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LES ARTS
EXPOSICIO B. GILI I ROIG

TIIT-ANK-RAMEN
UNA MOMIA DE

Aquest pintor, que scmpre abs dis-

podr à discutir-se tant com es vulgui la conveniència de donar
per la sera laboriositat extraasenyament en un llenguatge diferent del propi. El fet és fingir
ordinaria i pel seu entusiasme, acaba
'ús d'un idioma que no sigui el matern en les tasques do- de celebrar una important exposició
ts té un gros avantatge, que és el de facilitar als alumnes al Saló Pares. La sera abundosa proi dguisic ió de l'alludit idioma. En aquest punt concret, els apre- ducció cubría totalment els tres panys
. ts de l'Escola del Treball han de reconèixer que El senyor de paret principals d'aquella espaiosa
sala.
esta en el cert.
L'activitat del senyor Gili i Roig
Es clar que, mirant el problema en els aspectes pedagògic,
.,ceicgic, de dret i de justicia, hi ha algunes observacions a és tan extraordinaria com ecléctica.
Però fixant-nos únicament en l'aspecte lingüístic, millor Els seus ulls, insaciables, s'enamoren
tot el que pot temptar a un pintor.
poliglota, com si fóssim professors de l'Acadèmia Berlitz, de
En la sera exposició hi ha de tot:
4ca1dra proclamar que l'ensenyament en una llengua que no paisatges de costa i de muntanya, rela riostra 'len g ua materna és causa que hom posseeixi dues traes, composicions anecdòtiques amb
gües amb poc esforç; la pròpia, que s'aprèn a casa, i l'altra, figures, estudis i anotacions. Seria ines'aprén a l'escola. I qui pot negar que el saber dues llengües just, dones, no reconèixer-li un afany
admirable i una voluntat digna de tota
millar que el saber-ne una de sola?
ó,
Això ho comprova perfectament aquel! que ha de córrer consideraci
Perú, potser, aquesta extraordinaria
Qui Ilengua té, a Roma va. Per?) qui té dues llengües, hi
activitat es el que l'entrebanca. Diu
rnolt més de pressa.
la dita que val més menjar poc i pair
Tanta veritat hi ha en aquest principi, que nosaltres vel- be
no pas fer-se un tip de llop.
e/ veure estesa a tot arreu del món la teoria del poliglota. I alque
senyor Gili i Roig sembla que la
' per rutina, sigui pel que es vulgui, avui encara predomina Sensibilitat no li paeix prou be tot el
món el sistema de donar l'ensenyament en 'lengua pròpia, que els ulls li devoren. Molt sovint
pit dels avantatges del sistema preconitzat pel senyor Sala. eictima del sets optimisme excessivatescabar -h0 d'espatllar, els petits nous Estats creats després ment fàcil.
el gran guerra, han volgut imitar els grans Estats i vells
Per això la seva pintura és pobre
gts i han adoptat també la llengua del país com a llengua de nirvi i d'accent, i malgrat la sera
. I així, els polonesos, els txecs, eis lituans, eis estonis i els apariencia de salut i robustem, resulta
, que hiñen abans l'avantatge d'ésser ensenyats en un Enfática. En els seus paisatges, que
atge que no era el llur, adquirint per aquest procediment indiscutiblement són molt superiors a
figures, de les quals la mes redmes d'alta volada, com l'alemany i el rus, actualment es les
xida és la del retrat femení de cos
n reduits a l'idioma propi, i si En volEn saber un altre han enter,
s'In observa una cosa ben alarlaandre'l en classes especials, o suant en una Acadèmia.
mant en un pintor de la seva eseola ,
Es opinió de molta gent que la llengua del país no cal en- i és la monotonia de les ombres, toses
e-ar- la. Be prou s'aprèn a casa i pel carrEr. I allí s'aprèn mi- d'un mateix ealor. Talment sembla
gue a les Acadèmies. Ja ho deia el poeta espanyol en el seu que abates de començar el quadro hagi
pasta: una quantitat d'aquell morat
65 epigrama:

convencional suficient per a totes les
necessitats del tema i rhagi anat distribuint, prescindint de posteriors comprovacions. Aquell moras de recepta
Ca COM la cantarella enutjosa d'un
supiesen hablar francés.
baix desafinas, sostingut amb una insistencia enervant.
Val a dir que l'autor de l'epigrama tenia de la França a"Sol d'octubre". que pel tema pora:anea un concepte ben equivocat, puix que no tots els nens dria ésser un quadro excellent, queda
l'Estat saben parlar francès des de menuts, ans bé n'hi ha deslluit per la indigència d'aquells montenars de muten a Bretanya, Flandes francesa, Basebnia nto que Ii miden tot l'aire i disloanee9a i Paisos d'Oe, que no aprenen el francés fins que són quen tots els termes. ''Poble de munés arares, si és que l'aprenen.
tanya" i "Poble de mar" són dues
teles considerables, ben focades, per.;
Sempre resulta, perb, quo enaenyant en Ilengua diferent
materna l'alumne aprèn, o hauria d'aprendre, no solament la exangües. Deixant de banda aquests
drin e neenyada, sitió també la llengua d'ensenyament, i amb dos quadros, que representen l'esforç
maxim de l'exposició, del conjunt, pre-el tret hom mata dos ocells.
T ideal, en aquesta qüestiú, és que, a més d'Espanya, les na- ferim les notes numerades del 28 al
pintades amb intelligent vivacitat
tts estrangeres adoptessin el procediment, i que l'espanyol fos i amb un calor molt superior al que
ilEngUa d'ensenyament a França. Anglaterra, Estats Units, anima 1:3 restants ubres d'aquesta exAlemanya. etc., la qual cosa facilitaria les relacione amb pos icid.
lárice del Centre i del Sud i contribuiria poderosament a
EXPOSICIO .11. BERTUCIII
azenyer els llaços de la fraternitat intercontinental i humana,
No és la primera cegada que vejen.'
4c.; sebreres, per torna, les llengües artificials com l'esperanto.
una serie drimpressions marroquines
traqueas pintor, especialitzat eis aquests
temes. La que darrerament ha tingut
pía essencia, el rZtgim de la dictadura
exposada al Saló Pares ha confirmas
és ja una interinitat, rúnica justificales qualitats de paleta que en altres
eití possible de la qual és la solució ocasions Ii han estat reconegudes, senr:tpida dels probletnes que, sense ella,
se, per& que en aquesta última captaL.1 TASCA DEI. DIREC- iio testen solució."
s:ció hagucrn pogut descobrir un avene
TORI
matt' iest en la seva obra.
-Scinniaior" a Las Noticias
C. C.
LES ESCOLE.S' "BAIKERAS" I
— L'escultor Erie Casanovas
.Crtno el Directorio se reúne en
obcrla una extosicin ; a "El Camarín".
"FARIGOLA"
Cejo todas las tardes en la Presi— Francesc Camps, pintor, en té
La "Gaceta" publica una Rejo! °rea y luego no declara los puntos
teca altea de tintures al snateix
ele,',
signada
tel
presiden: del Directori
'lados con noticiera prodigalidad, los
— En Torn-Esquins ha inaugural
: taladores, al advertir que las no- i dirigida al sots-secretel del ininisteuno exposició a les Galeries Dalenau.
ri
d'Instruceid
publica,
que
din:
oficiosas, cuando las facilita, no
— Lluís Gilberto expuso obres se-1.7 1ustrissint senyar:
la expresivas que ellos desearían,
Organ ¡(sutil el funciona:luid deis ves a lea matei.res Galeries.
ven los cerebros para imaginar
grups escolar., de Barcelona denamiibles estudios fundementales.
vals Boiseras i Farigola, i no exisCoas d i cen: "Traen entre manos la
(sn: cap rad legal ni pedagògica que
municipal, el reemplazo del Ejérel trabajo de la tierra"; y otros aconselli que aquestes escotes estiguin
'ran: "Se ocupan en crear un regides per preeeptes diferents dels geNOU ASSASSINAT DE
neral: per a les cifres naeionals,
heredero de sus abnegados esS. M. el Rei (g. D. g.) ha resolt
DON JOAN.
N I sé ante esta disparidad de cri- declarar dissolt el patronal crea: Per
He trobat a la Rezista de Occidente,
Erial dure: del 17 de febrcr de 1922
a qué carta quedarme, porque ígdirigida txt1 tasnyor Josep Ortega
si lee dictadores legislan o en- per o ,ganitzar i regir els grups esca- Gasset, un interessantíssim article.
lara
construïts
per l'A funfang ent de
an. Doy de barato que estudian
Mes exacte. Jo no l'he trobat. Un
lt Y redactan decretos, y ante esta Barcelona, els quals es regiran en el ranic meu me l'ha ofert, amb el somrís
O e rstidiana de gigante me descubro
srsccessiss d'acord ami, les disposiciont a flor de Ilavi, com qui concia que te
e a Dios ilumine a los dictado- generas per a lotes les altres escotes entre i el polze de la mi una
nacionals."
Ilaminadura que ha de fer-me goig.
LA JUNTA PERA CARRECS
Mala fet goig. Es tracta de no altra
QUATRE NOTICIAS
cosa
que la "Biologia de Don Juan'',
ECLESIASTICS
Hui: aquí quatre noticies, extretes
la erhica madrilcnya d'ahir, de
Retallem de la carta de Madrid escrita pel mes complet dels biedegs
d'Ultta-Ebre, el doctor Gregori
+Nonatos", a Las Noticias:
d'ahir del "Diario de Barcelona":
'Canto final, allá va un puñado
"Por última, el Gobierno estuvo exa- rat ón.
No cm veig anda cor de resumir el
ateas :
minando las bases de organización de
s ,m estudi, que comença per atacar el
-El marqués de Cortina, indultado,
una Junta encargada de proponer resla rnaliana a Madrid.
concepte tradicional de la civilitat i
pecto a la provisión de prebendas ecleacaba analitzant l'anatema i la psico-El Directorio acordó crear una siásticas. Junta que habrá de compo'z 'a para proveer los cargos cele- nerse de miembros pertenecientes al logia dels veritables Don Joan i de les
tcos.
clero secular. Como era de esperar, dones que senten Ilur vertiginosa in-El embajador de la vecina Repta- esta novedad ha producida verdadera fluencia. Només remarcaré que la
ult ripirenaica aseguró al Rey la extraticza, comentändose de modo di- figura del celebre conquistador i dels
°'movible amistad de Francia.
verso en los círculos madrileacts. No seus nombrosos hereus resta deploral. -Dan Andrés Tornos tomó pose- es lo mismo poseer un puesto . de in- blement atrotinada.
alt de la presidencia del Supremo.
Dois Joan és ssit tècnic de l'amor
geniero, abogado del Estado, magiscarnal. No és intelligent. Estima
LA SOLUCIO DELS PROtrado, juez o cualquiera otro cargo de
perquè no té aptitud per a res mit
la administración pública, que una plaBLEMES
Tot i ésser un tècnic, la seva técnica
za de canónigo, beneficiado, deán, ar. 10 Veu de Catalunya" d'ahir porta
cipreste, etc.; la facultad de nombra- té escass!ssima importancia en la preedit orial antb el male Lc encapçala
miento asignada al Poder ejecutivo paració dels amis triomfs; en realitat,
que aqueatel ratlles i l següent
hallase regulada por el Concordato, y "elles", com la "Dota Inés" de Zosteann:
d'una manera
*Ahans del 1 3 de setembre tothom cettizäs dentro de la letra de éste no rrilla, Ii cauen als ternos
gratuita, nizif que el reuen
gairebé
intromisión
de
un
organismo,
quepa
la
da a creure que el sistema d'incaracteres infor- apa rajaes.
i d'ajornament que adoptaren aunque sólo tuviera
Es mentider. No sols quan festeja
mativos o de asesoramiento. El país
tolitics madrilenys no podia dur
seres víctimes, no sols quan canta
l a s tuació sitió a la catástrofe. no siente la necesidad dc que se va- les
les seves viciarles, sitió, ab, quan dóaa
is de.1 . 1 3 do setembre rajorna- rien las normas de irovisión de los la máxima prora del seu pretes abranLa solució dels problemes is puestos eclesiásticos, aunque sea resmerys 3ust:Fc-zdi mes penti- petando. como no podía menos de ocu- dament.
.% D'altra banda, ei "Don Juan" ha
tir Precisament, per la sera pres. rrir, las regalías de la Corona."

Admirbee un portugués
ad ver que en su tierna infancia
todos los niños en Francia
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LA SITUICIÚ D'ALEMANIA

"ELS POETES D'ARA"

DE EL SARCOFAD DE

nungenimemmemseintensumuntu

SALVADOR ALBERT

3,200

ANYS

Dirnarts, a les tres de la tarda, fou obert el sarcòfag que
conté la mbmia del rei TutAnk-Hamen. El senyor Howard
Carter, acompanyat d'altres
q uinze persones. pogueren veure el que feia tres mil dos cents
anys cap ull havia mirat. El
Govern egipci a darrera hora
va prohibir l'entrada al fúnebre recinte deis innombrabdes
curiosos que hi havien acudit
de tot erren del min. Aquesta
ordre dóna a entendre que el
Govern de Zaglul-paixä ha decida retenir d'avui endavant el
control de la tomba faraónica.
A les tres i eine en punt de
la tarda 3Ir. Carter doné l'ordre d'aixecar la tapa del sercófag. El silenzi absollut que
regnava a la cambra mortuòria ' solament era inlerromput
pel grinvolar de les cadenes
que aleasen lentament la feiauge tapa. A la claror dels potente reflectora alectries que
s'havien installat a !l'Interior,
els assistents pogueren contemplar un féretre inerustat
d'or que revesteix la forma de
la neón-tia del Farad, enterrat
cine cenes anys abano dels Cants
Horaeries, guate el poble (Hmrael encara viva escian a l'E;Opa:. A les tres quaranta
mbmia (latera:la del l'arad aparegtni amb tot el seu esplendor
als ulls meravestais deis espec tadors. La màscara d'or que
s'ajusta a la rara del Farad te
els uns de erietal; el rei hi
representat ar»li una corneta
d'or figurant un serpent i un
esparver i Piltre les mans creuades aguanta un ceptre i satt flagell; cos reial és cobert per
les ales de dues deesses protectores.
Seguns testieponi de les persones que liad tingut «asid
l'assisl i r a l'emocionant
mbnia, cl sarcbfeg de Tut-Ankllamen es un exemplar meraveIlas de l'art egipei. segurament
el mil'lor' dels deseobeets rasa
ara. A mes a roés de certes inlapisrtzedi,
ereistaeions
ferelre estä rompletament recaen d'or. Alubia tres metres
de llarg i pesa en total u p a lona i miaja. El seu eslat 41e eonservaeia es perfeete IlevaL
de la part inferior, que cobreix
els peus, que estä ileugerament
descolorida. El eeptre que el
Farad corva entre lea mane ta
las 41imensions d'un eeptre reial
ordineri i está tot cii recobert.
de tulles cl'or.
La Inmba de Tutaelik-Harnen
fou descoberta per Mr. Howard
Cartee, efectuant excavacions
per ordre de lord Carnarvon el
novembro de 1922, despees de set, anys de recerques.
La primera avala-cana-era mortuaria fou obvia a el primer do
febrer de 1923; el : ee einte coleen fon obert 4 los dice després
i l'interior que orilla ei sarcò-

Es mes fàcil situar En Salvador Albert dins la lírica universal que ?lbs la matarlas catalana. El seu 'loe es vora tots
aquells poetes que han trovessat la terca amb els ulls alta
sola un front punyit per la
consciencia d'ésser tota criatura nada al dolor, lassos i solitaris parqué aquesta consciencia es massa gran, massa sensible generacions i segles
perquè, sobretna els omple
masas l'anhel de desfer-se'n
un infinit, sigui de joia, sigue
do no-res; vora Ifolderlin, vora
Leopardi, per no esmentar sinó
els dos mes represenlatius.
Per?) a Catalunya, repetim, no
Ii trobem afinitats. La gràcia
viva de l'expressió fine ara
ades una corta qualitat d'èxtasi,
poden induir a posar En Salvador Albert dins Verbita maragalliana . Pera salten tot d'una a
la vista les diferencies entre ell
i un Maragall, tan aferrat a la
realitat que en la seca evolució
ha de superar una erial ne
"fauslistne", aiab es, una goluderia de realitats per elles mateixes, de moviment pel movimen t, i es fixa, ben aplomat,
sobre terre, borne entre homes,
felie anal) l'instant. sonso conflirte entre allò que els sentits
li porten i alba que desitja. En
aleragall sornniä, per?) els seus
somnia l'oren com una alliberarid d'anh e le que li feien nasa,
donent-los rorporeitat dramàtica, existencia destacada: el Mal
Caeador. Serrallonga, Arnau...
L'Albert. en (mey a sembla poder dir amb Holdorlin: "l'home
es un deu quan somnia, un captaire quan medita". Fa del somni realitat i vida. ring del pensernent. Per això la seva obra
realice no ta. en rigor. evoluria. com la seva consciencia no
IA drama. Val submergit en dolor, un dolor.

fag fou saben el 21 (II 110VeM-

bre del mateix any. Els mera

que divideixen el sepulcro foren oherts el 10 de desembre
de 1923 i ei tercer i darrer rechite fou envalt el 28 ele desembre del mateix any. El sarcidag aparegue al 3 de gener
de 1924. •
Piles diese abans 418 l'obertura ud earrbfag arriba Lurqsor,
el professor Derry, que sotmeträ rnómia als raigs X per
velero ls descobrir com estä
confeccionada i comprovar la
presencia i la disposicid exacta deis amulets damunt del coa
del rei.
ES probabl e que la inemia
Tut-Ank-Ilarnen, ilesaree d'haver estat fotografiada, erra elosa th1 note definitivament intacta en la seva tomba i restituida a la fosenr, en la quietud 1
la immobilitat necessària a la
seva conservaciel.
d'ésser una mesa de recordmox de
renergia sexual, no pot coincidir amb
el tipus bonita esvelt i amable que li
adjudica la tradició literaria i el sentiman popular. Ha d'ésser un borne

rebassut, pella, de veu pregona.
La darrera punyalada del doctor
Ifaraf ón va de dret al cor de l'herid
Regencia:d. No Es el gall infatigable;
is, idhuc en el tertany pràctic, un
mixtificador.
Pobre Don Joant El capita Centelles el va matar d'un cop d'espasa,
en havent sopat. Però, el doctor 1f arha rolen tornar a matar .amb
una eina menys sorodosa, peda infi-

nitarnent mas mortífera.
Carlee lioldevile

Li FEIN! DELS EIPERTS
(Darl neutro •rwlebt especial)

BERLIN, 10 de febrer.

ensems amarg 5 düle, alt I pregon,
que no "sap" d'on "le' ve nt on "el"
[porta

i aspirant amb tot el seu Coser
cap a Ilunyäries infinides, cap a
una insondable ventura que Co
repòs 1 oblit, perb
Stet oblit en el no-res, sin en la
contemplarla de la mateixa vida,
o. por dir - ho amb paraules d'Amiel. en "la indeterminacia priniera... en la fluideaa
sense figura, sonso anglo, cense
intent preconcebut". Tot això es
molt vague. mes ben dit, es informulable. El pensament 1 la
paraula han tir romandre, per
torea, al Ilinder d'acinesia e reimplicarle" mística. Aixf en els
sie tes versos l'Aneen no passa
d'expressar-ne l'aspirecia inquieta, infinita; ne sisternafitza
ni l'un ni nitre dels dos mona,
de la realitat i del somni, entre
ele guata se sent suspes: si mutilase subtilment el Sets pimpi espera n els esperits germano. els
SP11S estats i les seves emocione,
es per arlarir els camina de
Vaspiraci a , no per coneixer-se.
Els pelas feas, de la natura
enes que deis hornea, que nmaten la co y a poesia, no li san
mal — recordara paraules d'ell
sebe:, Arniel—pret ex, sine punt
de partide; ele: acumula en un
improssionismo .panteístie. que
produeix el seu efecte lentament, progressivam e nt; de poema en poema, de divisió en divisió, de volum en voten ens
sentim Puvaits per reSS OnS i vihrarions inefables (l'aquella paruda nua i mal, per eis
saberte qua de 'legua doleiseina
per aquel! "turrnent", en suma,
"de vetee volar i no gasee" que
bateen vital en fofa l'obra pnA tira d'En Salvador Albert.
Un turment, perb, esperaneat,
en que el delit del vol mes aviat
s'aviva que impedeix ni senti-

ment de desbordar mai en deliqiiescAnein. que ens dcliii velero

encaro, en la roneeprie del norte, l'esrensia enni una Ilttita, i
un s f rabel (lela dost in a humane,
en equest epastrof Res navilis,
p e lat de magnificen r ia refalana gairebe perdut entre la intlmitat una mica exòtica de la
resta:
Naval§ que venfu de mara lltinyans!
esperes...

Algua del port que, Immabib els
Navuts (lile med veneut ctS meinst
st armen vootres veteo namelants,
&ion tremola SI vent vcoureo bandereal

Carlos Riba
DE PORTUGAL

La Cambra autoritza el Rove •n per suspendre les Ilels
que augmenten les despeses
Lisboa, 14 — La Cambra deis Diputats lia aprovat un projecte de llei
autoritrant al Govesn per suspcndre
vigencia dc les lleis que augmentin les
deseses quan es cregui
Tu.

Els experls estan a punt de
marxar de Berlin, normalment
acabats els sesee treballa. Instal-Jets a l'hotel "Explanado",
que si no es el millor de Berlin
abs el mes ple de modernitat, els
experta han trebaliat amb una
gran discreció, i cap filtració
periodística o escandalosa no ha
vingut a pertorbar la seva tasca. Potser aquestes reunions
d'experta han estat el menys
supertiGial i banal de tot el que
s'ha fet de la pan fins ara. Un
dia o altre s'havia de comenear.
Com tothom sap, les decisions
d'aquestes dues comisiona d'experts no tindran pas una força
executiva. Els experta no sein
més que òrgans de la Comissia
de Reparacions, els acords de la
qual podran estar o no en harmonia amb les conclusions dels
experto.
Hi ha dos Comités d'experts.
El primer, presidit pel general
amerieä Dasves, es l'encarregat
de cercar la capacitat de pagament d'Alemanya, tenint en
temple la riquesa i els recursos
fiscals del Reich. El que podrfem anomenar primer moment de la feina d'aquesta comissió, tot i comportant un treball considerable, es judica relativament fàcil. L'Estat alemany ha obert davant el Comete
el seu liebre siC caixa començant
el dia de l'estabilització del
marc a quatre bilions dos cents
miliars un &dares. Pol que fa
referencia a la situacid anterior
a l'estabilització, el Govern
alemany ha editat onu "ajuda
memòria", que ha compilat el
sots-secretari de Finances,
Eischer, el qual conté la corba
de la infiacid començant des del
dia que es va acabar la guerra
fins al dia de l'estabilització de
la moneda. Aquesta "ajuda 111Prnbria". es la síntesi lineal de la
situació econernica d'Aletnanya
de l'armistici eneä.
El segon momeen de la feina
del primer Comite d'experta. s°nìc més cornalina Una vegada
hagi estat establerta la cap:natal, s'haurà de formular un ala
de reparacions que bei factible
i real el pagament. Qui el leeranulan ä aquest pla? Els experto?
Aleman y a? Els aliats? La Comissió . de Reparacions? Fina
ara. ninga no din reo. Surten,
certament, als diaris, rice tant en
tant, plano de reparacions deguts als conrixements (l'elgeen
senyor particular. Pere no se'n
pot fer massa ras. A l'entorn del
problema de les reparacions ne
ha una mena de torneig cense
premie, tothom te el ecu projecte i lei din la so ya. En zeneral
equests plans san variants dels
dos 0 tres rae-dedos típica mas
conegute. Hi ha qui voldria
sorier el capital trances a les
indilstries alemanyes. lii ha crii
y ohlria (pie el problema no possea d'un tracto d'Estat a Estat,
sense cap ingerencia de la riquesa particular. Hl ha finalment qui voldria que el problema los donat a una Comissió
internacional ambo intervenció
debo neutrals amb facultats
control solare les !inanrea

impossible com resoldre la qual
dratura del rente. El Comitb
d'experts admet l'exportació da'
capilais, per?) no adenet
Un capital evadit és tebricamena
diferent d'un capital exportats
Pera, pràcticament, quina (idea:
refleja hi ha? S'ha exportat encela
capital alemany a Amsterdam
a aliasen. Perb una vegadaa
aquest capital acompanyat d'uta,
magnífic pernife d'exportació hX1'
passat la frontera, qui el poll
controlar, quina força humanal
ii pot seguir el rastre?
La tasca del segon comitäi
d'experts e gairebe in:801614e I
priirt ir:mena
rom fäeilment comprendrN'
el lector, encara que les (leca./
sions dele experta ne passin
tenir una simple fora delibeal
rana san extreordinäriamenti
interessants des del punt de visa ta de la situar:e d'Alemanva.
Alemanya té encara les feridem
obertes. .aquesta setmana que
avui acehem de rassar ha estat
prediga ce emorions boraístia
cenes. El marc ha oscillat a les
Borses estrangerea, on es eotitza. a conseqüentia—diuen--de
t'orles demandes sic divises estrangeres lotes pele industrials
elemanya per pagar primeres
=feries. La gent ha se guit amb
una emoció indescriptible el .
bel/ugueig del canvi. Tornarem
començar?. es din la gente
Ara que tot començava altra
vetada a marxar, que es tornava a estalviar, que la confietnea haha reprea. tindrem una seg ona edició del fatidie 1923?
Encara que aquest poble tingui,
psicolnrzia tan ben organitzad a, no es poden ras demanar
miracles continuats. Si la cona
fiaren. a ronseeliancia l'ena
erboliment de la situació po!Mara desfä. hi haurà potser
una ratea devanada. I això tara
perillas i lamentable.
Els remites de parits poden,
amb eta seus acords. aluciar
eeriosament la reconstrucció
d'Europa.
Josep Pla

A les dues de la
tarda, París entra I
en plena nit
Heu's aqui un espectacle des..

conegut a Barcelona, rar a Pa-

rís on l'han pogut fruir suara,
i molt freqüent a Londres.
Una boira intensfssima plaa
nava dialuns passat sobre una
part de la capital francesa. Poc
despees de migdia alguns dele
carrera del centre i de l'Oest de
Parle, esdesengueren tan foscos que semblaeen entrats en
plena ni!. Acinesia boira groguenca va persiitir mes de dues
Iteres gräries a una completa
absència dc vena Aquesta clapa de boira es va esvair per
necia de la pluja.
Els barris submergits en tes
tenebra °retaren 'l'espectacle
curias d'Asaor illuminats els
carrera per les l'unas de les tendes. N - hern ',ist fotografies ais
diaris illustrats i semblen e-ent a n ye s.
ran-lene obtingudes en plena nit„
Es preve a la formularia de
Aquests fenbrnens (lumínica
qualsevol pla, d'establir el que ens san completament estranys.
Aleman y a ja ha paga!. Aix ò és La Buen natural rarament ens
un veritable misteri. Alemanya falla. L'anee fenomen freqüent
soste que ha pagat ja, entre una a la nostra ciutat és Pabsencia
cosa i l'altra, 40 miliars quo de Huna.. subministradrt per
marca or, i Franea costé que ha les companyies.
pagat de tres a guatee millares
L'economista angles Neynes
calcula (11/0 AINT11111ya Itu paEUROPA
gel uns note miliars de mares LA SITUACIÓ
or. Qui ho sap? Les .persones
que san aficionados a calcular
La qüestlö del PalatInat oonaquests trenca-closques, amb Unua enoeaa. HI ha hagut nouna unanimitat curiosa, soste- Yen rionlalona 1 la OomIssid Innen que de teta manera Alema- torallada s'ha Wat obligada a
nya ha pagat mes del que diu prendre novel mesures de seFranea, pera) a l'ensems es noveritat. L'Agénola Reuter dlu
ta, entre les xifres que donen que &ha arrnbat Ja a un aoord
aquestes personalitat s , una franoo-brItanlo en aguost asgran diversda t . Que es el que sumpte.
ha pagat Alernanya ? Es 1111 MISEls Industrlals de ht Ruhr
tera
han deoIdlt Cosan" en Hura liutotSi, com anem veient, la
remonta de carbó als alista d'e
na dol primer Comitè de perits do primer d'abril.
As
mis
ho
be, complicad a , molt
Havent-se romput les netola del segon (reserva del capi- °lactens entro els patrona I sis
presievada)
que
tal alemany
obrera del port de Londres, sea
deis l'ex-ministra anales Idac deolarat la vaga de dookere •
En
efecto,
aquest
CorniKenna.
tot el pala.
pre
l() ha do resoldre aquesta
Ha continuat a la Hambre
pinta : Quina capitales alemanys francesa
el datat sobre eta pros'han exportat i (peine s'han
evadit? Establir entre aquestes jades t'acate. Una altea abestió de »Miami molt nmä
dues tategories de capitals una
Unis dtvisbria ds gairebé tan un nou trlornt del Oevern„
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POIMITA?

FINANCES 1 COME«
COTITZACIONS DEL DIA 15 DE

BORSA MATI
Alt
Vale Tanra
Obra
• • • 0,110 65'05 aireo 62'83
1,8r41.
Alaeant . . . 61.1e, 81'25 8190 1120
78'30
inas preferent. 7 ip30
G. Netrop. .
F. C...jjaircep.

Obra
61'65

BOBEA NIT
Bale 'faltes
Mt

8115

7830
7550
13950 139'75 129.00 13958
19100 118'75 12100 12550

!Multes «transares

Mera
Marc!

Ford. . • •

Macent
reeeres. .
Ftlipines. .
F. C. Netrop
7. Mitertlen3- 6.
preferent.

6150
t'311
3150

e2o-oo
te-:•os
orso

arte
6148
31'58

18'50

Aletee . . . 110'00
Platee
1750
Credit 1 Docta 1595

61'20
31'33
91.0 • 90
12768
• 1'55
70'56

ttfron
17.50
13'05

reclutes argeluines 35 3:4
61
Exterinr
7670
Fritas
Nena York
9373
Ernpanyo
9473
sutinta
115n
llnlande
retal
Palla
36475

$81.5
94e

Argentina
Monterlden
%Uf
Berlui
con/mitigue
l'okobama
Delinea
:Cometa

CASETA BARCELONINA
A l'estatge de la important entitat
Santo d'avui: Juuià, estarcir: GreEmisser de Catalunya, S. A.,
Sindicas
Faustí,
bisrns
i
confessor;
gori X, papa
de la Princesa. 14, pral., tire
carrer
Juliana,
verge
Santa
be i confessor, i
diceable tila 23. el

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS D'AVUI
1SATI
EmIlia. Casanovas Domingo, de 57
Fasseig de Gracia. 99, primer.
•
pi cernentiri Non. A les deu.
Vicens Carot Balumar, de 63 anys,
Salvadors, 7 bis, al cementiri Nou.
A les deu.
Teresa Vilagrassa Balaguer, de 61
ä nys. Villarroel. 8, segon, al rementiri Nou. A les vuit.
Seden Torres Balagarä, de 64 anys
Blasco Garay, i6, al cementiri Vell.
A les deu.
Maria Bermejo Guerrero. de 3
anys, Hospital Clinie. al cementiri
Non. A les vuit.
Dorotea Izquierdo Balaguer,
;39 anys. Rolando. 6, rrimer al cementir: Nou. A des quarts de deu.
Josepa Edo FarnEs. de 27 aeys,
Galileu. 77, al cernentiri de Sane. A
les

deu.

Artur Julio Malagrida, de 65 anys,
Molas, 2.s. einque, al cementiri Vell.
A les vuit.
Juana Rossell Alberich, de 26
anys, passeig del Mort. 2 i e. al cementira de Sant Andreu. A les dese..
Joan Casino Casino, de 56 anys.
Hospital Clinic, al cementiri Nou.
A les den.
Antoni Serrano Lario, de 37 anees.
Hospital Clínic. al cementiri Nou.
A les nou.
TARDA

Jerónima Arraso López, de 27
anys, Are del Teatre, 11. al censentiri Non. A les quatre.
Carme Barris Roger. de 31 anys,
Sano, 14- al cementiri de Sato A les
tres

Francisca blasagú Casanovas, de
57 anys. hospital Santa Creu, al cementiri Nou. A les duce.
Josep Besoni Català. de 26 anys,
hospital Clinic, al cementiri Nou. A

leo tres.
Carmen Burcet Den. de 41 atlYS.
Milà i Fontanals, 55. al cernentiri
Non. A les tres.
Teresa Peres Ferrandis, dc 39
anys, Sant Domenec (1,1 Can, se., al
cementiri Nou. A les dues.
Josep Gaudí Negra, de 63 anys.
Alt de Sant Pece, 12. 01 cementiri
Neu. A dos quarts de guatee.
Raid Llinàa Teixidó, de 3 0 anys,
Sant Jora/ de Malta. 233. al cementiri Vell. A les tres.

alsys,
Rosselló. 526, al cementiri de Sant
Andreu. A les quatre.
Viceus Navarro Homerea, de 40
anys, Arc Coromines, 5, al cementiri Nou. A les dues.
Angel Giacosa Seltimo, de 8o anys,
Rosselló, 201, Sant Gervasi. A les
Caietana Curto Pedrola, de 73

deis Roe el proper
serteig de Rosas (Je les Serie§ R i C.
Dels premio sortejats n'hi ha que
tenen per finalitat fomenta:- restalvi. i tots plegase es destinen a l'ad.
qulsicid de Cases barates.

mate a la Plaça trliequinamaa. davant de la parada del semeja ¿'Florla. Queden invitase tots els socis
(arenes.
l'entitat i

UN NOU AGRUPAMENT
ESCOI.AR
El Caer: Oficisl de Decters i Llicenciats cts Ciencies 1 Lletres de la
Universitat es reurera diumenge vinent a les en1 1.1e a la Unieers:tat. per
tractar en junta extraordinaria de la
celas:U=18 d'una associació d'estudiante de tate:Alee:le

Una reina OH es una motu
Diltuns vinent e'estrenara a
Parisfotratie Kursaal una original pellicula interpretada absolutament per goesos. gato,
anees. ele.. que
es titula --Animale... eom els
qual 13 reina
en
la
homes". i
Titina es una simia ricament
abillada. Indubtablement, el públie es divertirà de bes de be,
e arrifese drama
veient tot un es g
d'amor interpretat per aquesta
"tropo" d'animalets que inaugurara la • eva actuariO a la
pantalla amb aqueet divertidiesim f:lrn exclusiu de la casa

"Gaumont".
_
EL CARNAVAL D'ENGCANY

Llieta dele premio que s'adjudicaran a la rae que er celebrara les tardes dele die 2. 3 i 4 de marc al passeig central del Pare de Montjuich.
PRIMER GRUP
Premie per a tota mena de veides
(excesiva:en: ele emunciaders):
PrMer prerni: 1,000 peseetes (agrupan:, de Fabricants de Gasten:).
Scgon: 5no pe.sete., (Cempanyia General d'Autimamibus).
Tercer: ano pesee/es (Llogaters de
colad s de Barcelona).
Quart: ese) pessetes (Els Trate:ejes

Rarceinael.
PREMIS ESPECIALS

Pritne7 eremi: 200 pessetee, 4Inb
peeferincia a l'auto-taxi de la Federae:6 de Liegeters dautemakiis, amb
disfresses de mes bene presentad.;
artística. (Freno; de letneetada entitat.)

Segon: 200 pessetee, amb les mateixes cendicions que l'anterior.
Tercer: aso pestttee, amb preferencia al side:car de l'esmentada Federadé.

°Loes : Un objecte d'ar t de la fabrica de confetti "Iris".

SEGON GRUP
Cutxet anunciadors.
Primer premi: 250 pebetes dels
Magatzems Jorba.
Segon premi: zoo pes,etes deis in s e atzetn/ "E'. Barato".
Un dsjecte d'art ofert ejr N'Ignasi
tres.
Joan Subirana Morató, dc7e anys, Conilles (jardMer).
'FERCER GRUP
Francesc Giner, 30, al cementiri
Gettree La: idees. motes_
Neu. A les quatre.
Primer p.-emi: 230 P c s 3e tes. (AseeRafel Fibregas Molda, ele 19
d'Hotelers i similars ele (ata'
anys, Rambla dc Catalunya, 5. al cementid Nou. A dos ejnaru de qua- hoya.)
sera prem¡: 150 pessetes.
tre.
Asaumpta Berenguer López, de 44 Cerdo de Caeadors.)
Un dejecte d'art de la Confiteria
anys, Font Castellana, al cementiri
Romeu.
Nou. A les tres.
CONCURS DE DISFRESSES
Francisca Gírale Sincher, de 70
Primer premi: 15o pessetes. (Stadeanys, Londres, 112, l cernentiri
tat d'Atracció de Forastero.)
NOU. A dos quarts de quatre.
Segen premi: too !estimes. (lttdu '
MIMA Llaurador Estamp, de 5 0
Boreera.)
-trial
anys, Institut Frenopitie, al cemenTercer prenti: 73 pesteles.
tiri de Les Corts. A les dues.
(Atracció
premi
:
25
pessetes.
Morales,
de
Quart
Subiaa
30
anys
'
Tomia
Salou, 53. al cementiri Nou. A les de forasters.)
Un objeete d'art, ofert per En Jasa
duce.
Pm" Llimone Bonet, de 50 anye, Banús i Moren.
Martí, t59. A leo quatre.
~lis Pires ~Ira, de 64 ion
Valencia, ve al cementiri de Sant
Andreu. A les quatre.
Parte Damost Reg, de 65 anys,
Verge Maria (Pequín), 59, al cementiri de Sant Andreu. A les tres.

FUNBRALS
Be PAgard (»II I Buequée. Mori
dia 25 de eener. Aetti, a des
gura, faug, la Cua de Carien.

VERITABLE 0011910

1 oblatas mute de tetes Idas.
seo. Pla y fla, Tellees oaes. II

-

VISITA A L'ALIANÇA
La Seccia de Cultura de la Unie
Professional de Dependents i Etnia:cite de Comerç. ha organitzat, per
a (lema. disimulo,. una visita collectiEl

Lrindree •
Espanya .
linlanda .
llalla . .
Nov! Tora
Portugal
Pelees

suerte
alti ven

erpetaIns
Brasil
Bra01
tiol urea
rallan tare
nellIn

punt de reunió, Es, a les deu del

TEATRE DF. L'OREE()
GRACIENC
Dem. a la tarda i a càrrec de la
rompanyia de decianneli) Estudi Cirera. tindri lloc al teatre de l'Orfeis

Gracienc la representadas del drama en
quatre artes. d'En Santiagn Russinyol,
"la mare".
L'obra sera cureament presentada.
havent Temes assiNtir-hi el seu autor.
•Beguda deliciosa: rafe LA GARZA

ACCIDENT DEL TnEBALL
Treballant a un magatzem de canalseria del carrer de Vergara, Joan Valls
Soler va caure de dalt d'una escala
de mi i es causa contusiens i cro
sions al peu dret.
-

Entrada Mur.

UN CICLISTA ATROPELLAT
En mur pel Passeig del Triomf,
cantonada Pujades, Angel Pardo
n'unte en bicicleta, fou atropellat per u/a autocamid, que destroçà
la bicicleta i Ii causa ferides i contu-

siens.
Dr. MONTARA. Afeccione a la pell 1 ca-

pral,
ben. Corta Catalanes, 530,
A
UN
GUARDIA
ATROPELL
Prestant els seus serveis al carrer
de Salmeron, ahir al migdia bou atopellat el guirdia urbä Ealdemer Ribera Borren, per l'auto 671t de la matricula de Baratea, guiat pel xofer
Feliu Lleret Martina.

FIRA DE MOSTRES
Sota 12 presidencia del senyor alcalde. es va reunir el Censen directin
de la Fira Oficial de Matares al Saló
de conferineies de les Cases Crasisteñida. acordant-se l'admissi6 definitiva
r.ái• la
d..1
Inatituci6 i ajornant oficialment la ce.

ABRICSI
d'esport I °knut

FUREST -

passeig dl

I 14

SEGUEIXEN LES mALI15ETE5,
CANINES

Al cartee ele Menéndez i Peleyo un
gos prepietat de A. Sano& inessega
el noi Salvados : Gibert Duran, de
quin g o amo, produint-li erosions a la
cuixa esquema, que Ii t'oren curades
al Dispensari de Gracia.
UN HOME MORT
Dilo una cosa del dipòsit de carlee
del ferrocarril a Salas Andreu, fosa
trobat mer t un heme d'una 6o any‘,
ve s t i t de lenta color d'oli i gcc
panyo blau i espardenyes. No ha pogut ésser identificat.

PURE PERMANYER
doneu-lo ala rostros filie I ele
guardareu de resorofulleme.
Dimarts passat es conetituí al seu
estetge serial cpassatge del Credia. std,
linero 2, prall l'Associacid de compteIsle. de Catalunya.
Bon nombre dels assistettls
ti,utl .1. tenia:e• de rcia.ociacici un
cop coneguts els seus propòsits per la
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lebradas de la propera rcuniti per als
dies 3o de maig a to de juny propers.
Aquest ajornala:1cm eue per primera
Als carrero de la Sagrera-Portugal vegada verifica la Pira Oficial (le
Ii vingui art atac epileptic a Josep Moetres té per causa la rectificació
López Aldecea. i en cauce es causi de criteri que fin; ara; eleva sosferides inciso-centuses a la regió su- tingut i que els esdeveniments han tinperaxilar esquerra.
gut cura d'esvair. Tel cene ha succeit
a les Eire., anglesee.' la nostre reunió
DO.
L'AGRESSIVITAT DELS
es veta obligada a traellaear-se al me,
MESTICS
indicar. per quant. per una part, les
Al correr cle Wad-Ras un gat mes- condicions chinatelOgiques de la /sessegi a Ifixim García Moya, causant
tea ciutat tut tren favorables a la data
a la ma &rte.
-Ii fino ara utilitzada i. per alma. eis cenapradors dc tot Eepanya, com tarnbe els
RESTA LMANT ROYAL
d'Ultramar. sia per la causa que sia.
Saló de Te
lid acuden a la mostea ciutal cri la
cada dia te dansant de 5 a dos euantitat desitjada perque obliga; a
quarts de e, i dinar a t'ameritota la indiestria a sestenir una data
cana, de 9 a II.
que no es (st rinteressant que s'esperara.
UN LLANÇAMENT ACCIDENLa propera V Pira de Mostees, que
LAT
dia 3 1 de maig i aceEl jutjat municipal del districte de e'inaugurare el
dia to de juny, será decidi
la Barceleneta va intentar ahir, a les bara el
un deis superioe a tets els
cinc de la tarda, un llançament contra dament
eón ja en
ele reine del número 35 del caree anteriorment cempartits;
ele e-dile : no de totes
del Parlament. Manuel García i Con- gran quantitat
cepeió Varela; els interessats van ope- les in/leen-je% que s'inscriuen amh vcresar-se a l'actuacié judicial per proced:- ritehle entusiasme per a la seca berä
ments violente, animats i ajudats per une:, La psrticipacie estrangera no
nombrós paiblie que presenciava el mis hnportant que en cap altea per
llançament. Develas la imminència d'u- reincidir ames le altres que se celeparticipació nana alteració d'erdre públic. el jutjat [' taran a Eurepa, i lt
cional !s'anuncia ja anee litt exu segur,
suspengué la diligencia.
prefisainent i a causa el; la crisi
traban que este sofrint Espanye.
ATROPELL
Els Comises de províncies i les DeAlsir, a 14 tnia de la tarda, fou
auxilias a la Casa de Socors de la legacions estrangeres treballen febroRonda de Sant Pere, Feliu Pere Víc- semen evecuant consultes, i to es
tor, de e :Aguanta tres anyr, yac viu aventurat assegurar que els gratas Paearrer d'Argüelles. 338, per Ire - laus de Montjuich es veuran costeessentar fractura de la tibia i peroné iirmats per industrial; de totes
entierre,. causada en Ase; atrsrellat branques i per compradors de tot arreu.
A les uon de la tit, i despees de
per en tramvia de la linia d'Horta.
deepabear diverses assumptes de trimie es va aixecar la 5C55tó 111 mig
del tasajear entusiasme i del ille5
ieut opt hui sme.
EXPOSICIO PERMANENT

32'15

•

7C3

MANCoNUINTAT

UN EP1LEPTIC

CAIGUDA DESGRACIADA
En passar Miguel García Martínez
pea la Gran Via de les Corte Catalanes, entre els carees de Tarragona
Llanei, sa cauce dins d'una rasa
ene l,i I,att obesa ele ubres de 14
Ccanpanyla del Metreeeliti. i et causa
sa la leida centuew a la cama dreta.
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e:evant-less culturalment pel complim e nt del: 5eUS ¿cures.
Pelo Arree del C. D. i de les difereal, secciono que s'iindiquen foren
clegitS els ernyors següents:
directiu. - President,
celi Pascual i Torres; vice-president.
Trmitat Comas Corbera; secreari,
Joan Revoltós i Pujades; tresorer.
Joan Atareen i Borras; comptadme
Joe:: iilsas i Angerti; bibliotecari,
Jaurne Millet i Olivert; vocal, Antoni
i Pol.
Serri3 dorganilmeiti i r?ffin

President, Josep Gallera i
Afarrugat; vocals: Agusti Argud.n i
Cerrasco i Enric Torrente i Saladrigas.
-

Sreció de tublichat i froPeianda.Presiden:. jeep Carbonen i Giménez;
vocals: JO5C5t M. Coral i Jaumet i
Jo...n Ferrer i Ferrer.
Secció 1.1enic2 i

- Ere -

eidrnt, Anteni Planas i Babra; vocals: Jean Guiiera i Alarrugat i J osep Oetigs. i Fauchst.
Serció
Agu : tí Geenez i Posas;

--

vocals: Rafael
i Testó i Antoni Sabater Gi -

tale
de relacions crleriors. -

Preside:te Jean Planas i Babra; vocals : Eduard Bareatxeres i Castillo i
Antoni Domenech Feliu.
Seceid de etddieeeiens. President,
lauste Cardes i Reig; vocals: Josep

Anglada i Frechul i Jeaquim Reig i
Ron:anea.
Secció de borsa del trebn11. -

de

aixl

lectura dels cstatuts. que no sita altres
(IlIC el procurar una mejor i millar
capacitat social i técnica als seus assoeiats. enaparant-los en els seto drets i
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Pre-

sident: Rome Sender i Zamora: vo.
cale: Martí Barceló 1 Colom i Ramon
Rilms i Ubech.

-QCESTIONS DE VEINAT
Ahir a la tarda van batallar-se, per
barer estirat tete des una mica massa
la lleirema. els veto cie les barraques
de Alagbria, Eulelia Remes Mute de
(renta nou anye, casada, i Ramm: Sui'
reo ("mueles:. de trenta vais tambe ca.
eat.
Cena a fi de festa. llhtilâiai fou
auxiliada al Dispensad d'Ilostafrancs
de contnsiens a la palta emperra i
rentre.

CUFERTS

bula itietall blanc.
terable durado. Eetoigs Popecials per a presents. Llorens
Gns., Rambla de les Flors, 30.
EL SUI3SIDI A LA MATERNITAT
A l'estatge social tle la Federació
Sindicas d'Obreree (carrer Baix
Seat Pece. núm. 1. seeone. i organits
zeda per l'esmentada entitat. donará
una conferencia co Juli Ortiz demà,
diumenge. a dos quarts de set de la
tarda, sobre el tema "Funció social
deis segurs per a obrers.-El subsidi
a la maternitat”.
El Radio-Club Catalunya invita tots
els aficionase a la radiotelefonía (socis
o un socio) a la ctinferincia enser:mema) que tindre Une (lema. dintel) ge. a les once del unti. a l'estatge social (Fontent del Traball Nacional). a
cardes del senyor i. J. Ferrer, amo
la cooperació dels membres de la Cu-
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missió tecnica. lobjecte de demostrar quins eón els muntatges que nadian i la conveniencia de transformarlos en sistema no-radiatins.
El Redio-Cleb prega Eassistencia a
Festeentat acte i ho censidera obra de
disciplinaa a la u al tots hem de contribuir.
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: La Pala
PASSEIG DE GRACIA, 68

Esplendid assortit de betdoone,
capses i objectes de luxe propis per a Mis assalts de Carnasal. Exil cada dia nade gran
ensaimades fardele dolços
cides de Nata especialitat de l e
casa

Anda motiu del repartiment de
tnis del torneig d'ene que per
:ene sons organitzi la Secció E

uva Niu Guerree tingue lloc ahir,
vendes, a les deu de la veta.
partides siinultinies a caree del
tingit escaquista En V. Gassot al -•
d'aquesta societat (carrer Quinte
ninn. 3, pral.).
Eis premis del torneig sean adj
dicate als senyers següents
t, Manuel Capdevila; 2, Joseplase
3. Pere Magrinye: 4, Jeep fez
5. Josep Canaillo. i 6. Josep Toros.
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Grana Rehaix
Bateries d'alutnint ezira-ta,
vestant s art LIS de, ,'nina a re
tal de pron. Crislalleria
Fateva. -- Rambla de Catal
nya, 96.
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Deme, eh:menee, a les sesee del ist ti. a la plaça de Catalunya, la cobla
Barcino exentara una ballatla de sarergenitzada pel l'orne/12 de la
Sardana de Barcelena.
La Nosella d'Ara publica en el número corresponent atpleeta setnes na una interessant narre: ció que porta
per titol "La me y a mort", degut a la
ploma del popular novel-lista Al. Poal
A/asan.

Aqueste novella va proftissament
lustrada pe' ermegiit dihnixant Ro-

bree

A hee va tedneetee ¡ir
havem vist eutreres
eristall amb inmatura de mete
que es ds•tapa autemiliramer
de forma diegant. que
Inefs valen 310 peesetes
tina : !lile a o . ..tire-110 6s sor
mar-ho. Rambla dr lee Flor,.
i Ilesoda (le S tilt Ate,sei. 5.
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Anuncis Oficial.
SOCIETAT ESPANYOLA

L'Assucieció d'Agents d'Assegmences celebrara Junta general ordiuirie
a lestatge social llur tplaea de Santa
Ama, 8 bis. Seg0II) derna. diumenge.
a dos quarts ¿'once del mati. per denae
cempte de l'aeteació de la Direetiee
durant el darrer exercici, aprovar l'estat de cornptes i procedir a la renovació de cae:eme

Diumenge, dia /7, a la tenla. tindri
'lec a l'Ateneti de Sant Gervasi
representaci5 ele la lleva produce:U
teatral el &enea trigic en des ade,
"L'esgaard a rombra i comedia "El'
:MI alegre". lotee Mies tlels senyors
Amador 1 Torrella.
En ambdues t'i kes lt Kendrä part
la notable primera actriu senyoreta
l'ornes i tindri cura de la direcciO
cscinica el seto: « Sisquella.

CAIXES ALAMORADES, S. 1.

1

Pee acote/ del Con-ell dele
minietraeid i P11 rompliment
(une prevenen ele Estat / li
eseoen a Junta General Ort
niiria per al divendres. dia dei eorrent mes. 11 les 011ze
mati i al dornieili social. pite
1 1r1 Dite le Medinaceli, 5 , prit
ip al .
Els posse ï dors d'amtions
/tuesta Socielat pudran efeele
el d/piseeil i recollir la correeP
nent pa peret a d'entrada a
ensila. de conforrifflat ale
(lile estableixen eIs seise E-54.
Barcelona, ti de febrer
1921. -- El president.
Park.

SOLER i TORRA
E3ANQUERS
RAMBLA DELS ESTUDIS, 13, I BONSUCCES, 1

VALORS - CUPONS - GIRS - CANV1

Negociem el cupé del DEUTE AMORTITZABLE 5 per 100
venciment l5 de lebrel
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jj debat nuancier a

Declaracions del ministre de Finances

Cambra :.Una
era qüestié de con1310 i un triomf

més d31 Govern

paris, 15.-Cambra del Diputats.epliaciä del discurs del ministre de
fy .zres, senyor de Lasteyrie.
El ministr e de Finances declara que
c ., ;repostas sobre el capital han do• sempre resultats contraproduents,
que han estat causa de Levasió de
apitals, 1, per tant, d'una disminució
:y riqucsa nacional.
so pretenem-afe g chc- Crear
e nous sinó buscar ingressos nous,
,pnt sobre els impostos existents.
1.2 doble décima castigarà, sobretot,
c;zpest global sobre la renda. No es
dir que la doble décima sigui taus:de fencariment de la vida, perquè
&per: principalment del carvi.
Es mostra partidari d'estabilitrar el
i esmenta els Casos d'Itälia i
isecesloriquia com exemples d'estació de la cera moneda. Aiegeix
t• !mayor de Lasterie que els infore rebuts de l'estranger conf:rmen
pcx tambaixador de Franca a R.-.y telegrafiara ahir, o sigui: que si
rojectes financiers del Govern • o
5e:n aprovats rapidament, el ira c,
e.:15 Iota probabilitat. experimentiuta baixa. les proporciona de la
ao poden prereure's. En el debats
pis est ä en joc la sort de F-ar_
de la sort dells dependrà que tina o no valor els nostres esforços
r salvar la moneda nacional.
El senyor de Lasteyrie acaba fent
<ir que Franca ha realitzat. per (l i suair els seas deutes, estarces misineks que el mein encara ignora.
boas de la Defensa racional-sediepia dient el senyor de Lasteyr i c,
malten en dos mil milions a últims
l i any tozt 1 . actualment s i tian reja a cinquanta mil. Harem de
ixestcuir la política de concernió i
' m'e sas:ir', que Ve7iM practican:. dones
is cae devenguen els deutes són vararen aplastants per al Tresor d'una
E:s pagaments que esperan: ver:F.9i el Reich secan destinats a ¡'ai serviran per alleugeric
ma mica el pes de les càrregues
actualment suporta el contribuent frunce s . La doble décima será inscrita
agur!: compte especial. que és de
pm. ;n'avis:eral.
Acomeguir que el franc tare.: a adcairir Citen valor ha désser en
:cueste nxinents la nostra única preccupació. Franca--segueix dient el sede Laitcyrie-és rica, pecó la cri.
del iraca exerciria deplorables con;Zéc.cies sobre acuesta riquesa. Les
2715t1 que proposem a la Carn",a
ried i ran la desralaritracia de :a r/n,n moneda si tenia 5lif:ent. trlere:1
;er aplicar-les tal seguit. Amb ajossalament s'acorse g uia dismi•
efr l'eficicia de les mateixes. Un 4
nemer.t °partí] han cresser apiicades
itts harem d'acceptar la rastra restira responsabilitat.-Havas.
• ••
París, 15:.-Cambra deis Diputats.
-El senyor Daudet es mostra esMnyat per l'actitud adoptada per
les autoritats franceses amb motiu
successos de Pirmasens.
El enyor Poincaré li contesta que
rs autaritats s'han limitat a retan
t'era respectar tia--mirneutals,
erilment i en la mesura del pOSSIlIc
Per primer cap-41a afegit el peefilmt del Consell de ministres-la
Cainissió interaliada ha estas unänire en adoptar la decisió de proclazar festat de setge.
El delegat anglès a l'esnientada
Contissi q' ha votat aquest acord.
Els successos ens han donat la
0 5 t els aliats han recomanat que
leS provocacions procedeixen del Go, era nacional han-eres.
El senyor Lefevre defensa la seta
nmena, i es lamenta que es carreMin als francesas els impostos que
>maquen als alemanys.
El senyor Poincare repeteix que
s ' han pensat abandiinar en el
gis minios els drets de Franca soNre Alemanya.
Ami) tot, sense cap duhte, el Gotera es veurä obligat a fer un emPentit en anys futur s, P er e n" iii lirsr el pressupost de despeses reere arables; pere, precisament perite necessitat de fer aquests
emp re,tits no podem deixar que es
tl,n :-'sprei la nostra moneda, iés
!ter a umentar el seu valor pel que
t ' v ern demanat el vot dels impostos.

L 'esmera del senyor Len-éste,

tentra la qual el Govern posa la
zliitsti ó de confiança, és rebutjada

Per 308 contra :02.
Acte seguit s'aixeca la sessió.llana,
liON RANT L.
ElfORI
‘F.L$ TRIPULANTS . DEL
-DIXMUDE"
'ris,
13-El Ministre de Marina
li
etat en Verdee del dia de Marina
m ems dels trioulant del el• •
ble "nDt.irude", desapat'egut
e
Bacas.

lioc SERVEI POSTAL AERI
CONSTANTINOBLE /
ANGORA
L's aires. 13. - AI "Morning Post'
telett fien de Constantinoble que Isa
"141 inauguras un servei postal aeri
Ale Cauta:ter/4k i Adate.-Xialem

del cap del Con a la
Cambra de Coman
LES DESPESES NAVALS :: LA DISMINUCIO DEL
DEUTE NACIONAL :: ELS SOCORSOS ALS
OBRERS DEL BARRI DE POPLAR :: LLOYD
GEORGE CAP DEL SEU PARTIT AL SEU PALS
Londres, 13.-En ii sessió celebrada ahir per la Cambra dels Comuna el canceller de l'Echiquier, senyor Snowden, pronuncia un discurs,
declarant que el total dele emprèstits realitzats per colitis' lea despeses
relatives a la construcció de vaixells
puja a 7.49 milions de lliures esterlines. Afegi que si la "Analo Bersan
Sindicas perjudicaria amb això els
Oil" cedí; les seres acciona a un
interesaos nacionals, especialment
els de la Marina, per a la qual es
practica l'esmentada inversió de capital. El Govern té la intenció de
revocar la seca decisió respecte
aquest assumpte.
El senyor Macdonald declara que
el Gorern esta estudiant d'una rnaneta molt amplia els problemes que
es refereixen a la defensa nacional,
tant des del punt de vista de la
forca de l'exercit i de la marina com
des del punt de vista de la política
civil estrangera i internacional.
Parlant del; mitjans de disminuir
el deute nacional, Macdonald rebutja la inflació i la repudiació com
exemptes d'honradesa, i declara que
estaria satisfet solament quan totcs
les classes dels ciutadans podran
suportar la càrrega del dense nacional. Mentre les condicions normals
no siguin restablertes-digué-no
ens trobarem en estat de ccmpetir
amb els altres paisos sobre els roercata del món.
Referint-se als socorsos que han
de concedir-se ala indigents del barri del Poplar, Macdonald digu4 que
el Govern, després d'orir les ¿celaracions que Mr. Asquith biu el dia
anterior, ha estudiat a fons la miestió, amb el fi de tenir a les mans
nornbroses informacions per quan es
plantegi el desat sobf..e l'esmentada
qüestii a la Cambra dels t. cmuns.Has-as.

Londres, tb. - El debat potado de la Cambra deis Comunaacabä ahir, a les onze, sense que
es passés a l'ordre del dia. Hayas.

Mister Ramsay Macdonald
está malalt
Londres, 15, - Macdonald
sofreix en aquests moments de
neuritis. El "Times" diu que
A SUISSA -

L'ESCRUTINI DEL 17 FEBRER
SOBRE LES CINQUANTA 110RES SETMANALS DE

TREBALL
Ginebra, 15. - El partit
beta) chnnorrätio Bufa ha llen
çat una crida conrebuda en
aquests termes:
"Estimats coneiutadans: El
17 febrer sereu cridats a pronunciar-vos sobre la revisió de
¡'anide 41 de la ¡Jet sobre les
fabriques. Es tractarà de decidir si, en temps de crisi económica. greu i general, les nostres indúnIries podran tenir
possibilitat durant els anys següents, de ¡rebanar 5 4 hores
per semana. Aquesta reviste',
proposada pel Consell Federal,
ha estat aprovada per les Cambres; han reconegut que, en la
crisi económica que travessem,
es absolutament indispensalme
de minorar les condicions de
treball per tal que da nostra indústria pugui viure i mantenirse al costat de la dels altres
paisoe.
No podem competir amb l'e.
tranger tot conservant una durada de treball mes curta que
els altres Estats; és sabut que
en agur. % pesos que ens fan
da competencia, born treballa
mes hores de les que la hei actual no permet a la indústria
suissa. l'avena d'adaptar-nos,
dones, a la situacid general, so.
bretot tenint en compte que la
nostra indústria viu en gran
part de l'exportacid. Li cal de
poder augmentar la seva producció amb el fi de reduir-ne
el comt i aeeeptar des comandes
Cl termini de lliurament de les
queda és gairebd Sempre restringit.
Els resultats d'un atur e d'u.
na reduecid de l'activitat industrial, mis coneixem: es manifesten pel "chiornage" que pesa
durament sobre els obrers i sobre tota la població; el "chOnlaEs" podria augmentar, si les
condicione de treball zniSs fallorabies ne permetessin a la indústria de sostente la ~petermita estraagera. Aixt, doses,
de ea l'interès ben eempres dele
obrera de ne epeear-se a uns
prelengaeid eventual de la duració del treball.
La ren- leid prejectada no toca, d'altria part, el prineipi de
tea volt horas; no fu ga, lampeo
una duració del treball n142
llarga que la Hei actual; vol
únicament crear la possibilitat
de p rOlongtr aguaste durec14

ahir el Primer ro'-' 1.0- IS entera una mica .....no.-devas.
LLOYD GEORGE ES ELEGIT
PRESIDENT DEL PARTIT AL
PAIS DE GALES
Londres, 15. - Dita el "Morning Post" que Lloyd George ha
estat elegit president del partit 'liberal nacional del Pata de
Gales.-Elaras.
LO FLOTA MES IMPORTANT
D'ANGLATERRA SERA LA
MEDITERRANIA
Malta, 13. - S'assegura que a conseqiiència de la neva divisió de la flota
britinica que actuaiment ea porta a
cap, la flota de la afediterrinia sera
la força naval mis important de les
que la Gran arriana té ea semi.HaV13.

El conflicte deis dockers
de Londres
L'ORDRE DE VAGA ESTA
DONADA PER AVUI
Gestions del ministre del
Treball
Londres; rE. - El senyor Bevin, un
deis directora de la Federaci6 de
transporta d'Anglaterra. ha anuncias
que l'ordre de la vaga esta donada a
comprar de dema.
Ma grat això. elsdelegats es reuniran
denla a dos quarts de deu a petició
del ministre del Treball. De totes
maneres, aquesta reunió no implica de
cap manera l'ajornament de l'ordre de
la vaga.
El ministre del Treball ha decidit
que la reunió se celebri denla al ministeri.-Havas.

Ha esc atat la v-ga
des dockers a tot
el país
Londres, te. - Les negociacions entre els represen:anta deis patrons i
dels obrers dels docks han queda rommides, i en conseqüència la vaga ha
estas declarada a tot el pa s.-Han-as.

en cas de necessitat fine a cinquanta hores per setmana. i
després d'una consulta previa
deis sindicats interessats.
La vaiidesa d'aquesta prescripció és limitada a tres anys;.
si a l'expiració d'aquest termini no intervé cap decisió nora,
la Hei actual entran ä automäticament en vigor. No es traeta, dones, d'abandonar definitivament da setmana de 48 hores, sind de prendre una mesura dictada per les circumstäneles i la duraeid de la qual de
estrictament limitada.
En un moment en que la indústria, les arte i els oficie Huiten per la sera existencia, en
què l'atur torees ene imposa
cärreguee pendes, noma el
treball ens pot salvar.
Convençuts que la possibilitat d'una prolongació de la duració del treball és neeessäria
per al manteniment de la nostra indústria, I, per consegüent,
de la nostra vida econòmica,
considerem corn un deure inexcusable d'exhortar els ciutadans que rolen el be de la pàtria de dipositar .1 17 de febrer
a l'urna un butlleti afirmatiu.
Votarem, dones, "si"."
En norn del Comith central
del partit Iliberal-democräticsute, signen aquest manifest el
seo president, doctor W. Viseher i el seu secretari, doctor
A. Oerl.

DE MEXIC
REPREN EL TRAF111.1 AL
PORT DE VERACRUZ
Madrid, 15.-Le Legacid de
Melle a Madrid eenfirma eficialment II !vetee que el pert
de Veracruz ha esta', ebeet ne1.

vament al träfee internaeienal.
ELS REBELS EVACUEN
JALAPA
Veraeruz, 15.-Els rebela mexicana han evacuat la pobleel6
de Jelaps.-Havas.
EL 815VERN DELDA PR0111111MIX L'EXPORTACIO DE
?ORES I FORMATGES
Brueselles, 15. - S'ha
eat una ordre prehibint tot•.1ment l'exportaei6 de perca i de
formatges.
L'exportació d'aqueste produdes solament podré efsrtuarea naltjançant una Iliednetei ea-

DE RUMIA
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NORUEGA RECOME( Ha estat Iltimat un acord Entre Fran- La Comes% de Dença i Inglaterra sobre la
tes ha estat convo"DE JURE . ' EL GOObstó del Pa.alinat
cada per adoptar
VEENDELSSOVrETS
Crietiania, 15. - Ele doeumente relatius al reconeixement
"de jure" del Govern deis soviets per part de Noruega han
estat signats avut.
Demä es publioarti una declareció ofleial.-Havae.
NO Hl HA HAGUT NEGOCIAPER A LA REPRESA DE
do PER
LES RELACIONS ENTRE HOLANDA I RUSSIA
La Haia, 15. - El ministre
d'Afers estrangers ha negat
que hi hagin hagut "pourparlers" per a la represa de relacione diplomätiques entre el
Govern d'Holanda i ell dele soviets.-Havas.
UNA DECLARACIO DE TxrrXERIN SOBRE EL RECONEIXEMENT DELS SOVIETS
Mulo I Anglatorra. :: ~ala I
Frena. :: 1E1 tractat 'talo-rus
Pare, 15. - Segons un enmunicat de l'Agencie Reste a
1-Humanité", el comissari del
pobie d'Atore estrangers, eenyor
Txitxerin, intervivat, ha denlarat que el reconeixement angibe, junt amb el de les nitres
potencies de l'Entesa, tindra
una influencia durable sobre les
relacione internacionale, i que
la correlaci6 mundial de lee for
ces a hoces d'ara Ja se'n ressent.
"El reconeixement sense restricció - ha continuat el senyor Tftitxerfn - constitueix un
ante extremadament assenyat,
el qual fou determinat lambe
per la pressió de les ~tse,
obreres. Les explicacions rebn
des proven que els nostres adversaris enasten errats en interpretar la neta :inglesa com una
mena de tormini per a l'entrada
en vizrir dol e reports
nnvells. Aeollim, smb salisfatieió. In croarid d'una comiseni
per a l'examen de les M'estiren.
liti g ioses. per tal rom torrespon a alle que desilmern de mol t
temps en ,* Els mitjans
loes /inglesas toparan amb
fermesa del Govern seviélic en
ço que atany ttl (Imi t es i al«
béns narionalitrats. El (Ion- erre
Macdonald sal que conservarem
les posieions de orineipi (le la
riostra nolftira mundial . La pm.

!Mea oriental de la U. R. S S.
basa sobre eis fonarnArt ie dA
le arre política general i fe 4.S.•
trenca a tnt fer/Mrit arrieein. St
el novern nn714 os timba ireualment inclinat a la pat.!, les

sóran re3gel_
chmodamont En el ferreny
oconfarnie. el covern di, Mande(-1C! p .tirm3

n:tia !tan quina importhiscIa
ater guem als ittrd i tit l'atortrament dels dual. heil i farh ri en-

lució dele nrrilarine.,, Arte com meinen tote (loe Ti/tiene.*
A nrenheit del Trae ¡ nt recen?
men tí Mella. el senvnr Txitxerin

s'ha el-proles/O sial:
"El Govern italih s'ha adrarat, eedint la prioritat a Anglaterra. La rosa mea simptomätica del reconeixement italiä
es que s'he preiduit abano de
'l'examen definitin pel Govern
deis Snvets dele detalle del
Trertat rnmerciel que entera
no ha arribet a Mneeen. La Itälie té red 1 el sexi gest tindré
conseqiienrime felices.. Cal remarcar un fel: Roma ha riesirnat immedietament un milicia,.
a Fernbaixeda. Aquest ante del
senyor Mussolini es avantatliis
no solament per el (Ion-erre dele
Son-jeto, an, tamhe per a la pesiei6 internacional d'Itälia."
El senyor Txitxerfn ha ategit algunas consideracions respecte l'actitud de Frenes:
'Les enneeqüenci e e del renoneixement per part d'Angleterra i per part d'Itelie influiran
Pobre la miele de Frene. Actunlment la eehesie de la Petita
ratees e'ha afluixat sensiblement. reprinya s'ha acetat a
Italia. Els aliats de Frene& sen
pise nembrnees. Tard o d'hora,
en s amen retes dedneelons ne.
cesshries. Sena volllirs /Talle.
tes, cnnverenem el Ilengualge de
l'oportunitat. Emperiern el malee dele &Bree. cense abandonar, naturalment, ole principie
de la m'Ora pelitlea. Un eanvi
Ea predunix a ?t'anea, •eompanvat, p p ró, d'una ceda indeeisid
eite pet retardar la revini6 de la
politice exterior d'eouest paf..
Itempecte eta (imites i ele bene
at/ R interessen Franca, nute que
Anglaterra. el Gnvern trances
ha tin geut diverses regad,..,
easid de ronvänrer-se ele la termite deis Soviets. Re Int'illiment
quo efe pelffire franeeses sena.
Rin ¿'Intimidar el SOVITIS deis
goviete. Ši el eenyer Herbetto
remaran' realneent al nvern
franse da raeelhixer resaräbla
por 1 itovosais. Reineis un mal
eamf, per tal e • », un tal red,.
natxmeneel, ecnietituiria un aete
d'hestilitat canee de fec tot
aeord ertremidarnent dificil. En
Ilee d'intimidar-nos, coca fet i
fet Imposelble, cal que ens perlita el Renguees do l'opertunt• tat priotio4,`

UNA NOVA COLLISIO A FRANKENTBAL :: LES
SEVERES MESURES DE L'ALTA COMISSIO INTERALIADA RAMSAY MACDONALD . I LA PRORIMA CONFERENCIA INTERALIADA
Londres, 15.-L'Agäneia Reu. ,
ter considera com a ultimat un
acord entre Franca 1 Anglaterra respecte la qUesti6 del PaLondres, 15.-1.'Agencirt Reuter diu respecte record francoangles referent al Palatinat que
l'Alta Comiseid interaliada ha
rebut ordre de trametre una delegació interaliarla al Palatinat,
amb la missid de fer una enquesta 1 cooperar amb el Kreislag, el qual assumirä provistonalment totes les funcione que
resultin indispensables , fine
Que s'instatli una nova
n'ofreció permanent.-Havas.
LA SITUACIO AL PALATINAT
UNA ALTRA COL.L11110
Prankenthal, 111. - Un grup
de centrare dele separatietee
es ding( tumultuosament a la
ente-prefectura an s'havien refugiat ele separatietes, exigint
que es Iliureesin. Es produf una
eollisid entre uns i nitres, ha_
reist d'intervenir les tropes, que
dispersaren ele aeectjaacee._
LES MESURES DE L'ALTA COMISSIO AL PALATINAT
Coblenea, t3.-L'Alta Cernissiri ha
decida afegir a la legislació reiercnt
a les ASSOCiaCiORS secretes nacimoslistes una erdre prescrivint penes
rigoroses aplicables ale membres de
les esmentades Asseciacions, assenyalant diferente penes, que arriben
fino a la de cadena perpetua.
Han estat detingudess catorce persones de les regions de Pirmasens i
Ka iserslautern.
A Frankentltal s'efectua ahir a la
nit una nova temptativa per apode.
rar-se de la p ota-prefectura, on es
mantenen ele separatistes.
LES tropes franceses intercingueren, dispersant la multitud.
hu molts detinguts.-Hacas.
DECLARACIONS DE MACDONA LD
París, 13.-Comuniquen de Londres al "Mallo" que en una conferencia concedida per Mr. Macdonald
a un dels 3eus redactora, el primer
ministre ha drclarat que la Conferencia internacional projectada
d'ésser un final i no un començament
de capitol. essent necessari efectuar
estudis preliminars que e.clareixin
els problemes que cal tractar a la
conferencia.
Cal, en primer Iler, ha afegit el
primer ministre, que hi hagi un Ileal
carvi dimpressiona entre Anglaterra
i Franca, be per la via diolomatica
ordinaria e lié utilitzant la correspondencia personal.

TEXT DEL TRACTAT
ITALO-IUGOSLAU
Belgrad. (Del servei especial de
la "Stampa).-El títol del Tractat
conclòs entre Itali• i lugoalavia diu
¡ixi: "Pacte d'amistas i convenció,

entre el reialme serbe-creato-eslove
i el reialme italii."
El text diu:
"El Govern de 5. M. el rei dels
serbes-croate3-eslovens i el Govern
de S. M. el rei ¿'Italia, en el propósit ferm de mantenir la pau i de
difondre els resultats que han estas
obtinguts amb la gran guerra i que
són sancionats pela tractats d pau,
han convingut de concloure la convenció següent, les conseqüencies
naturals de la qual secan l'amistat de
tots dos rialmes i el reconeixement
reciproca per terna i per mar.
Art. I.-Totes dues parts contraetanta s'obliguen • ajudar-se reciprocablent i a coHaborar amigablement
perque sigui mantingut l'ordre esta-

Per poder alleujar els male que
Europa sofreís, França i Anglatema
han de solucionar de emú ac trd algua, problemes d'indole menda'.
El senyor Macdonald (er observar al redactor del "MatIn"" que
havia tIngut ocasi6 de comprovar,
en efectuar una visita a Alemanya
després de la guerra, que els elements democrática van perdent MES
(orca cada dia. Cal, dones, alentar
aclimata elemento i arrencar de la
ment del poble alemany 1,3 idees
imperialistes i belhcoses dels
França i Anglaterra, acaba
dient, han de coliaborar moralrnent,
econòmicament i politicament, i extirpar tot el que Mi hagi de delent a
Europ a -Han-as.
LAUIAIADOR BRITANIC SURT
DE BERLIN
Berlin, 13. - L'arnbaixador brisinte
lord d'Abernon ha sortit d aquesta
tat.-Havas.

Els industrials de la Ruhr es
negaran a Murar carbó als
aliats des de primer d'abril
Londres, 13. - El "Daily Mar dia
que anuncien oficiosament de Berlin
quer els industrials de la Ruhr es negaran a lliurar carbó als a.iats després del primer d'abril preocim.-kia"as.

LES SOCIETATS PER ACCIONS
D'ALEMANYA JA NO I-IAURAN
DE PUBLICAR LLURS
BALANÇOS
Berlin. 13. - Dintre de poc co Publicara una ordenarte, rellevant de pablicar els setas balanços a le, 'vejeta:3
constituirles per mitjä d'accions.-11avas.
ELS FERROCARRILS DE
BAVIERA
Berlin, ministre de Transporta es preocupa d'estendre i deseentralitzar el; ferrocarrils per tal que
gaudc.xin d'autonomia completa en cl
ramal dc Bat-era-llanas.
VON KHAR PROPOSA QUE ELS
HOMES TREBALLIN UN ANY I

LES DONES MIG. EN PROFIT
DE LA COMUNITAT
Munich, s5. -Von Kahn ha presentas sin projecte deciarant obligatori
que els homes treballin durant un any
les dones doraos 1:s mesas, a profit
de la comunisat.-1-{asas.
EL DESARMAMENT NAVAL
L'EXTENSIO DEL TRACTAT DE
WASHINGTON
Roma, 13.-S'ha reunit la Confetiricia convocada per la sots-cornissió
naval per fer extensiu el tracias de
Washington a W3 el3 Estas; que no
el signaren aleshores.-Havas.

blert pelo tractats de pau del Trianon, de Sant Germà i de Neuilly i
perque oigan reconegudes i segudes
le, obligacions contretes en aquest
Tractat de pau.
Anide 2.-En el cas que alguna
de les parta contractants foa atacada
sense hacer provocas ratac per una
o mis potencies, l'altra part s'obliga
a romandre neutral durant la durada
del conflicte. El mateix val per al cas
que la seguretat i els interesaos d'una
de les parta contractants tos antenacat per alguna potencia estrangera; l'altra part contractant s'obliga,
en aqueas cas, de donar el propi ajut
polltie i diplomätic, amb una collaboració amigable, amb el fi de tallar
pel mig el3 feto concreta que han
provocas el perill.
Anide 3.-En el cas de compliraciona internacionals i si totes dues
de les parts contractants convinguessin en que Hura interessts 3 comuns
són amenaçats, s'obliguen a posar-se

UN REFREDAT
MAL CUID AT

es Una pinta oberta a tetes les Nalaitles
OE LA COLA, DEIS ISONQUIS u OELS PULMONS
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PODEU CUIDARLO
oa poto dios 1 • peo cost ompleant los

PASTILLES
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ANTISEPTICAS
Peró, sobre tot, nouseu sinó

les

mesures envers ea

Estats deutors

Washington, 15.-La Cemissid que
enser) en la consolidació deis Dirime
ha estas convocada per al dilluns vinent, per tal de procedir a l'examen
de totes les qüestions relatives a la
política i adoptar les mesures que es
judiquin pertirents envera els dentera
estrangers.-Havas.
Washington, 13.-Sembla que certs
membres de la Comissió de deutes
proposen que es tramen una nota collectiva als Estas. arropen demore

dels Estats Uaite.-Havaa.
L'EXPEDICIO POLAR DEL
"SHENANDOHA"
Washington, lb. - Els preparatius per al dirigible "Shenandoha" segu e i gen actirament.
Tots els detalle han estat estudiats 1 totes /es precaucione
han estat presea perque i acrenau eigut ben retorçada. Per a
mejor eeguretat l'hidrogen se»
rä substituit del tot amb
Sha pensat també de disposar
nombroses bases d'aterratge;
el "Shenandnha" senä eecoltat
per eis hidrovolants disposats
per poder aterrar damunt del

La principal baste d'aterratge
sera a NOMP, a l'Atasca i altres
bases auxiliars seran densades a Pont Larrow i a Spitz.
berg. Els hienvcdante començaran eria t role preliminare
per recollir observacions meteorològiques.
Han estat establertes radio-telegräfiques entre el ministeri
de Marina i Mac Millan, explorador polar que es troba actualment en una regid molt
soplen? r:onal, presoner de! alar,
1 que tramet al Ministeri informacions preciosas i ennsells
titile. El dirigible etsmeri:ara la
sera expedició partint de la base de Lakekust per Fort Worth
en el Texas - 1191 mines da Fort Worth es dirigträ a
San Diego do Calittirrna-1003
milleA-. d'aqui a Sreattle
12on rd-ispres a Nornel
a l'Alasca-1944 mides-. De
Nome a Pont Rorrow, el "Shenandaha" reeorrerä altres 526
mines i 1.117 mittes per atènyer el Pol. Són, auf, 5835 milies les que l'aeronau haurä
recórrer per arribar al Pol Nord
n ,a1
i quasi la mateixa distäc
hauch de cobrir a la tornada.

d'acord sobre aquelles precauciona
que secan, adoptades per a Ilur
fensa.
-Article 4.-Hom fixa la durada d'a
quest acord per cinc anys. La convenció pct ésser, perb, denunciada o
renovada un any ahans del seu ter-

mini.
Anide 5-Aquest tractat ha chisser ratificas. Les ratiiicacions hauran
d'ésser bescanviades a Roma. El
tractat entrara en vigor immediatament despees del bescanvi de les ratificarifulm.

LA RATIFICACIO DE L'ACORD
ITALO-IUGOSLAU
Belgrad, 15.-El Govern
goslau sollicitarä cElälia que
concedeixi una prórroga al termini fixat per a la ratificació
de record italo-iugoslau, termini que acaba el 15 del ros.
rent, ja que el ministre de l'Ex.
tenor iugoslau es troba
posat,-flavas.
VIVES imrnEsstoxs EN ELS
AMBIENTS CATOLICS PER
LES MANIFESTIC/ONS DE
DON STURZO
Roms. 13. - les declaras
vieres de don Sturz a un redactor de la "Stampft", han pros
duit una impressid ririssima en
tots ele ambiente catiblice. La
manera incisiva itmb la qual el
fundador i organitzador del partit popular ha posat en redima
la fonamental inenmpalibilitat
entre la pressuposada conectendi a cristiane i la politice i la
práctica del feiximine, està des ,
tinada e posar en embarras vivlsaim molla dele directere lS
l'Arrió Catellea. Horn assneura
que l'entren-lata de den Stutze
ha tingut repercuesiens im-.
portante.
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1,18DUSTRIAL EN SALYI MORRA ENS DIU EL SEU
AUTORITZAT CRITERI:: CAL OROTAR L'OPIMO
,
Rem dit en una edició passaMa que nosaltres donàvem a
l'actual crisi de la producen
catalana tota la seva essencial
importäncia. Creiem "que aquesta crisi no és pas una angúnia
episòdica, deguda exclusivament
a situacions dificils creades per
fels extraordinaris, Biné que la
"intensa paralització de la nostra vida nacional, té causes mes
fondes i més vehles. pera, tanmateix, ereiem que remeiables.
També creiem que la premsa de Catalunya està obligada
a donar a la dificilíssima situació que travessa la nostra prodecena tota l'excepcional i extraordinäria importäneia que
té, cad parlar-ne força i be, per
tal que l'opinió actui cocerladament orientada.
Per aúna, nosailtres, malgrat
tenir el nostre criteri sobre
els fets que fan referencia a
l'actual crisi de la indústria catalana, hem volgut cercar -ne
d'altres, perfectament autoritzats, que essent una garantia
de competencia, puguin imprimir a repinta aquella susdita
orientada assenyada.
Avui ens plau publicar les
rnanifestacions que ca conegut
industrial senyor Salvi Iborra
ha tingut la gentileza de ternos.
UN INDUSTRIAL DE DEBO
A l'avant-sala del despatx
fan cua una pila de senyors;
cap d'ell s no seu. Tots paseegen neguitosament a gambades
nerviosas, com qui te tard. En
entrar nosaltres, ens han adreçat una mirada compassiva.
Ray en.' lliurat al mosso la tarja acreditatisa de les nostres
tasques periodistiques; i als
poes minuts, triomfalment, da-

vant els companys d'espera,
enträvem al despatx d'En Salvi
T borra. Hera alterat el torn.
Aquest despatx és una saleta
quadrada dels espaiosos magatzems del carrer de Girona,
on té sé negoci el senyor Iborra. Seriosament posada a la'p ericana te, però, tot el confort i les màximes comodi:ats
que eón compatibles amb els
pece minuts que l'intene treball
del senyor Iborra ii permeten
esmerçar amb les visites dels
cliente i amics. Enlloc del despata no he vist aquella súplica imperativa "sigueu breus",
per?) val a dir que el gest nerviós i correctíssim alhora i la
paraula tallada, concisa i expressiva, però, de l'industrial,
valen per la més imperativa
de les indicacions. Durant l'en• revista, malgrat de sentir-ne
lligat per la paraula suggestiva
i les manifestacions interessante d'En Sallvi lborra. mes
d'un cop m'ha envaït la recama de malgastar-li uns moments preciosos de la sera jornada.
La manca de temps i la penombra del despatx. gairebé no
m'han perrnés d'es-brinar les
faecions del meu intervivat; he
wist, però, que es un home jove,
en la plenitud de les sexes facultats, que posa en tots els
seus gestos i en totes les seves accione l'empremla d'una
ferma voluntat, de ràpida deeisib i d'una intelligencia envejable. En tota la conversa ha
. reeixit la seva gran competencia i un exquisit lacte de diplom àtic per eadvar les preguntes
mies indiseretes.
Hem segut tots dos en sengles cadires de braços, votes
i molsudes, i ha dit concisa-

inent:
—Digui!
INTENSITAT DE LA CRISI
ACTUAL
—Fine parlant des d'un punt
de vista general, comprensiu de
tota la producció catalana, puc
fer rafirmació que la riostra
erisi As malt greu; ha pres avui
proporcione esglaiadores. Són
atombrosissimos les fäbriques
que han hagut de plegar per
l'absoluta paralitzaci6 del negoci i en conseqüeneia el nombre d'obrera en vaga forçosa,
avui, es ja gairebé incalculable.
Concretant-me a la indústria
tèxtil, puc dir que la crisi l'ha
afectada en mes d'un trenta
per eent, comptant torne suprimita i maquines paredes.
CAUSES DE LA CRISI
Aquesta crisi de la produc-

eid nacional obeeix essencialsuat a dues causes: una resent, probablement transitòria,
1 ralee d'un caràcter permanent
definitiu. La prMera es laugd preu de lea materias
e; airó, naturalment, ha
amb un tant per cent
considerable el cost de
id, fent més dificil la

follieemló o venda en el
'atores 1 eoliorAnI

nostres productes en condiciona d'anteribnitat per llanearse a la conquista del mercal
estranger i fins per resistir la
competència estrangera dintre
de casa. L'aatra causa, de caràcter permanent i definitiu, es
la desproporció que hi ha entre els jornals de les poblacions
industrials i les agríenles, ¡es
quals en definitiva eón lee mejore consumidora. Els jornals,
ale nuclis de població industrial, s'han sostingut al tipus
fixat durant l'època d'extraordinària abundancia de la grata
guerra, mentre que aquests
jornals, a les poblacions agricoles, han estat objecte d'important s i nombroses rebaixes;
jo cree que aquestes rebaixes
de jornals en els treballs agil coles, tenen, segurament, una
causa justificada; i es que ele
preus a que actualment es realitzen les transaccions dels produeles agricoles, no san prou
remuneradora, i es un fet evident que els pagesos avui sofreixen una crisi tan intensa"
com la dels mateixos industrials.
LA QUESTIO DE L'UTILLATGE
No és discret que jo parli
ara del fet tan bescantat que la
nostra indústria treballa amb
utillatge Nell. No obstant. tine
la satisfacció de poder afirmar
que durant la guerra i la postguerra, l'utillatge de la nostra
indústria ha millorat moltissim, no atrevint-me, pera, a
dir que hagi assolit el perfeccionament que di pertoca.
I vull aprofitar aquesta avinentesa per fer pública una impressió mes a, una profunda
convicció. Entenc que la cosa
que ens pot posar en desavantalgo respecte a l'estranger,
Inés que no pas la deficiencia
en l'utillat ge, és la eubdivisió
de la indústria i la necessitat
que tenen els nostres industrials de fabricar gran varietat
(Fardeles per poder assolir la
necessär:a xifra de venda pee
tal de resistir les mollas despeses del negoci, essesst degut
aquest fet a la pobresa del
mercat. Per això cal que els

nostres industrials s'acostumin
a especialitzar-se, i vagin pensant en la conveniencia de sindicar-se.

SOLUCIONS AL PROBLEMA
Tanmateix és una cosa (laica donar unes solucions concretes. Jo cree, pera, que tot el
que no sigui procurar per tots
els mitjans l'exportació deis
nostres productes eerä treball
endebades; seran paliatius al
mal, però mai un reme:. Si no
aconseguim imposar aquesta solució la crisi d'ara prendrà un
earäcter definitiu amb petites
oscillaiSens i el nostre negoci
el farem en forma epili‘ptica.
Fan lambe una solució equilibrar els jornals de les pobladona esericoles i industrial,s,
base precisament. no de re-

baixar els dels industrials,
nó augmentant fins a un tipus
minim necessari els que actualment regeixen les tasques
agrietaos. Encara que al primer con d'u!! aquesta solució
sembli un cercle viciós, jo tinc
la ferina convicció que dominant un regim ecnnämic migra!,
mai no es paseaste que un poble gaudeixi un absolut beneslar, Aquesta és la leona que
ha predominat en la politice
econbmica dele Estala Units i
ni els ha espantat elevar el
tipus de vida, i no obstant,
veiem que Feronornia ianqui ha
assolit preponderància mundial.
He de dir, dones, sintetitzant,
que !lee solucions d'aquesta
si que al meu coneepte gaudeixen 415 tnAs garant:a, s' Oil: o
l'au g ment de la intensitat ad_
quisitiva del rinstre mercat o
la conquista dels mereats estrangers per als produetee ea,

talans.
EFICACIA DE L'ASSEMBLEA
CONVOCADA PEL FOMENT
DEL TREBALL
També la discreció cal que
mesuri una mica lee meves parentes en parlar d'aquesta qüestió. Malgrat això, no cree pas
que sigui indiseret de dir que
na considero efieae mira un remei provisional. pera mai cona
un guariment definitiu.
LA DENUNCIA DEL TRACTAT

AMB FRANCA
Denúncia d'un Tractat vol dir
que el text d'aquest Tractat ha
d'ésser substituït per un altre
compromis, per un atare Traetat o conveni. Per això la deciencia de Factual Tractat 16ra eficaç si hom poguda tenir
l'esperança que el que l'ha de

substituir seria essencialment
nazi. Ist molts Troolati.
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Me):
La depressi6 baromètrica de la Rediterritaia desapareix cap a Llevant, degut a la ea' 'el* tanporals dels darrers dies han minvat d'intensitat.
Actualment plou a les costes d'Italia i al Sud de
França.
Continuen les nevades essent generala a Alemanya degut al corrent fred que envaeix l'Europa

EI temos ha millorat notabblement a 'tot Catahaya, observant-se algeces boires a la Segares
cura mig del Segre.
En les darreres as horas Asa observat recata
isolats, particularment a Barcelona, amb 7 milime-

tres d'aigua.
Temperatura minina, to grana sota zero al llac

Estangento.

central.

ARIUGONA

•

.invEnaLs 45 titl‘a9 119 :y

s. VENTS SUPERIORS,
Altitud, metres:

A BARCELONA. (Sondatges de Fattnäsiera llittre, a lea 7 del mati):

Direcció:
yclocitat m. per segon:

aya ario, room 2000, 5000, 4000, 5000.
•

NNW., W W. W. WNNW. NW. WNW..
4,
6,
9,
12,
15.
3,
3,

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
horca
Hores d'observada: 7, 53 i
Baròmetre a zero i al nivell de la usar: 759'6, 7 61'7, 763'4. — Termòmetre sec: 6'3, q. 8'7. — Termòmetre humit: 49, 8, 81. — Ilutnitat (centessi mes de saturació): 79, 86, ea — Direcció del vent:
SW., ENE., ESE. — Velocitat del vent en metre s pe rsegon; I, 1, 2. — Estat del cel: quasi serè,
guasi tapat. — Ciaste de núvols: cinnuls; cúmuls-nimbus; cúmuls-nimbus.
Tempera t ure s extremes a l'ombra
Maxima: 119. — Mínima: S'S. — Minima arran de terra: 38. — Oscillació termometrica: 6'4.
— Temperatura mitja: 87. — Preeiphació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores
del dia de la data: ein milimetres. — Recorregut de 1 vent en igual temps: toa quilòmetres.

i molts també han estat denenciats; cap, pena, ha millorat molt ni poc des condicione
contractuals de l'anterior. 1 es

La Musica

que el mal no ve d'una o de, diversos mareados que, intrinsecament pugui contenir el text
d'un Traetat, sind de l'orientacid general que ja fa milis
anys te la política econbmica
de l'Esta'. Per això el punt de
l'Assemblea del Fornent del
Treball, que te una N'eritable
importància, es aquella afirmacid que ea causa de Factual
desgavell no són les eläusules
d'un ni de deu Tractats o !Hure
respectives denüncies, sind en
general, tota la politica aranzelària seguida per l'Estat uns
al dia d'avui

LICEU.—Comiat de la sopran senyora Emmy Land

Un gest de gran impaciencia,
tot just i p iciat amb una correcció discrelissima. cm recortla
aquella indicació imperativa
"siguen breus". Dissimuladament he mirat el rellotge: el
senyor Ihorra m'ha suportat
trenta dos minuts. El mosso ha
anunciat guatee visites mes
i per això ja no he gosat
a estirar mes la corda de la paciencia.

B. C.

Les sardanes
DALLADA
Aval, dissabte. a la nit, Foment
Sardanista de Sant Marti, Meridia,
número 97. Cobla Barcino.
CONCERT
El Foment Sardanista de Sant Martí esta organitzant un concert de sardanes per al proper mes de mere, en
el qual prendran part la Cobla Barcelona i l'Escola Choral Martinenca.
Aquest se-ni el primer concert que
ce celebrara a la barriada de Sant
Martí Cal. dones, que felicitem el
Foment Sardanista per la seva obra
altarnent eultu:al.
PROGRAMA INTERESSANT
L'Agrupació Sardanista d'Esplugas
del Llobregat ha organitzat una hallada comed per a denta, diumenge,
a les cinc de la tarda.. La Cala Barcelona tocara el següent programa:
"La Roser", Pep Ventura; "La deixa flaires", Blanch; "La reina de les
flors". Serra; "La vaca cega", bina;
"Carme gentil", Casadernont; "Enyorana", Morera; "Dan les gabarrea",
Garrete.
Vol' acf un programa admirable, on
es fa reviure sardanes oblidades injustament.
Es pot assistir a l'acte des de Barcelona agobie els autoniebils vermells
que surten (l'aquella placa que hi ha
al cap d'avall de les Corts Catalanes.

AVIAT
es publicarà el 'libre

de

poesies

de

nimia liareis

11111 lit LLIDONER

En la darrera representació de
"La Walleyria", celebradadimecres
passat, s'acomiadà del palie bateeloni la distingida sopean senyora
Ernmy Land.
Aquesta artista, que deixa aquí un
excellent record per la seya interpretació dc Siglinda, fou saludada
ami) repetides mostres dc simpatia.
Les senyores Hafgren i Willer,
scnyors Schubert, Crociten i Manowarda i altres artistes que prengueren part en la representació foren
també entusiàsticament aplaudits,
com en les nits anteriors, aixi com
el muestre \Veingartner, que hagué
de sortir a la llotja escénica després
de tots els actes.

SS.
Editados amb cura i bon gust
slan publicat traduccions en catali i en espanyol pele senyors Joaquirn Pena i R. J. Slaby dels 'libres
de les (»eres de Smetana i Dvorak
"La nimia venuda" i "Rusalca".
La competZincia del senyor Pena,
bcn acreditada en aquesta mena de
s'ha palesat una vegada mes
en les traduccions esmentades, les
quals, adaptades a la música, permeten seguir minuciosament la representació de les obres i comprenden tots els matisos que la ignorancia del text ces hauria amagat.
Les traduccions del senyor Slaby
són notables, si be el lèxic emprat
resulta boli punt pintoresc.
ELS CONCERTS DE L'OREE°
GRACIENC, AL TEATRE

ELDORADO
Dema, diumenge, prosseguint els
concerts que periislicament ve celebrant
l'Oricó Gracienc al teatro Eldorado.
tüldrä lloc el segun de present serie.
Prendra part a l'esmentat acte la meeció d'infants, que cantara, entre altres, dues cançons originals de la senyoreta Na Pilar Fulja últimament
premiades.
Heu's aci el programa:
Primera part "Voltant la senyera",
Eakells ; "Les neus que es fonen",
Morera; "Caneó del naire" i "El fill
de don Gallardó", Sancho Marrazo;
"El marida". Pérez Moya; "Les
caninanes de Talló" (estrena) i "El
rüstic villaneet" (estrena). Blanch;
"1-imporaià i Rosselló", Morera.
Segona part: (Secció d'infants.) "La
nina", Mas i Serracant; "El didal" i
"Tan petitet", Freixas; "La densa
dels núvols i "El formiguer", Rufi;
solet", Cumellas Ribó.
Per les tres seccions: "Caneó de
l'espada", Samper; "Remordiment" i
"La nostra verema", Morera.
INTIMA DE CONCERTS
Els celebrats artistes trancesos Robert Casadesús, pianista;
Mareta Casadesus, violinista, i
Mauriee Mareehal, violoncelista, secan presentats al nostra
públic filarmanic per l'Ainsociacid Intima de Concerta, diumenge, din 24 Maqueen mes,
en un interesaant concert que
tindrä ¡loe a la Sala Mozart.
Encara que el programa d'aquesta sessió eslava integrat
per obres "da camera", s'està
gestionant, vist els grins india

que el» dita artistas upleina

arreu com a "virtuosos", a què
accedeixin a incloure en el programa del dia 24 algunes obres
a "solo", car hi ha molt d'interes en apreciar per separat
els mèrits que cada un dels tres
artistes dnen precedits.

NOVES RELIGIOSES
Quaranta hoces: Església parroquial de Sant Miguel del Port. llores
d'exposició: de les vuit del maní a
les sis de la tarda.
— Cort de Maria: avui es fa la
visita a Nostra Dona del Carme a la
seva església, o a Santa Anna, o a
Santa Maria de la Mar.
— Comunió reparadora: avui a la
parròquia de la Merce.
— Vetlles en sufragi del Purgatori:
torn de la Verge del Carme.
DEL BISBAT
Dona publicara lihomilia, a la Catedral, el canonge doctor Joaquim
Sendra i Pastor.
— En el capitel celebrat ahir al monestir de Na • • a Dona de Jerusalem
Ita estat eleve./ abadessa la reverenda
M. Angela Faura.
— Ha mort a Sant Gervasi la germana Teresa Torres i Rosselló, carmelita de la Caritat, als 33 anys d'edat
i te de profeAió religiosa.
— A la secretaria de Cambra i Goveril d'aquest bisbat iba rebut ario pessetes per al diner de Sant Pece.
— Amb el tito! "Escolteu, si tu
plau", siso Publicat una fulla-prograata de la icsta expiatòria de la blasfemia, que tindrä lloc demà a la parròquia de Sant Pau d'aquesta ciutat.
— El Butlleti Oficial Ecicsidstic d'aquest bisbat corresponent al 15 del que
se« publica cl següent sumad: 1.—
Edicte convocant a la segona provisi() de rectorat. II.—Edicte del Vicariat general sobre provisió de beneBeis III. Circular de secretaria de
Cambra referent a la dispensa d'aplicar la missa pro pópulo en les testes
suprimides. IV. Solució a casos de
moral. V.—Edicte del Tribunal Eclesiestie. VI.—Exercicis espirituals per a
mestresses de Centres docents, alumnes de la Normal i altres sonyores i
senyoretes dedicados a rensenyament.
VITL—Crónica diocessana VIII—Programa del Concurs de la Societat Económica d'Arnics del pais. corresponent
a 1923-24. IX.—Coltecta per a Terra Santa. X.—Bibliografia.
EDICTE PER A LA SEGONA
PROVISTO DE RECTORATS
Retallem del Butlicti Oficial Ecic:alije el següent edicte:
' Nos doctor Remen Guillamet 1
Coma, per la gracia de Déu i de la
Santa Seu Apostólica. bisbe de Barcelcna, iem saber: Que possessionats
ja dels seus carrees els rectors minenats en les primeres ternes del concurs
general obert en aquesta Diòcesi, reuneixen les condicions assenyalades en
el Nostre Edicte, data r4 de juay dc
l'any passat, per a la signatura de les
pan-omites vacants, tant pel motiu mes
amunt indicat com per defunció, les
quals han d'ésser proveides mitjangant segona proposta i són lea següents:
De tenue: Sant Esteva de Grano-

CENZNXIlli DE LES CORTE; nyor bir6 de ,Purroy, el
Aiabl'objecte d'acabar amb Afeitan, l'ex-ministre
lea tonamentades quetzal que Bertran i Musitu,. Pex-se
origInn' l'eatretor del cerní que senyor Junoy, el coronel
concluir al Cementiri de Les Martínez i el senyor Joan
Corte en el trajecte més proper fulleda, d'Arenys de Mar.
a aquest, l'Ajutitament ha aproLA CASA DE CORREUS'
vat un projecte de nous carrers, que per afectar una zona
la 'minen de la qual en la de
l'Eixampla està sol-licitada, ha
estat exposat al pleno perquü,
una vegada informat, es pugui
remetre a la teso/lució de la superioritat, la qual resolució es
confia d'obtenir favorable dins
d'un breu termini, essent aleshores possible la substanció de
l'estret camí abans indicat i que
avui per avui només es susceptible de l'apariació provisional
que ha estat ordenada.
LA COMISSIO DE FOMENT
La Comissió de Foment, en la
seva darrera Junta, acordà: designar el seu president senyor
Puigmartf perquè juntament
amb l'Associació de Propietaris
de Sarrià i un delegat dels ferrocarrils de Catalunya, estudi)
la forma de portar a cap la urbanització de l'Eixampla de
Sarri à i obertura de les linies
de comunicaen5 d'aquest terme
amb Barcelona.
Sollicitar de la Secció de recaptació la relació deis rebuts
pendents de pagament del concessionari de l'urinari subterrani de la plaça d'Urquinaona,
que segons sembla ascendeix a
mes de 25,000 pessetes.
Facilitar a la Companyia de
Tramvies la grava neeessäria
per a la modificada del nivell
de les vies del carrer de Belmes entre la Diagonal i la Travessera, per tal que d'aquesta
manera es pugui procedir immediatament a la definitiva urbanització i empedrat d'aquella
via, tan reclamada pel veïnat.
Que es procedeixi a la urbanització del carrer de Padilla,
mitjançant la collocacia de voreres i rigoles amb la condició
que els propietaris lumen de
tancar els terrenys per tal que
els carros no entriss a les tilos
i evitar que es facin mallad les
voreres.
Installar una font a l'esmentat correr de Padilla en el seu
encreuament amb els de CaenRejos i Barba, i que es peinedeixi a la installació de la lloro
necessària als carrers que n'es-

Ilers.
D'ascens : Sant Andreu de la Barca; Sant Hilari de Llavaneres; Sant
Marti de Tayä; Sant Hilad de Valnova del Cami; Sant Mateu de Valla.
rana; Sant Esteva de Palautordera;

Sant Lloran Senil; Seat Pare de

tan maneaba de la barriada

Torrent de Lligalbe i Can Casanova.
Adjudicar al senyor Miguel
Col l la conservació de l'arbrat
de Sarriä per haver presentat
preus inferiors a la meitat dels
que regeixen en l'actual contracto per a la conservació del
de Barcelona.
Pasear a informe de la "Jefa_
tuca" superior de la Guärdia
Urbana una moda del senyor
Capará interessant que es prohibeixi el tränsit per la via de
la part Nord del Passeig de Co-

lornb als vehicles industrials,
els quals hauran de circulas' per
la via del costat maritim.
UNA SUBHASTA
S'ha celebrat la subhasta per
a la construcciú del paviment
amb llosetes d'asfalt comprima
de l'arca central de /a placa del
Comerç (Sant Andreu), essent
adjudicada provisionalment a la
Companyia Peninsular d'Asfalts
per la quantitat de 12,248'23

pessetes.
Fou presidida pel regidor senyor Castells, assistint-hi, en
representad() de l'Ajuntament,
el tinent d'alcalde senyor Más.
COMPLIMENTANT L'ALCALDE
Han complimentat el senyor
Alvarez de la Campa: el senyar
marques de la Frontera, el se-

L'Ajuntameät ha acordat
teresbar de la superioritat
prórroga de dos anys Per a
terminació de les obres de I
difici quo amb destinació a
Casada Correus i Telegrafe
construeix en aquesta ciutat.
Referent a observacions
sobre l'indicat assumpte sana
publicat, podem dir que els sr.
quilecteä directora de les ob
i autors del projecte, amb Vea,
jeete d'aconseguir 'l'acabara*
de l'edifici en el termini Mea
any des deFdia 22 del cornea
havien proposat la substituía
de la pedra de fonarnent per al
conglomerat de pedra de sona
de Montjuich i ciment, a emprar només en algun dels el e .
ments decoratius de Cedifiei,
com a finala i vasos de la fa,
eana, i aquests mateixos ele.
mentes de les torres angulan,
conservant tota l'estructura
constructiva de pedra i fabrica
de maons revestida, tal coma
consta en el projecte.
S'ocupa d'aquest assumpte
Comissió de Foment, i a proposta del seu vocal senyor Åt,
ligas, entengué per unanimitat
que Co era aconsellable l'es,
mentada substitució, degut
caräcter i destinació de radia;
ci, i lambe perquè els elementt
la substanció dels quals es pro.
posava, per constituir comes
isolats exposats constantment
a les inclemències atmosferienes, no tindrien les condiciona
de resistencia que en si reunen
la pedra de fonament que s'uti.
litza per al dit edifica
En mèrits de l'exposat, ia_
cordi solticitar de la superioritat la pròrroga de dos anys,
com s'ha dit, i no la d'un, coa

indicaven els arquitectes
tors.
Referent al mateix assumpte,
l'alcalde ha dit que el capital
esmerçat en la construeció fins
avui es de 3.485349 pessetes;
que s'Izan concedit tres ajornasilente de dos anys i que ara els
tenics demanen fer de port.
land els remats i exornaments
de l'edifici.
Sembla que estarä acabat pel
25 de febrer de 1926.
El pressupost total es de
5.800,000 pessetes, a pagar en
quinze anyadee de 386,000 pes-

setes. Estan pendents de paga.
ment les dele anys 1922, 21,21
i 25.
LA BANDA MUNICIPAL
La Banda Municipal donara
un concert a la Plaça del Itel
diumenge vinent. a un quart de
dotze en punt del 'naif, executant el següent programa:
Primera part—I, -Marza ca-u
talana núm. 1", Lamote de Gris
pum; II. "Rapsòdia espanyola",
Mbeniz-Latuo te de Grignon;

"Rapsódia matixega" (pri/21211

part), Emili \'ega tV "Jota de
'rumio
l' ò pera "La Dolores",
Brotan.

Segona part.—I, "Leonora",

obertura Ilülller0 3, Beethoven;
11. "Jenn y ", sardana, Garreta;
111, -Lohengrin", preludi, \Veguer; IV, -Bis Mestres Can.
taires", selecció del tercer 'tele,
Wagner.
No s'executara cap obra l'ora
de programa.
EL PAS A NIVELL DE LA
GBANVIA DIAGONAL
Atenent a una indicad() del
president de la Condesa) de l'os
ment senyor Puigmarti, l'enObres de la
g myer cap de Vies i
Companyia de ferrocarrila
Catalunya ha ofert la reforma
de l'empedrat del pas a nivell
de la Granvia Diagonal, Pedal
de la qua', després dc Fallara
adob. !savia produït repetidei

Subirats; Santa Maria de Valliormosa.
D'entrada: Sant Julia d'Alfou;
Sant Pene de Canovelles; Santa Ma•
queixes.
ria de Martorelles; Sant Salvador le
EL REGLAMENT DE POMPES'
Cabrera de Piera; Sant Miguel d'OrFUNEBRES •
Martí
de
Moscaroles;
Sant
Sant
pi;
Ahir es va reunir en junta
Andreu de Vallgorguina; Santa Made
ria de Villalba Saserra; Sant Pene i extraordinaria la Comissió
l'Ajuntament, per procedir a
San: Felix de Gallito; Santa Maria
l'estudi del Reglement de Poold'Ullastrell; Sant Valenti de Les Capes Fúnebres, i probable/neta
banyes; Sant Saduriti dc Castellví de
serä presentat a la Comisen') de
la Marca; Sant Joan d'Olesa de Daccnesvalls ; Sant Gines de Pachs; Sant Carero en la renos ' i que se
lebrarit divendres valen!.
Pene i Sant Felix d'Olivella í Jalea;
Santa Maria d'Alba; Santa Magdalena de Bcnastre; Santa Eulälia de BaJabón en copos para
nyeres; Sant Joan de Rodonya.
tejidos finos
Rurals de primera classe: Sant Sadurni de Collsabadell; Sant MiquA
d'Olerdola.
Rurals de segona classe: Sant Jaliä d'altura; Santa Mafia de Villalba
de : Llobregat.
Per la present, cridem i convognem
els senyors concursants i altres no
compresos en l'anterior provisió per tal
de qui en el termini de z3 dies, a
partir d'avui fins el 28 del que som,
acudin a Nostra Secretaria de Camina i Govern , durant les hoces de despatx, en la forma previnguda, a signar els rectorats als quals aspirin d'entre els esmentats, per tal que ()portenament poguem formular i elevar a
S. M. les ternes correspouents.
Lux no estropea ni
Al Palau de Barcelona a ta de fe-.
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TARRAGONA
peu
a :-: Futbol
Noticies divenes

El port

s'alcalde, senyor Mariné, ha adre▪ cornunicacions a la Cambra de
rcatn e t s Centre Industrial Junta
obres del port i Cambra de la
Fropietat Urbana, perquè dictaminin
Ore la conveniencia del projecte
e les aigües del pantan Brugent.

Per tercera vegada ha estat
...sa la vista de la causa per as-

f1s,‘

asan at de l'alcalde de Reus, En
se ' Sarda per no hacer compa'
ll o
itot
sarnant del processat, la qual
llibertat
provistonal.
de
ashis
Antb les formalitats de tostan'
jurat el càrrec de magistrat da eia Audiencia N'Agustí Altés,
o. is t ge de primera instància d'apartit.
_ Ha estat desestimada la inspresentada pel Patronat Roig
k Torredernbarra, el qual soHicitava
tarrovació del nomenament de mesre de l'escala superior de nena, fe, j favor d'En Josep Armengol
SiSrerde.
- El Club Gimnàstic anuncia que
„s ise vinent començara a jugar
s:oncu rs del "Trofeu Gerniatior".
la primera partida li correspon
amb l'equip A. A. de Vila. 11, la qual és esperada amb gran
;inça, per tractar-se de dos equipa
1,r.:olisti c s de malta empenta, si be
rA. A. Vilanova no ha estat mai
j Tarragona.
-Trofeu Germanor" és un obd'art riquissina ()frena d'una
nalitat esportiva de la nostra

itat.
- Durant la darrera setmana
'embarcare n , amb destí ais ports es-

%sets: 3,67 0 bocois, 406 pipes, 131
es, 8o quarts, 15 octaus, 4 cai1 97 bordeleses i 24/ barrils de
;12929 quilos d'oli dativa, 3,181
i 25 caixes d'avellana en gra,
SUS d'avellana en clofolla, 3,44 0
talas i 852 sacs d'ametlla en gra i
ep en c/ofolla, /o sacs de nous
I ra i 25 caixes de pinyons pelats.
Noves diverses
Per no haver-se presentat cap posnovarnent ha restat deserta la
'asta de contractació del servei
retaja deis carrera i a domicili.
- L'alcalde, senyor Mariné,
espanyat de l'arquitecte senyor
;al, ha visitat l'Escorxador públic,
real disposat que s'arregli tot
ruin sigui necessari, perquè hi ha
'pises ceses per arreglar, segons
d:t el baffle.
- El mateix senyor batik, a reerenent del diari "Tarragona",
rasura si:e es coHoquin banca per
a sture al ¡ardí del General, i també
e es donin boles d'estrignina als
sos v agabunda, els quals conseixen legiS a la nostra cintas
S'ha concedit l'"exequatur" al
gor Josep Vinyamata, cònsol hoi d'Austria a Barcelona, amb
2icció en aquesta provincia.
- Procedents de Lleyda han arper tal de visitar la Casa de
keficèncai, el conseller de beneficia de la noca Mancotnunitat
kalunya, senyor Martí, i l'arquisenyor Rubió.
- Ahir a la tarda es reuní la Co:Vi de Monuments, presidida pel
jer Argel del Arco, haveat-hi asat el; senyors Serrano, Pujol,
ruat de Rubinat, Toda i Ber-

Lenic de la reunió fati
teit:r l'informe demanat per la
Acacii•2mia de Sant Ferran resMe el mausoleo que ola d'erigir
ieccor López Petaca, arquebisbe
le ion d'aquesta arsidiócesi.
- S'Ila reunit la Comissió perrasera de la Junta d'Obres del
na, 1:avene-se assabentat que la
knStació del passat mes de geler fou de 2706687 pessetes, i que
Mdt general de cabals en 31 de
fementat mes és de 4 05,63157 P e s-

tes.
- La societat Filharmónica de
. : ragoaa lea organitzat per al elia

rineat el quart concert de la
Parada, per al qual ha contractat
inent pianista Ataxacidre Bolksky.

Ha davallat del dic flotant del

tetre port el vapor "La Guardia",

d gua t ha quedat fondejat al n'oil
a Astillero, per tal de sofrir una
Ir p lera reparació.
VALLS
loc ident :.: La Principal del Camp
li atrimoni :-: Noticies diverses
Anta motiu de l'Exposició biblioii ka, ha esdevingut un fet entre
Pa tronat de la Biblioteca popular
, l'AJu ntsment, que din molt poc a
• d 'aquest. El Patronat, per tal
Ni alg una objectes i documents de
t' L Vila figuressin a l'Exposició,
ni estä al senyor alcalde el desig
fossin deixats. Llionorabilitat i
bosirió
social deis membres que el
€esose ase5n garantia prou sobreraL_ Per no temer cap desaparició.
• ) tot, a l'Ajuntament no s'ho
laeng
uercn així i ni la por de desa tan dignes P ersones se"'
fati:cataran Amb el Patronat
no hi
saber res. Si de cas deixarien
ds doc uments amb la condició
que
t2,srtis fiador personalment En Fi7, 1 de If oragas, un dels membres.
gestälit tot
això, ço que hom
421ra v
65. olgut veure a l'exposició no
li d
ir

fea molt b4 el Patronat en

l'esquena. Convé de vegades
esea lviar les paraules.
lla estat uns quanta dies entre
%e
res el compatrici i jove advoE4 Jee p Torredemer.

Actualment hom esa alaba
la fauna de restacid, que esta»
molt dealluida.
— A la mitra població mdateitt
una exceltent cobla de sardanas: "La
Principal del Camp". En dos enes
descórrer pobles i donar audicions
el seu nom s'ha escampat arreu, fina
i tot a l'änima de l'Empordá.
Coincidí amb la seva naixença la
fundació del Foment de la Sardana
local. Després d'una bona campanea
per tal de fer posar rels a la dansa
catalana, la seva vida s'ha anat apagant de mica en mica. La manca de
cabals ha estat la causa principal
d'aquesta greu malaltia.
Aposta diem malaltia en lloc de
mort, perquè hom diu que uns
quanta joves plens de bona voluntat
y o/en enllestir acial la reorganització del Foment de la Sardana.
D'aquí estant fern una crida als
vallencs, per tal que no facin el sord
als precs dels abnegats sardanistes.
Tot refús contribuiria,j escanyar
Ilur entusiasme.
— En una de les darreres cròniques esmentàrem la comunicació dirigida a l'Ajuntament pel president
i secretari de la Unió Gremial, amb
motiu de no hacer cobrat encara la
subvenció de les fires i festes de
Santa Challa. Però no férem constar que la redacció era feta en català, com hi tenien perfecte dret.
— Diumenge a la nit, al teatre de
la Unió Republicana N., amb el concurs d'artistes forasteres, es posaren
es escena el drama "Els dos sergente francesos" i una comedieta
festiva.
— Dimarts contragué matrirnoni
a Montroig el compatrici En Ramon
Abelló i Coll amb la senyoreta d'aquella població Josepa Maseras i
Simó.
Resolució d'un plet
Sardanes
Carnaval
La resolució del Govern civil fallant a favor de la Companyia R. i
F. de l'Ebre el plct que tenia pendent amb els industrials de la ciutat
és el terna de totes les converses.
L'esmentada Companyia vol cobrar de totes passades un "canon"
de tres pessetes per cada cavall dels
motors i els industrials es neguen
a ajupir-se a les seves pretensions,
basant llar actitud en un contracte
que fa mis quants anys va celebrar
amb l'Ajuntament. En síntesi, aquest
contracte és de la següent manera:
S'autoritzà a la Companyia per fer
una installació aeria per tots els carrers de la ciutat i hom l'eximí deis
arbitris municipals aleshores existents i dels futura R. i F. de l'Ebre,
en compensació, s'obliga voluntariament a respectar els preus de eizo
i oso pessetes el "quilowat", de la
força i del Ilum respectivament.

El governador dóna 30 dies de
temps als industrials per satisfer a
la Companyia les quantitats ressagades, que hom diu si arriben a
40,000 pessetes.

— Diumenge Sitten?, a la sortida
de missa darrera, la cobla vallenca
"La Principal del Camp" donara a
la plaça del Blat una escollida
dició ele sardanes. Despris d'un dejuni de tres o quatre mesos, els entusiastes sardanistes semen frisanea de tornar a escoltat la Ilustra cobla i honorar com cal la dansa catalana.
— La societat "Centre de Lectura" inaugurara el Caritestoltes d'enguany amb un lluit ball al local social denla a la nit.
TERRASSi

Futbol :-: Música
La Junta del Terrassa F. C., desitjosa d'obsequiar, con; es mereixen els braus jugadors del seu primer equip, per haver assolit el titel
honres de campions de Catalunya,
grup B, organitza una serie d'actes
en el seo honor, un dels quals consistirá en un dinar popular, que se
celebrara en un arnpli local d'aquesta ciutat.
— Se'ns día que 'un nombre important d'aíicionats a l'art musical
tenen la intenció de constituir, junt
amb la cooperació de notables personalitats barcelonines, una Associació
de Música cona les que existeixen en
altres poblacions de Catalunya, havent-se començat ja els treballs preliminars. Desitgeni vivament que aisui es coniirmi.
SANT FELIU DE GUIXOLS

Les tragedies de la mar :-: Acord de
l'Ajuntament
Dijous a la tarda tingui lloc l'enterrament del pescador gil Joan Vives Aiguavives, una de les victimes
de l'accident maritim ocorregut clavan? aquesta costa el dia 1 3 del corrent.
Presidiren el dol, al qual assistiren la quasi totalitat de pescadora
d'aquesta localitat, el patró de la barca boleada, Josep Ayats; l'alcalde,
senyor Ruscalleda; dajudant del
port, senyor Ferrändiz, i representante de la societa-. de pescadora.

Entre el nombró, seguid anaven ele
ex-diputat. senyors Albert i Irla.
L'Ajuntament acordà sufragar els
gastos del sepeli i coetribuir amb
una regular quantitat a la aubscriprió oberta a favor de h familia de
les víctimea.
A la nit, tnentre se celebrava el
ball de mesares de rempresa "Joventut Ganxotta", va 1tt41 lusa re-

»lag
pes Manda 'n Tapia qe. ecimmten" Pa talen Abduli Perdido de tea
anya soba, natural de Sala Per,
del Pinatar (11Srcia): Antord Goa*
Wpoll, de yp, casal, i 10811Y Gallgir
Juan, de fill de l'anterior, teta
dot natural.. de Cansped6 (Malapa). Feia poc-temp. que :Naden domicilias a la mara chatas.
— En La ansió consistorial de
dimecres i vist el notable informe
tècnic de l'eminent geòleg doctor M.
Faura i Sans, en el qual es nega en
absolut la presencia de ferro en
quantitat de bon tros apreciable per
utilitzar-lo industrialment, en el paratge de Sant Telm, l'Ajuntament,
per unanimitat, acordi dirigir - se al
Govern civil en el sentit que sigui
denegada la concessió de nou pertenincies d'una suposada mina de
ferro que te soHicitades En Manuel
Burch Solanich.

BADALONA
Concert
Diumenge passat, dia 10, a restatge social de l'Orfeó Radalonf se celebrä el primer di• ls ronceas selectes organitzats, que estigué a ar
del tenor solista de l'entitat se--re
nyor Daniel Ens, el qual es veié
honorat per un públtc distingidiesita,
ben desitjós de sentir-lo
El programa de lieders escollit
era compost de les següents obres:
"L'amor del poeta" Schumann;
"Nocturn del vianant", Schubert.
"La dama d'Aragó", Nicolati; "Cançó de l'Estrella", Al:ó; "Cireres
d'arbós", Batey; "Carne tardoral", Morera; "Si tu fossis aquí...",
Alió, i "El que et diria", Morera.
El senyor Ens, el qual es modest
i intelligent i canta molt bé i te una
veu fina i ben educada, reeixí del
seu comès meravellosament, cansane una forra impressió en l'auditori la seca deliciosa i mestrívola interpretació, el que li valgué mona
aplaudiments i a la fi una ovació
grandiosa, com homenatge al senzill
i excellent orfeonista, que aixl es
reveli un liederista perfecte.
Hagué de repetir diverses cançons
i fou molt ben acompanyat a piano
pel mestre Botey.
FIGUERES

Teatre espanyol
Concert
cat
Altres noves

Mar-

En la magnífica sala d'assaigs de
l'Orfeó Germanor Espordanesa s'hi
estan donan?, des de fa alguna dies
i sota la direcció del mestre Martí
Llobet, representacions de les sarsueles "La alegría de la huerta",
"La marcha de Cádiz" i la marina
en un acte "Sirena".
— Per a un d'aquests dies l'Asaociació de Música d'aquesta ciutat
anuncia un recital de cançonetes de
diverses generes a cartee de la eminent cantatriu , Pilar Rufi.
— El merca? de dijous va ésser
poc concorregut i les transaccions,
per tant, de poca importancia.
— Diumenge vinent la Unió Esportiva jugará sal partit atnistós alias
el Santfeliuenc, de Barcelona.
— Enuara que els treballs van
fent-se atad, molta lentitud, amb
pros: perjudici elels industrials deis
carrers afectats, es troba força avançat l'empedrament de l a. carretera
dc Franca.
VILASSAR DE MAR
Mossin Saguer :-: Visita de l'esExcursió
quadra anglesa
A darrers del mes passat deixä
aquesta parróquia, per anar a la de
Sant Feliu de Sabadell, el que fins
ara havia estas zelós vicari, el recerend Narcís Saguer i
Mossèn Saguer, durant la curta
estada que feu entre nosaltres,
deixat un grat record, que difícilment s'esborrarà; ultra la sera clara intelligencia, és borne de gran
catalanitat; amb el seu abnegat treball aconseguí donar un major impuls a l'obra del nostre Orfee del
Patronat Social. Encara recordern
molla dels seus sermons.
— Diumenge passat ens visitä
un equip de selecció de l'esquadra
anglesa, que jugà un partit de futbol amb la Unió Esportiva de Vilassar.
Guanyaren els locals, per 3 a t.
Acabat el match els jugadors (oren obsequiats amb un ball i un
lunch d'honor per la societat "Casino Vilassar".
— Detná el Grup Excursionista "Burriach", de la U. E. de Vilassar, fará una excursió al moneatir de San? Miguel del Fai.
CANET DE MAR
Conferäncia del doctor Muntanyä
Sardanes
Diumenge el doctor Muntanyä, de
la Secció d'Estudis de la Unió Socialista de Catalunya, donará una
confercia científica, organitzada
per la nova agrupació "Bloc Popular d'Educació".
L'acte, que començarà a les tres
de la tarda, tindrä lloc al local de la
Cooperativa "La Canetense".
— El mateix dia, a les cinc de la
tarda, la cobla "Iluro", de Mataró,
executarä algunes sardanes al saló
de la mateixa entitat.

BARREAL
L'onze de febrer
Caument
Futbol
El Centre Republicà Autonomista, seguint el costum d'altres anys,
ha commemorat la data de Ett de febree amb un ball, que ?ha vist mole
concorregut, durant fina a la mati-

nada.
Les miss !oren obsequiada; unk

goa. '.
— El dla 14 ladren maula*.
nialment la distlagida ~Meta Na
Magdalena Cenad Cortada amb el jove propietari En Joan Talavera Bedía. Desprde de la cerimònia la novena parella ha eortit ven diferente
poblados., en viatge de nona.
—Diumenge paseas jugh a Rocafori de Queralt una selecció del
Esport Club Sarralenc contra el primer equip d'aquel l poble, sortint victoriosos eh sarralet4 Per 4 gola

a a.

LLEFDA
Noticies divers«
Per al dia 3 de març pròxim se
celebrará a la central de Correus
d'aquesta ciutat una subhasta per
contractar la conducció del correu
amb automòbil entre aquesta capital i Granja d'Escarp i viceversa.
— En Modest Torres i En Josep Maria Montserrat, vei el primer
de Lleida i el segon de Saragossa,
han soNicitat autorització per establir un servei, amb destI a la
eondueció de viatgers amb automòbil de Lleyda a Benabarre i de Fraga a Lleyda.
— El personal tiedie del Cedastre començarà aviat a la comprovació del Registre fiscal d'edifieis i
solars del terme municipal de Vilanoca d'Alpicat.
— Per l'Alcaldia de Masalcoreig
s'ha obert un concurs per proveir
la plaça de metge titular d'aquell
poble.
— Entre el quilómetre segon de
la carretera de Lleyda a Anfarräs,
prop del Molí de Gualda, fou trobat
el cadáver d'una dona que resultà
ésser Na Maneta Farré Esteve, de
45 anys, casada amb Josep Casals,
tots dos veins del poble de Soses.
De l'autòpsia practicada hom dedueix que la infeliç dona morí a

conseqüència d'un atac d'asistolia.
— En una casa situada a la carretera de Madrid a Franca, de la ella de Mollerusa, es va cometre un
robatori, consistent en 2,700 pessetes
en bitllets de Banc que guardava
en el fons del bagul la propietäria
de la finca, Na Teresa Fontanet.
— Al poble de Montmeló mentre un obrer tallava un arbre Ii va
caure al damunt, deixant-lo mort a
l'acre.

CRONICA DE CULTURA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Ahir se celebra a Girona una sdlemne sessió necrológica a la memòria
del doctor Carnita. Al matí se celebraren uns solemnes funerals a l'excollegiata de Sant Félix. El rector de
la Universität de Barcelona, acompanyat d'altres autoritats acadèmiques, es
tras:lactaren després a la Cantina escolar, un fou ofert un berenar als
alurnnes d'aquella institució. A desmentat edifici tingui llene una sessió
et honor dcl doctor Martínez Vargas. A dos quarts de quatre de la
tarda al saló d'actes del Grup Escelar, tingue lloc la sessió necrológica
a la memOria del doctor Valenti Carulla. Parlaren Eta Vicens Santaló,
per l'Associació dele Mestres del depandillera de Girona; la senyoreta
Carie Serrat, de Sant Pere Pescador; Eta Conrat Prat, de Santa Coles:la de Farnes; la senyoreta Carme
Auguet, de Girona; els senyors Canos i lbars, i finare:u el doctok
Martínez Vargas.
— Es concedeixen trenta dies de
ricincia a Na Eugènia Rei i Lago,
mestressa de Barcelona, i quaranta dies
a Na Matilde Pomar, del Pla de Sant

Tirs.

— L'habilitat deis mestres nacionals
del partit de Terrassa té obert el pagarrient del material de les escoles d'adults corresponent a l'any econòmic
corren?.
— Es convoca tots els opositors
minyons aprovats en les darreres oposicions al Magisteri per a avui, dissabte, a les sis de la tarda, al Grup Escolar Balsero, per tal de tractar d'assumptes interessantissims referents a
l'adjudicació de places.
L'INSTITUT FEMINAL
Al collegi de senyoretes Institut Ferninal dona, ahir una lliçó (1 —Higiene
profiláctica de les infeccions" el compettnt doctor Francesc Pons i Freixes, mernbre de l'Institut Municipal
d'Higiene.
Amb gran claredat, explicä la feoria
microbiana, manera de propagaciú de
les malalties infeccioses, vacunes i mit..
jalas de defensa mis práctica a la llar
per aillar els microbis i fer mis difícil la propagació de tnalalties entre
la familia. El to senzill i la claredat
de concepte Uta que les iones alumnes
de l'Institut Femind traguessin un
bon profit de la valuosa lliçó, la qual
escoltaren amb la mis gran atenci6,
donant una mostea mis de dencertada
educacie que ea dbna en el dit collegi.
INSTITUT DE CULTURA DE LA
DONA.

Secad pernaanent de biblioteca cines•
• lant i pública
Llibres recentment adquirits:
"Cornpedio de la historia de la chi.
lineen desde los tiempos mes remoto,
basta nuestros dias", Seignobos; " Ver-

'fati Maurici", Roig i Raventós;
Monumentale. — Aosta" i
"L'Italia Monumentales. — Vereelli",
F. T. D.; "Vocabulaire par rimage
de la tengue franeake", Pinloche;
"Memoires et rices", Frederie Mistral; "Der Spanische Nationalstil des

A. I.. Mujer; 'La Potala Francesa Moderna", Diea-Gnedo
1 F. Formo: '1. Millyllettrylr.,
Pato d'Ara.
Mittelalters",

EL DIRIICTORI HA ESTUDIAT LA NOVA LLEI DE RICCLUT
QUAL HA DIT EL GENERAL VALLESPINOSÄ QUE NO SAP er «HA
O DOLENTA,' PERO QUE SERA ORIGINAL

EIS NEGOCIADORS ESPANYOLS DE L'ESTATUT DE TÁNGER DIUII/e
QUE EL CONVENI SIGNAT A PARIS RESUMEIX EIS MAXIMS AVANTAT=
GES PER A ESPANYA EN LA QÜESTIO DE TÁNGER
VISITES AL PRESIDENT
Acabada la .sessió, el president concedí diverses audiències. Sebe el banquer senyor Urguijo, el marques de Casa-Verga, el president del Centre
Agrfceda de Mataró, el senyor
Ferrar! Torms i altres.EL PRESIDENT NO TE
NOTICIES
El general Primo de Rivera,
en arribar a la Presidència, ha
dit que no tenia cap nolfela.
Abans de reunir-se el DirecIori ha conferenciat amb el president, del Suprem.

La

reunió del Directori

El president rebe a la Presidencia els sota-secretaria de
Foment i d'Esta', despatxant

amb ells. Després sorti per,
afers particulars. Tomó a les
set, hora en qué es reuní el Directori.
La reunid acabà a dos cruarts
de nou. El general Vallespinosa
digné als periodistes que cono

a

resultat

del Consell no po,

dia donar cap noticia. Harem
resoll, diversos expediente i altres coses de tarad — afegf —
i harem continuat l'estudi cle
la litei de reclutament.
Un periodista li preguntä si
aquest estudi s'ultimaria derisä,
i el general respongué que no
era el més probable, perqua
l'examen que el Directori protenia fer abans de dictar la futura Hei, baria d'ésser molt
profund. Seria mds fácil posarse davant d'un Codi i copiarlo, perd no és això el que es
preté. La futura Hei sera totalment i radicalment distinta de
Pactval; sera bona i dolenta,
però será original.

Una Reial ordre disposa que
manca de fonament el qué
a la Delegació d'Hisenda de
Madrid es feia com a la de
Barcelona
El test de la part dispesitiva

de la R. O. que publica la -Gacela", relativa al personal de
la Delegaciú d'Ilisenda de Madrid, diu que no té fonament
l'afirmació real o suposaila,
atribuida a l'inspector . de Finances de Barcelona, senyor
%t'el Carmona, referent a qué
les oficines económico-provincial de Madrid eslava establert igualment i anormalment
el.prueedintent establert a Barcelona, amb el fi d'adquirir unobiliari 1 material d'ofieines per

Directori I dirigida a tots els
sots-secretaris dels departamente, en virtut de la qual es
prorroga fina el 29 del corrent
la publicació de l'escalafó parcial de cad ministeri 'a qué tu
referencia la reial ordre de 15
de gener proppassat i fins el
primer de juny la publicació
dels escalafons definitius.
Aquesta disposició assenyala
un altre aspecte de la dispes3ci6 publicada en 21 de desembre i abarca el p ricediment a
seguir en tots els esealafons
del personal subaltern.
"

El Debate " i l'Estatut de
Tánger

A "El Debate" es publiquen
declaracions dels
negociadors espanyols de l'EstatUt de Tánger, senyors marqués de Torre Hermosa i Aguirre de Career.
Diuen aquests senyors "que
potser el convertí de Tänger no

unes extenso

representi el sagrat ideal espanyol, però cal reconéixer que
cal problema de Tánger interessa també altres naCions, els
interessos de les guate van
units en certa manera als nacionals, i en certa manera ale
naeionals, i en certa manera
°posen i poden significap
una miura de les nostres aspiracions."
Cal pensar en la realitat de
la qual ningú s pot sostreuré, encara que sigui desagradable.
Pe.r deafer un equfroe dels
qui eombate sal conveni, ad-

meten els negociadora que en

el tractat de 1901 estava consignada la internacionalització
de Tánger i es respecta despra
en 1912 isolant-lo de la resta
del protectorat espanyol.
"Aixf, dones, Tánger repressenta un formós ideal espanyol,
perb des de 1904 deixa de tenir
realitat en ele tractats."
El nou régim de Tánger assegura la
neutralitat permanent d'aquell poi%
que ha creat un conveni que no representa una nova càrrega per a Espanya, que supon la protecció
teressos morals i materials de la nombrase entibia espanyola i que representa la major suma de facilitats per
a l'exercici del protectorat en la zona
d'ESs'hPaanaY:Onseguit lambe que la pesseti espanyola sigui admesa obligatòriament per a tots els pagaments oficials i que la llengua espanyola tiragui carácter oficial a la zona de Tánger, ultra la francesa i l'arabe.

En el conveni es compromet
Frene; a rebassar en benvolença totes les nacionalitzacions anteriors a l'acta d'algecirce, i això té gran importancia per resoldre el problema de
Paproximació dele sefardites.
S'assegura el respecte a determinades concessions espanyoles de 'l'anger, que representen una gran quantitat de
treball i eapitals de cúrapatriotes espanyols.
llauria estat molt grat aconseguir mes gran representacid
en l'Assemblea Municipal, per?,
obstant, sisa aconseguit tuNombroses visites al presi- no
llir sis vots espanyols, doble
dent del Directori
que Anglaterra, puix deis nous
representante indígenes, dos
El presiden del Directori ha romas tot el ¡mal al seu despatx del senats nomenats pel ebnsdl espanyol. Altrament, els acorde
ministeri de la Guerra, on ha tebut
de l'Assemblea hauran d'anar
nombroses visites.,
En pr:nter terme, ha rebut els sots. la sanció del Comité consular
csonatnryteal
secretaria de Governació, Instrucció d elip
conservara a Tánger
pública, Foment i Gracia i Justicia.
Després l'ha visita? el general Lo- la 'sera administració postal i
sada, el governador de Guipúscoa, ge- telegráfica i els seus •establineral Ardazun; el director de l'Aca- ments docente, civils i religiodimia de Cavalleria, l'ambaixador de sos.
Finalment, ha estat ates en
l'Argentina, el coronel cap de la guardia civil de Huelva, el governador el conreni l'impedir que a la
d'Orense, el coronel Ortiz i els se- zuna de Tänger es facin carnnyors Vila Sanjuan, Gerona i Ablaz. panyes d'agitació entra EspaEls presidenta de les tres Diputa- nya. 3litjançaitt la carta adhecions 'marides, acompanyats per den- rida al tractat, n'lli Miura prou
diputas senyor Senante, han visitat al atole qué el cónsul espanyol
general Primo de Rivera, per parlar- assenyali a l'atenció del Menli de la sestil> dels delegats governa- duk, o representant del solda a
'Länger, el nom d'un indígena
tius en aquella regló.
Una coinissió de representants de de la zona espanyola que es
les forces vives de Guadalajara ha lliuri en la dita ciutat a una
tasen d'agitacid o a qualsevol
írisitat al general Mayendia, per parlar-li de la reconstrucció de l'Acaü-• alrta que pulitiearnent sigui
considerada com a illfcita o
mia d'Enginyers.
El director general de Comunica- condemnable, perquè de dret es
cions, coronel Tafur, ha visitat avui pronuncii l'expulsió de l'indivial ministeri de la Guerra, el general du o individus de qué es tracti.
Creuen els negociadors que
Primo de Rivera, i a la Presidincia,
el general Mayendia, per donar-li ha estat aconseguit el mea que
a la Inspeeeid i gratificar al
personal que intervenia en el
despatx d'expedients i 'huramente, participació de multes i
que oeasionä la formacid
l'expedient governatiu per Reial
ordne del 15 de gener passat.
I que aquesta resolució es faci pública a la "Gaceta" de 31adrid, de la mateixa manera que
es (du ande la precitada sobirana disposteid, amb l'objeele
que serveixi de satistacciú als
interessals.

comete dels Treballs de la Conferencia de Tele-eomunicaeib.
En la Presidencia, ha visital al general Vallespinosa el sots - secretari de
Gräcia i Justicia, i el fiscal del Suprem, l al general Hermosa el sots-

secretad del Treball.
'AJORNA LA PUBLICACIO
DELS ESCALAFONS
La "Gaceta" publica una retal
ordr.e Minada .pelyeeldent, del

es podia aconseguir per a Espanya en el convent que acaba
de signar-se a Paris."
ELS PROPOSATS PER AL CONSELL SUPERIOR FERROVIAIll
Ran ostat proposats per formar part del Consell Superior
Ferroviari:
Pel ministerl de FlIment, ele

senyors Maehinbarrena. (hilan de Avala, Quinta:dila 1 un

general procedent d'englnyers.
Per Finances, els senyore Gil
Clemente i Valmayor; en representació del Comerç, el senyor
Prast; per l'Agricultura, all mar
ques de la Frontera; per la Indústria, el senyor Sert, i toar
a obrer, el senyor Sánchez Ferrer, factor de l'estació de SU
güenza; com a suplent d'aguo&
está proposat el senyor Cartne
na Cadizares, factor de ('estacid M. S. A.
L'ESTAT DEL GENERAL OLA4
GUER FELIU
Eis metges que assisteixes
lea-ministre de 4a Guerra, general Glaguer Feliu, han cele-t
brat avui una consulta, mothe
trant-se esperançats de poder

salvar-lo.

Ra estat visitat pet marques
d'Alhucemas, general Marina,
un ajudant MI general Primo
de Rivera i diverses personalt-t
tate.
PER ENGRANDIR EL SANTUA4
RI DE COVADONGA
El dia 21 sortitan de la Co-t
runya cap a America, en el vapor "Cristóbal Colon", el magia-i
trat i el doctoral de Covadonga,
don Samuel F. Miranda i don
Manuel Laredo, comissionats
pel capftol per fer una ambai:cada que ha merescut l'atenció
del ref.
Es tracta de demanar la cooperació dels elements hispanófil i espanyol d'aquetls paises perquè pugui portar-se a
cap el projecte d'engrandiment
del Santuari de Covadonga.
Els dits senyor recorreran.
Pudo Rico, Cuba, Méxie i
ser l'Argentina, organitant festes reliiioses i donant eonferen-,
cies sobre la significari6
tórica 1 actuació de Covadonga.

Bitllets que es retiren de la
circulació
A la Presidencia - lan
tat aquesta tarda una nota dient
Que el Govern d'Austria ha
anunciat que des del dio prl-,
mer de l'actual queden fora ele

la circulació els bitllets en els
quals apareix estampada *Austria alemanya", aixf com també
els bitllets de dos, cinc, deu,
vint, ninquanta, cent i mil corOne3.

Es podran canviar en el Bario
d'Austria fins el dia 30 de ge-i

ner de 1 927.
TERCERA EDICIO D'UN
INCENDI
Anit passada, al carrer d'Esparteros,
a la casa número 1, propietat de la
marquesa de Manzanedo, es produi un
incendi.
El cos de bombera el sufocä, des-:
pris d'haver enderrocat dues parets.
Aquest is el tercer cas d'incendi que
hi ha hagut a la dita casa durant
aquest hivern, per no estar isolats els '
peudrets de la sottida dels fuma de la
calefacció.
ASCENSOS I
CONDECORACIONS
Dcmä es reunirá el ple del Consell
Suprem de Guerra i Marina per es-.

tudiar diversos expedients d'ascensos
i condecoracions a militara.
"BECERRADA" PER COMMEMORAR UN TITOL
Organitzada per la brigada d'infantecla de Madrid, amb motiu d'haver-se
concedit la Grandesa d'Espanya a roficial de complement senyor Vitòria,
conde dels Moriles, aquesta tarda s'ha
celebrat a la Plaça de Vista Alegre
11113 "becerrada " . Torejaren militan.
"EL IMPARCIAL"
I L'AFER DELS MARCS
EJ Impon-ad, insistint en la seca
campanya sobre latee dels mares, diti
que illemanya esta en condicioas de
' apoderat
reintegrar les sumes que abs
indegudament.
Afegeix que el Govern espanyol té
a la seva niä [impedir la sortida d'Espanya de la major part del capital
invertit en comete corrent de marca.
El 29 d'octubre de me el ministre
de Finances creä la Junta de canvie
i autoritzà l'adquisició de moneda estrangera ter a girs justificats davant
de la dita Junta, aixi com pele pagaments comercials contrets a l'estrangel-, pecó prohibint iota operació e
tertnini amb fina especulatius sobre
moneda este:ultra que ca cotitzarä
amb merma amb en el mercat nacional
Aquesta disposició ha estas reforçada per altres posteriori, ;salina' ea
que le operacions eren immorala i antipatriòtiques. Diu que els contrates
len UHcitš. Caldria que el Gov«a espanyol portes la seva recluseció directament al de Berlín, per atitii ele
la Societat de Necias.

CONTRA LA CRIBI
Les enlatas de (keuradord.
comerciante 1 obrera de Gala

brea (Gatita), han &siga ad
Director' un olerla pehmat-11 11:

•

▪
ih4ir rdos il e fir

'ADJUDIGAN't CONOMI
LA OARri A

• MADRID

ANdtdor Mayor :Garnicas,

On Ida eonabitiettlta dit que la
den repolorterrin t ~has per
quilo.
Valealde prometd ocuparse.".
CONTRA UNA COACCIO
,
'El Debate" crida
Directori sobre el que en diu
tronera maniobra d'aiguns eatedrätios de l'Institut. Diu que
len signar als alumnes per cien? al Directori una protesta
per no haver-hi cap associació
'estudiante que porti el nom
'de catälica.
-El Debate' apena al Govern
Contra la coacció deis catedrätieL
BARALLA
' A la costa de Sant Vicente
promogueren una batalla un caporal de Vexereit i un paisä.
Cuan la questiä arlebit a fa
violència, passä un sargent i ht
intervingud- El paisä l'agredi
ebligant al sargent a defensarse amb el sabre.
El paisk ten ferit. El caporal
ilitar desapare g ué. El sargent
i el paisà foren obligats a presentar-se al jutjat militar.

Dissolució de l'Hospici de
Madrid
,

A la sessió de la Diputació

e'ha tractat de la dissolució de

I'llospici de !deduje', per immoral. indisciplina t i indocent.
Deepres d'una petita discuPié s'acordk la disolució.
SOBRE LA MORT DE PRUDENDECI ROBLES -:. PRENENT
CLARACIONS
Detingut per la brigada mbbN Antoni Sánchez Maeza, declara que coneixia a Prudenci
Robles, que dormia junt amb
ell a la cotxera.
La nit de la mort del Robles,
estigueren fins a dos quarts
d'una amb Vicens Díaz i dos
fine Bous.
En eortir veieren que el Robles esteva embriac.
A la quadra el Robles caigue,
tepant de cap al 5b1. El Maeza,
per evitar compromisos, el feu
treure al carrer per l'encaneJoan Maestre.
El Mana creu que, en catire,
potser un cavall li don äuna
coea.
Tote els altres que es delinFrieren confirmaren això.
NOVES DEL MARROC
Zona oriental.—Grups espakytals han estat atacats, en diversos lloes, per rifenys. Ni han
alguns soldats lerda, i un de
snert.
NALTRAGS
Cädiz.—El vapor "Romeu",
arribat de Canäries, anit recnIlf, entre Tenerife i Cádiz, 18
näufrags del vapor angles "Republique".
UNA NOTA DE LA PRESIDEN• CIA SOBRE LES CORONES
AUSTRIAQUES
Diu aquesta nota:
"El cònsol de la nació a Viena co-

*Mi
s niommat
a
p de
ielda

tia real* et coscan dan
por cornmemorac16 del osn. n

sornas de Baredesa
Lleyda va cap el Nord
cap el centre i ~vid
antb gran Mareta les reces
que que infleebten en el
quieta reta, que s'alhtnya bou
la recta generalment
la poseibilitat de donard
colacione.
En parlar de les retes
o de turisme Ya cOnienear per
car alguno patatales a la
cia de l'aviad() esportiva, tan
donada a Catalunya, i a is
nidada d'impulsar l'establimeat
campa d'aterratge, cota a
mitjå de fomentar el seo d

tenart de la batalla de Condones. adjudioant-se el Prend de

25.000 pessetes votat por lee
Corte, al C.atedrtto de la Universitat de Madrid senyor Claudi Sine»: Albornoz.
'La Epoca" demana una revidb del tractat amb Franca
Parlant del tractat antb Eranea, diu "La Epoca":
"Dins de les relacione de
bons velns i de cordialitat poditica d'un Estat amb l'altre, no
de fàcil denunciar un trotat de
comerç, i per sin ene expliquem que el Govern no hagi
denunclat al set' venciment trimestral d'ara, tel conveni amb
Franca, Malgrat de les reciamacions d'elements molt considerables d'opinió i dele perjudicis visibles que di conveni
ocasiona.
En els primers mesos segtients a la signatura del traetat, aquest semblava nicht mes
favorable a Espanya que a
França.
Un pie passades aquelles circumstäncies comeneä a advertir-se que el tractat resultara
farorabilissim per a Franra i
dolent per a Espanya, en el doble seatit que resultara inoperant en pro de la nostra riquesa d'aport ació i aclaparador pels
industrials, singularment pels
metalltirgics.
Els prejudicis del tractat per
a Espanya sön evidente i per
aixb, encara que ens expliquem
perfectament que no s'hagi denunciat ara, ädhur, per raons
de cortesia amb el nou ambaixador, cal que el Govern es possi en condtrions de no tenir que
anar a la dentincia en el mes
de maig, plantejant abans al
de Franca la necessitat d'una
immediata revisió, que no des
torba per a res la cordialitat
política ni tes relaeions amb la
reina."

INCENDI
Mérida. — Un violent ineendi Is destruí: el comerç de teixits de Manuel
Cervera. Les pèrdues són considerables.
•
DESPRENDIMENT D'UN PEDRA
— Al pont en construcció de
les obres del ferrocarril d'AvIla a
Salamanca s'ha despees una pedra,
aeafant a set obrers.
Sis esten greus. L'alee es dóna

Durant el pes de la fúnebre comitiva, un automòbil ha intentat rompre
les ¡iteres. Els escombriaires aleshores

agrediren el conductor del cotice.
EL TEMPS
Oviedo. Al port de Pajares
nava asen. tina altea despresa
in la Mabuya ve ter desearrir Un tren, sestee registrar-se
WIdostriels personal.

Vega. — Ha entrat al port,
*'arribada fonema, el vapor no_
ro« "Jeans', a causa del temporal.

Melilla. - Continua al tem"tela causal grane deslengua ea niguas !loes.
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volea

nitestacions esportives de la
nostra terra.
-ESPORTS DE NEU

Notes d'Esports
CICLISME
PROVA DE so QUILOMETRES
Mes de ao corredora s'han inscrit en
aquesta prova que durä a cap demä la
Unió Esportiva de Sana, amb l'itinerari Sans-Garraf-Sans. Entre els inscrita hi ha els notables corredora Tresserras, Carpi, Escrich, Hevitson, etc.

També semblen edites les participacions de Gil i Cabrera, els quals sets
cronometrà el temps per tal com existeix el propòsit d'intentar batee el
record que ostenta Salayet, que Es d'una hora, trenta minuta.
Els corredora inscrita s'hauran de

presentar a dos quarts de vuit de demä al local de la Unió Esportiva de

Sans, per tal de recollir el dorsal i altres instruccions. La sortida es donarä
al lloc on hi ha el burots de ConBlanch.
L'arribada, que serä al mateix iloc,
està calculada aproximadament sobre
dos quarts de deu.

DE CATALUNYA
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tabliment dels primera terrenys
terratge comarcals.
En extensos coneixements dd
ferenciant i la claredat i
sa amb que va expoliar el set
aconseguiren que fos molt aplaak
que la nombrosa concurrencia
assistí a l'acte en sorda mok
tisfeta.

,M1131111•11111n01

a Garraf.
Total, so quilòmetres.
Sortida, a dos quarts de nou en punt

automòbil. Fou una veritable manifestad(' de dol.

Tei

la renga de l'Aire en algunes de
anteriors poblacions i del fa
resultar obtingut, que perfile
rar que molt aviat sigui un fet t

Nuera hora

munica que segons una disposició dictada pel ministeri de Finances austriar, des del primer de l'actual han
quedat lora de circulació els ballets
do en els quals hi ha l'estampa ausiríaco-alemanya. També queden retirades
els bitllets següents: De dues corones,
data del primer de mace de Fi:ny 17;
de den corones, del 2 de gcner del 15;
dz 20 corones, el z de gener del 13;
de yo corones, del 2 de gener del 14;
TARRAGONA
de ceo corones, del 2 de gener del 12;
de lene corones, del 22 de gener de EL TRACTAT COMERCIAL AMB
l'any 1902.
FRANCA
Des de l'esmentada data podran canL'alcalde de Tarragona ha
riar-se els ballets únicament al Llanc
telegrama al PresiNacional d'Austria lins al 31 de ge- trames un
dent del Directori dernattant•
ner de 1927."
eontinuacid de la política dels
FRANCOS RODRIGUEZ CAP A
tractats de comere, recollint la
MADRID
unänime aspiració de les clascap
a
Madrid
Granada.—Ha marstat
ces industrials mercantil i agrfl'ex-ministre senyor Francos Rodri- coles, que en el mateix sentit
guez. L'han anal a donar-li comiat
han adreçat tantbé telegrames
l'Associació de la Premsa i molla al Directori. Cal fer constar, pera, l'exepei6 del Centre Indusamics.
trial.
UNA NOTA
Ila produit indignació
DE LA PRESIDENCIA
ració insidiosa que conté un
"Les juntes d'escrutini a l'elecció telegrama adreeat al Directorl
de personal dels Cosos d'enginyiirs
per la mesa de l'Assemblea ne
agrònoms i de monta practicaran el dit
semi-productors.
a
les
nou
escrutini els dies 18 i 1 8,
El presiden( del Sindical
.
de
del mati, en el Comen Superior
d'Exportadora de vins fa consFoment.
tar, en el seu telegrama, que
Actuarà la Junta d'agrbnoms el dia
en demanar la cOntinuite/5 dels
.
el
19.
la
de
monts
18 i
trartats comercial, amb Franert
Lacte será púbiic."
i altres pesos no el guia altre
SEPELI
desig que la defensa dele inteINCIDENT EN UN
Aquesta tarda s'ha verificat renter- reses del pele productor.
rament de l'escombriaire mort per un

t
ad e
Alee
sent
ble e
lob
la
exia

tingut estudi va acabar donant
te de les gestions portados a gp

clista Montjuich portarà a cap les seres tradicionals peores de so quilòmetres reservades exclusivament als seus
socia, sota el següent recorregut:
Sortida del pont de N'Elisenda, firis

El governador ha facilitat la
següent nota:
"Ahir fou detingut Ramtgi
Gallego (a) El Zaragozano",
d'ofiei cambrer, reclamat per un
jutjat militar de Barcelona. Per
a la seva detenció vingueren di_
NOI'SOS agents d'aqueata eapital.
El detingut ha declarat que el
q ue ahir fugi, ferit, anà deixant
un rastre de sang. Es diu Nepote() l'amarin. La policia el argucia.

ite
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Viena per Olot, Ripoll, P '
la Sets i Esterri. Des p rés d'ea

per segur que no sei salvarä.
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llamee. Va assenyalar les tres
fumarais que podrien °manida,
per facilitar el turismo aeri,
el ona ai R
de
Piupo
igicd
ierlaip
coh e n,
de
cerdi a Lleyda per la Seu,
Pons i Balaguer; i la de Fig..

CURSA DE L'AGRUPACIO CICLISTA MONTJUICH
El dia 2 de mace l'Agrupació Ci-

VALENCIA
DETENCIO DUN ALTRE PIS-

ta
0

del metí.
CURSA ESPORT CICLISTA
MATARONI
Per al dia 24 de l'actual mes de febree l'Esport Ciclista Mataron( té
anunciada una cursa en la qual només
podran prendre part corredora neòfits,
essent el circuit Mataró, Arenys de
Mar, Arenys de Munt, Llavaneras, Mataró, Argentona, Vilassar i Mataró.
Total, 47 quilennetres.
Els premis sea: Una copa per al
primer classificat, sigui d'allà on sigui. Una altra copa per al primer
clasaificat de l'Esport Ciclista Mataroni, el qual obtindrä aixt mateix el
titol de campió de Mataró.
MORA

ELS AMATEURS
Diumenge continuaran al Còmic les
matinals pugilístigues organitzades per
la Federad() Catalana, Iluitant un equip
del Catalunya Atlètic Club contra un
del Sporting, que presentaré el campió del pes Ileuger Valiente.

pätie boxadur Gaston Anderson, que
es troba malalt, promet fuer molt
puix que són nombrosos els oferimenta que rep la Comissió organitzadora. S'efectuari el dia 22, al Cómic.
No esté encara ultimat el programa.

KESSLER CONTRA HILARI
MARTINEZ
Dimarts que ve el campi6 del pes
Ilmtger Hilari Martínez boxari a Novetats contra el boxador francés KessIrr, la gran esperança francesa, que
ala 18 anys ha fornit ja 85 combata.
Martínez, les eccema rktbries del qual
han estat tan räpides podé eonfinnar
davant Kessler la seva classe internacional.
LOMBOLEZ
Aquest boxador francès que de tan

bella manera actuä darrerament davant
Mestres, boxarä tambo dijous que ve
amb en pes lleuger catalä, que encara
n'o ha estat designas.
EN RICARD ALLS A CALELLA
El portar del C. D. Internacional i
conegut boxador Eis Ricard Alía. MI.
fui del pes welter, ansb mota/ de la
projectada tournée per les principal"
capitel* d'Europa, ea deepediri del re.
ble de Celen', ea tan bella recorte
I amanece abestio bi td, arab 11114
exItibieiä agá l'Hilar' Martilles, esa.
pi del pes %my, aeameennat-le,
per completar el pregrama, Cela nana Candi. Gitainee costra Anden«
1 García centra el n'a calelletic
bere
Ayunes exhibicions dada"' Iloc al
ame del Oeste «aporte de Celan.
a Me otee del asad de denA.

AUTOMORILISME
PROVA COSTA MONTSERRAT
Avui a les vuit de la nit acaba el
termini d'inscripció per aquesta cursa
a drets senzills, barcal -hl inscrita els
següents concursants:
Clame A. — Motocicletes fins aso e. c.
(categoria Iliure), X. X., "Zundapp".
Classe B. — Motocicletes fins 33o e. e
(categoria 'hure), Lluia d'Arana,
"Cotton".
Clame D. — Motocicletes fins Loor) ce.
(categoria Une), Joaquim Vidal,
"Indian".
Clame E. — Velo-motora fins iso ce c,
categ. turisme), Enríe López Potau, "D. K. VV."; Miguel Simó
Sänchez, Id.; »amiba Ferraz Buxadó, íd.
Clame F. — Motocieletes fins »o c. c.
(categoria turimne), Juli Fusté,

FUTBOL

TROFEU GERMANOR
Organitzat pels Clubs de la
Provincia de Tarragona, avui
començarà el concurs "Trofeu
Germanor", amb el partit C. D.
Sitgetä contra el F. C. Vilafranca, al camp d'esports del
darrer cercle esmentat.

"D. K. W"; X. X., "Patria".

UN PARTIT AMISTOS
Ha quedat convingut un
match arnistós entre un equip
del Banco di Roma, campió
cari, i el del "Sansón", que fa
poe va quedar constitult, el miel
tindrà lloc el vinent diumenge,

a les nou del mati, al camp
antic del F. C. Barcelona, galantment cedit per a aquest objecte.
Tot dos equipe es disputaran
una magnifica copa donada pel
president de la Penya Rhin, distinga esportista eatala i conreuador de les mes grans una-

Classe G. — Motocicletes fins 350 c. c.
(categoria turisme), Antoni Alä,
"Douglas"; X. X., íd.; X. X., id.
Clame I. — Motocicletes fins 750 c. c.
(categoria turisme), S. C., "Rover"
Classe 3.—Motocicletes fins Loa/ c. c.
(categorja turisme), Ignasi Maca.
ya, "Indian"; Joan Puigbó, "Excelsior"; Mari.nt Bigorra, "Marley Davidson"; Ricard Escalé,
ídem íd.
Clame L.—Side-cars fins 1, 000 c. e.
(categoría Pere Pi, "Indian".
Classe M.—Side-tars fins 1,000 e. e.
(categoría turisme), Vicens Carrion, "Harley Davidson"; Dionis Mateu, "Indian"; X. X, "Patria"; X. X., íd.
Classe N.—Autocicles fina 750 e. e.

B. R.".
11—Autocieles fina L000 e. e.
(categoria !hure), F. Itf. "Amíl-

Clase

can".
Clame 0.—Autocicles fins 730 C. c.
(categoria turisme), Suso Fdu, "J.

B. R.".

ta

de

de

•

ee

EXOUNIM

PILoTA MASCA

se

Demä, diumenge, rAgrueacié
cursionista "Júpiter" realitzará
excursió familiar a Montcada,
xach, Font de l'Artiller i
Sortida del seu casal, a les tu

Demä es jugaran al Frontó Comtal
entre socis de la Socierat Esport Base
els partits següents de campionat:
A les onze del metí:
Vermells: Balet-Olamendi.
Blaus: So (A.)-Garcia.
A les dotze:
Vermells: Rigau-BarguE6.
Blaus: Pons (I.)-Mas.

ce

re

11

inatl
Ei Club Muntanyenc verificad
mi, una excursió fotogràfica a

AVIACIO
INTERESSANT CONFERENCIA
Dimecres, dia 13, va tenir lloc al
seu estatge social la inauguració del
curset de conferencies de divulgació
aeronautica, organitzat per la Penya
de l'Aire. El conferenciant, el pilotaviador En Josep Canudas, va parlar, com virem anunciar, sobre "Les
Tutea adries a Catalunya".
Abans d'entrar de ple en el tema
de la conferència va explicar amb
iota mena de detalla qué Es una ruta
aèria i exposä denles el deseurotliament cada dia mis gran que prenen
a tot el mea i la necessitat en
que es troben les nacions d'ajudar al
seu desenrotllament si no voleo quedar endarrerides en aquest ram del
modera progrés.
Va classificar en tres categories
els camps d'aterratge: que han d'assenyalar les rutes aeries: Aero-ports,
estaciona aéries i terrenys de refugi,
explicant les seres diferencies i condiciona referente a l'establiment de
cada un d'ella. Va classificar aixi
mateix les rutes aèries en dos grana
grups: rutes principals i rutes secundàries, passant a estudiar detingudament les que interessen a Catalunya.
Degut a la relativament curta extensió superficial de la nostra terra, va dir, no poden pensar en rutes principals interiors, però, en
canvi, la sera favorabilissima situacid geogràfica fa que sigui el gas
obligat de dues entes internacionals,
de les quals, una avui en explotació
(Franea-Marroc), da una de les mes
importants del món.
S'estén seguidament el conferenciant sobre el traçat seguit per

Y

Segarra, sota el següent itinerati:
Pobla de Claramunt, Carme,
Coloma de Queralt i Igualada.
Sortida, el dia 16, a les rirae,
el ag
d i6ari ray. , a les 9 de
rnda,
áa deM
l'esta
Toci
vetlla.

• ••
El Crup Excursionista Manta
efectuara denté la següent encané
Ocata, Tea, Sant Mateo, Vall
nes, Montornés i Monto/el/t. S
estació M. S. A., a les 5'45 del
• •
El Grup Excursionista "Dreeen
ti projectada per a decid una ex
a Sant Boi, Santuari de Sant Ra
Sant Climent de Llobregat Be
Castell de l'Aramprunyä, errnin
Brugués i Gavä.
Punt de reunió, Sant Andrea, enacres del tramvia, a tres qtarti de

cinc del irme
• ••
Organitzada per la Secció de
tografia del Centre Excursio
Barceloni, dernä s'efectuarä una
sita a les installacions de la fária
de ciments "Asland", a Montead/
Per poder assistir a remeta:A
visita es indispensable la insu-ip.
ció.
Aquesta enateixa Secció efectari
durant avui i demä una excursi6
la Fobia de Claramunt, Coves
Carme, Serrat de Miralles, Sant
Colonia de Queralt i Igualada.
Sortida: a les 18'14 del dia 1t
per l'estació de Magória.
Per demä, la Secció de Menten':
te organitzada una interessant a
cursi& sota el següent recorregat
Aiguafreda, Coll de la Pedra Dieta
Grau de Castcllä, Cingles de Castc
Ilets i El Rajadell.
Sortida: per l'estació del Nord,1
les sis del mati.

MERCAT DE LLOTJA

A PROFIT DE GASTON
ANDERSON
La funció benéfica a profit del sim-

•

Continuant la mea tasca de divulgar
les excursions i sortides amb skis, la
Secció d'Esports de Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya farä,
demä, diumenge, una nora anada a La
Molina, sortint d'aquesta ciutat anal,
dissabte, a la tarda, per fer nit a Ribes.
Encara que en aquesta excursió no
es duran a terme les curses de deis
parelles mixto i d'habilitat que no
pogueren celebrar-se en els passats esports, serviran com entrenament i
preparad() de l'esrnentades curses, la
data de celebració de les quals s'anunciari oportunament.

RUGBY
ELS PARTITS DE CAMPIONAT
PER A DIUMENGE
Després de la interrupció, deguda als encontres internacionals, demä es reprendran ele
partits do campionat; els assenyalats san els següents:
A l'Hipòdrom, el Cgdf. Aeletic jugarà contra el Cadcl.
Aquest partit es decisiu per a
ambdós, ja que al primer Ii cal
guanyar-lo per tenir els punta
necessaris, per tal de poder
anar a la segona volts del carnplonat, i al segon Ii convé al.
menys empatar-lo pel maleta
rnotiu.
A Sant Bol, l'Espanyol
tea amb l'Ilellinic, el qual voldrà demostrar la seva vàlua
emb l'equip barrat, que mai
ha estat posat davant, i aquest,
per la sera part, posarà el mis
gran estere a vencer.
'Al camp de Sant Andreu tindrà Roe la lluita mes Interessant de la jornada, per la qiialitat deis contrincante; el R. C.
Sant Andreu i el C. N. Barcelona, els dos que es disputaran
el segon Hoz en l'actual Carn-,
pionat.

(categoría Iliare), Sexo Fon, "J.
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Besa con denninat eis la imítele d'abir.
I— Lea Continua!, arribades de regona de panal userda ban malees aquest negoci, ear no hi ha unanimitat
Perratioa
ja que tot fa aumentar Ilur ent.
de preus i el cele afany de vendre les partidas arribades *baila de pesar-lee ale magatzema,
.....Tenen
sestenint-se
;
no
sial
el
tartas
de
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que
bd
sigui
per
Caugment
considerable
sofert pel coro, be per FeFelpen
lerst preu dele elle, hipujit emule guante dies 20 pessetes o nl es Per teme.
motivant l'abundor
Garrofa. — Motte eón Oil velen arribats en el transcure d'auuesta setmana amb aquel fruit,
nant I per consegüent la baba en Ilur preu.
En ele alees Sanea, cap varlao16 notable de mononte
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"MIL .16 Lie prepietat i
tament, a les nou. /rumié a be.
nefici dele dependente peritanenis, portera i aeomodadora i
taquillera d'aquest Gran Teatre.
Primera representació de l'òpera en tres &Otea TrIstany 1 isol•
da. Rastra director. n'ir Weingartner i prenent-hi part els
calebrem artiatemHaffgren.Willar, Schubert, Grueuen. ManeDenla, tarda,
n'arda, Kunh.
Dilluns,
La núvia vanuda.
furnia') TrIstany I Isolda.Dijelle, estrena de l'òpera Rusalka (La Ondina), per la companyia txecosievaea.

Cobra Mercantil

Avui, disnabte, tarde. a lea
cine. Butaques a 1 i a 0'65 peaeetee. La famosa rondalla

Per la Cambra Mercantil eraquesciutat s'ha trames el següent teletrama :
Excellentissini senyor president
el Directori Militar.-Madrid.
Continuant la gestii, iniciada den
implantació del recàrrec pel
gelicient de moneda depreciada i
e.incidint amb la sellicitud nocame elevada a Vocencia per diverentitats representatives del CO.
la Cambra Mercantil de Barziana interesa ericarescudament la
ioluci° adequada del dit problema aranzelari en forma que no leiirni els interessos legítima de la
rdibitria del país, per') donant ma. 's facilitats per a la importació
mercaderies que aquí no es proIndubtablement que la
ransformació del S istema monetari
d'Alemanya facilitarla la resolució
del problema. El saluda afectuosaturnt president, Cabré.
es.

Ita estat tramès el següent tele¿rama:

-ExceHentíssim senyor president
del Dircctori militar-Madrid.
La Cambra Mercantil de Barcelona. que ha vingut Iluitant constantment contra la competencia als cornerdants i els generals perjudicis
derivats deis abusos dels venedors
ambulants, es complau amb la dispesici ,. obligant-los almenys a cotnphr eh deures fiscals, pregant a Vocenefa que persisteixi en la restricci,f
rals abusos. El saluda, el prei i dent, Cabré."

Mercats
Corrent. de 9 a 930.
Preus per pessetes el quarta de
eo quilos.

Gran Teatre del Lkeu

Groc, de 130 a 135 duros.
ercl, de ian a 125.
Preus per carga de 113 quilo.

Current bo, a 23043.
Idern superior, a 234.78.
Llasse fina, á 28260
Idem extra. a 304.34.
Preus per pessetes els tou

Verd primera, de 14782 a 13173.
Groc primera, de z60 . 87 a 165'22.
Idem segona, de 13217 a 13562.
Preus per pessetes els roo quilos.
.`3ense enväs.
OLI DE COCO
Blanc amb mis, a 185.
Cochin, a 223.
Palma. a 190.
Preus per pessetes els roo quilos
OLI DE LLINOSA
Cru, 193.
Cuit, 203.
Sense color, a 275.
l'reus per pebsetes els loo
caixes. 8 pessetes mis per in°
quilos.
OLI DE CACAUET

Avui, disaable. tarda,
les cine, matinée popular:

•

TEATRE VICTORIA

MOSSEN JANOT
Glomes de La Violeta cantara
!alardee compoaieinne. - Dama. e dos quarta de quatre. Ultima (Im La Ventafoos. Preu popular. A dos quaria de nin: Una
vegada era un pastor... de formidable axit. sola comparable
ii l'obtingut per La Ventero"
artaa ¡10 quadros. Titels dele
quadres: t. Perdut al bree. Els
tres consells (Magnific espac(arle de la ßertida del mg ); II.
El rabarlar ploraner; III, L'enginy val mol e que la forra; IV.
Junta da metges: V, El rapte de
l'iligra; VI. La eataatrofe de/
poni; VII. El carden eneantat;
La princesa i el pastor;
IX. Quan el gat miela; X, La
Ti:Tremenda reromp a nar.. Xarelerelees aplaudiments a t'autor i
ala artiatre intarpretadom-Nit,
dues obres de m'ancheta init.
Mies. 1 actea. 5. Butaques a 2
pessetes. La cil lero ebre de Pirandellni El barret do cascavello i la divertidismima camadie en tres artes, cle gran broma. El vldu trist. Tothom a Remea a ristre. - Dilluns.
da Selecta. Estrena fl A la rama_
dia de Pirandello Em caso per
no casar-me. Ea despatxa a
romptaduria.

OoMpanyla de Combinas

LA IIMIORITA DEL PIJAMA

Oli andalús, 40 vagons.
idem país, 21 vagons.
Per mar, rag vagons.

Idercat de Tärrega •
Blats blanca, a 43.
Idem roig força, a 44.
Ordi, a 33.
lf erese, a 3i).
?avena, a 45.
Alfals, a 13.
Re ma per pesaetes els I00 quilos.
Pina del país, et 13 a 13.
l item d'Aragó, ae 3e a 35
Alc ohol, de 310 • 250.
Ifi steles. de 70 a 75.
Ani ssath, de 150 e 350.

Destetes els roo litres.

a la palmes ámame.

panyla.

1

LA 01110A MIL CATO

.4411144.~~0•8444iNar

TEATRE ELDORADO

Gran Teatre Espanyol

Saló Catalunya

Dama, diumenge. a les onza del

SANTPERE - BERGES

mati,

Aval, die s abte, dla 14 arandIús prografila: %Wats Pitó nOm. 744
I (nctuanute); Veseetralmt Ir«.
y preelem (-media arnerlecns per la
e e nt'l ALee Coree: Jo turbó Recale.
1 marren i le la erandloS3 trena-10
7. Interpretada per un conjunt ter' usldabl e del s anime> d'una Mula
; ben prnvelds: ealline., gye§os, ro1
talla, anees. etr.: halt erelzent de g
la mama I ßenlal letrina COT13 - ..
'canee ,laimadge en la PM:a millar A,
/ ertaildi Orlada 14 Occident. a
Plumenge, nit, estrena de Una '.
nuvla 1 10.000 daten, per Rleartt •
Talwadire.
1,5151: En el m'aterida fono de la t
mar, darreres explore-1ms dels f
germans Wiltiarnson.

ELS APATXUA Dr. FRAC

NIt,

441444•4444411444,4,0044404,

ELS APATICED DE FRAC

DON JUAN TENORIO
Densa, dininange, tarda.
EL ALCALDE DE
ZALANIEA
Don Alvaro o la fuerza del sino

IMPORTANT: Despatx de
localitats a comptaduria,
d'ame a una i de quatre a
set.
”re44O44•4•4444144,600 1 44 11

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

Mona!:
EL CAPIAPIA I EL SEPIC

IA marta del canee ó La FontaIne
ruin ee, mir-rnMelramkt't despeeSacie. ell un roer, tr e s artes
un fullee. dividir en doro, guamos.
oruonst de L. Fontanels.

I

Gran Teatre del Bose

I

Denla. diumenge, 17. Tarda.
P. dos quarta de quatre, gran
companya de Pamela. Per
Cafre vegada el primer actor i
director Anselm Fernández.
Mestre director. Amadeu Cristi', Opta, Enriqueta Benito,
Carme Valor, tener Marcei R.
Rosal, bariton Enric de Guam
baix Ventura Herman, representant. Franc-ar Grill. 1, La
earsuala en tres artes El lego
de San Pablo. 2, La sarsuela en
des actea El asombro de Damasco. ProlagoMeta en les dues

i

Caballé

Gran companyia de tarima-

la i opereta, primer actor i
director

Aval, ensillaste. 5 dos quart3 de
eine. M'Una. •xtrantninarta. Preua

Wats. Le Sarsuela de gran exit
en tres sctes

CASO PER NO 011811R-ME

00411 FRANCISQUITA
em p ellas interprete:
Meren Melo, Merre
Miles, Pineda, vallen, ri.rata,

pfla 52115

niment:
POCA PENA
estrena de
LA LEYENDA DEL BESO

p11404444eieolffl000reosesor

ososoosoos•~~~
TEATRE APOLO

Avui, dissabte, tarda, a doe
(parte de cine. sencilla. Bu.
tara amb entrada. 0'15. Entrada general, 0'15. Las
corsariam, p ar Glòria Guamito. Pedrnia, Cosan. A trra
quarta de sia, doble. Bula
ea amb entrada, 0'90. Ge.
naral. 030. La revista d'Oxit
del enristre Minio, Nuevo
Mundo. Nit. a dos guatea de
1, 71 repreaentaeid
deu.
ereirent, El dictador,
per Llulsa Vela, liana Ea.
barro i Artaill. 2, La beatas
sarsuela La gatita Manea.
Protagonista: Otéela Qua.
män. Diumenge. tarda 1
nit. Ultimes funciona d'aqu'eta temporada: La gata.
te Van« 1 «I dietodeP.

Al ?leal Pälte'

1 LOS GÁVILINtS

dans

11111C A NE

RANURA
LA LEYENDA DEL BESO
Nit: Poca pena i La leyenda
del beso

Pitareis. Navarro, ele.
Nit, a les deu. Remalle programa.
L'abra del ella. «m ama representarle de la oarmur13 en ares artes,
ne lesas Rant,
nolsIca del mesh., fi:W.1pm

NE Mil El BO

sareuela en dos actea. die
Paso i Renyo. música deis
mestres Soutnllo i Ver/. Niquissima presentaoló: esplandld decorat i vestuari.
-Diumenge, tarda, funció
especial. cartel' musical:

seesoefflo+soossoesessose

ixnu-vn, bé

Co llseu de varietat,

Magnifica filma i les grans
estrelles de varletats.
Avui, dissabte, tarda, a des
Ip quarts de eine. Nli. a lea
1 deu. Prejecció d'interes‘' santa i notables pellicales. Exit del notable manipuladre Tito Oliway's.
l Sucet4 de la forteesa dan1 earinn Rentista Maree. rl,
/ cuvatij ouiate 1 famoeos equilibrietea en escales lliures,
I Lee 4 ~as.
L'as deis exeantricai

.1

RAMPEN

I La peputgriesima artista,
(dol del ptIblle,
PILAN ALOE»

Nou repertori de la seva
ereael&-Magnif i ra preven.
unid. - Demä, diumenge, 1
rada die, Pilar Alonso I

Rampe'. - IMPORTANT:
Queda ebert el despatz de
loesülatia. dilo& ¡de As').

tcptiepea,

Blanc

Preus: L l ot g es, 7'50 peesetes:
aillons pat1, 4; circulara, n'a();
entrada general. segon pie. 0'40.
El timbre a carren del públic.

FS.PORT‘z -

-

I

OxItm:

La

fortuna

t t'i episod.s: El

Una pelliouia dificil.

Denla dlu rn e na e , aP5505 matinal d'II
a t. La fortuna fintótic., TIl t
Fatty nos ele, del
rroarama

Cinema Princesa
Tetaron 1371 A.
Avui, dissabte, programa extraordinari: Lea dues adanes,
projectant-se la segona i última jornada d'aquest grandió5
film. interpretat per lea dtlea
germanas Lillian i Dorothy

Gleb; L'ala del terror, internssantIssim film dramalic. interpreta': pel &labre Houdini. ProAjuria; Situaolti difloil,
grandiosa comedia dramàtica,
ereaeid de la g ima/dita artista
Viola llana: Anima basca, interessant drama; Eta dos orfes,
gran broma. -- Dernit, nit, eS..
trena de La Cinquena AvInguda, per Luce Deraine. -- DiHuna. toi estrenes, catre Mis,
La presonera, L'últim somni,
PI',. Fi-lace:1ra Bertini.
Inca de gran idzit. Präxitnament,
Violeteo imperials, per Raquel

Aval, dleßabte, ult, a doS qUarla
de des, «desea! tuneló: estrena en
adnest teatro del grandlds melodra.
me PM sis acres,
RAMA raignorrt

e

LA LOCA Dl UM ALOCO
ntume nae. a des Quarts
/alza
del Dual, gran 5om 1 6 lo 901111.
'Urde a 1111:
VARIA 114140T11
011055 V10201. • • ••fia es Miguel

Gran Teatre del Bese
Aval, tener
RAU. DI 111180ARE•
Diasebte, 1 de mare, tarda.
tiran certamen Infantil de veed
Gte. Premia per a tata ala nena
neftell.

Camp Unió
Per entrados i localitats al
el
dia
del partit.
camp de jec

---

DIVERSOS --

Ronda de Sant Antoni, 62 1 64,
Tigre, 27
Avui, dissabte. a dos quarts
d'onre de la nif, tercer ball extraerdinari de mascares; presente a lotes les mascares, eine
premis a loA mes

lesoot-fri.40.4-,1444v-e-re+4+4+4

Can CUILERETES
7.14(nn 230 1

Quintana, 5

CASAMENTS
SATEIGS

OINARS DI CASA
+0444+0444-4444444‘44,»Zeo
1111111•111BEW13111111PEIffilll
•111131Z211112151•Zzialialleililleu

EL DOLOR
DE REUMA
RONYONS
NEURALGIA
LUXACIO

ULMARIOL

COLISFUNO
TELEFON 3536 A.

El millor cala
El millor programa

pomada per a fa extern. Dipòsits Fatmxcla Passeig
de Sant loa n. 57; Scgaiä, VI.
dita Ahitta, Saus. Dr. Andreu.
PREPARAT EN ELS
LARCRATORIS MORATO

PALAUTORDERA

Avui. dissabte, NOVETATS

UNIVERSAL, núm. 79; EL.
PODER D'UNA MENTIDA,
par Juno Elvidge, l'alt del
dia. GENT BE, PROGRAa1.1
• EliTA, «RIMO JUTGIV,
'l CbIlliCkl. ---. Ditittieenge. es4 trena en la ee.ssiri de le3 sis
, tarda, OHIQUILIN ARTISTA DE OIRo, obra dr gran
sentiment i humorismo, interpretaciú admirable del
patufet Coogan.
AVIS: Es despatxen bu.
taquea numeradas per la
essió ESPEC t..11. del dinmenge, tarda,
ri
ellre44444~4b114+edMleelle...

710j44.

11044441444•11

U. E. DE SANS-ESPANYOL

-4144444444~44044.94444414:

A:11:111.‘, pev Douglas Mc.
Loan i DOR:8 MAY i COM

ROJAS-CAPAR°

Camp Sabadell

i raras, es calma a lacte amb
una frica de

I

Teatre Cómic

SABADELL-BARCELONA

M us-Ile a'

Gorge. - NI*, terrera representacid de Loa Oaallanes.-Es deepatza
5 COCtle tadUrti amti tres otea d'imtIcInac:o-TO nrnti, 2931 A.

companyls drainhilea

Diumenge, dia 17, a lea 3'15
d e la tarda:

monto,' de la daittaiat Amor do

00 ali 010brprete

:244.441444444.644+0+144Un.

FUTBOL.
Campionat de Catalunya

Venus Sport - Palace Ball

perdició, 1 Jornada: La premiara;

I Hijuele. culpase. Beird e.. liará
n e
Gorra venera. vous», aspi, ha
, zata, etr. Coolunt s e na, risa). E«
' tunee/ ore,. u:3r2i, en deturdt
ves , uart. L'autor de la parUntra,
rn^rtr, i:Ite: reo. r1 . 111r3 l'GrqUes
tr,....._plumene, tarda: 1. La «arte
leen , repreaa). l r earte cómica d
"altem. II. Dona granoisouita, CIIII.
(3111 prr primera vrascla en ala les.
tni el calcula tenor Candi Vendrell
I laterpretant el pap-r de “Dent
Natas" l' e minent mima pi"

4444444444.14~444~
ELDORADO

AvW, desabre,

TEATRE NOU

n40044.6n11444.114.04.41444414+

1T

Walkyria

-1.4444444411044.444•444e •

Dilluns, 18, estrena de la co
madia de Pirandello
EM

Monumental • Pedró

brean' orquestra del Sindicat
Musical dei Catalttnya. Preus
arnnamice.

Gran cornpanyia de sarsuela.
Direcció escinica, Leopold Gil.
Primera actora i directora, Ferraa Vallejo i Carlea Beraza.
Mestres directora i concertadora, Julia Vivas i Laurel

aval , dissabte, taró l ten, grans
programe!. Clne eroal in dlvertidas retrates Pamplinas Iltep
de 're'. I Un ice, aseldentat; el formas flitn L'Illtml semi°, per la Derle: 1s aran cornedla LI Clnquena
Re/loanda, per Lurille Doeatnn. 1
prim -r 'libre d. )interessant Illtm
TAO.

.4444444444seeesoemseser
444444+~~14+11444444,

obres, Armaba Fernändez. Nnm_

Vallada Selecta

l'ONFE0 GRACIENC
Obres deis master, Morera, Sancho Marraeo, Pérez, Moya, Sam.
per, Freixaa, Fuiti, Mea i Serraran!, CUMPHP3 RiISCS. - Estrena
de Les campanea de Talló i
El restio villano" del mestre

64441+444n4444444444+40444-4

Dlvendres, Se. nit. estrena senas•

Avui. disealste, tarda, a
trae mima, de cine. Nit. a
lea den. El drama tantas(1 , set *atea. .n
Josep Zorrilla,

Segon oonoert popular per

1 lelo Rasas

Renta. diurnme, ttrel, a les 4:
PER TRES PESSZTES

4444144444.

NO,

dIssabte;i taAdas,

Amichatle,
ILS APATXES Di FRAC
(Adaptart3 de'S anal% de la gent
de VIel de Puig...)

LA BIAS DE LAS PERLAS

Companyia oficial del
Teatro Espanyol, de Madrid
Primer actor:
RICARD CALVO
Primera actriu:
EMPAR MARTI
Un altre primer actor:
EMILI PORTES

>larca *estrada

fe'.

mmeeeeeemeee•••n•••••••

Avui, tarda: La aorta de Faraón, La fiesta de San AB1611 i Molinos do viento. Nit,
esdeveniment: La rubia del
Far West; estrena del sainet en des actea, de Calero
i Menterde,

Teatre Barcelona

de

'A444.44M44.4144444~~4

Notables •ut«, Tornó

/

way, No m'obildis, El devorador

--CINEMES -- •• CONCERTS

Entrada I bufara UN• pesseta.
ES LLOOA UN PU
El diverlt vodevil en tres ¡eles,
re DIO QUE ET va PER L'ULLET...
?lit, • les den.
MALA LLUNA:
erren 3 en liquen teatre de la
armella esehnlre an la vida talant,
en tres artes. dIvidlts CO lis QUedren t al Interntell pellleula per

amb un aupar)) repartiment,
i Los cadetes de la reina.Diumenge, tarda i nit, grana
funciona, prenent.hi part
teta la eompanyia i representant-se La niña de las
perlas

Aval, Lluita de lowilia• 'be
00111, Central, El osó do Bread.

Nit, a les den, popular:

Riva

quilos.

A rribades de la present setmana
r er l'estació del Morrot:

Protagonistas, Guadalupe, Alentara i Pepeta Valoro, seeundat
admirablement per Iota la com-

•

TEATRE TIVOLI
/

Teatres Triomt 1 Marisa
i Cinema Nou •

LA MANE

Teatre Cata», Romea

TOURNEE

actas, de Santiagb llossinyol,

posati en escena amb tota prov
plata la gran obra en quatre

GRAN CINEMA DE MODA

Ar44/44141444Hgeom44.414444**

En el iteran •ntreacte el Cor

Mul, 1 Tac, La Campea,
AvInpula, L'slIttm »mal, PM*.
punes llop da mar, Una ellebau.
xa sooldentada.

din qua/ ts

Nil, fenlical de l'Entitat Coral

La Violeta de Clavó, a profit
de l'Escalla cla Miasica que arista
gratuitament:

lizethier

Gran companyin de satine- I
les, operetas 1 revistes

LA VENTAFOCS

Companyla Giben

Corrent, a 2/o.
R efinat, a 215.

Preas per

BALL ROSA
Per al 'Lijen, Grao, a la tarda:
Oran oertamen Infantil do vas.
Uta
i a la nit , el renomenat 1 uxó;
Oren ball IPard si Travesti
Localitate: Carrer Torran, 53

Telefon 3500 A

Avut. dissabte. tarda, no hi
/1;1
Nit. gran esdeve-

OLI DE PINYOLA

tos

TEATRE POLIORAMA

Ramon Peña

OLI D'OLIVA

Preus per pessetes els

Maigefflia
Dtstingits baila de mitscares.
Pego* de la sarta per a artli,
dissabte. 16 de febrer.

Teatre Català Romea

Frederic

OLIS DE PINVOLA

Ilee444444)440041444444~

Testre Novetäte

Cantan!

Mercat
OLIS D'OLIVES
Fruitat extra, de na a 13.5u.
la Fi. de 9'50 a Hl

6

..TEA.T

ta Cambra de Comen i Navegadiquesta ciutat ha tramis al
president del Directeti miel següent telegrama:
.1a Cambra de Comen i Naveció de Barcelona. davant del greu
judici que ocasiona a l'econom i a
tractat de amere autb França i
ti mal irreparable que podria oca¡loar la seva continua ció , paralitpie indústries i aguditzant el pro¿e l'atur forcils, ha d'insistir
sin interès en la necessitat de
saya
denüncia immediata, per
la
eirir-ho la defensa de vitela hitede la producció industrial i
agricala. L'interès de conjunt de
trono tnia nacional requereix l'enontada dentina cont punt de part;ila iinli,pensable per a la negociad:, d'u n nou tractat a base de redlicita r beneficiosa per a teta dos
pa.150S i tense detriment dels interinas comercials, condicione que el
vigent tractat no omple. El saluda
d entanient, Joaquim Cabot, • presiitnt."

'Auditórittat,'A•itdriei.:,10
Companyin Estudi Citen
Gran esdeveniment ardiste:
per al 17 de febrer de 1954,,s
dos quinta de cine tarda. Ell

-

CLÍNICA
VIES URINÄRIES
de . 1 Doctor Olmiae.
Iteruhl.1 Pla
1011u. t. letra
Fan)
tea. iil5ltUt I

Veneri,

sífilis, impotència
FHpfr)nI3 traetamen t i per
al guarl:uent rapld Ile lea
MALALTIZi SECRE 1 Ch

Matriu,
bufeta, próstata
comuna: do 9 a 12 1 3 ß
Ernnlanlea Per
elnplrate 1 Cure.

KURSAA

g

L

TEMPLE DE LA •

metatiamatearia
ORQUESTRIS• MAR 1 . 1 sato DI RIMO Da FAMILIC4 Disrutowas •
•
▪ •Inu, &subt•, insuperable programa: 184a gillobaura aublanta4a, da MO1111 •
- broa*: gran axil da la enmiela de la (Metro) Anima emir (exeDolvs)
Mit 44/4411ai
nagiggral interprenarin per 14 tomen &Mala ese, sentare,:VAlleibie
creadas .;
prime mece resellada.).
emadrama,
4o re/saetearan
•a par
?mama arCpm Vieler SpnitrOM; Actuallbsto Itaumant, 1 ta invertida tinta ••
•
Meñique
41555q51, adoriMor go Cuan, de ‚talles Ilerlid05.
ele tia • volt, doma, dlutaenre, ia »Me momo U
p0T4,-Avut,
er aseo 5 una, ni emparraran norme. numere«, rer a la besen enurial
Os lea als de la tarea ge Murnenge.
•
vlaant, grannIM eadeventMeat: dues anemia eatrame. L'esa mes
▪ DUluni
da lima" Mil Inearprolal aftelO111a . no l'uy: Anlamils...
gran es halls
out MIMO »~naLL 840» gas MOInglAIDO sea Mur luan . mama •
ma.
I, la
iiromuc
de cenmee
ismriti
•

SALO
""'"-̀

ami

• •

"al • • •18 • • • •=========a

tiseenuisistaiss

SEUM

Diumenge a la tarda, estrena en la sudó

ARTISTA
DE
Cm
ciiißliniN
• ,
ESPEeIAL

•

4

e

,

•

u

•

II

La millor pel e lícula del petit JACKIE COOGAN
.

•
•

.
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BOMBES

Bronquitis, catarros, asma y demás
enfermedades bronquiales

Llet condensada

RAMÓN PUIGJANER
Menéndez Pelayo, 70

Amb la bomba PUIGJANER l'electromotor no sofreix el gradinceinvenient
d'estar collocat t'iris del pou. Amb la bomba PUIGJANER l'aigua no falta
mai. La bomba PUIGJANER es Púnica que es garanteix per quatre anys.

SE CURAR

MES

radicalmente
con las
girmaimamorammemmummeems
I,
e

I RODRIGUEZ 1 FERRER 1•

Un tubo

CAMISERS

•
•a

a

i

a o

18 1

E Es ven a toles les hrmacies de Latallinya l Valencia l Maga 'Balear&
rog ennnnanannnannannunno t annniaesnwrainnannu iannnanno..

Ése Classificals

0%3334113331333 I al 9 I/ II 3
ea

CALÇAT
•

ra

18 8111P111111181887

a 0'50 pessetes les deu primeres paraules 1 a 0'10 per
:: cada una d'excés

higfenicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- ri
•
cal!, tall angles, doble plantilla de cuiro

DEMANDES DE TREBALL

14' i 15'

•
▪

Pies.

50
50
parn
TIPue de luxe k preus baratissims. Espardenyes amb
fa de goma, des de rso pessetes cepa.

▪

(Allana narre? Dormitori Sant Francesa).

a

!

a
a

•is

g

U

a
•

Mutges mitjons irrompibles

a
a
a

so vp

912:
en

810 Mont-816. 18. Telettle dIti

Iklailobeata DAIMAU OLIVIDES, 11. A

1:0

VIES
URINARIES.
a Pepotenela.
pus

A.

455. PrOlis -

*MIAU do aanfr. orla' I
O. P011ellnIci

/Sonda universas:,

F ronten.) al memo tiempo fortalecen
el costado y din energia.

rà la Junta de greuges el dia
22 del torreta a 15 hores i 20
ininuts, al local de l'Ateneu
Obrer, plaça de Sanies Creus. 8,
" ri estä de manifest el repartimen del dit greini, de les 8 eé.1
mati a les 8 de la nit.— El Sin•lie, Jame Casas.

Píldora Brandreth 1Ftind.mn 17524

QUINTES
es reeelt tot a recite
Pelai, número 12, pral., 1.,
............•
I
•

ilLOILLS Di 00IaA
Orases de Set« cienes en metal» I Motes. RoPldees en ele tal•
Merma. Corta Catalanes. 615 (solee Irneh 1 LIdria), Tel. 718 8. P.

OMISER i A - CORBATERIA GENERES OE D LIN I MURRIA
- 24-2p f. F.

Quevlures d'Horta, fa avinent
als seus agremiats que celebra-

Monmetatt

1111111112111.111111101••11111•1111111r

)2Nd t

1 4_a

NEGOCI EXCEPCIONAL
Es ven, per motius de salut,
l'HOTEL RESTAURANT. Es donaran tota mena d'Informes.
Preu dos oents mil frenos. Abetenir-e. d'intermediaria. Leerles, Paul Pagés, 15, Avenue

Gara—PIERPIONAN.
taz•z••••naannwaar

al local de l'Ateneu Obrer. rtsea de Santes Creus. A, on
de manifest e repartitnent del d:'
grerni, de les 8 del mati a lede la nit. — El %die, Jeep
Isern.

de ma-

Dotare, en el Catado.
Los Emptosoo. Alkock lo. alinea

PASSAPORTS

MAS i ROCA
POWIA if,j.)6.%•.)

està

telebrarä la Junta de greuges el

pospffliado, me, Seise le Odmin, Ommaseissumba. tetlepostIon,
0511111
1.115 BOTICAZ Da momo E,TE.
pipassa no espalle-4. MACH a ca.. Clarustens.

CEDtJt..ES

HIPOTEQ uE c

CASA RERE
• maquina. anulare. tos
COPIES *melena
(MI frasees I «-

seus agremials que g•elebrara
Junta de greuges el dia 22 del

dia 22 del corrent a 15 horro,
i 10 minuts, al local de l'Ateneu Obrer. plaça de Santes

Cuando manolo una adora

L
els millón
4444 mas eennämles
le nvInt orastons a besa pmo. WIladomil,
IPS, terint Granvia.

rransItaele papiU. da. Berna de Contrarmriel, Si A. Palmee de la Pite, e,
eulresol. Teteton 1484 A.

La Sindicatura del Oremi d'Abaceries d'Horta, fa avinent als

El Medicamento Mas
Maravilloso Del Mundo
Pans Uso Erlerno.

Emplasto Allane es el primitivo y legitimo. Este Emplasto
es et remedio universal y se vende en todas las Boticas del
mundo e.viliado. Aplicadlo donde quiera que se sienta dolor.

enema tus.
sionitsicon, matera
innei Poi salema/tal .

bienes). 6. . DEPILATORI (odie t Ino(ert1K) 6. Pasos (mola
edhererda): 2'50 - CREMA (todo les arrugues) . 25o,. AIGUA
011417PRiCA (en compendio derveocento) 3.43ATHOL NONTRY
lada releserels per als bonos de pese) 3'30 - SAMOA/ Acomode* al bey-Mtum per • regenerar el cebe») . 350
Enpiala anasset.

'

La Sindicatura del Gremi de

Vil!, eleogratlee. ere Fabricada. (te mares
»Mutes —Po compren sellas visitar

DR. M. NADAL
„1,1n22.Cre.n

I

Creus, 8, on esta de manifest
el repartiment del ilit gremi. de
les 8 del matt a les 8 de la nit.
— El Sinilic, Jaume Casas.

La rasa raet
TAPISSOS Malato.
Important d'Esfumes
Esp riente en tintases rellglet • os. EilltO•
flete ',transiten' de (medros a Poli, gnu

PRODUCTES HORLINE
AIGUA d'HORUNE (Untura preeressIve per ele cabello

1 ;¡

La Sindicatura del Gremi da
?Sesees de Cases d'Horta, fa
avinent als seus agremiats que

ao,

DIVERSES

1111

gremi, de les 8 del mati a les 8
de la nit. — El Sindic, Paül.
Itellsolä.

FARMACIA

Es POLVOS dliORLINE fan una cara formosa
avdlutada, 1 ton devenir la pell fina i agradable,
canta d'un Iba Els POLVOS d'HORLINE son d
millo, secret de formosor i joventut.

pio de la edad.
Veme., 5 ptas. transe: legal& Rambla de
Flores. saz Puerta deart. Princesa. 1 y principales
farmacias de Espada, Portugal y Motrieis.

Marca Agulla.

situada a oloona, rs
sed en remdictan g lenmutorables I preu banstssim. Bao, A
n.rooionn.
sg., nra.. de
I a J. A Il elsemaz IXIs Teresa Pillarte,
min. de Coromlms.

BILLARS

Indicadas especialmente alas azotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
aires), y para conservar basto la extrema vera,
sin violentar el organismo. el rigor sexual, pro-

nifest el repartiment del dit

de dos Veo«. rentrles I aseo/en/PM, ex ven a Badalona. Preu
baralltelM. Ra e , B a g ual, 17.

HORLINE

Grageas potenciales del Dr. Soivn%

Santes Creus, 8. on

CASA

d'

4-

•a

(Fundada en de).

VENDES

POLVOS

PAMISC 01 1,1016$71116. 14 ISARCIECIIA

•
U
•
a
a

licock

(Vitela e'ofcls
re per

PROFESSOR donar Illenns a do•
MicIII. Eserlure a LA PUBLICITAT, 268.

MAGNETOS

radicalmente con las

mi
a
a
1
a

Emplastos

peseetes s etmemeb. Enristre. Cs.
Arage,
»,tit:nels,.

Construerm
• Mentido peca,
Cante Illay. ntlmere 61.

polationes nocturnas, espermatorrea (perdidas seminales), caneando mental, perdida de
memoria, dolor de cabeza, eirtigos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las majares y todas las manifestaciones de
la Yearastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y

eorrent a 15 hores, al local
de l'Ateneu Obrer. plaça de

331403811

®111111111111111111111113111131111111111,
Em serveixo
sempre
d'els

IMPOTENCIA

(DEBILIDAD -EXUA L)
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27,2,;,•,,Tajttr:

NECESSITO

36-38

Tetaron. 5027 A.

Escrtute: LA PUBLICITAT, J. M. P.

• Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (final da (t.t; Raill1;) 13
1011111311133113

U

r de vint-I-Ms anys, amb cene!.
jov
Ex xements amplia de eemPtablMar I bones referencles, deSltja can.

so-

• VENDES AL DETALL
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Balla Pr!';',n

' 1 1,111'

La Sindicatura del Gremi de
Cae, a W20 penates tasca,
d'Horta, fa avinent als seus
sgremiats que celebrarlo la Junta de greuges el din, 22 del corrent a 15 hores i 30 minute. al
local dr l'Ateneu Obrer, piara
de Santes Creus. 8, on està de
manifest el repartiment del dit
gremi de les 8 del nonti a les ti
dP la nit. -- El Sindie, Bartonieu Cerdä ,
La Sindicatura del Oremi de
Ferrera d'Horta, fa avinent als
setos agremiats que celebrarä la
Junta de greuges el dia 22 del
corrent a 15 hores i 40 minuta,

La Sindicatura del Oreml de
Taverners d'Horta. fa avinm:
als seus agremiats que celebr2rä la Junta ile greug p s p l •lia 2-'
del corrent a 15 ho y es i 50 tic.
nuts, al local (IP t'Aten,1
Obrer, plaça do Saldes Cree - ,
8, un estä de manifest el renal•timent del dit gremi, de te,

del metí a les 8 de la nit, —
Síndic, Antoni Pons,

La Sindicatura del Gremi do
Fusters d'Horta, ta avinent a:
seus agremiats que celebrart
la Junta i.io greuges el dia 22 d-;
corren' a 16 llores, al local de

l'Ateneu Obrer. nieva de Sanies
Creus, 8, on està de manifest
repartiment del dit gremi, de les

8 del mati a les 8 de la nit . —
El %die, Jaume Vida].
La Sindioatura del Oremi de
Carbonero d'Horta, fa aviven'
als seus agremiats que celebrlrä la Junta de greuges el dia 2!

Obr.".
dn ut
el se,narirelonct aal (Be Ih'Ao treens e iu 111
plaça do Santes Creus, 8, on
tä de manifest el repartiment
del dit gremi, de los 8 del niat
a les 8 de la nit. — El Sfrelic,
Ltiicìà Barneda.

La Sindicatura del Oreml
Cambutera d'Horta. fa avincfil
als sellA agrentiats que celebr o

el -rälaJuntdegs
22 del corrent a 15 hores i 21

minuts, al local de l'Atetes]
Obrer, plaça de Santes Creuic
on estio, de manifest el repartiment del dit gremi, de les O (Pi
mati a les 8 de la nit. —
Sindie, Eugeni Borräs.

Preus rebaixats a totes les Seccions
CONF ECCIO I

MIDA

ESPECIALITAT

CAMISES BLNRQUEz, assortides 1 classe torta, a.
COLORS. amb jocs de colla i pnays a.

•
•

El

T'50 pies. Tres 22 pessetes
„
.414
815

