS
Cal convertir que tetes les secciono
de la Unió Esportiva de Sana han
demostrat una aceivitat ben lloable
confeccionant amb veritables esforzar,
uns calendaris ben nodrits i importante.
Avui hem rebut el que correspon a
la Secció d'Atlettsme, el qual publiquem a continuació:
Dia 24 de febrer: Campionat social
de manca atlética, reservada als sacie de la Unió, sobre un recorregut
de deu quilòmetres.
, 2 de mate: Campionat ‚acial de
Cross country. tambe reservat als SOels, i amb un recorregut de deu çuilómetres.
19 de març: Cursa de Cross celantry lliure a totes les categories cercles adherits a la • Federació Caralana
d'Atletisme.
2o abril: Cuna fons sobre drit qwlimetres, !liare per a tots els Clubs i
atletes reglarnentaris.
a mala: Concurs de l'atleta complrt,
exclussiu per als socis de ia Unió
en
el qual es disputara la cepa Unió
i
Esportiva de Sans.
ir de maig: Continuació de les preves que composaran el programa del
concurse de l'atleta complet
re de juny: Cursa de neòfits sobre
una distancia de 5 quilòmetres.
20 de juliol: Preve de mana atlética de done qui/órnetree. lliure a
tete els Clubs i atletes amb
de la Federació.
as ¿'agoste Campionat de mana atlética i cursa a peu de Sano amb sis
recorregut de den i cinc quilómetres,
respectivatnent.
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CURSA COSTA MONTSERRAT
La lista de lee inecripcions daque ma important cursa rebufes fine
avui és corn segueix:
Lluis d'Arana. motocicleta "Cotton".
Antoni Ala, motocicleta "Douglas '.
X. X., motocicleta "Douglas".
X. X., motocicleta "Douglas".
Joaquim Vidal. motocicleta "Indian".
Ignasi Macan, motocicleta "Indian".
Jean Puigbit motocicleta "Excelsior".
Vicen.s Cerrión. nade-can "HarleyDavidsen".

Pere Pi, side-rar "Inclian".
F. 11.. autecicle "Atnilear".
El diumenge passat es continuaren els entrenaments, veient-se molt
animada la costa de Montserrat, en
la qual s'hi esta fent un retas general per tal que el dia de la curca estigui en esplendides condicions.

HIPIOA
Molt encentada es l'organització que
la Societat Hípica Barcelona Turf
projecta d'un concurs 'd'enganches"
de tete,' menes. que tindrä lloc
ta Primavera en una de les 'sestees
vies paliques.
Barcelona- Tur f , entitet constituida
per fomentar reflejó al cavall de curses i de luxe. es peoposa, amb tal concurs. fer renAxer aquelles típiquea
desiiades de vehieles de tot estil que
tan bella nota de bon gust donaren
a la riostra ciutat.
El programa, que s'esta acabant,
contindri nombrases prernis. oferts. la
mejor part d'ella. per les més importante entitats i comemos de la ciutat

DE

FORA

VALL8
Es jura el sepan partit del Caenpiernas entre el Vallase i el Santa
Colom& al canse de la Emisora, ea
tusen d'arbitre el senyor
Encara no lela mitja hora que ea
jujrava quin la peaje obliga a ene
pendes la link* per una bona estos
na. Tan ben puat ion terma. ele
forastera estrenaren la sarta atlética. ?bes *someta abano de fin&
la primera pan da hala °bananera Te mPlalher 1.48 IYEI tulla
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Irendlassiia. 448a tela
»derivas tasa fácil viciada , * rAt•
latir,. No fea sial. perflai ent da.
fletera en el asome« ediamat ea
pot dir que no.teeasa pileta Rublo,
dita mima, abone de Thora reglamentaria, apro fi tant una fallada del
•
aeonsegui el gel de h
ebria per ala de cae&
El Rapid, del Valle Eaportitt; i el
F. C. hentblanqui jugaren un partit amistó*, que sa celebra a Mons.
blanch. amb el o:misal d'E a o favorable al Räpid, després d'una Bata molt igualada.
Els Clubs Gimniatic, Vilafranca,
Sitgetä, Alumnes Obrera de Vilanova, Valla Esponjo i algun altre, tots
de la provincia de Tarragona (pel
que es refereix a futbol) es disputaran próximament un importantissim
trofeo. Hom diu si elS partits Comenzarais diumenge vinent.
Aquest torneig tindra una durada
de cinc anys. Es considerara vence.
don l'equip que hagi guanyat tres
anys. Si cap d'ells hi té dret, es tornaré a començar fine que un club
triomfi dos anys.
L'equip que guanyi cada any conservara Cl miau en poder seu fins
l'any següent.
011,0T,
El dia 2 es ¡usa un partit entre
l'Olot F. C. i el C. D. de Girona
5, enanyant els olotins, per
cinc gols a zero.
io hi Jugué un tneontrt: al camp de Sant Jean les Fonts
entre el reserva de l'Olot F. C. i el
primer equip del Santjoanene F. C.,
guanyant els darrers, per sis gola a
un dels n'orine.
— El mateix dia. al camp de l'Olot F. C. van jugar l'infantil del Banyoles F. C. i una selecció dels infantils de l'Agrupació Esport i de
l'Olot F. C. Actea d'arbitre, molt encertadament el senyor Mata.
Durant tot el partit el domini dels
olorins fou molt accentuat. pena la
bona defensa i principalment l'actuació del portee banyolí li u que durant el primer temps cap dels bin.
dols marqués.
A la segona part la defensa banyolina no secunda pan tant al seu
portee, el qua l fru que l'infantil local acenseguis traepassar per cinc
vegades el marc contrari.
El partit acaba' amb el resultar de
cinc gols a un a favor dele lente
— Del partit de Campionat del
grup B jugat 'ditimenge al camp
neutral de Figueres, entre els primera equipa de l'Olot F.. C. i L'Escala F. C., en parlarem detingudament en una altea correspondència.

Els Teatre
ROMEA

Dilluns que ve. dia ib, s'estrenarà
en aquest teatre "Em caso, per no ni
sar-me", obra de l'autor italiís Luigi
Pirandello que l'Embrea ofereix en
la tercera vetllada selecta que se celebrara en aquest dia.
E! teatre promet estar molt concorregut, tant per I interés de l'autor i de
l'obra com per reunir-se en aquestes
velladee la societat mes distingida de
la natura capital; i a propòsit d'aquestes vetllades hem d'assabentar que procisament en una d'elles l'eminent actor
Enric Borras ens duré les primicies
de la seva interpretació en la tragedia
"Edip Rei" i que tan: d'interés ha
despertat entre el públic intelligent.

NOVES RELIGIOSES
Quaranta botes: Eslesia parroquia!
de Sant Miguel del Port. Horca d'exposició: De dos quarts de vuit del matí a des quarts de sis del vespre.
— Coxis de Maria: Avui es fa la
visita a Nostra Dona del Trinsit a
Santa Maria de le Mar o a la Concepció.
— Crimunió reparadora: Parróquia
de Neutra Dona del Pi.
Veilles en sufragi de les animes
del Purgatori: Torn de Santa Teresa
de Jesús.
PELEGRINACIO A TERRA SANTA I ROMA
Havent quedas esgotada la copiosa
edició d'itineraris - programa de la pelegrinació abs Sants Llocs, ha començat
a distribuir-se entre els centres d'inscripcid: residencia de l'Ordre Nostra Dona de Pompeia (Diagonal, asía,
"La Hormi g a de Oro" (plaça de Santa gruta. 26), Editorial Políglota (car:
ter de Petriixol. 8, i Lliberta Salarana (carrer de la Portaferrissa. 1 41, la
serena edició. per tal que pugui donarsen a totes les persones que laterasi el romiatge.
Es pre ga als que han manifestat desig d'inscriure's que tinguin molt ^n
consiste l'advertencia relacionada amb
els passaperts.

RONCA DE CULTURA
Y'
CURS DE DERMATOLOGIA
Dereä, dinabte, a les den del mata
coman:ara a l'Hospital de la Santa
Creo i ama el patronato de la uva

Ida Illturre• junta administrativa el
curs de Dermatologia 1 sifok,symi,
a canee del profesa« amper Nagua
Moré, serme la pamela BO se6re
L'estat banal de l'Arienetatipia*
Censtismaran les Motas Mes da *dise,ta I deseabas, de den a case del

oled.

A fei Filies de Mafia
catalanes
apaamat la Premsa espanyola besa Regle al diari madrileny "A'
B C" una puntilla molt insertamos,
que retallem, par tal que lea Filies
ef María coneguin un esplai
Tot

que segurament per elles es inedia
Mea's aquí la nota:
"Organizada por la Junta Directiva de la Archicofradía de Hijas
de María. establecida en la iglesia
de la Magdalena , y Para allegar recursos con que atenderla debidamente, se celebrare el dia 20 en el teatro
de la Comedia una función interesantísima."
En aquesta (unció del teatre de
la Comedia—acaba dient Feamenteda nota—es representar* el sainet
ric "Las mujeres", i la popular sarsuela del mestre Guerrero -La montería".

Ivlunicipi
ACLARIMENT
No és cert que la Junta de
l'Exposició ni la seva Conli6sana hagin acomiadat Lap deis
obrers del Pare de Montjuich,
com equivocad:traen( s'ha afirma!. L'ornrreuut ha estal que
IFErpoeició. fent ús d'una facuttat consignada en un contracta que . té subscrit per alsubministre d'obrers amb la Societat Constructions i Pavimente. Ita reduit el nombre
dele que Ii sollicitava. essent
per tant la dita Societat la que
ha determinat quins havien
cessar en els treballs de l'Exposició, san g o intervenoió de
cap classe per !a say a part en
la selecció efectuada, com hmPo r la tinguá abano en l'etlecció
dels que pnsava al seu servei
la Societat Conatruccions i Paviments.
EL PRESIDENT DE LA COMIS810 D'HISENDA. SENYOR PAR,
CONEERENCIANT
Dama. disaable. dia 16. el
president de la Comissió municipal,d'Hiaenda. N'Alfons Par,
donarà una n • ntiferki.cia pública
sobre ola temes següents:
"I. Preesupostoe municipals
des de j 915. H. Actuada) de
l'Ajuntament actual".
L'acte tindrà lloc a la Sala
Mozart (Canuda. 31), i comeneara a les sis en punt de la
tarda. L'entrada sera llana..
PER REGULARITZAR EL
TRANSIT RODAT
La 'ComIssid de Foment ha
acordat passar a la Comissió
que estudiara la reforma de les
Ordenances muniripals ('ofici
de la "Jefatura superior de la
Guardia Urbana per tal que es
dirtin determinades disposicions per al trànsit de camions
antrimbbils pels carrers de poca amplada; i a informe de la
prripia "Jefatura" superior, la
instancia de la Federació de
llouadors d'autrs i moto-taxis
soll.citant que s'estudii una organització per al desenrotIlament del transa amb e/ menor
perill per.als transeünts i una
mejor activitat per als vehicles
llentrer.
Still Pf
Las COMi5Fi tS do pravejmeats
ha acordat reproduir el dictamen retirat del , Conaistnr: relatiu a l'arrendament mitjanrinnt subhasta, de 10 corrals
de bestiar porqui a l'Escorxar'« zeneral.
VISITES A L'ALCALDE
L'ha visitat una comissiti de
venedors del Mercal de Santa
Catarina per parlar-li d'assumptes d'ordre interior del dit
mereat ; els tinents roronels
d'Estat Mejor i d'Infanteria,
reepect ivament, senyore Sancha i Suarer de Eta,

PROJECTE
A l'Ofirina d'Informacin, situada ale hairos de les Cases
Consistorials. hi ha erposit
projecte per convertir en canrin et Mit, de la Riera de Vallcarca. des de la Treveseera de
Dalt fins al careen que rectificant l'esmentada Riera s'aprosa el dio 16 de novembre
de 1921.
Em poden fer les reclamaeions
que es creguin pertinents.

anea la giagdrkeda age 11.4e
34411 laniuria de b•sliadar Testad&
i la pare de via miemeiria mis odia de
les lisie, d'edifica"
La via ealgab en ro gripa-jai alguna
metres per sobre del miren de Ultra.
Desurda fou traelladada las inia de
Sarria al 'tira del carrer de Balmet,

Santa d'ave' ¡Mili. InÄrtir, i Mo- • Le« veisew dcrit
ta Qatcgle verse
i alábeme .011 41 lea de RIMA
pare% de adogi, da eiä 4106suerte al ledraget al c. •mirget

quan ja s'Id edifican. A instäenes
de nontbresoe airea lora blenda les
tanques que protegían els uceseents,
ara el pretext que eel letgien aquell
caer«. Llavors fou limitada la velocitat del tren a la deis truenes actuals.
Aquesta solace huiría persistit si el
transit per aquella via s'hagués reduit
al träfee entre Barcelona i Sarria.
Paria el ràpid desenrotllament d'aquesta companyia que va estenent la aya
xarxa ferria. a Sabadell i Terrassa 1
rnis tard a altres eitgats fan que quedi plantejat un greu problema per tal
rom és perillós tant per als transeünts
are per als immobles situats en
aquell carrer.
Diverses voltes s'ha parlan de ter
subterrani aquell carril, i fins i tot hi
ha ja algun projecte estudiat, pena
es tm assumpte aguas que s'hauria de
reseldre amb urgencia.
En armes: problema. ben empleas
per cert, entren en joc una série d'in teresses que el fan de difícil solució.
Aquestes conclusinne parlen de la intervenció que hauria de tenir l'Ajuntament en aquest afer. i manifesta tare
era rrs1s urgent la seva solució que
dc la perrlerigació del careen d'Aragó
uns a l'estació Sana. per al cual
l'Ajuntament contribueix a les despeses
anil. 25 milions de pessetes.
Després de fer altres consideracions
!n'Oca& dels poders la interveneió directa per solucionar-ho corn mis aviat
millar.

Eis tractats de comerç
Ha estas cursat el següent telegrama al president del Directori
"Asseciació Magatzemistes Merrecia, Gineres de Punt, Quicalla i Mutilara prega a V. E. que atenentse a l'article so del conveni de cernera entre Espanya i Franea de 8
de juliol de 1922 eetudii modificacien, e prohibicions que pugui tenir, procurant perjudicar el menys
possible les retadora cornertials de
tota des peina, ja que denüncia
conveni conduiria guerra tarifes, en
gran manera perjudicial comerç. teta vegada que el termini previst de
dos meses és insuficient per consultar tots els interessos induatrials,
comerciaba i agríenles d'Espanya,
pel que soHicitem que cem a tràmit
previ s'obri informadt, sobre tarantes i quals partida afectades pel
conveni han de modificar-se, començant tot seguit sobre aquesta base
amistosa negociacions amb França
fina neu acord de mútua convinen
ça i que a l'ensarta s'estableixi la
indispensable estabilices en les tarifes aranzeliries, car del contraer els
Interesses del comere , avui també
en plena crisi, tan respectables com
els industrials, resten tense aupar
' d'obni garantia i això no sols abs
tenir esmenant un conveni, sinó
orientant teta la política económica
espanyola en benefici de l'interès
general. tant d'agricultuors «un d'industrials i comerciante.
Respectuosament el saluda. el president,
F. Cantaren Escuder-

?chis kumis Classilicis
a

0'50 pessetes ;es deu pri-

meres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés
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OFERTES DE

Detestes/a Correr
APRENENT Hospital.
tot, entre.
es

POI,

sereno.
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que einit atlas.

soso

•

contlielone. Bailen, rtig, primer, primera.

lifeiANDESDETREBALL
de vInt-l-sla uva. ame tonelcemente amplia do tomptoblPones referenries. destaja eme.
neritire: LA PUBLICITAT. J. M. P.
herp e d'edat. Tardes.
NECESSITO rotas /ensilla. Quince pessetes setmanals. Eseriure. 51.
Aragó, 1.1 79 (Anuncie).
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NECROLOGICI
zansitatma zires
MATI

Per a avui al metí Id ha assettya,
lata eh següents enterraments:

Riera &Uds, de 68 maya,
Mora d'Ebre, ea, torre, al cementiri
Joan

Ven. A dos quarts de den.
Montserrat Carbeeell Prats, de 3
anys, Villarroel, me, principal. al cementiri Non. A les den.
Pere Ten% Pardo, de a ales,
Jordi. 4 bis, primer, al cementin
Nou. A lee
Pilar Torrente Gutiérrez, de 6
anys, Sant Antoni Abat, c3, tercer,
al cementiri Nou. A les onze.

Teresa Vallas Carbona, de 43
anys, Hospital Maritim, al cementiri
Nou. A les deu.
Raimunda Riell Riera, de 3t) anys,
Tallen, 6, principal, al cementiri
Nou. A dos guarra d'onze.
Antamia Solsona Pum«, de 63
anys, Provena*. 3o, primer, al cementiri Nou. A dos quarts d'onze.
XeLuni Boudier Cavalier, de 63
anys, Travessera Solar, 78 (coRegi),
al eementiri de Sant Gervasi. A les
•vuit.
TARDA

Joya Ferrer Soler, de 7$ anys.
Aguils, 45, entresol, cementiri Non.
A les tres.
Rota No116 Peralte, de 32 anys,
plaça Sant Just. t , quart. cementiri
Nou. A les tree.
Merca Casanovas Rodee, de 34
anys, Sant Eusebi. 70, bajaos, cementir' Neu. A ks tres.
Josep Vivarelli Antibo, de 4 anys,
Borrell. 99, primer. cementiri Nota.
A les dues.
.
Miguel Jn/iä Maderré, de 7 mesos, Oreen, 13, cementiri Non. A les
les tree.
Ramon Falc6 Ibäftez, de 52 anys,
Sant Pan, tos, cementiri Non. A les

dues.
/trancan Bori Marta, de 73 anys,
Baso:risa. 9, baixos, cementiri NOU.
A les tres.
Lisia Contenta Melina, de 14 meres, Orten, 13, cementiri Nou. A les
tres.

FUNERALS
N'Antònia Canet i Margenat de
Unizia. Morí el dia :8 de gener. Avui
a dos mena donan, a real/lisia dele
Sants Just i Pastor.
N'Elvira Armengol Revira, val=
d'En Josep Casas. Mori el dia ,31 de
gener. Avui, a dos quarts crome, a
Sant Josep, de Grecia.
Na Clara Genitales Vallejo de Ferpandea. Mori el dia 3o de gener.
Avui, a dos quarts d'onze, a resglésia de la Casa de Caritas.
QUATRE CONTRA UN
A la una de la tarda fou auxiliada
al Dispensan d'Horta la senyora Carme Aliada,' i Borren, de so anys, que
viu al carrer de Tole& 3, torre; presentava erosions al bree esquerre, produlden, segons manifestacions de la
interessada, en discussió i baralla haguda amb els esposos Ricard Verga
i Juana, i llurs filles Rosa i Carme.
-UNA ALTRA REBEL
Na Neus Piguillem, que viu al cariar d'Anbau, número 5. anava pel
carrer tunb un gosset petener, sense
momia; fou justament amonestada per
un guardia. per tal que peses morrió
al dornistic, i la senyora Pi conteste
al guardia... a tres quarts de quinze.
El guardia. indignat, va concluir-la
a la Delegació.
_
ENTREMALIADURES ESTUDIANTILS
Ahir a migdia hi llague un inici
d'alteració d'ordre públic al Mercat
del Porvenir.
Sembla que uns estudiants desenfeinats van escamotejar una mica de
mercaderia a un venedor ambulant. En
adonar-se'n el dit venedor va promoute un fort eseindel i intenta una
agressió contra els bromistes; els
autors de l'escamoteig i Ilurs companys es preparasen degudament per
a la defensa i quan tota la mire en
‚(,ne feia sospitar una tragedia, fepatona intervenció del guardia Viceras Burgos tot ho arranja.
Les millors marques de clgarrota ha y an. i egipcia eón
elaborad.. amb paper

VERDES

Els pern i o del correr de Balines
En la reunió celebrada al Foment
del Treball Nacional pels propietaria
d'immobles del caer« de Balines foren aprendes unes conclusiones que
s'han rema al president del Directori
militar. Aquest document comença
manifestar« que a Barcelona existeix
un problema d'urgent I fió! salud&
El cerril de Sarria, la coanituci6 del

qual data de mitians del miele wat es va preiectar en mis beca ea
qua el lindt de Barcelona es traban
•• lea derrama cases de la Rambla de
Canaletes, 1 per tant no olerla cap
dificulta el seo traqat a través de
campe de cuide de hui ocuecci6.
No ebetant, faren previne» les as.
'rancia del tenla a mala' 1 fou «abierta la cosolkid tabora 411k MINI

de retrae&

MOTU!

Una ribo lee is

Dilluns videat
Paristocritle Aunad una original pellIcula interpretada ahsolutament per posaos, '
gallinas, simis, anees, et.
'e
es titula "Animara... CO. a;s
bornes", i en la qual la rauda
Titina dia uni simia rieameht
abillada. Indubtablement, el pdbilis es divertirla de bo de 'en
veient tot un eagarrilde drena&
d'amor interpretat per aquesta
-trope" d'animalets que Inaugurara la -seva aduar:id a la
pantalla amb aquest divartidissim film elnalusiu de la cesa
"Gaument"..

MORTA PER ASFIXIA
El maquinista de la Compenpia del
Nord N'Enríe Bruguera, que vitt
cartee del Pare Seechi, as, en tornar de viatge ha tate a la sirva
esposa morta al Ilit. Segons sembla,
la mea ha estat prodnida per asfixia. causada pels gasea que sancet
la nit es desprenien del salareis de
la cuina, procedents de la navegues..,
No obstant. als fills no els ha panas
res.

Durant i després del elogiemar, Upen

PURE PERMANTER
-ATROPELL
Alíe, a les oree del mata l'ananábil número 12.561 B es atropellar a
Pene López Camps, casas, de quanta
cinc anys. que viu al carnee del P.
número 16. Auxilias al dispeusaii
d'Hostafrancs, presentava ensalma al
cap i genoll esquerre i contitsame a
•
•
diverses parts del col.
-UNA NOIA FERIDA GRELTMENT
A les dues de la tarda ion auxiliada al Dispensan d'Hostafrancs la déna Manuela Ibarra Sunyer, dz matee
'anys. que viu al caree. del •Progres,
ter. baixos.
Presentava ferida contusa alirellatl
parietal dieta i probable ruptura del
crani. de prontistic greu, prodatides per
haver caigut d'un terraple de cinc saetees d'alçada al lIce anonienat "La
Toreassa".

JOIEE VERITABLE MISIA
°Necias enlata de tutea alessea. Me» fix. Tallare, ad.% el
ELS LLIBRES REGISTRE DEL
COL.LEG1 DE METGES
El Collegi de Metges de Barcelona
comunica als seus coliegins que as
llibres registres per a l'impost ¿'militan encara són a Hisenda. Per 110 ha ver pegue encara despenar-1M tlellit
al molt treball que hi ha en aquella
casa.

nwraunkin•

»VAL
Said de Y.
cada dia dansant de 1 • 460
quanta de 8. t dinar a rimel.
cana. de 1 a II,
Avui. divendres, a les set de la *SIC, tindre llar al Emane de Calera
(careen de Roger de Llúria, núm. 33t
una conferencia que donara el doctor
En Ferran Valls i Taberna, dissertant
sobre "Les fonts del Dret Cata.
medieval".
Aquest acte forma part dels cursas
organitzats per l'Acadèmia de Cultura Catalana de la CongregaciS de la
Immaculada i Sant Lluis.
Dense, dissabte, a la matan hora i
lloc, hi lustra lectura de poesies pel
senyor Josep Mirabet,

PURE

PERMANYER

indispensable als mitalta 40
l'estómac, oonvalecents dé ra•-•

lalties greus, anamlcs, i als maleas de l'intestl.

Denle. dissabte, a lea cinc de le
tarda, s'inaugurara al Saló Paria una
exposició de pintures a boli i aguardes
de l'artista Joan Babas
LA BUGIA

SUBSTITUID/
ELS MUR
INCONVENIElei.
"C. P. A.", Vallinela, 228, Barcelona.

Diumenge que ve, dia 17, a les cine
de la tarda, el profassor de l'Enrola
intuida 5 Monino., ea Industrial de Vilanova i Geltrti docFatiAciA
sis y en en condice:me IMEnric Calvet donará una confeminore:des 5 preu baratistum. Rad: A tor
Barcelona starrderenes, 6 , er.. pes.. de . rencia sobre radio-telefenia, radio1 a 3. A Seisena: Na Teresa Pallarts,
tnegrafia,
te/anee/rica i televissió al
vIchus do Coromlnas.
salé d'actes de l'Asseeiació d'Andes
& au atores, formesa anca.
no Red: Censen, ['Mero 3. Alumnes del Collegi Cantal (pasatge de Cameros, 8 i T6)

ACADEMIA CALASANCIA
En la sessió privada que l'Academia
Calasineia celebrara dissabte, dia
a Is set del vare, l'acadèmic marrad senyor A. Parpal donara una ataferina& sobre el tema "Tracalerasció del mapa d'Europa en el R-

MAGNETOS.
amanere 58.

Diuisenge que ve, dia la, es 01111111.
sonaren les sessions de projeeciene

¡un

Carne Play,

misa

de

dl

Sama

peeN. ass.

casa si.

quportant d'Esputes
TAPIS SOS "wmtormo+. mo-

liateselailtat en nehool
stea permutan de phaoroa a Von, ata, ata easearsaea ele. Faericae16 de mita
motItureL—No teMPree loen Vtallar
aqueas. casa. P. lionttal000. sol"
tendel eortaterrcam.

DIVERM
DR. N. NADAL, etnia. a. l» e a 9Truattes14 reat•

&Ve

0a. abras 414 Melando la les. 14

Tapio q ues i

Purés

FIGUEROA
Ore ala mIlloes del ende

UN UADREZOT
Alar, a la &ea de la tarda, meati. la aseetreem del pie ama «Mi.
mida ea lee tamuga domestiques, un
tejerle anommal Ende alardees, de
vint-i-set anys, caen, que viu al narra de Barbare, 10, ve robar del ph
plagiad de la taba llamen sea, del
Wien de la Crea Coberta, wo abric.
Pi adeasmen, la lambe» Joma

ige XIX".

ha orpnitaat la Seeci6 de fotelegfias
del Centre Escursioniata de Aidaaya. preseataat projeotiont fotagreimas de Tercie originals «EA
011.411a.
...Comboia par a vi
forma 'inmergida, ilabt168
negrotes i !alero otadreg ;
ea da orirta/1. !oren el
• 1 pesaste. a las
Llufs Melada. da II,
les r oes, 8, 1 Bol"
Anida', II.

▪
',345

Vetee'
renta

afel

AMI

ELS ESPECTACLES
Demà, 46 de proptetat i abonament, a les nou. Fundó a

benefiei dele dependents permanents, portera, acomodado r s i
taquillera d'aquest Gran Teatro. Primera representacid de
l'òpera en tres actas 'fleta d, I
halda Mestre director, Feliz
Vt'eingartner, prenent-hi part
eta célebres artistas Hoffgren,
Willer, Schubert, Groenen, Manowarda. - Diumen ge , tarda,
La neta venuda.-Próxima setmana, estrena de la l'agenda
dramhtica, de Dvorak, amiba
(L'ondina), per la gran companyia Txecoslovaca.

sarsueGran rompanyia
les, opereta% i revistes
Avui. larda: Molinos de
viento, Gigantes y eabezu-

LOS GAVILANES

PA QUE LE VIA ESTE HAZLA
a valleJo 1 la ne nvorela Cadenita.
II. Estrena sensacional de la sumirle en tren actea dividan en cine
quadros. Ilibre de Risas Rumia
!liaran, música del mestre Jadia
Guerrero,

!LOS CURAN
.

TEATRE POLIORMA A

LA LEYENDA DEL SESO
Estrena diasabte, nit. Gran
presentació. Decorat i vesguiri exprés

41445415544
4•44,4•5444445••••n••••••
TEATRE APOLO

Compare!' Gibert

Nit, funció en honor i be;.
nefici de la primera actriu
AGNES PEREZ INDARTE
Reposiei6 de la comedia en
tres antes, d'Arniches, 4„,

LA CHICA DEL GATO e':
•

Es despalxa a comptaduria

re-1
Teire frie
MIC

dans

Avui, divendres, tarda, a dos
quarts de cine, sentina. Butaca amb entrada, 0'35;
entrada general. 015. La

aorta do Faraón. . Couplets
per Olbria Guisaba A tres

«arta de ala, doble. Bula..
ea amb entrada, 0'00; general, 010. I. Loa asmaSta 2. »apresa de l'obra,
di la Plotta anys no repraasatada. La 5111114 Ahuma.

iligal

ogz.

garla de

mita del moka 1111113e,

3 14 $5111a
ter4.

eevek

tt,

.446«

Es

In(

naculleradet

14+06e444444444414611444444

tree mes d'anitetraelO.

ori gen a L. FeadmeIe.
ederiaavereelreaeleeleenreelpireee

nava l

I

.

BRONQUIOL1NA

•

a

Parasklas 1 emana depeddes 1 • la tia roes. t. NEMA (PON? • •oo , es
De,Aal •nseriu VAL 1

Aula?: En al enlatarles fono do la
Mar. darme* andorviong dele
germana Willlamson.

.•4444444•6444•0144•144+11.

Teliefon 1375 A.
divendres. programa extraordinari. Toi estrenes: Les
Mies ~enes, projectant-se la
saltona i última jornada d'aquest grandiós film. interpretat
per les duce germanes Lillian i
Dnrothy Gistx; L'Uta del terror,
interessantissim filio dramblic,
interprefaf pei jrouji..
ni. prngramn Aturia: Situar/6
dificil. grandiosa romMia
terpretaila per la Malparir:a artista anima basca,
it n tr . re‘ant drama; Els dos ocfil. gran broma. Aviat, eglrona
de la grandiosa cinta Madama X.

Avut. M'emires. larda I ni/, arana
nrddrarne. cine eanii . Le. dive T udee valilanteg
d• ase 1 Un Joe muldeatatt el forM6R Illm aomnI, per la Per.
Mol; le tren enrede La Cinmena
Aideguatt. per Lurtlle Domine. t
primer Ildire hnterelisent 111m
TAO.

Monumental - Pedró

Companyia «total del
Teatro Espanyol, de Madrid

Primer actor:
RICARD CALVO
Primera •rtrin:
EMPATI MART!
Un altre primer actor:
EMILI PORTES
Avui, divendres. tarda, a
un quart de fite. El poema
dramatic en cinc artea. en
vers. de Pera Caldemin
la Barra, refosa per Cartee
Moor,

Walkyria
SVei. dhandrag, Still: La fortuna
rantaatina, v 1 vt eremita: El
manoteo 55 ha goleels; Amor do
mon ol& I Jamada. Lo DrOlOdera;

ZA DEL SINO

Dama, dissahte. tarda i nit.

14~44444.114.0.0.

TELEFON 3535 A

El milla» sale
EI millor programa
•

Iletllada Selecta
18, estrena de la comedia de Pirandello

EN CASO PER NO 0111141‘1111
0444444444414444•144•44141444.

ELDORADO
Bolle« de varletata

zarina Mareo. Ele

ovacionate i famosos equiIlbrtstea en escales Murta,

Las 4 Peses.
L'u deis asea/itrio»;
ItARIPIDI

'

ALL

DE'

Teatro, Triomf i Marina
1 Cinema Non
Mut. Llulta do vareta. Elle
eolt1, entre!, Ei pié de Breadsass, No neobildla, El dovorrdor

PILAR ALOMO

er aei . oifloo

-Non reporten de la sera
e d -Mll
presse.
lacté. - Denla, Mueble. 1
el" -d)a,
»Pu 1

'--'111POltrairrs
arjrtati'rrl
eb
tsiio trrit.
e

e.

i

8414 -

lEOLIATI

PAUL IZABAL

OMM;110TRINA RO» t

i n lP ligis

ecu

mal* palatino 1 de de resaltan:

mationnianneriammentmeimmtueremonieumananmetnue

empeine, el blerialiti. per • regenerar el cabed> 3'50.

•

Pedem

laredi pene • teme
Establinienta DALMAY ouvertire. a ar
ressiMt a teditalt A. te - BeaCladaia

i

PRIMERA T'Alti*

leon atootts, overtura. lloothomm
lohubort
amiantina
en Gran Orgue.
sonata op. CC en g l bemol. ~ola
PART
SEGONA
C. Pranok
Preve, Arte 1 nnall.
• R. etrautis
salame, dama.
(»refrió artistica: 4. Illaranyi
InVliacioni rOM de «talen).

RODRIGUEZ • 1 FERRER

,

OAMISERS

TEATRE ELDORADO

Diumenge, 17, a les II del matl,
gegon annode popular Per
POIWILO GRACIENO

Obres deis medres Morera, San-

. •
Ml

•

LA •
all „A
rtIMILET4mm
ouvai

g

•
NILO de RIMO Int FAMILIES DleTIMOID11
Mesas de IVa oelo- •
Aval. amarereseiter
ealuel,Preersam aseneminart:
o
ges
Mese
de Ame« (eirialerill,' interpretada pu
1 drena Le
,,,e
• : derilleele lessIteial •IIII diebree eseeliseteee• e
e. NO* delta "

a

Per

segun.

(545 audic16)

e.
• '"'KURSAAL
! .:
-

dona al cäbell d

Arel, dIvendreo. a dos martz de
ale

1

e

L'AIGUA dilORLINE

15, PASSEIG DE GRAMA. se

t

cacen" mental', per Penes, Per

PRODUCTES HORLINE:
(Untura progresaba ver als cabello
d'HORLINE
/MUJA
1
bloom> ... IDEPILATOM (actiu I levante 6. • POLVOS (mea
adherente). 2'30. - CREMA (seta las emanes): rao. • alGUA
DENTIFRIC,A Pie eemarines elervesceateX a. • BATI101.
MONTRY (sale vulneran par a banys de mea) 3'30. - SAMBEL e

gemunsamegionummegiumummum•ummunial

LS poputariesima artista,
Mol del plIbliii,

•

'SAL A

•ve*,

41~44.6668~44.64.04.

de toa.

div,,d; • es. II Ires quarts

..eou de la nit. necital de piaono per l'emin e nt artista

Palau de la Música Catalana

A y o]. divendres, i, xit de
la gran enrni.dia GENT BE, e;
PROGRAMA AJUIII.A. pele
aplaudils Donaba Me. Lean
i noria Mar: EL PODER
D'Uf/A MENTIDA, per Juna
Elvidge : NOVETATS UNI.
VERSAL número 70 i C0111
ESTEU, SENYOR JUTGE?,
cbmiea.
AVIS: Es despatxen butaguas numeradee per a la
s'asid ESPECIAL de diumanga, tarda. Diumenge: estrena de la gran
aula del petit Coogan. CHIQUILIN ARTISTA DE OIRO.

Cali

Per entrados i localitats
camp de joc el dia del partit

y

*LESAS/0M COROWSKY
Sonata Aurora, da Beethoven
Sohurriann. ZSeiddIld: t.
o
i obrs
Prekof i Iistz Pr;vairnament. presentado del
Quatuor Pro-Arte, de Brussel-

Col !SRA'

Camp

blanca ea envelleizen.
Tenia el dret 1 el dem de rebelar-vos contra muceta
injusticia. Acudiu a Unte remet dime 1 aconectiabicr tenyin-vos amb Alela dallar/loe.
Acuesta es la durara computa cientdies ea aunad
terren . Tintura progreirva. absolutament Mime*
sane cap venid eric o nadu, ame ni ombra da nitrar de
plata. No as fati peinad a l'epidarmtroso ca fark ~lb/ cabells, sind que al cantead, ademes dató:airee al
llar color printitith eh anavIturb 1 ondularbe ele:d.-loe la
ea3p4 5 evitant-los ?alopecia.
.Amb poca minuta tu en tasco una apikactd, tense tacar-voz. sume olor desagradable.

ANIICS DE LA 3IUSICA

Avui. 1, Taci, La Cinc:nona
Avinguda, L'últim somai, Painpililo* 'top de mar, Una rnsbauxa accidentada.

Sabadd

U. E. DE SANS-ESPANYOL

'maté te cabeCt blanca.
Eis cabells blanca com stgul, Zoo consideran' coca
iadki de vellcza. Son encara loen 1 zancas (Pum cebra

mg.

Diana - Argentina
. Esecial«

Teatre Catalä Romea

Magnífica filme i les grane
estrelles de varietata.
Avni, divendres, tarda, a dns
quarts de cinc. MI., a lea
deu. Projecció d'interessants 1 notables peinenles. Eilt del notable manipulador The Oflway's.
Suecia de la formosa dan-

Per

/7.s.

14.3

SABADELL-BARCELONA

malaltes... No importa tea la causa - La queatió ea que

Jaelzie Congan

.

me

UT BOL
--

Camplonat de Catalunya
Diumenge, dia 17, a les 311
•
der' !a tarda:

CABELLS BL ANCS?
Ift dettitar

gran del polit

robra tr.r‘ p

Una perneen" dificil.
Numere. alt, Le fortuna finta..
Usa, VII 1 VIII, Finte neu ele, del
Proa ama %nula.

Miesoks„ iiBAKCIL011.11

nomcninsomnsat
Per (III t It

- reen de
!Vigilen In dala d'e O
Chiquisin artista de oiro

g

A5.

Camp

Preus: LIntges. 7'50 pessetrs:
pati , I: rirrolars. 0.60;
ratrada general. SegO rt pie, 010.
Lt timbie a i-arree del

COLISEUM

LA VIDA ES SUEÑO

Nit, a un (piad d'on7e, el
formós drama romantie, en
cinc jornades , en vera i pro.
Pa. del senynr Angel Saavedra. dur de Rivas.
DON ALVARO O LA FUER-

elio Marracii, Krer, Moya. Sara.
per, Freixas. Rofi. Mas i Serracant. Comnies Ritió. - Estrena
de Les campanas de Talló i
EI rústic villancet, del niestre
•
Plano

Cinema Princesa

Gran Teatre Coalla' 1
Gran Cinema Bohemia

1

ton
eng

Preparat baldaste, antiztptIc 1 expectorant, que obra directament sobre eh
bronquio. alivia tot segun 1 cara rApidament : NO PERJUDICA L'ES TÓPIAC

4.444‘.001~44344,04.0.469.R

Teatre Barcelona

SANTPERE - BARCAS
~encina, luda. a les etnc.
Entrada I botara UNA
LA FAMOSA CONDICIO
¡ti!. • les del., gran kilt de Hure
unb el vodevil en tres seis s
ET OfC ova ST VA PIE L'ULLI e...
Dama, Muele. tarde. • deis (Marta
do Hile:
Lsoaa UN Vos
IR DIE QUE ET VA FM L'ULLET

e

entil Ane
estrella da la /Mulle, produeeid
Interprotaria oer u: , ron piel forMIMA> dele antnon . d'un it macla
nen proveldat malline.. ['l'ale. en'
I, i liS, imorg. ete.: t•xn m'acera de
i la muno,' I wanial aatrIn roo'"'a me ..n la seva millor
4
4. rrenrid: Ortest da OCOldant.

la

tren en poca elles la tos 1 les seves canses. Contra la tos prenanin

444444466444444444444444-

Espanyol

Aval.

muerte:me pa r t i
preeima •n/tedia
lorr..., J. unen ses.n,

desratza a c omptadorla arnb

IMPORTANT: Deeptitx
localitats a cnmpladuria.
d'onze a una 1 de nmatre a
set.

•44044444044444.04.044444

l
g

LOS GAVILANES
Telefon 2984-.1

LOS RASOS DE SOL

entrena en semen g estee de
[La « AFAMES" DE FRAC
/
11We:idees, 52, nIt. estrena senaltatonal:
EL GAMMA I EL 4111016
•
ol
carear
do 1.11 rente»
Marta
g
La
711M CeMic . melodramsme treopectacto, el, un m'Oler, tres actea 1
un egilled, dIvIdlt en detze (medros,

A
6n.

GRAN CINEMN DE »DA
Notables »atol Torren'
I trio Rosa
Aval, al mtller prnerenia de Marr el nna: Realista Pathe minn. Tila
Oba altilitalli l l L'ose aaaaa t e«,

/

e

Avui. divendres, tarda:

Gran Teatro

gi
s'

.E

Saló Catalunya

cantant el celebradfssim tenor
Emat Vandrall, 1 Interpretant per
primera regada el paper de "Den
Ma ias" l' ntine:a artista Pau Gor/ re. TI?. tercera r ep recentneld de

DON JUAN TENORIO

i Enric Reoyo, música dels
merares Setullo I Red,

en

la

BARCELONA

144444~44,64

DOÑA FRANCISQUITA

t

Pella

en tres actea
IINGEABOR
Bit, no bi ha fundó, per
donar )loe a l'assaig general de la sareuela en dos
actas, d'Antoni Paso (fill)

F

le•••••••••••

44114.44,44444.4444444•41e.

VAYA UNA NOCHE

C

Dimanar. . larda: 1.
LA »RETE LOCA
(reestrena). pe r Valle»: 11.

z-

Companyla de Comédies

Iftvendres, tarda, po...
pular. Balaca, duce pees.lee, La grandiosa opereta

rilt iLe

DO** FRANCISQUITA
LOS GAVILANES

1 g

41•4414•60•44444+044444444

y

¡sil. marina representarle de

Ute

a la nit. el renoinenat i lumia
Gran ball Paré et Travesti
Localitats: Carrer Ferran, 53

Gran Companyia de sama
primer actor I
Airea«.

:

I

Principat s estiren del repartiment.
rianuam, be Pu an°. Cadenas.
norsre, Bienes. remiren. Valle».
Egpt. Iteran. ele. Tm el derarat
11011. del reputat platee ~atierre
.enyer MartInes Gin. flIquIssUn &
ventilar( de la Casa Perla. El mes• .7
tre Guerrero, autor de la partitura,
~lea l'orquestra.
Dissalne. tarda:

Per al Dijous Gras. a la tarda:
Gran certamen infantil de ves.-

estrena del inonideg de P.
Sañudo Autran,

V id:mica a Saberla

r. P
t,

P r

" BALL ROSA

ja , d opagets,

MUECO

Portal de ¡'Angel, I i 3 pral. Telefon 3344-A

Nit, a tres quart: de den. maranr progrerna: I.

abboafflffl000seeremrae..•

NE Mil

Friderie

Direcció escénica, Leopold Gil.

an

La millar companyia!

Distingits halls de mascares.
Segon de la ebria per a denté,
febrer.
dissabte, 16

dOSEP ESTEVA 1 Mas

~ondeen, l arda. no ni Ita
emuló per donar 110e a l'aniquilo
genera) ele

Mayo i Del Sacro Monte.

Aval, divendres, tarda, a les
cine, per última vegada a preu
popular:

coli

Grao compauyis de taminia.

dore. Jala Viva i
Riva

sable, estrella del sainet en
• dos artes
LA 1111A DE LAS PERLAS
dr l'autor de En la Cruz de

Carnaval Aurigenuna

TOURNEE

dClUi

nts
a e:
E

%tedie armats ab amiant excltsiverr,

Mames directors i concerta

dos Loa cadetes de ta reina. Nit: La Apta de San
Antón, La corte de Fara6n.
La rubia del Far West. Dis-

Teltdon 3500 A

Trae horas de gatzara continua.
-Demk, tarda, La Ventafoos.
Nit. organitzada per La Violeta
de Mari, a profit de l'Estola di
Música que stiste gratuitament.
Illosein Janot. Al segon entrearte, el cor d'honres de La Violeta cantara selectas composiajena. - Diumenge, a dos
(marta de (palme. La famosa
rondalla I-a Ventafocs. Ultima
iepresentació a preus populars.
A dos quarta de sis: Exit,
iban, el -nou espeetacle d'En
Foleh i Torres: Una regada era
un pastor... Tres actes i 10
unadros. Trucs escènics 1 decora( de Batlle i Amiga. No,
formidable programa. Dues
n-dires de gran 'axil, dues. 5 actea. cinc. La magnifica obra
:rastra de Pirandello: El barret
de Casolvella, creació d'En J.
Montero. i la comedia en tres
acta:3; de gran broma: El vIdu
Vetllada selecta. Estrena: Em olmo per no cisar -me, de Pirandello. Es despatas a, oomptaduria.

asen
e 1'11
nts

PER A TEULADES

Ptimers actora i directora, Ferran Vallejn i Carlea Berna.

%tire Catan Romea

RODO

°adulada da
tos e•• 75 eis.
esa. 75 itst

TEATRE NOU

TEATRE VICTORIA

Teatre Novetats

ELE QUATRE AMICS D'EN

Ia 00 A» la MI 4.1..

•

manas

.-^v.drevetre•evoe-serree,,ree

«TEATRES
Gran Teatro del Lieen

De venda a tot arfen

Excel•lent per a taula

Aigua mineral -natural : Digestiva

l
em
g
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Tadefea. 602711.
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