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Gràcies cordials han

d'ésser donades pele Catalana als artistxeCS que han dut a Barcelona l'ombra gloriosa de SmeEl gran músic de la Bohemia renaixent només hacia fet,
les seves obres, breessimes estades a la ciutat nostra, esràpides d'home enfeinat. Ara Smetana, amb "La inicia
", ha vingut amb solemnitat entre nosaI  as. La merareje seva música, fragant ram de flors populars, ha reflui-

d Liceu.
1 aquesta ombra egregia que ens ha visitat ha estès davant
el vast panorama de la lluita nacional del poble txec. Smeo fou solament un músic eminentIssim. Això ja seria molt.
ell fou mes. Fou un dels desvetlladors de l'ànima txeca que
aquedat colgada sota la triple dominació politice, ecomemicultural de 'l'Austria.
Quan un poble, després d'haver passat per la catalepsia de
snacionalització, torna a la vida conscient i activa, totes
zanifestacions de la seva personalitat adquireixen una virtut
vellosa. Una Nació només pot morir per l'oblit d'ella mateiper l'oblid d'aquelles coses que li donen la personalitat ori1 distinta. I en venir l'hora de la resurrecció, tot elle, que
ordar la personalitat perduda, la pbrta al propi retrobaVells mots de l'idioma conservats per la pagesia,
s conservats a les Biblioteques, papers esgrogueïts con.
tu als arxius, danses i cançons conservades pel poble, paiconservats per la terra permanent: tot això per una virrememorativa i reconstructiva. Tal és el cas de Bohemia.
Frau havem sentit explicar el cas del qui ha perdut la mela raó o la consciencia de si mateix, i retorna a la vida
-1 de l'esperit en escoltar la veu d'una persona estimada o
e d'un cant, en veure la casa pairal o el lloc del camp
Mu escena d'esdeveniments familias. Un fenomen anäleg
eis amb les nacions caigudes. Abans que hi flamegi la proda política i hi esclati l'ac c ió heroica, els poetes, els litesis músics, l'han treta del son secular.
I un pic la Nació ha ressucitat totes les veus de la terra, de
bria, de l'esperit i del treball, diuen el mateix mot. Mot
surt de per tot, stíbtil perquè es una idea, citlid, perquè
entiment, clar perquè es una esperança.
Des d'aquell moment no hi ha silenci possible. L'exemple
Bohérnia ho demostra. El mot sagrat entra per les portes
a que siguin tancades, forada . parets i embans i trespols,
per les teulades i les fumeres si hom l'envesteix, s'esmuny
les places i els carrers. Encara que ningú digui el mot, tothom
nt. El sent entre les melodies i les simfonies ; entre les cores populars, els poemes alts i els sonets breus ; entre els
mine i els mobles vells; entre les eines dels artistes i dels
rs.Heu's ací el que ens ha explicat aquests dies, en els entrees de "La núvia venuda", l'ombra de Smetana. Ens ha donat
a música i bon confort.

II de dietari 1
UNA LLUITA SENSE FI
han de Iluitar els pobres coas i els pobres industrials ner
litencit5 del públic! No diré
z%rribin a ter pena, perquè veig
i altres trebalkn de gust. Perö
rabie que la recerca de l'anunci
eficaç arriba sovint a no deilos dormir.
en:es que l'anunci primitiu va
sorollós. Des de dalt don banc
na culira, o a peu pla si no hi
al:re remei, el petit industrial a
comerciant cantava les excelde la seva mercaderia. Horn
encara moltes retniniscencics d'asi:tlitr.a. Prrò evidentment
iram.: en decadencia. A les grans
Tomes gosen a emprar-lo els
s i els arrenca-queixals. I es
es ie gratis ciutats hi ha tan soConcebiu que de cada botiga de
tela sortis una veu cridanera
t t:s vianants a comprar colls i
.. pastes per a sopa, tortells, miaparells ortopedics, licors, has2.1me5 , gèncres de punt, t, a mè s.
que de cada teatre o cinema
ma altra veu dient: "Vagin
. vagin entrant! l millor"
ana pels millors artistes..."
inconcebible. El guirigai que
rien totes aquestes veus sumat
tepidació dels vehiees, a la cridel venedors de diaris i a la
Sa dels pardals potser propael mal-de-cap, però no fóra una
pr opaganda comercial.
tendencia universal va cap l'aePectade. Durant unes quandècades l'hoine ha maldat per ob¡ figures capaces de retefatenció del públic. De cop i volha entra; en joc l'anunci lluminós.
h divina! Els que l'han dut a
lerfecció present—la resplendor vera Late de determinats vapor.;
re spirat potser creient que haa r ribat a la meta... !Husos! Ni
ningú aconseguiran cap jovend'ef icacia indefinida. Durant un
dot els ulls del ciutadà, sorpre-'
eneuriosits, cuitaran a llegir les
s replendents. Pes!) despris vin'ada Ptaciú: l'home que va a la
Potser veura el retal, pece no el
j a no el miran.
a inventar una altra cosa bus
berr enérgica, ben insospitada,
rtceqUerir els senths del públic
t inclinan a la distracci
ó. 1
ent esbravada la novetat d'aquest

Ilummosos i d'acontentar-se dels
ventats fins ara. Ni hauria qui en
protestaria, pese) els nostres ulls i els
dels nostres descendents en sortirien
beneficiats,

Darles Soldevila
Per al Dr. B. -- La pena o /a g/6ria dhavcr usat literitriameut la locució popular "l'ase en fum". no em

pertany. Tinc la seguretat d'haver-la
llegida tcmps ha co alguna escrit d'En
Josep Carnee.

He interrogar diversos ansia entesos'
en matiIria filológica i ignoren la procedéocia d'aquesta expressió i adhue
si es o no correcta la grafia que he
emprat per transcriure-la. Analitzada
en ella mateixa no conté, a jui meu,
cap cosa que la faci rebutiab/e en un
f rngment que volia é3ser directe i
sens: arribar al pitarrisme.
Agraeixo de tota manera e l blasme
del Dr. B., tan curosament embolicat
d'elogis. Tots plegats treballem en la
recreació d'un idioma literari. El ¡iterar, tot sol, moltes vegades va a les
palpentes; el literat que topa amb un
públic sensible i intelligent compta amb
una brúixola.
D'altra banda, cal no infundan -se
massa amb la significació originaria
de les transes. N'hi ha moltes que
ara passen sense escarafall per les
bogues innocents i que tal vegada en
l'Edat Mitjana tenien un sentit es-

garrifós.

Converses tilo1Ógiqu es
Un altre exemple dels efectes deplorables de fer correspondre exactament un mot catalä a cada mot espanyol:
Autb arranjument a la Ilei..., traduint Co* arreglo a la ley...
Certament, el mot eatalä que, en general, correspon a arreglo is arran-

jament; perol) això no vol dir, naturalment, que cada regada que Cobea,
usat en espanyol el mot arreglo, el
paguen traduir per arrarsjamenr.
No creiem que a ningú, cimaniament, se li ocorregués d'expressar
la idea que enclouen els mota ron
arreglo a mitjançant la /acució saga
OMIIIVOIPIela O. Però un individu poaat a traduir a corre-cuita de fes"carne un altre. I després puyo!, si li dies que a arreglo cor1 un altre, i i 8141.respon arranjansent, acuatizad a emii
184 quan 1 com acabarà aquesta prar aquest mot cada cap que en un
aoja?
original asPanYol boira T191P, verarain em semilla que Mea
dette fatalment la locuelersais arreglo •
eenvocar una assemblea
leer la Maree mab germujamew a. I
comerciante 1 isidesetride
eixA tele en anees calrei ea teto eld
de renunciar a Eme esses cesos selle" e'reelberIa me Ne.-
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kAscur UN PILL

D'EN CARRASCO.
La distineide ~Un del ~va bespalpa alude En Afanad Carreteo i
Fonueseso—fse, roes sabes el nostres lector:. continua recibe .1 peina de
Burgos—ha infantas felicusene en no&
No cal dir com comparan ama joia i
an dolor tan inri:moteo agerneattsts.
PER UN EXERCIT FORT
I GLORIOS.
Mallen de lo crònica de "Somnia...
ror" a Las Noticias:
'El general Vallespinosa, que es e
dictador que inferma a los noticieros

de los trabajos del Directorio. decia
ayer: "Estamos estudiando una nueva ley de reemplazo que sea eficaz mi
sus preceptos y radical en sus mandatos. Si nos limitäsemos a copiar
leyes extranjeras el empef o seria ficil: pero nuestra ambición estriba en
hacer una ley genuinamente espaiela.
que dé vida y nutrición a un Ejército
fuerte y glorioso, capaz, en todo momento, de reproducir las grandes epopeyas de la patria.
"Los periodistas, entusiasmados con

esta idea, trasladaron a las cuartillas
esta gran aspiración del Gobierno militar."
DIUEN DE LA BISBAL
El corresponsal que té a La Bisbal
El Girones escriu en el dar-rey
ro d'aquest periòdic:
"Es ben rar el que pasea a la nos-

tra ciutat. Mentres en altres poblacions de la comarca es penes publicar prospectes i canalla redactats en
català. a La Bisbal s'han de redactar
en espanyol.
"No sabem encara per que la nostra
ciutat ha d'ésser en aquest concepte
una excepció."
LA CAUSA PEL PLEBISCIT
DEL C. A. DE D., SOBRES-

SEIDA.
El espité general comunica a ¡ 'alcalde de Girona. "yo. Albert Quintana,
durad wie Visita que aqwest Ii fdw, que
les causes seguides contra ex-regidors
per /mur votar la proposició iniciado
mi Centre Autonomista de Dependents
km; queda sobreueides, i ann si encara no s'ha comunicas als inkressak
is a eansa de la malta feina que tosen
els jutges de la Capitania.
ESPANYA, EXCEPCIO
EL MON.
Amb amen atol el jesuita P. Restrepo publica a El Debate un article
partem "del monopoli de l'Estat en
l'ensenyança":
N'e,treient aquests parágrafs:
"Lo que si serä para más de un lector una sorpresa es el hecho de que
hoy die Espita es la única nación culta
de Europa donde se encuentra el monopolio del Estado. Ni en Inglaterra,
ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Suiza, ni en Holanda, ni
en Bélgica, ni en Dinamarca, ni en
Suecia, ni, pasando a América, en los
Estados Unidos, ni en el Canadà...; en
fin, en ninguno de los paises que tienen fama de cultos se impide a los
ciudadanos competentes y a las Congregaciones religiosas dar enseftanza en
la forma que les parezca mis conveniente. En ninguno de estos paises se
obliga a los alumnos de los colegios
particulares a hacerse examinar por la
profesores de la ensellanza oficial. Er,
ninguno de estos países tienen que matrictflarse los alumnos de los colegios
particulares en los institutos oficiales.
En ninguno de estos paises ejerce el
Instituto oficial inspección ninguna 30,
bre los colegios particulares. En ninguno de estos paises estän los colegios

particulares a seguir los textos o loa
programas de los institutos oficiales.
En una paiabra, en ninguno de estos
paises tiene el Estado el monopolio de
la enselbanza superior.
"Es claro que mientras Espailla no
siga este ejemplo no podrà ponerse a
la altura de aquellos paises."
ALLIBERAMENT

lia estat alliberat provisionalment el
senyor Josep Cabessa i Radon, funcionari municipal de Sabadell, vis havia
estas detingut fa pes dies.
El senyor Prunds, detingut
mole, continua seas, Mimar.
AJUNTAMENT DESTITVIT
L'Ajuntament del poble de Semita
Aa estas *odia& havent-se »mena*
el s'estiba.

tifittaeido de »Me entre el catan 1
resparivo& eta mota d'ambdues
(Caes no diferenciant-se ida en flui
part material, cada mot «payo' temen el seu caresponeet cate en la
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Eatn Cartel I Zagal Palia
Velen 'leve
Dijous passat el eorrespone
sal del "New York Herald", comunicava de Lucqsor que d'algun temps ençà el senyor Carter 1 el Govern egipei no talen
la matena manera de retire en
Patee de la toma de Tut-AnkRemen. Les diferencies han

augmentat despres de l'arribada al Poder del Ministeri de
Zaghe Pitee. Tot esperant una
solució, els guardes del Departament d'antiguitats egipcies reemplaçaran els contramestres indígena del senyor
Carter en la vetila de la tomba. Cas de no trobar seducid
immediata, comunieava el maten corresponsal, el Govern
egipci reprendria la bomba i faria acabar eta treballa pel Departement d'Antiguitats.
Dissabte passat ele telegra-'
mes arribats de Lucqsor a Londres, comunicaren que la cripta de la Vaal dels Reís, tancada
pel senyor Howard Carter, era
guardada per sentinelles egipcis, baioneta calada. amb ordre de no dejar acostar finge. P31 senyor Cartee, fatigat
deprimit: pel tomb que prenen
les sea, diferencies amb les
autoritatä del Caire, no ha art u . del seu estatge. Horn diu que
el primer ministre egipci estudia actualment i l'aSpecte legal
de da ruptura que s'ha prodult

entre el seu Govern i els egiptblegs britänics.
El "Matin" de diuntenge publica una correspondencia del

Caire de la qual extralem algunes dades que completen 423
.
nostres informaeions
La literatura neofaraónica
peda sota el sigil e de Tett-Ankllamen, continua, etactuditat. Ea
el /nomen t que tiom esperen
que l'oberture de 4a tombn famosa la feria declinar, al art
que el gest nervids del senyor
Howard Carter. abandonant les
Investigacions. la fa mes actual
encara.

Aquesta història rld la tomba
del Farad As en el roas la història d'un monopoli. El senyor
Carter i M "Times" han rolgut
trustar la neerópoli. de la mateixa manera que hom trusta el
petroli o els ferrocarrils. Gräejes a les benevolences. que la
premsa local judicava exeessives. de l'antic Govern egipci, el
senyor Carter havia pogut organitzar un corche de defensa
en torn de la tomba. Només eld
i eIs seuenmies tenien el dret
de pa vejar-se per un indret tan

Un trist Inacceptable
:-: El Fardó pels egipcis
Namen, el seu laboratori subterrani, ha rebut una resposta
del primer ministre d'Egipte,
redactada en aquests termes:
"En QO que es refereix a la
clauaura de la tomba—diu Zaglul tino el sentiment
de recordar-vos que l'hipogeu
no es de de la vostra propietat.
La ciencia que veia invoqueu,
amb rae tanmateix, no té res
que veure amb l'incident que
baveu provocat en volee admatee a da tomba determinats
amics vostres. Es una equisocacle que attSs i els vostres allegues bagiu abandonat un treball
que interesa l'univers."
Una aneedota curiosa l'ha donada un gran nombre de turistes americana que resideixen als
hotels del Caire; s'han mostrat
molt despitats per la ausura
de la tomba del Farad Tut-Ankllamen. Tot ensenyant els bitIlets que els autoritzen de visitar les excavacions, han provoó. en
cal una petita manifestaci
in (vial exclamaven:
"No volem tornar als Estala
Units sense haver viet Tut-Ankllamen... Velera veme: Tut-AnkRemen."
Al "Journal des Debate", Rene la Bruyere, fent honor a l'actualitat, diu que no és pas segur
que Tut-Ank-Hamen es vengi
d'aquelds que han viollat la saya
sepultura. Cal creure més aviat
en causes d'ordre natural. La
cose certa és, segons el senyor
La Bruyäre, que el t'arad execren la eme) venjança tot sembrant la discerdia entre els que
es disputen la seva herencia
magnifica.
Amh tot, les diferencies del
senyor Cartee amb ele limeis

erantiguitate . egtpcies, han de
anublar ben poca cosa a XutAnk-Iinmen, la faç del qua',
somrlent i escèptica. acull
aquestes polèmiques de premsa
amb una serena Indiferència.
Fet i fet. Tut-Ank- Namen n'ha
vist de mes importants denla
de da destrucció de Tebes pels
excrits assiris i i'ocupacid dels
persas. Ele Ptolomeus ocuparen
el Nil durant Uses cents einquanta anys, després deis romans, eis soldats de Bonapart.
i, en fi, els ärabs, i tota aquesta
gent ha regirat des tombes
nes dels RISMSeireS tot respectant da del gran Farad, del qual
tant hom parla avui.
Cal reconäixer, segons René
la Druyere, que tresors com els
d'aquest Farad eessen do pertànyer a Pegiptbl e g que els ha
desechen, per tal com formen
part del patrimorn històric do
l'Egipte. Es. dones, comprensible l'actitud dels indfgenes davant da concessi6 de les t'oyes,
concernent a les excavadas, a
un sol diari. Teta la premsa
del món havia d'haver estat con-

Les excavacions esdevingueren pretext per a tota mena de
fanlasies. Adhuc la mort mateixa de lord Carnarvon, company
deti senyor Carter. esdevingue
productiva. Ale& per& ha engut a destorbar la testa. El nou
Govern de Zaglul Paixà s'ha vidada a reedite les informademostrat poc disposat it concions a la tomba de la Vall dels
servar al senyor Carter l'estrany
Es també lògic, segons el
Reis.
sol
amb
el
seu
privilegi d'ésser
senyor La Bruyere, que el Godos
heressenyar
en
diari a
exerceix un dret de
misferis sobre l'exhumacie del vern egipci
control i de vtgläneia sobre la
Parad, que, al capdavall. és un
manta dels treballs.
antic sobirä de l'Egipte. D'algun
Cal remarcar que per damunt
lampe mete la premsa i el peblie egipcia recilamaven contra de totes aquestes polèmiques
aquesta anomalia i demanaven personals hi ha encara s una
patalea, millor dit, una
l'a b o lici ó d'una concessie veri- qüestió
qiiestid patriótica. Eis egipcis
tablement abuela.
u111 pres
pees conseiäncia de la imZaglut Paixà ha donat satlse portbncia
de Nur història. Genecee al sentiment popular. 1 loso§ do la civilització faraóas aguaste la ra6 de ta nervio- nica, consideren que aquests
sitat de que ha donat proa objectes els pertanyen. D'altra
el senyor Carter. El Govern
tot un grup intellectual
egipet no ha oposat alta difi- part,
egipct ha estat pres d'un rescultat a lee excavadas que el pecte per Tut-Ank-Hamen,
seu dret de saber una mica ro considera quo l'entrada deis euque s'esdevé en el seu pan 1
l'hlpogeu dele Reis,
d'abolir un monopoll exclusiu. ropeus a
en refusa l'entrada a
quan
hom
El senyor Carter ha estat pro- les grane damas egipcios es ua
gat d'éeser . mis expansiu 1 de atetnptat als drets d'Egipte.
reservar a la premsa egipcia alflota cita, a propòsit d'alzb,
gane dele comUnielite ditirämconbine Ilaneate pele seto amies a el mot de la sultana Melek.
vidada a kaiser a la tomba per
tot, el inda.
-Il
lord Carnarvon, tot fent reNa set« lguelment pregat de marcar:
els
periodistes
a
deixar acostar
—Yo 800 aquI 4 casa meva,
la tomba del Farad nade »vira.
El mayor Carter ha preferit son vds el meta conviden.

totear les portes. Es dificil que

aquest atar trarrangl aviat. El
Nellyor Cartee de tonal'. Neri en-

SOS PESAR
Curta de la vida d'un borne

curta es la vida d'una generare). En passant de Perpinyä, Ja
us edoneu que aixb no es pas
serme un motiu poderes.. La
gent te un aire de portar presea. Veieu un neguit, una frisanea. Ele que tenen un ideal, poo
s'acontenten dentar a veure venir. Furguen cm poden. Purguen de seguida. El senyor que
ha tingut la idea d'un negoci,
tot seguit apunta xifres damunt
un paper, i en acabat fa tres o
quatre lelefonades. El progrés
ens ha portat molts d'avantatges: però, quan el sedal simbolitzar d'una manera impressionant, els emblemes que se'ne
acuden són, no pas de les seves
caes mes ütils, sine de les seves coses mes ràpides. Ens entra pel seny i pels ulla i per la
imaginació que el zivre activa
ment és viure m6s.
Nosaltres. pea>, 6s enorme
COM som idillics. Alabem nosnitres mateixos la noatra bona
fe i en el fons ens creiem quo
els vius han de sirgar maese.
El diablo, diem, no dorm . Ambicionar, afanyar-se, asearassar-se, de nit i de dia, cremar
de viu en viu en da flama d'un
propòsit indeclinable, això no es
per a nosaltres. Recórrer la possibilitat i ultrapassar-la; capir
la plasticitat de la vida, i anar
de dret al millor, pgr la via única. que da l'arrlseada; robar el
loe divi, sense por a les cadenes
i al voltee que en acabat us rosegarä les entranyes. Tot nixb
ens sembla una mena de bogeria. Deu-nos els Pastorets , i les
tontadas, i la música onontato'Atea i casolana, 1 el fer el plaga d'una manera que no et cont_
prometi, i fer el radical d'una
maneen que no t'emboliqui. Alguns 'm'Acere somriuen davant
el senyor Sala. Porto el senyor
Sala es un representatiu adorable. El seu seny As el del
temps de l'Exposició. dele %Traes d'En Pitarra i En Gurnie de
tos pinturas d'En ousincns a

Out Farde. dele llame de gas,
U. eliveble per 'entregas" tele
"A (eneos Obreros": eadaied

del seu temps, i cl nostre tambe té les seves coses grotesques.
El senyor Sala da un idillic do
tea; nosaltres som els idillice
del noucentisme. Efes agrada
rondinar, de vegades ens
fins 1 lot que ens indianem,
vegades la gent troba fine 1 tot
que ens engrunyim. Peris, en el
fons, la nostra única irritado:S

da perquä no ens deixen menjar
el tortell de gust. Voldriem
sort sense les aventures . Melle
dele senyors que integren la
Lliga Regionalista. es pensaven
donar a una apoteoei en tartana.

Som, em penen, un poble enic
al men. Tothom que e'estemi
ha fet dissabte. i el desi g dele
uns i altres ha capgirat el
usen. i els !tomes han cregnit
Que l'ombra sorda de In mort
inevitable podia desee vençuda
per l'esclat d'un moment heroic.
Seguim, perd, incorregibles en
Iss nostra inneeencia egoista.
Ens basta l'espiritualitet
l'"Esearabat hurn-bum" a veus
mixtes, i d'algun artiele calenfet.
Ara, quan de vegades cau damunt nosallrrs una paraula vive, una paraula que seriosament
comporta una potencialitat de
passió (VCi011 el (as encara recent d'En Xtuninar i En Pla) la
nostra curiosa actitud no es pas
d'apassionar-nos. Sentim, estés
que una tibiada. una mena de
pessigolla. Veiam, veirtm quit
passa. Mera a pams. Això Out
de sospesar.
Es un país de m'ales i ile fiIbsen, aquest. De filósofa naturals, con' aquell de la enmbdia de Shakespeare . El sayo:.
Sala que ist ha dins de nosaltres, els noucentistes, remenre
de fixar-se en els pules i comes. Això es una eosa que 09
pot ter all familia, ben repapnt,
amb aquella calma benestant.
Ningil no parpelleja nerviosameni, ningú no sent una asganrifdnea a l'esquena, una coisser
al puny. Ens sembla que allò
d'En Xenius 89 exagerat. Un heme ha de distIngir. Hem de ml-,,
rar que la passfd no ens llevi
el coneixement. Amb uns aliargaments mds enrtt luna talladata mis enilh, refonent un cert
paregraf 1 llimant dos o tres ad_
Jeetius, he troberfem una cosa
ten bareelortina, tan deepreoeupiadora t digestiva ocre unes ce-.
!fleto .de la Pilar Moneo. Ja
està bš l'entrernalladura, pm% la

acaba per augmentar-noe l'intima beatitud del nostre equilibri. Unes guantes converses a
leAteneu, unes guantes dimesions en un mili de la Universitat, l'amable :sacia d'un dependent de Gomero... i l'ineident
es liquida: una nota inda del
"dossier" que interminablement
endossem a la generaeld venidoen. Ni una piscina, una
vegada, en terra sacra, a les ai-

gües de la qual davallava, de tant
en tant, un ängel. I les removla . Si a Barcelona, en aquest
paradís dels sos-pesadora, hi llagues hagut una piscina amb un
àngel :surf, em penso que rimel
ja s'hauria decidit a deixar-ho
córrer i, en aquestes hores, collaboraria a *La Vanguardia".

, Remen Centre

de les
cara goles

Teoria

(Els nostres lectora Meran
que davant
l'extraordinària escassetat de
temes a tractar en aquest Doc.
els servim de tant en tant, com
a plat del dia, alguna vulgarització filosófica, °lentilla, tecnica, geogràfica, histórica, literària, o simplement poca substancia. Avui parlarem de les caragoles, porque d'una cosa o altea havem de parlar.)
de dispensar-nos

1 . Definid& — Entenem per
caragola la petita peça de metal, (encara que lambe podria
ésser de fusta o de peda). prima i liarga, amb ranures a la
seva superficie cilíndrica. Generalment tenen la punta mes
aprimada i l'extrem superior en
forma de cap. Les «n'agotes
d'ús més habitual presenten en
aquest cap una ranura recta,
que serveix per aplicar -ltt el
tornavfs.
Illahuelegia. —El mot ea-

de—eiragel: Be tele-

junt, sus caragol 1 una earagola
són molt diferents, tant per lisie
natura com per llur aspada.
L'ilnica semblanea entre l'un i
reina estit en aquella Unta corba que el carmen) te damunt de
la cloaca i que imita. fine a cert
punt, In ranura de la amigota.
Trinmateix, les dues corbes eón
geometrieament de distinta mena. La del caragol es la ensalce
espiral. La de la caragola mambla mes aviat imitació de la columna salomònica.
in. Inveneld. — No es ceneende la data tira de la invenció de les caragoles. Ra d'enser
molt !intime per tal com sem-

blen inherents a diversos oficie.
torn rls de mane' i fuetee. Si.
com harem insinuat. la °orbe
qur forma la ranura de les ca
agotes fos una imitació o cópie
de les columnes' salembniquee.
podria assenyalar-se una data
aproximada, deduida de la que
tingui el temes temple de Salome. Horn tebt assegurar, de teta maneras, que la invenció de
les caracoles de metal) no es

anterior a l'edat deis metalls.
IV. Aplicad& — Les tarugolee serveixen per unir, o millor
dlt, por subjectar. En Ilur paper subjectaeor. eón superiors
als claus, a la oda t a les cordes. Una cosa subjectada a una
ultra mirjaneant caragoles, costa molt desunir, si es vol fer
virdentement, amb cope i estiradas. En eltTsve una mi häbil
niiidada pel tornees, deefe
siummentlee —ierarroles. Ja és
salud ene mee - eal manen que
torea. Da l'operarid de &mire
una -caragola ee'n din desearagritar- Leer caragoles tenen una
gran aplicarle a les frontiesee.
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religiva".
J.
Civera
Una
agams
dt
penda
eatraren
en
una
"La
música
cementiri Nou. A les vuit.
al voetre esport favruit de
correr d'Asti:iries, 13. pil quart. p e oleguas 51111141able: can LA GARZA.
taverna del carrer Nou de la Rambla
Sermani; "L'obra de sonsea latditi
Dolors Carretero Lanzaron, de 67
duint-li ferida contu s a al genoll dret que es yerren a les eristoller
Re7ach", jean Prolites, Sch. P.; "La
Abat Zafent, 9, primer, al ce- par tal d'efectuar tun registre i reune
i lleugera commeci6 cerebral, de Lluie fNglada. de da Rambla
ACCIDENT DEL TREIRALL
ilameta", Aguilar de Saprra; "La
si allí es venia cecaina. El registre
nientiri de Sant (1221i5 A les vuit.
pronbatic reservat.
les Flore, S, i Ronda de So
Treballant en les nbree d'una
donä resulte, i ¡oren detinguts l'amo rabiaba marta", Jeta Clavell; "L'Art
Eduard Esteban Carbonen, dc 62
Pon auxiliada al dispensari.
Antoni, 5.
enea en rimel/metió del carrer
de l'establiment, Francesa Mommany i
i la Ciéncia", Antoni Campea; "Pli2ays.
de Sant. Cugat del Valles. al paHan cala pi-mentados a l'AManuel López. Vicens Rabassa, Matica Eteerfittiea del Per« Linee FeTARDA
juntament les noves tarifes dels
leta Midan Erra Serelle. de 42
läes", F. Naire Temis: "Les Lletres
Ramon Cerdà Boladenas, de 69 ris Rugí° i Concepció Puig. AquesTAXIS DE LA FEDERA•nys, eaciat. gue viu al marren
i les /tris" i "Vida académica".
ai:ye, Bruch, 97, primar, al ceraentiri ta deixä cante a tarta una capseta
CIO DE LLOGADORS
da Sale iledurni. va calare da
tk Leo Corts. A dos guares de qua- amb set papers de cocaína i una amJOIES, VERITABLE OCASIO Paleada d'un asgan pie, propolla d'eter.
tre.
I objetes usata de totes elite- duint - se contusiona a la regid
Carme Gil GoraMez, de ea anys,
tes. Preu fix, Taller& núm. 41 bnpitiett. probable fractura du40, al cementiri de Les Corts.
ros (Tetilla i eresiere all frent,
A les quatre.
CENTRE EXCURSIONISTA
bris t Inh brete, de eroneetie emlIZZIEllalff t.110211=2•2
Antén:a Bellido Donal, de 78 anys,
\.,72
Ros no desfigura
reerrval.
Casp, 73, al ceincutiri de Les Corte.
ENCARA ELS GOSSOS
EL GENERAL LOSSADA A
tan com una testa calFati auxiliad al Dispen.seri de
En les reuniere celébrales per les
A les dues.
Al/ir, a la una de la tarda,
MADRID
ba.
El CAPILAR AME_
d'arfe
paseä
a
rifesi
leecions d'aquesta centre ha estat eleJoan Queralt Comas, de 27 anys,
Don auxiliada al Dispensari de
Diu un ¿inri dahin que pr6ximarnent girla per a la Seteil le Fotografia
RICANO destrueix la
pltal Clinit.
Blasco Garay, 16, al eerdentiri Nou.
Sant
Martí,
Anlein1a
Va:!Ideperas
.apa, atura la caiguda del camara:ara can a Madrid el governador
segieut Junta directiva:
A Ice quatre.
Figuores. d. st, anys, que viu al
hell i evita les tu:Imantes de
Loseada.
President Joan Reixaeh: secretari, Demaneu a{ vostro cstanquer carrer de Xifre,
Antoni Blanco Serra, de .21 anys, civil ser.yor
baixns;
predermis capilar. Demaneu-lo a
La 5M's absencia dorarà pees dies,
Antoni Mayind; caixer, /taima Lapassatge Canti, te, al Cementiri de
PAPER
DE
FUMAR
ferió
centuea
a
la
mil
sentara
les Perfumeries i Drogueries
i. tegens sembla , es propon conferenmarca. i anciver. Forje Mamé.
Sant Andreu. A les tres.
'reta.
de
pronbetic
reeervat,
d'Eapanya i d'Amèrica
Jaume Fit6 Palau, dc 15 anys, ciar amb el Director i antro la reorpLa Seceide de Muntanya quedi. conicausada
en
haver-la
mossegat
nitzaeiö munir:pa!, i prebablement britituida en la cepenr forma:
?ere IV, al cement;ri de Sant Anun gos, propielat de Teresa
ba trecterä da les peticiona fortnulades
President Antimi Puig; secretari,
•ireu. A dos quarts de quatre.
Estola. re céntima per tot erren
Arruftl, que viu al número 537
Joan Benavent; arxiver, Josep C•hue,
Francesc Ortalana Brich, de 48 a l'Asoemblee general de productor.,
carrer de Mallorca.
celebrada al ?en:lit.
anys, Avinguda de la República Ari cap de material, licero Monea
L'ETERNA OLIESTIO DELS
pentina, 68, al cementiri Nou. A
L'anti g ai acreditada joieria
PARAIGuES cAROU8
A lee cases dala senyers ee lema NEDORS AMBULANTS :: UNA Cornil Pomar (Llufs Pomar,
les tres.
AGRESSIO COL.LECTIVA A UN
Porterarattea, 10
Cham-Sore, etiquete verde, sec.
Jaume Maestre Bolaix, de 69 anys,
enetee g or`, jal carrer de PerGUARDIA UREA
Praia:
Tcrrent de les Flore, 153, al cemenEL ritesineNT DEL TRIBUNAL
Ahir, a lee dues de la tarda. ran, núm. 45, posa a coneixeTARAC DEGOMISAT
tiri Non. A les tres.
Pies. 6 50
ment deis eeue nornbrosos afaFERROVIARI
número
501
va
urbä
•
guhrdia
Pero Fontoba Elisa, de 75 anys,
ZIS agente de l'Arrenditäria
voridere i mies, que nn té res
BI magistral senyor Carrera ha espasseig del Born, 28, al cementiri
de Tabaes ron practicar un re- intentar detenir a una vertedora que veure amh altres e g tablinomenat
president
del
Tribunal
ta
t
Nou. A dos quarts de guatre.
gistre al número 5 del carrer de ambulant.
Una altra venedora acudí en mente similars que ostentan el
Agna Fernández Martínez, de 82 ierrevisri que es constituirá un d'a- Barbera, en viu Josep Orteu Vimaleta cognom que el sen funany, Sant Patz, 58, al canentiti Nou. quests dies.
dal, trobant 57 paquets de eali- auxili de la sera rempanya de dador.
LAV'ABOS-BANYERES
professió,
maltraetant
al
guärA les tres.
quenyos.
-- Arca.
dia de paraula, injuriant-lo i
Francisca 0116 Mullorach, de 68 OPTICA Eco ., (s
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CLASICO

CAPILAR
menta

anys, Galileu, JAI Sana. A des quites
de guatea.
bes" 0mIlarmen Reig, de re anye,
Pintor Tapie‚ 29, al miman!! da
Lee Come. A les tres.
Mema Pone liaran" de 6 anys,
SeliX Madrona, se, al cementiri Nou ,
he u«.
.:Pii Rifoll. de 56 ezye,
ief 05i st rAmentiri Nen. A
r

leneen

MES DETENCIONS
La pelleja ha detingut tea subjeete
encanen» "Lletuga" i que uta diversos nenas.
Se i'14e11341 d'haver pres part ea el
rabateri d'una bbbila a Les Carta, es.:
eent l'nuic que menean detettir emeOut en 'quena enhiela. Ha mute
posta a dispesieie de l'avteeltat edJitar.

PURE PERRIANYER

ei mes bon eubstItutlu de la
lactancia materna

TENTILANT ANTICS REBENTINENT8
.
»ir, a e. orne del matt, lea
velase del carrer de Sani Antoni Abad, M'eme Tapias Marfiase, i (U agro, mida, 1 Mg.

qualifieant-lo "granuja", i en
Intentar deternir-la per ~ululela a la Denegad& les menea
venideros que escarden la pava
Indústria prep del Ceo ¿'mutes,.
van unlr-se, i preeediren a una
agreesi6 conectiva costra el geIdo funcionad; i van maltrae.
lar-lo soda, el limaren i lamenaearen de mert, dient a iota
'u IN* 21 lentilla el Ski.

UN QUE FA FEINA
Ahir. a les set del vespre, anava

pel correr de Portaferriesa una elegano senyoreta M'irt un esplèndid
moneder. En arribar a la cantonada
de la Rambla va notar que una mi
experimentada li arrencava suaument
el moneder eamentat.
La senyereta va demanar auxili,

i aleshores el guàrdia 36o detingué
.1 &Miro. si eßliAlerä $110111•aar"
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Coeté interaliat ha donat e Ivern
del Palatinat al Cons311 feleral
si tia

al ralatilat :: EI se-pr Sencht Informa dalia(
Le, bu te U .1/03 roan t d Paris . De;.ar..LIOas
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oi sip roleid 111 do Pie- Continua el debat a
lo
la Cambra : Sön re- bl g rl, ;raid pialó
pul &ni „Ola
Kaftes 111G 010L eg non se rkres i piar
len ; 30 mi luís ü ØI rs
cm.s comunistas
te !o Ngtxii
per issts

Inda

Parte 18.-La Cambra ha re5../Nire, 17. - El CniniU nter.

encarergat d'efecluar l 'enta que s'est à portant n teren unió de les autoritats
-are.zes ha decidit que el
general elegit al Patato exercira les funciono de

th

cel

pern des del dia d'avui.
it

TRASPAS DE PODERS DEL
ovEllN AUTONOM A LA DIETA PALATEN A
Eeblença, 18.-El traspas
p0,1ere• del Govern auldnom al
e la Dicta palatina. s'ha efecat cense innidents.
.tvu: no n'hi ha hagut cap en
ot el palatinat.,_ilavas.

G

L'E:N:T.:ESTA SOBRE ELS 1m5TuRBE•3 AL PALATINAT
511A COMPROVAT LA CULPA-

També ha detingut a Raherslautern
el cap de policia de la localitat, cota a
instigador principal dels recents disturbio -Hayas.
ELS SEPARATISTES RENUN
CIEN PROVISIONALMENT A
LLURS ASPIRACIONS
Par s, 18. - Telegrafien d'Espira ß
"Le Matin" que els ekments separe•
tistes, renuncian: provisionalnant a
realitzar llurs asjiracions, la u tettrat
les banderes cenases deis edificis cú
bits on onejaven fine ara.-Havas.
ACORD ENTRE EL REICH I
BAVIERA
Berlin, aS. - E. coniliete entre el
Reich i Baviera ha terminal signan'

se un acord que resol cis liugs retatisis a tapllicació de la llei sobre la
Reichsver.-Havas.
VON RAllO I VON LOSSOW D1MITE1XEN LLURS CARRECS.VON KAIIR CONSERVA, PERO,

Nova Vera, 18. - A la momhria del sois pare, el menyoi
J. Pierpool Mnrgan ha del donació la Chilar: en profit dele
51

esluduint s. d'una biblioteca
30 'Intitula de dòlars. - Hayan

El secretad d'Estat de Marina, Mr. Denby, dimiteix
Weshing:on. 19. - El senyor
Donby. S,eretari trEstal a Marica. ha presentat la seva diIlliseid.
El Pre -s 'dent de la Be-publica,
senyor Conlidge, li ha acceptat.

liaras.

mala

A

Arenes, r8.-Els peribdies anuo.
cien que el senior Veniseloa, restas
de salut del qual tendeix a minorar,
ha reata la visita d'alguna diputats.
S'afegeix que probablement el senyor
Veniselot Resistiré a la sessie
l'Atinemblea i ~unciere un diacurs.-Have.,
Menes, 111.-Un dad diu que tin
top reetablert el senyor Veniselos
prendrä pesseesi6 de les »emes carleen durant el periode plebiscitad.
per garantitzar el sufragi.
Serias el mateiz peribdie un rup
de diputats pensa proposar-lo per a
la regencia en el cas. molt improbahle, de l'abdicad.% de l'almirall Coundurintls.-Haeas.
EL .GOVERN TURC ORDENA EL
TANGA MENT DE LES ENGOLFAS

senyor Gachin.

peticid Ud cap del Govern,

eenyor Puincare, la Cambra celebrara sessió aquesta nit. !lo Va.O.

L'escändol deis petroiis

-

butjat per 456 vol. contra 88
Una MIMA del dipulat CUlfälk

nr.

ESTAFA PER xr.c.s FALSOS
VALORS DE DOS MILIONS DE
DOLARS. - DOS 11ANCS COM-

Pan!, 13. - En cemeneat la
sessió d'acinesia nit, la Cambra ha continua, rehutiatil eamenes comunistes. - Havas.
EL GOVERN FRANCES P110111BEIX L EX PORTACIO DE LLA •
NI:S, COTONS I DESFERRES
París, 1.7.-Al "Mari oficial"
s'insere:x un decret pel qua/ eS
prohiben l' e xportació de 21.21106,
t'ohms 1 deetfOtteS.
Per vIrlut d'un altre decret
o'inoldueixen drels de sortida
aplicad% "ad valnrem" a red del
lo per 100 sobre els eavalls,
m i de . ¡ gima; 515 I6 per 100 enbre lea lleguen!, fresques. i de

EL DIVENDRES, SENSE DISTINCIO DE RELMIO I NACIO-

gITAT DE FUNCIONARIS I
PLICATS
POLICIES DISFRESSATS
20 per 100 sobre ele terratre.
Washington, 18. - Els funLA PRESIDENCIA
plrmasens, 18. - L'enquesta
-llaves.
cionaris del Gran Banc de reMunich, 18. - Von Ralle ha
ealitzacia per la gendarmeria
OBITUARI
serva federal han es la: acusats
presenlat la dimissió d Comneancesa ha recorregut la cornParís. iC - Ha ano.ct Ealrreirall
d'havor substiluit, en enmplici_
eneari general d'Eslat i el general
,1:cita l i culpabilitat de 'les
M Holle de Lapeyrere.-Havas.
tat amb els directors del Thiec
von Lossow dr la Comandancia
terita:e alemanyes do la riba
EL CONGRES SOCIALISTA
de POest, valors fins a dos mide la Reichswer.
gat a del Rin, ani corn la parFRANCES A MACDONALD
lions do dòlars per xecs falsos.
Von ennservara el Poder
ipació de funcicaaris
Parls. )8. - A la sessió celebrada
Hayas.
con) President del Govern, pero
eistraeions tocata en el molí
ahir a la ta rda pel Costares socialista
que deels
poders
die/atorials
al dia 12 de febrer.
(randa s'aprova per aclamació una
.Cornitic que ha esta) encarregat
tentara rom a ermseqiihncia da
També ha descobert que
trawi,'si tot principalmen:
de setara do les qaestions muneproclamació
do
l'estat
fins
la
-a
de
pi
elis policies vestits
"El partit socialista francés esti
taries i banearies, i al qual tapasearan al (+m'Ami que
ge,
dit
en
el
raren prendre nart
ennvencut que l'adveniment al Poder
ra aquesta tarda, a les tres, una
exercire ()FA d'ara el Poder ereseg.
del mutis socialinta britinle pemreträ
nova expos i C id el senyor
Amb aquest motni s-nan prac- rullu. descartar Iota amenlea de conflicte i
Schacht, director del Banc de
EL FAMOS TINENT ALEMANY
21
detenrions.--Ilavas.
frat
resoldre les diferencies que separen
ROSSI3ACH DETINGUT A
El sots-Comith encarregat
encara cl' nobles obligats a mantenirDETENCIONS
VIENA
d'estudiar els mitjann d'equitise per les circumstäncies en peu de
ELS FUNERA LS DE LES VICViena. 18. - ITa estad detinbrer el Pressupost ademan), es
TIMES SEP-ARATISTES
guerra."-Havas.
gis? a aquesta capital el tinent
aquesta
taida.
reunirá lambe
Pirmase ns , 18.-Han estat detintalemany senyor Rossbach
Denla es reunira el Comith en
París, negociant espanyol
gmt: cl president del Tribunal, el
Coin es recordara pesava sople.
eenynt Oyarzuim ha estas nomenat
de
policia
i
quatre
oficials
orden
temiseari
bre. reementat ofieial'una
sots-Comith
presidit
pel
El
bombers.
do dretrncid formulada pel Go- senyor NI'Kenna, s'assahenla eavaller de la Legió d'honor.-Ha,as.
Els funerals de les victimes sepa- vern de Baviera. per crim d'alta
d'informes particulars redaclats
ratistes sitas veriiicat sense inritrateid.- navas.
per mendurs seus i estudia les
tirets. assistint-hi u::a immensa
EL DELEGAT APOSTOLIfl A
estndist i que s Etuninistrados pele
DECLARACIONS OPTIMISTES
representacions de la clerecia.
LES LIEGIONS OCI`PADES
contables resp ecte l'evasió de
DE STRESEMANN SOBRE LA
-Fiaras.
DESMENT QUE RAM ESTAT
capitals alemanys a l'estranger.
TASCA DELS PERITS
3ICTIMA D'UNA AGRESSIO
EL SE:Vi- 0R CLIVE DEMANA
Aquest nots-Comite tornara a
Elberfeld,
17.-En una reunió de
ALS NACIONALISTES RAVECoblenea. 17. - Monsenyor
reunir-se derna.-Ilavas.
populistes el senyor Stresemann deRESOS QUE S'ABSTINGUIN Testa, delegad apostòlic a los
Parle, 18.-El primer COmith
clara que la soloció del problema
DE REALITZAR ACTES DE
regi o ns ocuparles, desment for- rIn thenlee 'oira aquesta larda el
dels territoris ocupatS esa subordiVIOLENCIA
maiment en una carta dirigida
president del Reichsbank, SereBerlín, 17.-La "Gaceta de V013" cc M. Tirard. president de l'Al- nyor Schacht. respecte do de- nada a un acord previ sobre lescon.
paracions i expressi la seva
terminades emissions de hillIels
coniirroa la noticia que el senyor ta Comissió interallada, ia notinegociacions
entaulales
fiança en
projectades per l'esnienlat
Ojee ha recomanat eficaçment a cia publicada per corla perihdies
des pels tienes insistirt en la nesegons la qual baja estat
13anc.-Ilavas.
Laviera que usi de tota la sera inceasitat
d'unificar rimperi i establir
a
Espira.
fltiència envere les associacions na- roa d'una agressió
EL SEN VOR SCIIACHT INFORla sobirania a la Ruhr, condició inMonsonvor Testa afegeix que va
citmalistes del Palatinat per tal deDE
SOTS-COMISSIO
MA LA
dispensable per a qualsevol ciprésin ssor objec te d'una excellent
altar que es realitzin nous ataca de
LES QUESTIONS BANCARIES
acollida tan l per par t de les
tit i per donar al &in totes les priolencia.
COMITE
DEL
PRIMER
ranties necessäries.-Havas.
autoritats franceses com de la
Sembla dubtós que a Baviera atenDE PERITS
població. guiri aquesta reclamaci6.-Havas.
LA
SOTS-COMISSIO DE LA REcot
s-Comith
París, 18.-Davant el
TIEUNIO DELS DOS COMITES
DUCCIO DE FORCES NAVALS
ZL RESULTAT DE LES ELECde les mieations bancaries del PriDE PERITS
CIONS .A TURINGIA
mer Comise de Perits ha declarat el ES TROBA DIVIDIDA EN TRES
París. 18.-Per primor con
GRUPS
TRIOMF DELS PARTITS
senyor Schacht sobre la questió dels
a
tornada
de
y
rirspres de la so
BURGESOS
Roma, t7.-Segons "La Tribuna",
Bancs
Berlín s'Inri reunid aquost ma.
els delegats que componen la solsDetnä contnuarä l'esmentat seBerlin, ¡8-En les eleccions cele1i a nihders Ctirmiles de perits.
cornissi6 naval que ha de determibrades a Turingia han triomfat 35
nyor les seves declaracions.
El primer Comith que presinar el tonelatge máxim de les etaEl soss-Comitè d'equilibri del
candidats dels partits burgesos. 17 den el general Dasvos prorerlf
&iris adherides, es troben dividits en
Pressupost ha continuas establint les
socialistes. comunistes i 7 nadoa ita rerapitulacid deis resultres grupa. En el primer s'engloben
ralisten.-Havas.
conclusions que ha de sotmetre al
tats nennseguits durant la soya
les eran§ potencies. En el segon es
Comise.
DETENCIO DE NACIONALISTES
estada a Aletnanyn.
traben Espanya i el Brasil, que manAquest sota-Comit8 no ha rebut
Dcsprti s d'una disetresi3 d in CeMença, - La policia ha decenen les reserves tetes des de 1922
encara del Govern de Berlín toses
dolo general, decid!, entre altingut l'estudiant nacionaliste Kettler,
les dudes que li varen Coser dema- a aquesta quieetió. El tercer grup
cómplice de l'atemptat del qual va ¿a- tres coses, confiar le'studi dele
formen les petites porincies.-Havas.
assumptes ferroviaris al sots. -Hayas.
ser l'alcalde de Rexheim.

NALITAT

Cnnetantinnble, 18.- El en_
vern ha disposat que lotee lee
Percibir', tiende distinciri de religiM1 i narinnalitat. tanquin
Ilurs prirtea el divendres 1 retirin ele emblemee religiosos. -

'lavas.

ALGUNS PATRONS ACCEPTARIEN UN AUGMENT D'UN
"SCHILLING"
Londres, 17.-El ministeri del Treball anuncia que la vaga de "doekers" comencä automiticament disaabte, al migdia, en el moment trtoser rellevats els equipa de treballadore. Alguna patrons del port de
Londres han declarat que acceptarien
l'augment de jornal t'un "echilling".
-Hayas.

PREDICCIONS DEL CONSERVADOR LORD 21(11KENHEA1l
SOBRE EL GOVERN LABORISTA
Londres, 18.-Durant un ban _
quet nrgenitzat pel partit conservador, lord Birkenhead pronunciä un discurs, en el qual
digud entre Mires coses que

"mentre el parta laborista sigui en minoria a la Cambra dele
Camufle, obrara com un parlit burgs, perla que des que
disposi d'una majoria indepen.
dent es convertirà en un partit
socialista subversiu".
L'orador oreu que el partit
Iliberm es dividirà novament 1

i

•

D'ANGLAtERRA:

una de les seves fraccione s'unirä al partit conservador i ¡'alIra al partit laborieta.-Havas.
EXPLOSIO EN UNA FABRICA
DE MUNICIONS DOTZE
MORTS
Londres, 18.-S'ha produft
una caplosid en una fabrica de
municions, de Slades Oreen, a
conseqüència de la qual resul-

Conthma la vaga de dockers. que es
compleant amb l'atar n'arreo (118
erve s 7fectat g; a carn tes•
La Muela ei campea
caâsja :: Aloa pair n , cut ede xei un at Lag
P. uta sie Le 1.1r . 8. k. 11,a
Londres, rI3.-Avul. primer ea de
vaga deis obrers del pan, ha lean.
corregut amb calma.
Els molls de Londrea estan
pletament desees, havem atriliat algane Taixells, ele guate no han negut ésser denearregats.-Harax.
L'ATUR ES GA1REBE
COMPLET
Londres, 19. - Lame es gairehe
complet ale 1T10113.
El senyor Benin, president ele;
mis important Sindicar iiel Docks.
ha declarar aquest mati que els
eehrers dels porte a provileien. alai
com gairebe tots cls dcl pon de
Londres es troben en vaga. atiatal
les histruceinns qque. en aentit contrH
aarn
i, sha dicta* un altre Sindicar.EL COMITE DE v.triA ESTA
8ATISFET PEI. COMPUME'NT

DE L'ORDRE
Leridres. 11.-El Comith naeinnal ha expresent la seca setiefacció pel compitintent china(
a l'ordre d'alur a tol erren.
Els dockers que hall ¿oran'rizal la seguretat de les mereaderies, .mantindran Iltic actitud. excepto en el cas d'inlervenció d'elemento contraria al
movi menl.
A Plymouth han quedat delingndes, a causa de la vaga,
duna mtl saques de corresponAneja procedente de Nova York.

-Hayas.
LA vine D'ETS DOCKERS 1
LES REPETICUSIONS
Londres. 18.-Gairebe a lote
els porto miedosos no han pogut
beser descarregats els vaixells
a conseqüencia de la vaga.
El conflicte ha repecul il a 111.5
mines de carbó, on han quedat
atur forçós rnilers d'obrera.
Al sud del país de Gales la

1111

vaga afecta a altres not mil
tirones.
A Glaegow han abandonat
treball cine mil obrera del port.
Vuitanta vaixells han viet suspeses Ilurs operaeions de eärrega i descarrega.
A Lieerpool ha quedat tambd interromput el ladee al port.
Ele obrers en vaga pugen a
une trenta mil.
Alguns miliers de ferroviaria

de le$ estacione de mercaderies
i els empleats dels diphsite de
frienrffies han abandonat el
treball.
A Svansea hi ha 1.6ne hongos en
atur {Afea A Hull començaren ahir
la vaga set mil ehrers del pert.
A Liverpool i Suderland s'han registrat petits incidents. Alguno vaixells mercants han rebut per telegrafie ame fils l'erdre da tortir erAnglaterra.-Havas.

taren dotze morts.-Baras.
LEPRA A L'INDIA ANGLESA

VUIT M11. EST/VADORS CONTINUEN TREBALLANT. - ES
TEMEN COL LISMNS
Lertrtfer • :8. - Vuit
irclod adora
pertanyent ,. al Sindical des;
Ars continu,n trchaliam. Es leal
q ue es produeixin
El "Daily lierald" det. ment que
alactIonald liagi deotrminat iutctienit
en el conLicte per terminar-lo. - navas.
LA VAGA CONTINUA
[multes, :7.-Els obrera dels molla
de Liverpool. Plymouth, Soullianmton, Bristol, Glasgow. del Sud let
País de Gales i altres par:, ...Inrinuen en vaga . -Hacas.
LA QUESTIO DEL PROVEIMENT DE. QUEVIURES A
LONDRES

LA CARN ESCASSE)
Londres, 11.-La •tiest:e del proveinleat de (previeras preocupa repelió. Algunes de les peincipale caces majoristes mellen que nu In ha
cap ra6 per augnientar cit moleste
momeara el pren dels quedare..
ccpciä Ceta de la carn.
El "Mormiag Post diu que. a jutjar pel pla de proveimentr, elaborat
met Govern. les provisslons de farina durarien dues o tres seta:anee.
Les dels altres artielez sós talaba
satisfacti:ries, cxecpeiG (eta de la
c,riI.-1iut as.
LA UNIO NACIONAL. DE TRE-

BALLADORS DE.CIDFAX CONTINUAR EL TREILALL
Londres, 18.-En la printrra reunió celebrada pele vaguistce de
Westminster, es va
flar 'oren- a
el rasi de
tots els treballadei
rtnasports per tal 41. neguessin
a carregar ni transp,,:ar mercaderies clestiaades als niolls ni als mar
gattemi dels mateixos.
La Unid Nacional de Treballadoro va decidir continuar el Itrelianb
però lentament i sease horca suplementarieo durant les reglamentaries
de labor.-Havas.
LA SITUACIO ES COMPLICA
Londres, t8.-E1 ministre del Treblal, blr Tom Shaw, ha anunciat
a la Cambra tiels Comuns que havit
decidit nomenar un Tribunal d'enquesta encarrvgat d'esbrinar les cauces i len cirCulnstiticirs del conflicte entre els patrons i els obrera dele
Docks.
El Tribunal es reunirà demä.
El Govers estudiara aquesta nit
el conflicte obrer.
Els proas i carretees perranyents
al Sindicat de Tranopers han rebut
ordre de parar la feina.
• Els electricistes i maquinistes del
port de Londres participen ja en el
metiment, immobilitzant els rentolcadors.
Es possible que l'electricitat que
fa funcionar les grues sigui tallada
igualment.-Havas.

Novemeggeseiggeeggiegmeseeinag

Allahabad (/ndia anglesa),
18.-S'han donat casos de lepra a diversos districte e de
Punjab. Fina ara bi ha ala
morts.-Ilavas.

sai
dir

Tot

Barcelona
admirar h

la rica

capa del jamás

: Mala

I 1311L6EN1

vulneres dart Eunallate al foe »Visires I rrts•
ore Tldre i rlitell
satis plana 1 corbata Atidosei. bel•
doertes. tirarais, bleelits 1 miran'
Caseno*.az, entre Corte 1 eepUlveda
BARCELONA
TEI 4ile3 '.343 A

Lluís Freg
expos.ada en un dels nostres
grane

aparadors

bl:tgea de seda
en bota ele colore, a

0 4 65 cèntims
Entena assortit en totes lee
Glasees 1 colore Imaginables,

a probas abandonaba.

ftemrde de 531.001 ptes
en ganen> nitre
Fàbrica do géneros de punt
i ge gl

frgrt: i a: dala

CHI Layret
BOwieria,

29
Telèfon A 2863

NOTA: Molt 'out, enmig de
la nostra coloesal c011eccid
d'arietes d'Esport, podren
admirar el bluf de la glbrla
del Futbol

ZAMORA

54.
Ç%CrOi
*el eien ee 444.15....5• n••• mes ase.....8-e•
- 11314.•

F'A RL\ ES
. ....
,•. todo . •• •..•

'teten; lomiLElote08.
Remes *Re
ecnea correo Cuesta
• ..
O la • •
•
• • • • • te *• NO
en Mete
einatt
cerro
i
MIMO

as
ee
es

le
5se

. •
Pillé
• molas .
os••euoittora . • .
'oredlt roja
tires LIO•regal.
Unresee emausalIfli .

• 'ret

hjIrelnlIUrI

N

... ,

ste

DIIIKL1.117 premie,

18 • 14

i.

Ile

Manotee
5,61 .

.
.

114111111
1 rtied
I. a e e

de
41.

O.

e.
dl

311 3/1 e 80
ta455ull16
UF " 38 3/1
*
II " 31 1/4 eitk
*tunal* 611/40
.3" 9n I/11 1,0PC ..
ilmute. 6" 411614 Ideruebre 64. , 6* de
111 2/4 " 20
141./
Palee
a.
,
b•
1la • en itelp,..5.5• 55 attugat•
r

M I L>

rel
111:

•

II1
111:

4.5

.

lee 117
lis "14
lis • tia

n

.

1,.11diri .4:

,
• .
" a ZICEZ1118fflealuldiumaimalam

12

re me)

1/••••••••• •••••• teettert
154 de b/at: 4 es ten»: O N
die 1 (taro.

e?

Vd'

I

11 )
at

88

IdtE

S

OS

TLEi Mi NI

e

fa ^

se

JOSEP PINOL 1 PUJOL

te a pa
Hl

• 44

Verga "'

AGONS ARRIRAT n
...

•

wo

dl

-

•

NOWIAT:

a'

es

asee perneases. datraaern.
relee remolina. 4814. . .
chille ce el2TO
'1 enes iiiuess.
ittät•I per I* ti. eni 641 di •
ruin mine

Is011ultd4

1.1 -

CORAng
,
•!
ECONOMIÄ 3

111,

.•15de primera . . . .
le
110815 mena
de
lana 118r1Ille* •
de
Palla eurts
te
' e t'U. cauro,' .
'Uniste/1C. . , ä . 48
n Pr•ue in peden« lb se. damas
Cal

gft e Osabais«)

. "Atrito

Itpro
s. v/c40.00 •
• • • e eilelld

lirugA ii

.11 0 1i n

FARRATGES
de

15 10 • 0

o !I

A

de
ed.oprers
‘
de
Aula 1 Cetta
et
•I
e
4s
11111en fi
ettus en *de 49 eg. ~N Me dlMIAU <erre Mula

110 a 150
11 " 40
67
tie
11r,
6i
68 '• 14

de

ee
4e

sellft220 8
• • Inetti 4

('FRE A IS

46 " 47
" 41
3' e 31
40 " 41

aeR0111

DESFULLES

is.
vennt Irme!
de
•vrecist . . .
de
•,24. .
ot
78
111r*
en
,•
,, en re/ emerg
bel*" sec CliMuill cifro *qua./

•

/oh

e

GARROFES

e7 "
813 " 64

LIEG L: MS

de
ee
ele
Fereee
de
TrIterill
134
• .
d..erlee. ID• veme«,
su de 64 se
affluei cerro &quid

.

•

dig
.13

- talen - Upes;
Inca oo. Rambla del Centre, 20
Telèfon 1430 A. I

74 e 71
?n'anee Mute* 81fatnal ie IA/611 le
44 ''" 41 1/1 Alones Celliscie altere** 65/46 de
de
. . . .
.
41
4:reinne
•
, .
5 lt Miel.
. di
.
Os 1114
...... :
ene las
is 45
, &reo a ea pene-ida 186 SB
se " re
• u nsaißt 4:11,1a. semi.)
31 • 31

se11.8

,
trem o s'Amuele
- • . • -cm O el•Wntli
.
Finen nns . •
•.,..•
•
• 1...itero
le e 44
47 " 49 1/2 ' ,res P agarra
. ere. Andefuele
" 3.1
seres ...viniere'
81 • SI
Itere. verde.
e.elmli Andalus!'
b eatnle Natroe.
,.
I ¡ J. ., muUt 1 q 4U1 .
l'1 . 55 •striudger .
en e 41
I mere,
be 1,9 "se
s t ip' In, .... 4
Id 1/4 " 59
I 1111*
Ot su te
es -, 5A 1/9 i !Pule m p p
el " 43
aanmuet carro MIL,

11111 1111

o

F Dt LLOTJ

51. n 14,55
• IN . E y

.,LATS
.
t raed 1 Amen.
motePe 1 Menee
• •••••n MdIT.,
280
indnittele Ase tema
, • • • •
31nrot .
• te pt •t tett 1 Pu ti
nehren
isetft
Clanmo t

FA B R ICA

101
ERIA 1 ARGENTERIA

‘41"

18

F i t i s de F. Mas Suda

Ter2290SA..

vs ANTi

EN

MERCA

matador de braus

‘CIUTAT N'7 •

CASA FUNDADA

3

711"

L: L

aro>

Illerest.
Ei que se celebra abir es velé torea animal, aseara que lee transitados§ foren de pote Ulaportbaote
El preu d'aqueti gra •gti estacional.
Lda. - lieguelsen lee °feries; ele preus, perb, no efertimen eap efaipt.eate da batas, tlidgret d'ooessoolor ole compelo
dora.
rerrildelse.- Fiord» 11 9,111 do Puerta, dogal la molla quo hl bs oafflatsonalls t los iroolosAs romoess. 21 do los
polea Dcw'sx agnantaut.it •

Tel 5/68 A

ha

re
le%

LLIT DE ME t ALL ia
tb
A L'A e AST

le ele 41615 17 el

ce

8

DE TOTES LES FORTUN7S
CUCA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI

AQUESTA FORNLA

'1)1;

LS

851,1 D?, L'INTIMENT

O'n

f. *rea s" des I9F4
e. SITUACIO ATMOSPERICA GENERAL A
e. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA. A
LES 7 DEL MATI. (Observado« d'Europa, Nord
LES a DEL MATL (Obeercaciom de la Zarza
d'Africa 1 l'Atläntic, rebulles per telegrafie senas
Meteorológica catalana, comunicad« per «llena):

fila):
Les halar e s pressions de N Mediterränia «cid«.

tal elan dividit en dos micha de pertorbacia atmosférica. produint mal teneos a la Pellill$1113 ibérica, partieularinent amb Inr , e3 nevades al centre.
— La borrasca d'Escan linivia avanea cap a Balgica, acompanyada :atisba de p.uges i meadero generals a llurs regions.

la

Imiszlü dz.1 senyor C:ran : El ¡crups e ea
Raaaras
i ".a Firipa" :
s ida ta nis ,1) de EltuTa 1 la d l'aztual : Co itl • ülZ13 vAp ennt dei
s_n; or ,trtigas : 1Th )cl.t orte eis seArtgas ¡A às :
TAU temotiris de3p7A3 d.) !a sei

DESPATX OFICIAL

Desprrs Ilegida. i arnb
gran ateneia i COUNPASeS particutara escoltaia l'acta de h ene_
Lid arlerior, es pasea al Despata oficial, que, entre nitres
documenta. conté Pagraiment
de l'Orquestra Pan Casals per
la merescuda subvenei6.
LA DIMISSIO DEI, SENVOR
GIRONS
Es llegida en el madeja despea la earnunicaela del senyar
Francesc Girona, datada del 1.1
del earrent, presentant la dirnissió, que aiu sial:
"Excm. senyor: No essent-rne
possible d'atendre daguda:»ent
ele rärrees de Sinditr i Regidor
d'aaneet Eiern. Ajuntament. em
veig preeisat a presentar a
V. E. la rae- va dimissió. capeesaantaIi el meu sincer reconeixement per 'les seves atencions i
bondate, i suplicant-li que se
serveixi donar comple d'agiteJles al Consistori, per a llur adrnissi6."
1LES ESCOLES BAIXERAS I LA
FARIGOLA
Es llegida tot seguit la R. O.
alisolvent el Patronal que regia
el funelonament eVaquestes esColes, perque " n o exisleix cap
traó legal ni pedagagieb. que
taconeen; que aquestea escotes
riguin regides per preceptes

¡distinta deis generals per les
Litre- e- nacionals".
També es biegit el R. D. sobre
l'Estatut de l'ExpoaM:6, apeoafana la luiste de 'oeals per (orinar la Junta Lire -lira i els suplente, i el senyor Alvarez de la
eampa rhanifeatä que l'Ajuntament es dirig:rä all Enment del
Treball Nacional, a la Catabre
del Cemera i a la Catabaa de la
Indústria perquè aesignin eada
un una terna per escollir-ne
tres representants, un de cada
ontitat.
I es pasea repidarnent al Des.
patz Ordinari.
ORDRE DEL DIA
llena dit que es pasea räpidael a il'Ordre de/ día. però Pe
del dia la que passa
ment... i desordenada.
d'en dictamen de la Ccfi• °oven, concedint

Dimarts, 19 de tensar de

>EH VE1 METEORO LOGIC. UE (...ArALUN

TEWESTÍT EN Mi Oil D'OLI

La SPS5i6 d'ahir, que ninga
n'haurta donat cine cantims
pel paisatge general de l'ordre
del dia, resulta esser interesa
Santfesim, par tal corn els realdore. es 11 dir, lguns regidors.
s'expansionaren llore aficions
a l'adjectiu divers i contundent;
en dir que no n'haurem donat
cinc cèntims. poeern un ral, ho
tiiem. ro per la qualitat de raete. sempre de preu, sine, rer
quant la seva preparació es feu.
ei no a la Pum del dia. a la
deis periodistes, que trabaren
Ja porta del despalx de l'A:cale:a ampl e-raent chat-ta i sense
portar, aixt com tarnba els excel•entms braeos (irt tinent
coronel senyor Alvarez de la
Campa.
• Aquest eenyor, en veure roIvament els periodistes, es mosträ agradablement comunicaens explica els projeetes
que incuba relatius a la próxima expasica5 d'avienitura que
celebrar-se pel maig a
alantattic„ la qual ha de quedar
Inet-a-lada en granges d'estil en
perfecta consonancia amb el de
les aus que en elles s'eslata
jaran.
Per tal de preparar toas
aquests extreme, Mil com tarnbe per traetar de la manera d'atraure els turistes.. aquestes aus
de pas que ponen ous d'or sense aeser gallinas. avui se celebrara .en un dele espaiosos salons de la casa una imporlant
reunió d'hotelers, els quals cera.
bla -que es propasen portar a
l'expasicia llur acreditada raça
de pollastre rostit impermeable,
base de cartró redra.
liavent conversat a hastamena alai com també amigablement, i despres d'haver rebut i agrait nicelestament les
felicitaelans d'un cree-cut r.ornbre de re g idors. alguns dele
quals -lamentaven. pera. un xic
]'abundància de flore del nostre
esti! que. segons ella, els cohibia en cenia manera cada cop
que pensaven intentar veure si
es decidirien un moment o alre a demanar la paraula, dei'carera amablement pasear el
eeyor Alvarez ae la Campa,
que. seguit per . tota la comitiva, es dirigí al saló de amainas
del Nou Consistori i del senyor
ralquae. que Dau Phi hagi perdona, i a les sis meays den minuta conieneä la sessió.

Prittp+rit

El ce, es gairebé nti yol a tot Catalunya, ami) fort
temporal a tota la costa. — Ha plogut a gairebé
tot Tarragona, amb la precipiaci6 màxima de 13
rnilimetres a Portera. — La temperatura màxima
ha estat de co grane a Barce.;,.na i la mínima de O

gratis sota cero al llac Estangento.

' perenfs a la Companyla del
(-tran aletropolitä de Barcelona

quedar contrletament satisfel
despide d'haver Pier);Wi la Conferencia de le Sala Mozart. donada pel cP1.1 col-lega senyor
Par, cl eeriaor Pi i Sanyer
(que- encara tia e vulgui no le
ven perque entra a l'Ajunlarient anib mèrits i oposicionsa
el senaar Camp n"que no te roeInri: criar) i e! senynr Vila
(que ja eridarä deepras de Lt
sess16`,, despeas d'aquestes converses, diem, s'arriba en un
tres i ro-res ab dielärnene de
la Con-ilesa:S ele- Cultura, que-ein els darrera. i al clarear de
tots., que es subte el pagament
de Folls al personal emporer,
ei senyor Arigas. de la Con -j asa() de Cultura, intervé i fa un
dientes- per (4. r que carive preocupar-se primer de la instruecid priniaria perrilla sigui aliso-

no fan res, i que si no fan el
que vularen es perque primer
voten saldar tot el que hi ha.

Explica cona el senyor Danqua, nomenat per examinar
une cumples, no es decidía a
trebat-las bons ni aolente i es
negä a eignara;os, donant el
conforme perquè no sabia el
preu de la mertadella. (E! senyor Eanque dernaria la paranAfirma que el l es un caleta
brutal i que deaitja que Dau
conservi la brutalitat. Diu al
tinent coronel senyor Alvarez
de la Campa que demani al Dir -e clar que es faci una
tigacid per veure com ha anal
la cultura fins ara, i si es ras
formi expedient a qui
Que cal pasear damunt de la Hei
ei amb la Ilei ro es pot ter res,
perla que es digui clarament que
chi pasea.
alludint regidors i diu
que s -e roble- que els que es troben a Cultura sembla que tinputa por d'anar a presida
Acaba tainant a dimanar al
eenyeir Alvarez tle la Campa que
s t rbri una infame-rió.
E! senyor VtLA TEIXIDO
r neu prou premia la manera de
parlar de il senyor Artigas. i
fa notar que el dictamen nomas paria de pagar el maúlla) i no j as mortadellas i pernils.
El senyor ARTIGAS torna

parlar i diu que ell es referria
al conjunt de la qaesti6, i que
en aquel] moment frie sial (i fa
un gest) i que ara les tripes
fan alai Ii fa in nitre gest).
Dia que tant li fa que torni el
ot
dictamen a Cultura, que
que yo t

és el pene dirigit al Se-

nyor Alvarez de la Campa.
El senyor ALVAREZ DE LA
CAMPA din que s'ha desviat de
l'assumple i que cal que s'acordi si torna o no torna a la
Comiesia. Respecte a la jaspeecia d -e manada, diu al senyor
Artigas ene si erra que Id ha
hagut irregularitats, que ho
gil ataran-mal.
que, com
El senyor CAMP
a president de la Comise-id, no
te cap inconvenient amb la proposici6 dei senyor Arti g as, i que
estarte molt content si es fa la
imiestigacia. pera 1031 Lt cara
que posa en dir-ho sembla un
xic amoinat de tot el qae paaea.
pasea.
El cenyor BANQUE, que fina
ara no si g a pogut explicar, diu
n-,olt emocional, i amb visible
rubor a les galtee. que és ver-tat. no faltava roes, ql19 la Cotaissi6 Ii encarregä la inspee.
cid de comptes, i diu que ni no
va voler signar va ésser perquè
no s'especificava ben bé el què
e 'havia despee en mortadella 1
en pernil. •

"La Ven" d'alp r vespre, diu:
"El senyor Girons, ja fa dies

que va presentar a l'alcalde la
dimiesió del arree da regidor.
S'ha acomiadat deis periodistes que fan informació a Casa
la Citilat. i instat per un d'eles
ha dit que el motea pel qual
Chavea formulada era per emitir del erinfliete que, sovint. es
plantejava en la seva consciència, amb motiu de les disposiclon; del Directori sobre Catareferent al Patronat de les Escotes Baixeras i Farigcda, ha fet
sobreeixir la mesura.
Daia que el! va aereptar el
t'arrea. de regidor ',c e rqué se
va prometre ene ne es trobaria
mai e n . aquest enntliete."
EL CENS DE BARCELONA

senyin les patentes i perqua va

cumples de l'actuada de la paseada Corales-16 de Cultura, que
pera por clafou molt
ra. i que vol una diviseria ben marcada entre anitalues
corniesions.Din que hi ha grane
dificultats per a.clarir aquests
comides, perquè e:s que han
de presentar-los no ho valen
fer esperarle' que caigui el Diredore i que ell ho ha de dir
l ' en ciar i ben fort i que el
portan en vulguin.
Diu que seis dio que tots
plegats son uns eanyars Esteves i uns vetes i fils. parque

11 regidor sindic senyor
reo, elmillra e. CitlIC -

'.OYES RELIGIO$
CURSETS DE CULTURA
R ELIGIOSA S
Al Casal dels Lluisos de
(plaça del Nord, cd es
donara
dimarts, a dos quarts de dele de ei
l'Ultima conferencia que a cartee
nmesin

Re-man Baucells, Pare .
y'
donant-se setmanalment.
El tera,
"El safari del ireballador: 7e4
i recompensa. — Dreta dele Maga.
dors. — L'Esglisia i el salari
tat del salare—El salari familiar.
Mitjans d'augmentar el salare — Loes
vangeli soluciona el problema da a.
lari.—Coacluüens".

lunya. La que sacaba do dictar

.a.. rerqua fari a la Rambla
les cbre i a le Doqueria l'es!aria, que es aprovat, i a:gunes
obseraarions sobre un peral: de
dietamens que no val' en per.
que tenen algain defre:e de forma. casa que erigina Maleas intires entre els erinynag Par trine
no vol rridar pe'qui' no li res-

lutament gratuita; que la ettperlar ja es farä si es pot; que
ell el que vol es veure ciare els

lleci .iviunicipi

70 ' . J.

3. vENTS SUPERIORS, A liAirCLLONA. (Sondemos de l'atmindera Mute, a Les 7
del mau);
Altitud, metres:
230, 500.
Lit-aceita:
NE NE.
Velocitat m. per segon:
12, 13.
OESERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observació: 7, 13 i 18 botes
Barbritetre ii
i al ra y en de la mar: 758. 757'1, 757'4. — Termòmetre sec . 9'9. 12'8. leet. —
Ternuametre licemit 68. 8, 68 — Iltunitat (centeesimee de saturada): 60, 47, 59. -- Direccie del
vera, ENE.. SE.. W. Velocital del vera en inetres per segon: 8. 6. t. — Estar del cel: tapat, nuvolós, quasi sera. — Classe de navels: strats-cannuls, alte-errate; eirrus-strate; cirrus-strati.
Temperatures extremes a l'ombra
alácirna: 13'0. — Minima: ro. -- 2.Iinima erran de terra:
— Oscillaci6 termométrica: 6'3. —
Temperatura maja: 107. — Precipitada aiguosa, des de les 7 horas del cha anterior a les hores
7
del
eia de la data: c'2 milimezies.
Recorregut del vent en igual t omps: 336 q u'lo metres. — Observacine pie-aculare: vea fort durad la Me

Ha estat resolt favorablement el
dictamen propoeant que s'incloguin
al padró d'habitants les persones que
ho soHicitaren durant el mes de desembre darrer. de conformitat amb
el preceptuat per a les recti ficacions
anuals el dit instrument pablic.
En virtut de l'esmentat dictamen
han estar inclosoe al padre, 595 barcina i 619 dones. La poblad ó de dret
de Barcelona, segons el padrä format Eany r920 i les rectificacions dels
anys 1921, 1922 i 1923, es de 727.313
habitante.
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Finalment el dictamen torna
a la Comissió.
PROPOSICIONS
Pasea a la Corniesid de Finalices una propostei6 ratuts
senyors regidors demanant que
es coneedeixin 1,50a pessetes
ni Comité. Pro Carnaval, per
cien-anear-les en premie.
El senyor PAR diu que n p bi
la consignnrió. perra es pialen
tretlre els dinars de les D'areserMits.
ferhecies
Ei senyor ALOS s'ajaran, i
qunn tolhom es prensa que impugnare la tradicia, diu que, no
2.500 peseetes, sind 5,000 en
donatia ell pel Carnaval. perque tolhorn s'enteri que 111]111
Id i ha la gran alegria.
El senyor ALVAREZ DE LA
CAMPA din que la Con-úsela ho
'india en corapte.
El senyor ALOS: 'Gracias
mil."
PRECS I PREGUNTES
El senyor ALOS dice que ha
tingut la satisfacció d'ése&
i-caaa r rat" per un esponlani
gua li ha e.scrit, i tot segun par.
la de les vorrres i dele tramvies de l'extrarradi, i es queixa
rice lee jardineree no vagin per
la Rambla i Paseeig de Gracia.
Continua eollaborant ande
Peepontani i parla de milions. i
el senyor Par se'l rolla envejoe a in ent.
El ernyor ALVAREZ DE LA
CAMPA din que tot això
na ile pasear a r °in p ut i que,
en roiant n la qüestió del Unenrica, la Companyia digne que
no tenia prou material.
El eenyor ALOS: "t' atice mil".
I continua dient que e 'havia oblidat
d'una cosa, que és la que el preocupa,
mes, i és la higiene, i tot scguit parle dels poblets d'ellernanya, on la neteja es fa a la nit i te entes que
fins Luchon, poble de quart orare,
Ce: sean/6ra ¿'once a (lotee de la uit i
aeui es podria fer igual a la sortida
deis teatres, aroveint els escombriaires de bruses impermeables, perlita
la serena no els perjudiques la salar,
alee-eix que d'aqucsta manera Barcelona podria sentar precedent de
ciutat culta i civilitzada.
El aenyor ALVAREZ DE LA
CAMPA traba que h pleça de culta i civilitzada ja la tenim.
El senyor ALOS: 1 bruta.

El senyor ALVAREZ DE LA
CAMPA diu que hi ha 7.000,000 per
al contracte de neteja i que si es netegeesin cls carrers a la nit els jornals serien mas cara
El senyor ALOS replica que tot
ala de fer per la salut, ni que lose-in
deu o vint milions ele que costessin,
perquè p ra la pene su pel carrer
respiraut els "bacilus" de Kock.
laraenta tot seguit que no hi hagi
hospital d'incurablee, perqua hi ha
una paa de tuberculosos que van pel
carrer repartint la seva mort i insisteia en aquests i abres conceptea.
El senyor ALVAREZ DE LA

CAMPA diu que, en efecte, cal no
m'arar en res tractant-se d'higiene,
cal no reparar en res tractant - se de

cultura, cal no reparar en res traetant-se d'empedrats, etc., etc., i cal
no reparar en res, però cal reparar
en tot.
El senyor ALOS parla del p rojecte de desviar el Llobregat i din que
no Es ben be seu, sine d'un enginyer,
aixi com el de portar l'aigua de la
alar al Tibilto sa del cclor na-
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S'e:nauta una conversa sobre si
Companyia de la neteja compleix
o no el contracte, i el senyor Albs
diu que ja que catan parlant d'escombraries insistirá sobre el cas de
la brigada rural, en la qual hi ha sis
homes.
El setiyor ALVAREZ DE LA
CAMPA li contesta tue ja li contestaren en una altra SeSbiö.
El senyor ALOS: ''Si som aquí."
S . aexcca aleshores el senyor ARTIGAS, anula e! cap jup i a punt de
fer el salt del tigre i diu al senyor
Alba que tot abeb Im podria preguntar al si de les Comissiona.
El senyer ALOS Ii contesta que
si, pub que ho fa millor aquí que
no ras a les comissions i abre) fa explotar cl senyor Artigas.
El senyor ARTIGAS explota i
crida l'abnegad:, colossal de tots
ells i ele sacrificis gairebé cruents
que han de fer i la bona fe que han
d'esrneribr. Crida despres que unible que cl senyor Alas faci d'espontaita crispes pel que no voldria dir,
perä he, ba de dir, Eafany de "populatacria".
Diu que acabaran per tornar-se
bojos, i (Mita una mostra del que
faran catan he eiguin. Crida la bondat 1 la faior del tinent coronel seita or Alvarez de la Campa i clava
cops de puna per tat arreu mea »
. a
les rersones, i després de dir una
paraula que ei no és tan gruixuda
com el braç podria esser-ho, diu ame
erotcsta i s'asseu, i ho fa.
El senyor ALOS demana la pamula, perä és concedida al senyor
MADORELL, el qua' diu que no ha
la

catas be un dictamen de Cultura sobre cl restabliment deis premie als

establiments i diu que ea ronce.
ficht que es restableixin. (El senyor
Artigas Ii allarga la mà.)
El senyor ALVAREZ DE LA
CAMPA Ii contesta, pera contesta al
senyor Alba dient que aquell assumpte
té tota la seva eimpatia, i despees diu
que en el present Consistori on es treballa és obscurament a les Comissions
i no al saló de seseions com abans, i
afeada que no creu en els campions
de 11 popularitat.
El mayor ALOS s'aixeca finalment
i que la manera de parlar del seayer Artigas és la seva millar defensa; que si aixi parla aqu , eamaginin
roen dcu fcr - ho a les ccmissions, on
no deixa opinar a ranga. Diu que ell
no ha pegin fer res a cap condecid
que enveja la sort del senyor
perque tot el que demana ten
aconsegueix. Diu finalment que esta
disposat a presentar la dimissió si Ji hi
haguessin d'acceptar i que faria en
aquest cas el mateix que el senyor Artigas si im ii donessin dinar. (Riatics.) (Allusió a unes manifestacions
del senyor Artigas a la paseada seseió
en parlar-se del sorteig de quintes.)

El senyor ARTIGAS: No sigui
tonto.
El m'ayer ALOS: Quan una criatura és tonta Ji diuen: "Eis Inés
tonto que un arquitecte".
Continua d senyor ALOS justifieant el que el! ha dit i el que s'ocupi
exciusivament del seu distrkte, i el
senyor CAPARA s'aixeca per declarar que a la Comissió no ¡noceda el
que diu el senyor Aten, i explica el

que la Comissió ha jet, especialment
a Furinari de la plaga d'Urquineona
('tue no Es res de mal), i tot st%uit
exp:ica el que passa en el si de la
Comissió. Diu que el senyor Alas demanas. coses per a un quarter de la
Guardia civil, i Ii diu que representa
'Mermen partkolars,
El tineut coread mayor ALVAREZ

DE LA CAMPA diu que s'está perdent un temps precias per una ximpleria, i china la paraula al senyor
Vila Teixidó.
El senyor VILA TEIXIDO recorda que en el despatx oficial constaba
la dimissió del scnyor Gamas. i demana a l'alcalde que proposi al Consistori que cansti en acta el sentiment de
la corporació. Tot segnii fa un gran
elogi de! senyor Gimes.
El senyor ARTIGAS, ara en termes moderare, s'adhereix a les mana
l'estacione del senyor Vila, repetint
l'elogi al sindie dimissionari.
El tinent coronel senyor ALVAREZ
DE LA CAMPA s'aixeca i manifesta que no ho-havia proposat ell perqué el cas del senyor Girons no és
1:as el match< del del senyor Eranquili Riera. Que la climissió d'aquest
fou absolutament justificada, pera, lid
la del senyer Girons que iß voluntaria.
Que ell, repeteix. no ho hauria pas
demanat, pena que si el Consistori ho
acorde ell. no s'hi oposarà pas.
Els senyors CAMPANYA i OLIVA fan sengles precs, i tot seguit sao.
cridats dos aficionats que no comalréixen.
UN SOL AFICIONAT
EL SENYOR CASIMIR NEGRE

DE TRAVER
Te una veu molt fosca, i el soroll
de portes i de gargamelles i nassos no
el deixa sentir, i sense que ningú säpiga del que ha tractat acaba rápidament.
Després s isita els periodistes i els
explica del que es tracia, afirmad'. que
cridava com un desesperat ,
veiem que porta sota el gabany un
tern virolat a base de marró, i que es
corredor collegiat. Diu que parla de
la plus vaina i dels interessos de classe.
A les set i dele com !lauda d'acabar
sempre, s'aixeca la sessió.

DESPEES DE LA SESSIO
Un cop acabat l'acte ele regidors no
sacaban de decidir a abandonar Ehemicicle; es formen grupa que discuteixen
acaloradament i oim cóm ei senyor
Vila Teixidó crida al senyor Artigues
la plus vàlua i dele interessos de clame.
Tímidament, ens aventurem a la
pida i tot seguir ve el senyor Artigas,
el qual ens manifesta que cal que interpretem be les seres paraules sobre
la Comissió de Cultura; que ell adanima els senyors Barbey i Nicolau
c101wer. i que per abre, demana una
investigado!, sobre els punts foscos de
Ilur obra. perque es vegi si s'ha passat damunt la Ilei i es demostri que
aqui a Barcelona dintre la Hei no es
per fer cultura.
Mentre parla el senyor Artigas el
senyor Alias liesterpeiia repetits cope,
i quan aquell l'escolta finalment,
diu que rectifiqui i digui clarament

se ha dit tonto o burro. El senyor Artigas explica el significat d'ambdues
amables paraules i el caire acaronador
de la paraula tonto.

El senyor ALOS explica ales_
boros com el senyor Artigues, a
les comissions, arrossega
pialó amb els seus ente i la
seva intransigencia. 1 el senyor
Artigas se'n felicita.
El senyor ESCLASSANS diu
aleshores al senyor Albs que
vol fer constar que ell no es
de
- fin arrorsegar per ningra. 1 el
senyor Albs. amb molt d'inter è s
li replica que partieularment
cabria molt de greu que l'arrosseguessin perquè l'aprecia molt.
FORA DFL SALO
Sortim del sale i ene reunim

UN BON SERVEI
DE LA GUARDIA URBANA
Per la ronda especial de la guardia urbana encarregada de la recollida de pobres, fon detingut demanant almoina, fa uns quanta dies, un
heme d'una 5o anys d'edat, el qual
migué anomenar-se Manuel Puente.
Concluir a la Comissaria de Beneficencia i considerar des del primer
monient com a un 'tome sospitós,
bou destinat a la Colonia de Port,
oro ha confessat darrerament que es
de-la Fructuós Sampedro Barrera.
Es tracta d'una bona peça que ha
complert diverees cendemnes, entre
les quals una de dotze anys per haver donat diverses ganivetades a un
guardia municipal. a Valladolid, i que
en l'actualitat esuá. reclamat per diversos jutjats, essent ten dels presos
que es feren escapel de la presa de
Vilafranca del Penedas, després d'haver lligat Ealcalae, el qual succés
recordaran ele nostres Ilegiders i que
costi a l'esmentat funcionad la separeció del servei.
Ha estat posar a disposicia de la

"Jefatura" de policía.
=1:1511122:=1===

CRONICA DE CULTURA
CONFERENCIA DEL DOCTOR
BONILLA SANIMARTIN
Ahir, a les set de la tarda, el
doctor Adolfo Bonilla í Sanmartin a a donar a la Universitat la
primera de les seves confereaeles sobre "La filosofia catalana". El tema era. "Ele ongens. La cultura filosafien catalana a l'Edat Mitjana". Hi lea_
via molt de raiblic. entre el qual
abundaven James i senyormes.
iii assistí gairehé tot el araressorat de la Facultat de Filosofi:e
i Liebres.
En les nostres edicions prati_
mes dnnarern un resum de les
cantera:u-Me del savi espanyol.
a un grup on hi ha els senyors
Albs. Te-clon, Vila Teixidó i afana altre.
El senyor Albs declara que tr
ganes de elimitir, però qui' ei SabOs que. As el que es busca se
n'abstindria.
Aleehores el senyor Vila explica les seves paraules en honor del senyor Girons i un periodista Ii pregunta si ha estal
un cop per tanta, assentint el
eonvor Vila arnh la Sera carnetertstira i rnefistofalica mitja
rialla . Des p rés parla el senyor
Vila de Fahra formidable de la
pa=sada Cornissia de Cultura,
aritiea les minarles que se li
eritiquen i diu que el que agur
e% deerioneix i PS treballa pie'
tirar a tiren As prer isament alta

poi anal som admirats a Pes_
tranger . Cita el cas de Villa aria na e el ras dele grups escotare
Balite-rete i La Farigola. i finalmPnt declara que elle tenen
multe delires i cap (rel. mente
quo
cap. i qué el que PS
drets input cita un
anuf
nom) es ten estúpid (sic).
Di/1 després que ce-rice- coses
no paesarien ci ell p residie les
sessions. i Pe felicita} pel Senyor Albs quan afirma cure toles
acuestes coses p aseen des de
que han entrat els regidors governatius I que es criticaren els
partits dels altres Atuntaments,
per?, que ara Os molt pittor cerque tot va portat per les "eaQuan ens en an . m ens pulga que de tot el dit i le,ieändol passat no en diguem res
en el diart, cosa que, com
veure fàcilment, si s'hi fixa,
fem amb naoL de gut per
re periodiette.

,

L LECTOR DIU,„

Sr. Director:
Re- cerro a la vostra reconemea
nevolenea pregant-vos de fer patea
que a la Renda de Sant Perc. ara
del passeig de Sant joan, e5 fa tea
gran vaa a les aceres. que. fatalmaa
ocasinnari seriases accidente. a mea.,
mis de perjudicar enormement
comerça, instaHats en el dit trajera
Cal evitar que abra resulti un seta
"l'en de can Draga", i, per taa
es t a a les mane de les autoritats salre
malles de vides , privant abusos de l'ea_
presa que fa les obres, exigia el
ximum de garantice i sega n-etat per ay
transeünts.
D'ACOlip
Sr. Director:
Molt distingit senyor Em permea
propasar-1i que a propòsit de la conferencia del eenyor Par, LA PlaBLICITAT subratlli un dels
ceptes mes ediiicants abocats
conferenciara. en la següent forma
(Paraules del senyor Par.)
"Barcelona té un alcalde que re
es mereix."
(Comentare)
Té tota la icé.
De vosta afectissim segur servidor
Un subscripta

COIF

CRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
Vista de causes

A la Seceid primera el fiscal,
per inanca de proves, ha retira'.
l'a,usació a Josep Coeli° Gil.
meo, al qual s'acusai,a d'estafa
i resistencia.
Davant de 'la &Teja SP20173
s'ha presentat Pau Asin u Sabias, acusat d'un deliete de res is Me.
Ei fisoal va demanar per al
processat la pena de dos mesas
i un dia d'arrest major i multa
de 250 pessetes.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Tribunal In-

dustrial: Accident del treball.
Jaeint Alcacer i Be-lord t contra
la Caixa de Previsió i Estalvi.

Mantesa i Berga:
Joan Farra s contra Francesc
Vi larde 1 l.
Secció segona.—Girona: Incident.
Coneepció: /raes Schafen Calderón contra Cassiä Centena
Calderón.
AUDIENCIA PROVINCIAL
SPCCid primera.—Sant
Tres orate per tinenea d'armes,

estafa i danys.
Secrid segona. — Manresa i
Mataró: Dos orals, per estafa i
lesione.
Secció tercera.—Sud: Quatre
orals, per lesions, estafa i
fuel.
eummimmeNtele•

Eis Teatres
ROMEA
Divendres vinent, dia 22, se celebrara en aquest teatre una (uncid a
benefici d'En Reman Jornet, antic
taquiller del teatre. El programa per
aquesta vetllada resulta molt escolla i suggcstiu.
aviat comenfiara la tournée
de vuit amigues funcione que donará
N'Enric Borras abans de marxar cap
a Amarica. El repertori que interpretara el constituiran les obres més
t .:mil:des del teatre classic patata.

SALTS D'ANUA
Inscrita:tí obligatäria d'Aprofitaments.
Expediente, Possessaris, Assumptcs dc
Ferrocarrils. Tramvies, Potas, Mines,
Cace-teces, Expropiaeie forçosa, Servituds i Concessions tic Linie3 de
Transport d'Electricitat, Reclamacions,
Detimens, Recursos Contencioso-Administratius, d'Alçada, Queixa i Nullitat, Redaccid de tota mena de projectea
per competente facultatius.

Servani Fernandaz Victorio
ADVOCAT LIPECIALVITA I
PRAOTIO EN DRET ADM IRENTItATIU.
Despee: Pelayet 14, segon, primera
.(ateensor). Teléfen 4910 A.
Censal de das g=rts de teme a
sis de la urea.
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que el wi„. qual hi concorregueren repreL'Estat reclama credits, per diver- i d'Hisenda, no tense
enploarnitasni ds e. les empriasee mes
sos conceptes, en la quantitat de ques de Calmes, en la seva quali- eim
1_332,835'51 pessetes.
tat de . banque r, hagi d'esvair alguno
d'acordar celebrar el
L'acció de la Diputació, rom a ros petita dubtes de caricter financien diaDesprés
24 una nova Assemblea, es
viu, queda aindiada per l'actuació de dels senyors Cisa i Conde.
corresponen as dos aloya (-an,
llegiren
les
conclusions
a
que
uoIv
els
segiients:
Són
Ja Mancomunitat, car Retuesta «v1859) que dote la dolorosa ItN4
fent
referencia:
De
la
Comissió
d'Interessos
ge!SOLDA
TRISTAN
I
eda tetes les seves activitats i Paces deroguin
"Primera.—Que
tachó d'aquesta Ata, 56 1104
SESSIO DE LA DIPUTACIO
que
La represa de "Tristan",
tuació de la Diputació queda reduida nerals:
apreciar redore sobrefaz:mi mie
les disposicions a que fan re- dissabte
Informe
en
l'expedient
relatin
a
ha
constttingué
lloc,
als serveis referents a Quintes, Elecferencia les Reials ordres del tuit un dele esdevenimente més llagué de restituir per der-le
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es pot 'dure talsbd
Aa ir. a dos (vierta de cine de
per
modifitament
d'aquesta
ciutat
importants de la present tem- a terme, i punt e viaqnd el
Corporació.
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/
articles
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porada.
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car,
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1921, 18 d'octubre del mateix vetllada, sessió d'art plena de drama que eslava creant. Afirl
de les Ordenanccs municipals.
o sp esió del mecen pertode testa, emprant la parla catalana, no sos d'Esquadra, etc.. etc.
tande 1922 i, per
deis articles 161, any, i 2 de gener
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idem,
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presidrix
Colitis:lid Mixta perque
tre Weingartner i els eminents mana, que expressada sobretot
olí a a la presidencia ei se- posar que se suprimeixin de l'estilen- cia de la Mancomanitat i Diputació, Ces.Projecte d'Orderances municipaIs crear nou grup anomenat artistes que ja en "La Walky- amb les màgiques imatges d'a4
liqui- eseent una de les mes importants
les
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serretadocument
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Pen
d'ernpreses de serveis pública i ria" havien obtingut un verita- quilla música estranyament,
ter,
vice-president de
dicions entre l'Estat i la Diputad& d'aquestes confusions la que proce- formulat per l'Ajuntament de Mo- Iles enhiela que no remuneresble triomf, produiren dissabte irresistiblement insinuant, procae no poden donar-se amb exactidvx de les Ultimes reia/3 ordres del lIct.
terporació.
sin flirts dependents ami) els en el pablic una impressió de duela una emoció que surt de
Expedient relatiu al padró de presdcpartament ministerial de la Gocentud. Tarnpoc troba encertat hipoteEt : p aynr PONSA llegeix
establerts vinguin
coste;
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d,. la SeS9i ó anterior que es
La brusca transició amb la
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En Carles Vives Ribas, metge civil ment eapriebis del personal,
Esmetem en primer lloc l'or- cada dei sentiment ansiarais; la
anct de la Seva senyara espn Mixta de Re- concretant que alar) no podra
suplent
de
la
Comissió
es
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per
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la
membria
olcl
contingent
o
si
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d'exigir
Director
digna
questra. que es mostrà
invocaria a da nit. d'un simbo53. /legrada que se Fha.:: enfer-se sense causa que ho jusbeca i que per aixb ha calizo pres- directament dels nobles l'import del clutatnent, durant rany 19,2, pels redel sen illustre director. deseo- lisme enormement suggestin et1
a la presidarwia
que practici davant la tifiqui. En aquells rasos en que
ents
coneixern
cindir-se
de
t'exactitud
en
les
xiires
seu
déficit.
nombrobrint-nos, certament,
l loe en el que l'han
deliri de Tristan, que ens crispa
La Diputaria té un deute de dita Comissi ó el dia 30 d'agost del per citeumslancies excepciosos detalle i matisos de la par- i ene sacseja brutalment; la
sreredi t henirs lecr;t11 viiltin. fixades. La memada tendeis a que
eariteter econòmic un
pali- matriz: any.
nata
de,
en
obres
iavertides
es
tinguin
en
compte
les
reclama25.000,non
titura
que
ens
sonaven
com
a
melangia depriment d'aquella
j;ha areep t at permití l'anima el
Instància d'En Llorenç Jullert i establiment es veles obligat a cosa noca, i mantenint-se tota caneó que durant mig acte en.
ques, establiments de beneficencia i
rices fetes per les Diputacions ant al a _
(01 d'hav e r estal eleaat per
veíns de Castellvi de Rosa- aquella determinaci ó, la selecensenyament i Palau de la Corporaaltres
teriors,
que
consideren
exagerats
els
la
nit
en
el
mateix
pla
ideal
els
ni
ell
Afirma
que
ni
rareix l'ambent i ens nprimeiz
simi' af.
:tea sollicitan t la segregació de l'es- ció de personal hattra de fer-se
ció, havent-se traspassat a la Mandebits que l'Estat reclama.
d'afinada sensibilitat i noble d'una manera implacable, la
oomnanYs taran ' ea: d'ae'».
seva
agregació
rigorás
ordre
d'antiguitat
i
la
per
fementat
Municipi
i
sincer
cornunitat ole Catalunya el servei
Quant al personal. afirma que,
efirsid. Amb goig ben
burlsa. i els quak
nova transida que la tonada
a mes vindre obligat a abonar
d'interessos i amortització de l'es- al de Martorell.
heitem els nostres masies que alegre provoca en el moment de
es convencessin que slan equirr, ele l'aran desviar del cami
ei
obrer
acomiadat
de
badata
l'empleat
Abonament
comptes
tan
bell
triomf
han
obtingut,
vocar. reetifirarien. La manifestació
mentat deute.
mes torta tensi6, tot això ene
ener i s. lAprovaria.1
revelant-se sota la batuta proEn el cas que el Directori es de- ges surninistra ts per les Alcaldies de tants mesos ron/ anys porti de
ItIanifes l a die cal }rebanar essencial és la de considerar curta
que no exerdei- digiosa del mestre Weingartner. es abocat anab una música tan
serveis,
sernpre
Esparraguera,
San
Sadurni
en
regional,
j
Maullen,
cidis
a
implantar
el
Te
t sensual que ele
b,4 d e la previnria. de Cal a - la jornada actual; i en aixa han cstat
-al de (len anys; si pasees d'adignes collaboradors, com ja refinadamen
no s'ha ole catire en reatrem con- * de Noia, Igualada i Serchs.
larva i IfEspançn. Rrferint-ere d'acord toas els diputats.
shns semblen talment penetrar
desratices causades pels me- quest nombre, per cada any
Itero
dit,
de
tan
extraordinari
a
la
capital
signi
centralitzar
Ident
sonyor
Sala.
din
El
marques
de
CAIIANES
rectitrari,
o
del
diseurs
en nosaltres per tota la pea 1
mes vindre obligat a pagar un
artista.
de la Regí»» tots els serveis que asid
nors traqueara provincia que han esfica. Cree que el mar cärrec de pre(pie PIS nous dipalats nhrrn els
despertar en el fons del loas
trimest re.
dos
protagonistes,
senyobracee a tots els quo VII Ignin sident de la Corniss'ió d'Ilisenda l'o- dia presten les Diputacions i els que tat asilats per disposició del TriEls
del nostre ésser estranyes res.
Tercera—Que s'amplii la jubunal per a rica a l'Escola de Re- risdicció de la Comissió mix- ra Hafgren i senyor Schubert, sonäncies.
l'Estat pogués delegar-los.
bliga a dir que es perillós, merare
3rudir- h:,11 un y dels partils noEs dificil de trobar un substitutiu
forma de Menors.
s'estä km la liquidacin definitiva
lltiç a.
Veritablement ens sentim tos
ta de Barcelona a tots els po- encarnaren amb una passió ImComptcs orbonoraris presentats per
assrgnra que a la Diantarid
presslonant els tràgics amante, na de teta realitat, submergits
dels compres amb rEstat, establir xidel cnntingent provincial i, en tot
i espet
ira
de
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provincia,
iDra_loan
Sardas
i
En
labor
nna
cas ,podria ser-ho el reeärrec sobre En Cristòfor
i tingueren moments inrompatr3Perl a fer-hi sitia
fres en un altre document que pot
cial a aqueils que ecos Sabadell, rables dc veritat en l'expressió. dins el Titán que la màgia del
donar un resultar difeecnt, encara
les contribucions directes que corres- per, rnetges civils, propietari i su- 'Ee.rrassa, Manresa, Mataró, Bairede s tn. purament
cola ha creat, i completament
,
de
la
Comissió
ment
Ilum
a
la
plent, respeetiva
i quo la faran
ponía als Ajuntaments.
que sigui aproximar. del que resulti
dalona, Vilanova i Geltrú, Igua- Potser trebärem a mancar al- absorbits per ell, veneuts pel
Mixta
de
Reclutament
traquesta
procegada. en l'arrogan!. 'solS'estableixen determinarles bases
de Testudi que s'estä fent.
la semi
lada, Gironella, Vieh, etc., tenen gruta
da que la senyora Ilafgren evo- domini irresistible de
respecte de la reorganització del per- vincia, pels reconeixernen t s practicats una Unporläneia comercial ben
.A s alta dient que a-Mil:tren
;gual que establir florprodigiosa suggestió.
davant
resmentada
Comissió
durant
ínteressns morails i mateca,
l'accent
i
de
dolça
pot
sonal proposant-ne una rIticció, remes per al personal, només
definida, ja que les fabriques
Mai com en la representaci6
que sembla batirla de
c;sle de la earporaria. i pci fl
donar per resulta l que no pro- visió de la quanti,' dels havers, su- l'any 1923.
dissabte havfem experimenta
que. proveeixen en diferents tendresa
contrastar amb els esclats de de
er rd miel han estat eridats. dueixi cap efecto o que resulti pressió dc toca mena de gratificaProposta d'una recompensa al se- sentits Barcelona, radiquen en
tat tan vivament Pernoctó coma
nyor
Josep
Päquez
i
al
senyor
Roc
follia
snblim
que
tan
be
sap
'Aplaudía-wats.)
temporera
dons,
com
ignalment
els
contra nosaltres—afirma.
puna i enorme que conté aquest
els dits pobles.
Vergez, metges encarregats de l'Aexpressar. Penh ens guardarem drama i pensem que la totalitat
amb caticter de permanencia, i estaEl marqui's de MAIIIANAO
EL sEs y nn mAnr.\ LI CONQuarla. — Essent una neceeútils condiciode
fer-n'hi
un
retret,
car
daminyons
de
set
hores.
servació
de
la
jornada
memòria.
creació
CATALA
triaba ha la
TESTA. EN
sitat evidentissitna la
dele espectadors la sentiren al.
de la välua d'aEl senyor TORRAS. en catada, ELS DICTAMENS DE LA DIDD- nals durant rany 1923.
segur d'atur foreós, que el vant d'artistes
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també, car els aplaudimenta
El senyor MAREA li PrIrlfP51 a
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deis
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Despescs motivades per cstances Directori faculti el sett organiscrin] que si les 'Nitres que s'esTACIO DESTITUIDA
s tata la vetllada als in,
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("1 rata lit. Din que on aquests
que
en
la
Interhern
creure
causadcs a l'Hospital Militar «Fame tècnic la Dedegaela Regia preterió d'un personatge wag- tarpretes tenien asna vibraebd
7,ements. cona mai. cal agria lr tableixen a la Memòria no poContinua la discussió de rordre del
declara/3
questa placa pelo minyons
que només l'entusiasme frena,
del ministeri del Tratan a Barden tenir la garantia de la ve- dia.
qae una paremia de la situarf.1
tot de per la seca port ob- tic de moments excepcionals Tot,
condicionals que han sofert obcelona, porque, d'acord antb les neria del
Ffgrla. areerdi
ritat, mes val que no hi figudel romte
El senyor ALEGRE &mana que
m4
latent
i
seriös
eshell'
en
aquel!
establiment.
servad o;
ornan/Izarlo/1s que sotaseriuen tudi. no donarem mai preteren- donar.
rin.
Ilse Per al qual ha estat desi g
tornin a les Comissions respcctives tots
It.
Despeses motivarles per eme.
i amb l'ajut econemic de l'Esla cooperada de-nat.Liferx
Aitrament, troba que estaran
els dictämens que hi ha sobre la taula
(' ta als mistres partieularspunts
diputats. mancades trautoritat si no són i que nn han ezaat examinats per les racione del servei
lat, es vagi a la implantació
s e nyors
els
mute
Comptes de la Casa Provin- Peemenlada asseguranee, i pu- de vista. i la sinceritat, si
ASSOCIACI O D'AMICS DE LA
(Aplaudí mont
sancionades pel president de la
Comissicn s actuals. AiKi s'acorda.
eial le Carnet d'aquesta eiutal, guin beneficiar-se'n tant la no. que aquests artistes ponen MUSICA. — Alexandre Borowsky„
Cornissid diiisenda.
DESPATX' ORDINARI
actuacions
en
les
MANCOMUNITAT
L'AMOR A LA
relatives a impresos subminis- dependencia mercantil i d'ofi- en les cecee
Proposa quia aquesta Comispianista
El senyor TORRAS fa quedar daEs passa al drapatx n-ualMari.
trats per al Negociat d'Eleccions cines com els obrera de toles farä respectar h admirar.
sia
es
I
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aquescumple
dóna
La senyora Willer. en el pamitin
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un
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irPnria
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electo»
al.
de
les
la
crist
les
indústries,
per de larangänia. i p is senyors divendres passat a nAssociaci6 d'A(IP la mort dr l'antie diputat per les liquidacions per no donar permanent de la Mancomunitat sobre
Compte presentat p e r la prò- guate r5s ben patent.
Grornen (Kniavenald) i Mano- mies de la Música. Confiada al pianotes de lleugeresa.
lfJp ire3a-Ber g a. senvor In Miexpedients de recaptació.
impresió, tiratcasa
per
la
pia
s'unifiqui
Cinquena.—Que
Passant a un altre assumpte,
warda (Rei Marke 5 ens nferl- nista letones Alexandre Borowsky,
—Em sembla dificil que sigui bo
TT' v e..S i Anplrtrill. Timara que
ge i subministre de papen de
tot el pala, creant per Reial
er.nsti en arta el sentiment de tIM la sera confiança- en raevenint de la Mancomunitat que és la
cent cinquanta exemplars de les disposició els organismes p. s r- ren lamba nri excetlent conjunt. del qual se'n guardava aquí excellent
provincial,
la
miel
El senyor Graenen, sobretot. en record, per hacer obtingut l'any paseorpararid i qu o e, romilniqui
tual Comissió
mal-asee de la Diputació—diu.
llistes electoralo d'aquesta prolinents perque s'hi obligui, la
espera que no sera un fuella de
el segon arte es mostrà admi- sat un èxit ben fraile a la mateixa
a la família el eandol dels diEntre els diputats hi ha un movi- vincia, corresponents a la recsafari,
per
jornada de treball i
rable i sostingua i melisa rom Associaci6; l'anunci del seu nou recaciquisA.
pat a ts. Així s'acord a .
ment d'estanyesa, i el senyor TORtificació dc l'any últirn.
creure
que
les
necessitats
deis
Els dínutats secretaris IlegelCal elevar als Poders pública RAS afegeix:
Pensi,'» sollieitada per la se- obrers i ernpleats de capitals un acabat actor el carel-ter del cital fou rebut amb satisfacció i ¿esRuawenald.
x o n diferente comunirarione
la petició de reforma de les Co—I l'actual Mancomunitat una manyora Dolors Tört, y idua del com Bilbao, Saragossa, Valen- Betel i noble
peri'» veritable interés.
Molt hé el smcor Kuhn i ben
efiria l e. entre nitres la del gn- missions provincials, almenys rastra carinyosa, peo'» marastra al capUn programa ben variat—potser
subeaporal del Cos de Ferina- cia, Madrid, Granada, el e., no
disereta
els
censor
Fran
(Mev n rnador elvil admetent la re- perque no puguin declarar inde.
Barcelona,
Josep
Fermassa—i
propi per posar a prova les
davall.
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que
les
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temen
menors
san
i Giralt.
mírela del senyor Drirramee Sen t capacitats eit, regidors elegits.
loI N . Oliver
facultats del mis fort pianista. DiviEl senyor SALA afirma que d'ara rer Panera.
els
catalana.
L'era és proa conegurla aquf
i nomenaal per substituir-lo el
Diu que no rectifica ni un enda y art la Mancomunitat ser'» la mare
Abonament de temps als inen quatre parta, hi figuraven un
Sisena.—Que recomani el Dicomen- da
son . -or Alfons Sala.
atorn de la seva actuad()
divilus del Cos de Esquadres rectori a la Comissió Mixta, o permute sigui necessari
Preludi i fuga de Bach - Liszt: la sode tot Catalunya. (.1plaudimcnts.)
la
ertitiea
PRESIDENT
assabenta
tar-la.
A
mes
a
mes,
El
i acaba demanartt la sunata op. 53 (Aurora). de Beethode Barcelona, als sola efectes en el seil detecte .a la Delegad()
S'aproven les dues proposicions Ile1 les interprelacions i contenta- ven; dues obres de Schumann i dues
ell o. Per taut. el senvor Sala pressió del contingent provin- gides al cemeneament de ;a sessiä.
del premi de constancia i an- Regia, de Barcelona, la Muneris
sobre
(de,
nramee
wagnerians
tormera mar b de la domissia cial.
tres de Prokorieff, una
que gau- dieta necessitat de reglamentar
EL SEN VOR SANTACANA, DE tiguitat, (lel temps
o r i tan va- d eSchubert,y i tres de Liszt.
provindal en el tara qu o cordeixen Ilicencia il .limitada, am'o el trehall de meritoria i al); e- eón tan abrumad
El senyor PRATS. tumbé en
el tema de Stravinsk senyor Borowsk y es
poi
donar
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DE
VINYATERS
que
es
responia al senyrir Sert.
riats.
motiu de record de la suyies- nents en (dientes i coMereos,
ceta!'», diu que en la memòria
Tot seguit el
per esgotat: i rn bonhora sigui
PROPOSICIONS
(Final de la sessió)
demanada pei Directori el menys
sió del Cos.
limitant l'abús dt número que dit, ear nosaltres ereiem 511(- mosträ l'artista interessant i seriós
senyor
SANTACANA,
parlant
El
Informe
en
l'expedient
retallegeix una proposicia dels
i les seves interpreque p o i. fer-se es presentar
ja cc ve observant, puix a al.
311 mate- que recordävem
Bach i Beethoven les
tiu a la petició formulada per abobeeixen les causes que han rwram nrit que en aCII1P
en catalä, explica l'abast de la prosrnyrirs p n7s I AnnT,A. SAN_ quantitats.
tacions
de
dels
t'entente_
e
p
ns
les m'Ir/hi
sentirem,
'FACANA i ROSAL. expressant la
Afirma que I restablir-les no posicib scbre la Viticultura i el minis- la Cornpan y ia anónima "Fila- próvocat la incalculable quan- ria
per donar un considerem excellents. El
turas de Fabra i Gneis", rete- titat de clapendents obligals a risles han au liba l i l'exces
s atisfacció dele senvora dipu- compromet a res, perquè no es tezi de l'Agricultura.
MéS just en la sonata de Beeperb,
negatin,
resultat
rent a la legatitzaciö Fuina pas- l'atur forçós.
Afirma cl sea convencinunt que el
tats arnh mnfiti de l'adhesió del
que en la fuga de Bach, en
D'acta ara de resoldre les liqui"deseohrimen ts ", de tórnenles i thoven
certs
sera que ha constrult sobre
presiden/ al= neards presos a dacions.
Directori l'ha designat per representar
la qual trobärem a mancar en
Selena. — Obligació de crear
un
amcreat
ha
n
a
.
e
d'explicad
l'Assemblea de productors celeels interessos vitico:es que fins ara— el riu Ter, en ler mes d'Oris i
els Comités Paritaris Circurns- bient de suficitmcia enearearada moments el matissat subtil que l'oS'adhereix a algunes de les
brada al Fornent Treball. i manífeatacions del senyor Tor- fin» ara que ell el; representa des d'un Sant ViCerd(1. de Torelló.
bra demana. La sonata cimentada.
tancials quart aixa sigui saltul voltant de lea crear lon3
essent
d a manant que P9 trameti al Diesci de diputat governatiu, is clar—no
DE LA COMISSIO D'HISENDA cilat per qualsevol entilat o or- formidable
mAsie-pneta. que per però, la digné admirablement,
ras.
la
Dir e etori et sentir d'aquesta
havien estat escoltats. Confessa, iteró,
sumament periDictamen proposant desestis ganitzeció obrera, encara que cometes de facilitar-ne la corn_ de linar sobre tot la sobbrietat i
Consideraría
ben gust que caractepufacEd, puix que considera el
Diputació
pot
de
la
aquesta
necessien
aquest
aspecte
contendió
í
signique
si
mar
el
recurs
formulat
pel
separticipi
d
la
Comissió
proNincial,
no
explicar-ne
la
llosa
prensil'» O
Traelat are Franca altament
Mustarós
ta t rentitat patronal afectada.
Ucacid. empetileixen les pro- ritzaren la sera interpretarle. Nimia
nyor Esteve
no fos parque a Factual impe- fer ben poca cosa.
periudicía 1 per a l'interès de l'eEspera que el Directori donarà la i alti es veins de Granollers,
Vuitena.—Per evitar les sus- porrions d'aquests monuments hauria sospitat en aquella moments
alt eriteri d'imparcialira
un
conomía del país.
ens
impressió que atendrà els precs que se
contra un acord da l'Ajnata_ picantes que cede governants
gegant s i rebaixen Ilur sublim que roe después el mateix artista
tat.
Es Ilegeig una altra proposicib
mostrada un altre aspecte de la sede la dita ciutat, referent han tingut per les organitzadiu que el II facin. No és considerar'» satisfet
ment
MAREA
senyor
idealitat.
El
°hiedel; senyors MALAGRIDA, SAND'Oltra banda, respecte del ca personalitat, ben diferent, oposat
que ha manifestat ei marques si el Directori no escolta les seres a la construccid de voreres al cions obreres, genuMantet
admirant, car
TACANA i ARMENGOL en la
res, com sött precisament
ca rn e t'
"Tristan". el mestre inercia del tot al que estävemmodernes
Cabanes ve a esser una es- aspiracions, que set' les de l'Agriculde
i les
qual es demana que "atenent la weir
que sotscriuen la demanda de- afirmara sentir cont l'empenta cn executar les obres
e Ptud.m declarar :titilee de
mentüria, i demana tura.
melle
a
la
crisi que atravessa la Viticultura,
responsabili l a t la firmo cona- sitjant evitar aquests estats que irresis t ible de le seca inspira- de Liszt es manifestà extraordinaEl conne da FIGOLS Ii ofereix
s'aixequi lit sessía er.rqua
que
admirar
poguéssim anomenar d'impreimpetwis i ens fiu
aquesta Diputació s'adreci al Govern
acuesta centena es pugui estu- fer-les arribar fin; al Govern. Tot lituida pee Joaquint Gimenez i
cid Ii feia "traspassar els tí- riament
sollieitant que resolgui ami-, urgenSala per respondía del cauce visid social, f q s signants sulti- mits del seu sistema", i airó sol també un mecanisnte d'excepció i
seguit aixeca la sessió. S6a quarts
(Far i posar-se d'acord.
cia el problema dels alcohols en el
de Dipositar i de folla\ provin- citen del Diteelori la creacid batirla de bastar per advertir- una fcrca prodigiosa.
de vuit.
sentit que els industrials no puguin EL SENYOR CONDE FA UN
cima, i cancelar l'esmentada d'un eos especial que es podria nos dels perills de teoritzar
La tecnica d'aquest pianista is
UN ESCUT I UN
RETOL,
UN
ACLARIMENT
titular d'"Inspeetors Socials", maese.
perfecta i sap trobar en el piano les
ésser mai la barrera perque el vi
fiarme.
RETRAT
a cada obra que
obtingui un preu remunerador. fent
Els diputats van a aixecar-se,
Idem id. celebrar un conveni la qual misst'» no hauria desEl - Tristan" fou escrit quan sonoritats escaients
El senyor SALA, en llengua amb l'Ajuntament de Dosrius set' altea que la de corregir els \Vagan' hadia arribat a la plecumplir energieament les lleis viperb el senyor CONDE demana
que intercalés en el
L
espanyola. demana per tez' tul per al pagantent dels (mniarreri- llibres oficials de les organit - na possessiú d'ell mateix i al inter
estat.
aPraaim
geras en la materia i reforcant-Irs, si per aclarir alguns conceptes.
aelariment. Parlant catete, diu ments per contingent provin- cetrinos (ameres, al rnateix domini compllert e lote els seus programa del seu recital les obres de
cal, perqué la puresa del vi tingui
Diu que això cal mirar-alto
que en fer tornar P1S dietemena cial quo 1. (+ el Municipi d'aque- tempa que les hauria d'illustrae tnitjans de manifesta q4 5e ;quan Prokofieff i Stravinsky que beta esles garanties que te als altres grans
dient: Abonant el que deu
de la Diputació destituida a la lla poblaeió.
en totes aquelles reformes le- .s'havion esvaït lobs els dubtes i mentat Sbn totes elles ben interesprisas vitico"-des: atenent que una de
tat, segons tant mes, tant mes
Cruniasia respectiva no s'ha
Ident El. formalitzar un con- gislatives i soviets que hagues- caeillavinns que, per trobar-se sants 1 l'inteiligent auditori dele
les causes per les que no sha resolt
quant, resulta que l'Estat deu
Incubes pesaste:, les gneis, de- volgut molestar els anteriors veni amb l'Ajuntament de Ora- sin portat a la practica els Go- en ell el músic complicat amb Airar; les rebi complagut.
el problema anterior, com tants d'alEl senyor Borowsky bague' dadiputats. però que calia fer-ho nollers per fer efectius els en- verns d tots els pisos."
tres, és la falta de concentració en
daides de tenles que dtu la
tun fillesof i un poeta, continuapel "decoro" de la e ,rpoemid, darrerimentsdin ta.302 pessetes
enea
eón
lentes,
i
turmentaven rnentre fegir quatre obres al programa i hasun centre competent de l'Estat dels
EL SINDICAT LLIURE DEL
corperació,
ment
el
dele
dietemens
provincial
que
molts
ta esmentar aquest detall per deixar
per contingent
RAM DE L'ALIMENTACIO
problemcs agricoles, la Diputació rant-se amb l'Estat., cal dir-li: perquè
eserigm , les obres anteriors. El comprendre corn iou aplaudit.
urgenls no tenien interes per a lb Municipi d'aquella ciutat,
considera inajornable la creació del
istan"
representa,
dones,
tant.
seus
afiet develo
"p
Es prega a lote els
la provincia.
en terminis trimestrals.
ministeri d'Agricultura, cota a reliats perquir passin per les oil- dins l'obra wagneriana, l'absoDesprés de l'aclarintent del sereferefe especialment al
Segon colmen popular por
ALTREs ACORDS
presentació autoritzada d'aquesta pri- nyor Conde els diputats abanluta Ilibertat d'espressió i l'abcines
del
Secretariat
tiernie
dels
reto] de la t'imana del Palau de
amb
no
concedir
el
premi
el
saló
S'acorda
m ' erija! riqursa en el Govern".
räpidament
soluta
sinceritat.
I
en
quant
a
l'ORFE0 (MAME«
Sindicats
Lliures
per
donar-los
donen
la Generalitat, que deis "Dipu- demanat pm al Foment de la
La mateixa proposició demana que una visir.") exacta del problema.
cumple dels Ireholls que s'esJa significad'» d'aquest drama
Els notables cantaires que
tación
Provincial",
el
qual
reC,oiniia
es concedeixi un vot de confiança
tan realitzant per millorar la i a l'imptils que el feu crear, dirigeix el nestre Baleells oto.
to!, després de molts anys d'As- Crin d%e.01 rt
ES REPREN LA SESSIO
eLerela es designa seva enmiela económien, que bimba elll matrix ens dóna indi- riren diumenge al mati el sea la mesa per tal que faci les gesEn
ser-hi va acordar-se treurel
LA
MEMORIA
Pons
els
senyors
3
S'APROVA
tions que cregui mes convenients per
per 29 vot
estila molt avançats, 1 poder eacions precises :— "Corn mai non concert de la serie que ti
ami) un dictamen urgen'.
i Arete i Juncadella, per repreassolir les expressades finalitats.
En reprendre's la sessió,
Afirma que amb atan es man- sentar la Diptitacia al Gomita constituir el Comité Paritari en la nieva vida no he fruit de anunciada l'Orfeó (inicien°.
la
mernbria
amb
ald'aquest ram, a base d'un con- la veritable felicitat de t'amor,
aprovada
Aquesta audi i ió la eonsides
ea a la hi P i , a l'espetar de la Ilel
ORDRE DEL DIA

a

ea

.

non Mancomunitat

Es passa a l'ordre del dia. Sacerda afegir-hi un dictamen sobre la
concessió d'en premi per al Foment
de la Cria del Canari i la designació
dels diputats que han de representar
la Corporació al Comité de la Fira
de Mostres.
LA MEMORIA AL DIRECTORI
El secretari accidental de la Diputació, senyor Gai, llegeix la /neme,ria que, complint l'ordenat en raetiele einqui del reial decret de 12 de
litucr passat, la Diputació eleva al

genes esmenes.
Baile aqui els principals extrema, segons l'extracte lliurat
a la premsa:
El pressupost provincial ascendeix
a un total anivellat d'ingressos i despeses de pessetes 1436,08744. L'esmentat pressupost probablement serà liquidat amb una economia de
70, 00 0 a 8o,000 pessetes.

Hi ha pendents de cobrament

1.770.076'17 pessetes; d'aqueas quantitat *en pot realitzar en un termini

prudencial la de 6;6,84 3'49 pc..sctes.

A

i it la moralitat de la hiel.
També e refereix a record
de posar al capçal de la sala
l'eseut fata l imya. Afirma la
seca catalanitat. perh diu que
tallan, loe lot 1. 1 ee .. “11 a! Ir
sala eal pnsnr-hi el que significa la unitnt do la patria. (Es re.
fereix al ralear del ref.)
Eis senyora diputats ovacionen el senyor Bala.
APROVACIO DE DICTAMENS
S'aproven tole els dictamen, de
lea Comissions d'Intereuos generala

de la Fira da Mostres.

CRONICA SOCIAL
ELS EMPLEATS D'EMPRESES
DE SERVEIS PUBLICS DEL
SINDICAT LUCRE
Va celebrar-se l'anunciada
assemblea convocada pel Sindical, Liilda Prufeesiunul, a la

tracta collectiu aprovat pel Sindiera Lijare Professional d'aquetet ram, i la patnnal.

ininninanginffln
AQUEST NUMERO RA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR
a

tt;

II I;

Utih, 1,antallt 1

104

vu Retinta aixecar un mona- rem coca una de les mis nota.
ment al mas berma!' de lote bles que ha donat l'eamealat
Daca. En totes les obres ola
els somnis"...
Pera es la passia amorosa cantaires mostraren una admique esclavitza i afoNa, que bi reble coheaid i matizaren =As expressada, la terrible pasaid quisidament. EI fet d'harte.*
que tortura fine a 'aug- bisel gairebé la meitat do Me
gerir el desig de la mort , mes composicions que figurasen era
no per precipitar-se desespera- el programa es prou
Dues estrenes boas de redten.;
dament en el no-res, sind aspirant per la deelliurano a la trar, que vanea a aulgeteatee )49'
nostre pt ben ahusare* 4
vida mili»»'en ltinlinit.
Ett tes Relees ti. Waguer que tura euro': 'U! 198111111,8111

111

1 E1

rdatio villanoet",

del matra Miguel Manas Lotee
debe. Són obres ben construides, escritas amb sinceritat i
que tob segu it s'imposaren al
pdblio, qua en edmani la repe-

Callan

tid&

Dues tameme per a infants,
originals de la senyoreta Pilar
Ruff, foren també molt aplaudidas, repetint-se la segona, "El
formiguer".
El públic que omplia el teatre en sortf ben complagut d'aquesta sessió, que constituí un
gran han pel mestre Balcells i
sl seus orfeonistes.
X.

ra muten»
mentant les trabad« de monda
Jame Febrer.
En aquesta reunió es done comete que el nombre de socis Es el de
las, mancant sola quatre per a la xifra que sita consideras com a Irlixima.

GRANOLLERS
De la aova actuada :-: Detenci6
Altree noticies
En virtut del Decret-llei de l'ir de
setembre de 1918 i segons el Butlleti
Oficial de la provincia del dia 12 del
preseas, s'han constituit en aquesta
ciutat les respectives comissions que
prevene nels articles 69 i ao de la dita
nomenant-se com a vocals de la
part reial els següents senyors: Lloren tlyä, que difícilment podrá actuar, car ja fa prop de quinze anys
que l'enterraren; Heribert Turu,
aquí un altre que no sabem tampoc
com deurä fer-s'ho, ja que compta
almenys amb cinc anys d'ultratomba; excaentíssim marques de Fiballer. al qual suposem incompatible,
per a tal arree. puix l'hi desconeixem les propietats que el,. tarjen
compatible; cas previst en l'apartat
C de l'anide 69, i Hereus de J.
Umbral. Per la part personal: reverend degà deis Vallas. Francesc
Llobet Fontanella, que gaudeiz Samba de les mateixes prerrogatives dels
dos primerament citats, amb la sola
variant del temps, car aquest. mica
més mica menys, morí el segle passat; Antoni Cunillera. ex-conseller
de "L'Anden regírne" i potser sí
prinnuireseini incompatible, per él.
ser un dels contribuents mes petits, i per últim, la senyora vidua de Joan Torras, mare del diputat governatiu.
No hi calen pas, suposem. els comentaris.
— Com a suposat encobridor d'un
robatori comes a Cardedeu, la setmana passada fou detingut per la
parella de moscos d'aquella localitat
l'industrial drapaire ver d'aquesta
ciutat Francesc Mayans.
Horn assegura que Id ha el projecte, per part del nostre Ajuntament governatiu, de traslladar el
mercat dels vedells, de la plaça del
Bestiar a /a placa d'En Verdaguer,
a fi i efecte de desglobar en els dies
de mercas la gentada que al lucía a
la primera de les esmentades places.
— Diumenge passat Fautoritat va
arrencar lee banderoles que amb els
colors de l'Hurra S. C. duien els automóbils i ómnibus vinguts de Mataró plens d'aficionais per presenciar el partir de Campionat.

La iniciativa de la Carrera de
Comen de celebrar a Valencia una
Exposició italo-espanyola d'art i in(Muleles artístiques està desenrotIlant-se amb la cooperació dels mis
diversos elements.
Als salons de la dita Cambra
gué lloc una reunió, a la qual assistiren força representante de corporacions oficials, entitats artístiques i
—

IXmarte, fe de %bree de

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR

tor del ferocaril de Eafgs Huelva, senyor Ernest
Aquesta defunció ha
-molt sentida.

EL SENYOR GARCIA PRIETO HA DIT QUE ABANDONARA LA POLITICA Juident en una reunió lebrada a París per ele
PER DEDICAR-SE EXCLUSIVAMENT ALS ASSUMPTES DE LA SEVA CAP. de l'Exposició del M

RERA

de Barcelona

EN UN BALL AL QUAL HAN ASSISTIT BIS REIS, EL PRES/DENT DEL DIRECTORI CONVERSA AMB EL MARQUES DE CORTINA, QUE CON CURRIA
A LA FESTA

El nostre corresponaal a
drid ens ha telegrafiat
les

gil.ersithnaotsiacbiau:t

que a Parts
reuniren nombrosos elements
deis que formaven part de l'Ea,
posició del Moble, i que estaves
convocats un tinent d'al calde d.
CAjuntament de Barcelona
senyor Puig i Cadalalch.
Aquest darrer, que creia tro,
bar en aquesta reunió toles les
consideracions degudes al en
anterior cärrec de president de
la Mancomunitat, es trobi arel)
que no ho tau concretament
tilül d'arquitecte i corn a un ds
tants concurrente.
En vista d'ante, es retirä
la reunid."
DETENCIO
DE DOS ATRACADORS
Saragossa. — Després
ves gestions, s'ha detingui sil
atracadors del pala del Pilar,
que s'apoderaren a viva foro
de 1.600 pessetee de l'industria
senyor Vieseis Martín.
Es diuen Placid Salinas i
nuel Sitrichez.
Se'ls
pis
el diner
da elt

NO HI HA HAGUT DESPATX
societats de carácter econòmic.
rimentat una crescuda de mis de set
Presidi el settyor Reyes, acompatrjat
AMB EL REI
El projecte, exposat de nou pel senenes, sortint-se de atare en alguna dels senyors Las Meras i Roeso.
nyor marqués, fou ben acollit per
llocs.
Avui no ha despatxat artib el rei
El senyor Reyes capta la finalitat
tothom i s'acordà que la direcció el president.
En el Iloc nomenat LA1 Llanos rom- de ribete, que Es protestar dels abuses
dels treballs la porti la Cambra del
Don Alfons ha Wat visitat pela pe la mare del riu. S'ha ihundat una
que es fan amb els tenedors de mares.
Comerç, pecó que el dit projecte es- almiralls senyor Ignasi Pintado
extensa C01111111M.
El secretan, senyor Roure, dona
tigui sota el patronat de l'Ajunta- Emilia Enriquez, el contralmirall seA Buniel es llamaren les campanea
lectura de les adhesions. Pagué, desment.
les
campases
al vol.
nyor Elles Montero, el coronel dipres. que aquest era un conflicte no
Es parli d'emplaçar l'exposició rector de l'Acadèmia d'Artilleria seEl perill es gros.
solament nacional sinó mundial. Talla
als terrenys que l'Ajuntament ha nyor Ferran Flórez, i altres caps i
En vista d'aneó. el Governador ha durament a Alernanya.
d'adquirir per a ampliació dels Vi- oficiala de l'exercit i de l'armada.
telegrafiat al eomandant del departaDemanä que si no sarrenjava bovers i es fixi la data de l'any 1929
ment de Cartagena demanant-li auxili.
nament aix6 es declares una enemistat
per a la seva celebració, evitant abrí EL PRESIDENT DEL DIRECBANQUET
al comerç d'Alemanya.
D'HONOR AL SETORI SUSPEN LES VISITES
que coincideixi amb les Exposicions
NYOR PALACIO VALDES
El senyor Mayo dona la culpa del
Segons nota facilitada al Negociat
de Barcelona i Sevilla.
que passa als bancs espanyols i curanA l'Hotel Florida se celebra chic
El cdnsol d'Itälia, senyor Catta- d'Informacions de la Presidencia,
gers que estan domiciliats a Espanya.
l'anunciat barquet a honor del secrenia. que hi era present, Ilegi unes davant la necessitat de dedicar-se a
tara de l'Associació de la Premsa, se- que arruinaren a tantes familias que
quartilles felicitant a la Cambra de l'estudi i examen dels projectes que
els confiaren els seus interessos.
nyor Eduard Palacio Valdés.
Comerç per la seva iniciativa i ofe- li han estar ~esos per les ponenDespees parli l'advocat senyor PaHi assistiren mes de acio comeneles, el president ha disposat no rerint l'ajut entusiasta de llur país.
sal',
entre els quals figuraven nombro- ses. Llinas. Digué que davant de les
Altres senyors s'expresaren amb bre durant quinze dies sine, els reprovocacions d'Alemanya, cal contestar
sos periodistes, artistes, literats, actora
molt d'optimisme, prometent per presentants estrangers, generals del
amb el boicot a les mercaderies origiquan se celebri l'Exposició, realit- Directori i sots-secretaris, assenya- etcétera.
naries d'Alemanya. En últim as. ‚ha
Es llegiren nombroses adhesions, filant l'hora de dues a tres de la tarrar toses aquelles reformes ochogurant entre elles telegrames de tot de portar el plet a la Societat de Nada per a aixte.
y es tense les quals la nostra ciutat
den..
Espanya.
Aixl, dones, no es eoncediran per
of creix un aspecte lamentable.
El director de "Ei Imparcial", se— Per inconveniente aliens a la les secretaries del Directori noves
A la presidencia s'hi assegueren
nyor Ricard Gasse, animi als teneseu ancle, l'iHustre noveHista senyor
roluntat dels seus organitzadors, audiències fins al dia 5 de mart.
ASSEMBLEES AGRARIES
Anstand : el president de l'Associació dora de usares a continuar la .eva
no es pogué celebrar a la Joventut
LA TASCA DEL DIRECTORI
Saragossa.—S'ha celebras una ascampanya. Qualifica durament la conde la Premsa de Madrid. senyor EranRepublicana la retllada que anuoEl Consell del Directori estigui
alada d'Alemanya, que titila eran a aernblea dels Sindicats Agraria d ./tcoa Rodríguez, i els directors dels peciärem a la memòria de/ malagua- reunit des de dos quarts de set fins
cosa més <lotee, d'estafa. Alegí que ragó. Rioja i Navarra.
riòdics de Madrid.
nyat Vicens Tomás i Martí. Aquest a les vuit.
Es tracta de la defensa dels jale.
Parlaren el periodista cubä !mor calia que aquests raonaments arribesante, amb els mateixos oradors, bou
En aquesta hora el general Primo
Pea i da senyors Francos, Delgado sin fins el Govern, el qual les ha de ressos dels cultivadors de remotas.
traslladat a l'Ateneu Científic,
de Rivera i els seus acompanyants
xa.
recollir. Digné que la xifra a la qual
tingué lloc dijous passat.
Barrcto, Arango i Palacio Valdés, per
es traslladaren a testació per acoS'acordì demanar al Directori
pula el diner que els espanyols han
Fou en atte sincer i enternidor,
donar les grades.
miadar el general Aizpuru.
emprat en mares és a tres milions, resolució del problema del sacre.
perquè no es feren rnés discursos
Haven-tse subscrit plecs entre ele
El sots-secretaris d'Estas i Guerra,
Almeria.—S'ha celebras una as.
deis indispensables, no es pronuncia que havien assistit
presenta per ¿emanar al ministre :a exactament igual que el que costa l'acal Consell, feren concessió
semblca de colliters d'Almeria, Agui.
ció del Marroe.
ni una paraula sobrera. i tots els el mateix.
de la gran creu d'Alfons XII
Finalment, el senyor Reyes resumi las i Berja. S'acordà adherir-se al
que hi assistiren, omplint la sala de
a favor del senyor Palacio Valdés,
projecte redactat pel senyor Lucas,
els parlaments.
l'Atenem aliaren allí portats per UNA NOTA DE LA PRESIDENaquest demani s'esborres la dita pecom a única solució per salvar la
CIA SOBRE UN RUMOR
EL FET DE
RO
BLLAESMORT DE
l'afecte que proiessaren a Vicens
tició al seu favor, a amb les firmes
no hagi pogut evitar una decadencia
ruina.
Tomás, i, escoltant la ven dels cornA la Presidencia han facilitat la
de tots, se substitais per la petició de
cada dia mis pronunciada. Creu que
H0ENATGE A UN ALTRE
panys que revocaren, arribaren a te- següent nota:
la 'liberte dels periodisten reclosos.
S'ha acabat el procés pel sucredundó musical batiría de comenPERIODISTA
"Davant la insistencia del rumor
nir-lo, vivent, en Ilur presencia.
ces del carrer de Fortuny, S'ha
LA NEVADA A MADRID
car a les escoles primàries. La prácPer la quantitat de públic que acu- que en la reunió d'industrial vaquers
Ens diuen de Valencia que al teaconfirmat
que
la
mort
del
Rotica del cant gregoriä. gimnástica rítDurant el mati d'avui ha continuat
dí a l'Ateneu podría collegir-se ei
celebrada a Barcelona fou demanada
bles es deguda a accident. Per tre Principal l'Associació de
mica, jocs infantils i balls populars
caient sobre Madrid una intensa necrèdit que gaudia en vida Vicens a aquests (ceta quantitat de vaques,
Premsa celebra un homenatge al retal motiu han estat posats en
etcètera, contribueix altament a Fevada.
Tomás i Martí. Vicens Tomàs i per reunir la suma de 230,000 pesdactor en cap de "El Diari de Buellibertat els suposats autors
ducació musical del noble.
La temperatura és baixíssima.
Martí, d'una personalitat atraient i eetes amb destinació , segons seis in(Taquesta mort.
nos Aires". senyor Serrano Clavero,
Llegeix uns parágraf s de Paul
Als
barris
extrema
es
fa
gairebé
imsug..gestiva, inquiet i actiu, encoma- dirá, a facilitar les gestions conLA MEMORIA SOBRE RESPON- cooperant-hi l'artista Roger Pino.
Landormy. publicats a la "Revue
nava a tothom el ecu entusiasme va- duents a diferir l'ordre de tancament possible la circulació.
' LLEYDA
SABILITATS
Musicale" respecte la impressid reBrigades
d'obrers
municipal.
s'oculencianista. Escoltant-lo era gairebé de les vaqueries que no estiguin en
buda pels pedagogs que van assistir
Sabhastes
Excursió
A l'Ateneu ahir continuà la
Altres
pen incessantment en retirar la neu dele
difícil
romandre
indiferent;
per
això
condicions
legals
de
capacitat
i
a l'eementat Congrés i Venia també
discussió de la memòria sobre
noticies
la seva campanyay de mitinge i conalta manat instruir procedi- CarrCrS.
les principals conclusions.
responsabilitat e.
UN MITING SANITARI
Ha estat assenyalat el dia 29 del ferencies per tot arreu donä uns ment, per un jutge militar de BarParla de l'Ateneu Igualadi i diu
Presidí el senyor Gonzälez
Al Reial Cinema se celebra
celona, per esbrinar els ¡eta. i aixd
ue caldria que fos imitar. i si així present mes per adjudicar en públi- fruits magnifics.
Torres i fenal als de la paran.
ca subbasta les obres d'enllaç de la
amb més motiu perquè es, en efec- non maing !imitara
A mb una emoció tremoladissa
ho fessin tetes les entitats cultural;
laels senyors Noguera, HipóPresidí l'almirall Pintado.
DE CATALUNYA
te, molt probable que es concedeixi
i les corporacions oficials de la nos- carretera de Barcelona, el pressu- parlaren de Vicens Tomás i Marti
lit Giménez, Coronado i RodriEl doctor Navarro Fernández er›
tra terra, els nottres rnillors palaus post de contracta de les quals du de eIs seus companys Adolf Piscueta, una altra prórroga per al tancament
go
Soriano . Tots foren molt
EL "VONNG BOYS" BAT EL
220,35;6'43
pessetes.
plica la importäncia de l'acte.
Abuela Vives, Artur Peruchn, deis dits establiments, fonamentada,
serien les nostres escoles i la nosaplaudits.
— El Club céelista Ileydatä veri- Eduard Martínez Ferrando i
"VALENCIA", PER 3 A 2
Es projectaren peHícules demostrati.
és clar, en raons d'equitat i sense
tra cultura estaria definitivament
LES
CAMBRES AGMCOLES
ficará
avui
la
primera
excursi,
.
d'aThous Llorens.
obeir als reprobables estímuls que ves dels horrors que produeixen lei
consolidada amb la creació de l'EsValencia,
18, a les dotar. — El parDE CEUTA I MELILLA
Adolf Pizcueta recorda els mo- sentida que han volgut imputar-se en
malalties reneries.
cola Catalana d'Ensenyament Musi- qucst any per la ribera del Segre.
tir de futbol que lux-la de celebrar-5c
—
El
dia
5
de
man
se
celebrará
Es
troba
a
Madrid,
per
reaments
del seu enterrarnent, allá a aquesta resolucia a altes autoritats.
Parlaren els doctors Clavijo, Sincal. El senyor Borgunyó va ellre
ahir i que va haver de suspendre's a
litzar diverses gestione, una cochez Gómez i Cabrias.
entusiastes i llargs aplaudiments de a la Direcció general d'Obres públi- Artana, a través d'un paisatge beEs una oportunitat que el Direccausa del mal temps sha efectuat avut
missió de g es Cambres oficials
la distingida concurrencia que emple- ques la subhasta per a la construe- Ilissam i arras una multitud que plo- Inri aprofita d'assabentar al radie
Resumí els discursos el doctor Naa la tarda, malgrat de continuar la
agrícoles de Ceuta i Melilla.
ció del tres quart de la secció
rasa perque tenia la seneació que que, com que la gent desaprensiva varro Fernández.
nava el local.
pluja.
Pont de Suert a Seeterada, a la car- luviafinit una vida plena d'iclealisme
composta pel president d'aguasTots els oradors parlaren de temes
vol fer passar davant d'algú la resoEi resultar ha estar favorable -.I
ta, senyor De las Cuevas, el de
retera de Lleyda a Pont de Sutil i i de virtut.
>
lució deis assumptes com a deguda a de sanitat i malalties secretes.
''Vonng Boys', que ha batut per tres
Pobla de Segur.
la de Ceuta, senyor Soler, i el
El
pati
de
butaques
i
les
localitats
Després
la
sera
gemid
o
intervenció
privada,
explica les idees centrals
gols contra dos el \''alencia.
— El dia rt del mateix mes tinpresident honorari d'ambdues.
altes estaven ocupades per marinera i
amb cl doble fi de cercar lieneficis
L'equip seis es un del; millors equips
senyot Lobera.
dra !loe la suldiasta per a la cons- de Tomas Martí, la seva viel,, persoldats dintanteria de marina.
sonal
del
valencianisme,
la
confluencriminals
i
difamar
les
autoritats,
els
que han desfilat per aquesta ciutat.
truccie del tros primer, secció
Els comissionats demanen
NOV ACADEMIC
cia que s'observa en la seva obra de individus i ent : tats interessats elan
deixant una esplèndida impressió de
uqe, complint la lisa es tingui
Granyena al Innit de la carretera de
propaganda del sentiment patriedic de dirigir immediatament en queixa
Per la Reial Academia de la Llen- en compte la condieiö juridiea
la seva admirable tècnica i potenciaVaIxelle entrats Lleyda a la de Reue a Fraga.
i
de
Fideari
social,
la
seva
al<
caps
dels
ministeris
o
al
generosimateix
gua
se
celebra
ahir
la
recepció
del deis terrenys d'ambdues places
— Es troba vacant a Puigvert
Goleta espanyola "Comercio, de
tat per a totes las causes justes, etc.
Directori, en la seguretat que obtin- nou acadèmic emite de Las Navas. i que en el termini d'un any es
de Lleyda el cärrec de jutge municiSant Feliu. amb carrega general.
dran
justicia
i
es
veuran
Almela
recordant
passeigs
i
lliures
Presidí
el
Rei,
assistint
nombrosa
d'expal.
dicti un reglament per a l'exe- Othe44444411441eleedielsed4444.11
Vapor espanyol "Rey Jaime II",
converses amb Tomás, digné que poliacions."
distingida concurrencia.
cució de la Ilei. Sembla que el
de Mahó, amb carrega general i 26
aquest era un ruralista, per convenEl nou acadèmic pronunciä un' general Primo de Rivera li ha
CONFERENCIA
SABADELL
LLEGIU A
passatgers. Amarrat moll de Muraciment i per táctica, car Ii interessaplagut ala?).
El doctor Carreres
El general Primo de Rivera ha discurs sobre el tema: "La converMes Iltims va el carnp i d'aquest hacia de rella. Consignatari, Aniengual.
sa
agradosa".
A COMPRAR MATERIAL A
eléctrica :-: La responsabilitat del bre les seres doctrines. Això ne im- conferenciat, aquella tarda, amb el
Vapor espanyol "Escolano".
Li contesta el comte de la Viaaza.
PARIS
Ceuta, en flat i 728 soldats. Amarrar
pedía que ell estimes intensament general A ispurn.
Carnaval
Teta
dos
foren
molt
aplaudits.
El marques d'Estella ha rebut a
Bilbao—Ha sortit cap a Parnoll d'Espanya NE. Consignatari,
Enea Semanal e'Esports
Davant vn nombrosíssim auditori la nostra ciutat i volgués per a ella la Presidencia el comte d'Altea, amb
EL
TEMPORAL
:-:
AUXILI
A
rís una comissió de l'AjuntaCompanyia Transmediterränia.
el nostre iilustre compatrici el doc- una mejor dignitat.
BURIEL
les ressenyes dels actea del
mot per comprar material moVapor espanyol "María Mercedes", tor Carreras i Mas abans d'ahir,
Tomas estimara la sera professió el qual ha parlat de la Conferencia
Internacional del Treball.
Ala Presidetmia sha facilitas der per a la neteja.
dlumenge esportiu
de Cette, amb c ra rega general i 2 diurnenge, doni la sera primera de metge.
aquesta tarda un altre telegrama de
passatgers. Amarras moll de Balears conferencia de la serie dedicIsla
DENEGACIO
Laten del C. E. Europa
Acaba
parlant
de
la
literatura
de
El
senyor
García
Prieto
ja
a
Múrcia
en
el
qual
diu
el
governador
Sud. Consignatari, Josep Gilabert.
Tornas, que, a diferencia del que sucles joventuts.
Bilbao.—S'lla rebut una reLa cursa ciclista Sans-Garrafno vol fer mis de polític que avui ha arribas el material de solució
Vapor espanyol "Cabo Nao" de
El salj, d'acres de l'Academia Ca- ceeix amb la joventut valenciana, no
del Directori denegant
gana
bots
procedents
de
Cartagena
anra
Marsella, arnb carrega gentral. tèslica era ple de
Parlant el marqués d'Alhucema'
la demanda de la Cambra Migent jove, notant- era prnduete de la imitació de cap
els Feus equips corresponents, essent
Amarrar moll del Rebaix. Consignanera de Iliaraia, amb la fi que
també abundosament la presen- autor. La literatura de Tomás era amb alguns (lela sens íntima ha ma- embarcats immediatament en un tren
Freu: 10 dallen
tari, Ibarra i Companyia.
cosa personal, independent i ecléc- nifestat que el sen viatge a Portus'exelneixi el mineral de gravacia de gent gran.
de salvament que ha sortit cap a BuVapor espanyol "Ampurdán", de
gal durara guatee dies.
men sobre träfec maritim.
El doctor Carreras novament tica, abundant en realisme i no
Marsella, en hast.
Féu l'afirmació que no pensa tor- niel, donada la urgencia de les notimaneada d'emncions idealistes Adacensegur un triemf (maten
ADOEISICIO DE VAPORS
cies sobre la inundació d'aquell poVapor espanyol "Romeu", de Cä— El carrer de Sant Joan es ara hue en aquest aspecte es nota que nar a intervenir en la vida nabliea
Els vapore "España" númediz, amb cärrega general i 2 pas- el carrer que está' a pum d'inaugu- el seu ideal—l'ideal que l'obsessiona i que d'ara endavant no'és aína ad. ble.
El Segura sembla que baixa. Les ros 2 i 4 han estat adjudicats
satgers. Amarrat moll d'Espanya rar la claror. Tanmateix fa bonic ai- fins la mort—era el valencianisme.
rocas, dedicant-se de ple Anicament
a la Companyia Transmediter.
pluges segueixen.
NE. Consignatari, Companyia x4 de veure corn de cop i
als assumptes del seu bufet.
Artur Perucho refereix un viatge
volta car,rania per 902,000 pessetes.
1"ransmediterränia.
EL
NOU
AMBAIXADOR
D'ANque
feu
amb
Tomas
i
Martí,
durant
rers que eemblaven dels
LES OBRES DE L'ESCOMAMercat de Borges Blanquee
El senyor Lerroux va a veuVapor espanyol "V. la Roda". de reixin en tanta de manera.Ilims s'acla- el qual parlaren deis aplecs que ell
GLATERRA
DOR
Valencia, amb carrega general i 162
Blant blanc, de 24 a 25.
Ha
arribas
a
Madrid
el
nou
amAl carrer de Sant Joan metal- organitzava a les mmeanyei de 'a
re
el
general
Primo
de
Rivera
passatgers. Amarrar mol d'Espanya len
En p ebre aquesta tarda els
Idem roig seca. de :6 a 27.
baixador d'Anglaterra.
un grapar de fans eléctrica, que ses-a comarca i de Fadmirati4 que
El
cap
dels
radicals,
senyor
LerNE. Consignatari, Comparyia Trans s'uneixen als del carrer
Holt aviat p resentad les seres perindistes cl governador civil
Ordi. de 13 a 1350.
de la Creue- ell sentia per Roman Rolland. roux, estigué a la Presidencia. Ne
rnediterränia.
de Madrid ha manifestat que
Aquests dos caires de "omäs foren pague'
Civada , de la a 12'50.
ta i als de la Rambla.
retire, pera', el general Primo cartes credencials.
Llagut espanyol "Dos Amigos",
dijous girará una visita al non
— Seguint el mal costum d'altres bellament glos s ats per Peruehe.
Panís, de 19 a 20.
de Rivera.
ESC.ANDOL
AMB
MOTHJ
DEL
de Calella, en Hast.
escorxador.
ver
Ii
crida
tetenThous llegeix unes quartil:ss d'Er.ny5, s..hem que hem prepara per
Farce, de 23 a 24.
SORTEIG DE MINTONS
ció el fet que es trobin tan enVapor espanyol "Cabo Villano", un dia d'aquests un ball infantil erra, duard Martínez Terrniple, en les
Fesols, de 5o a eo.
El general Aizpuru
de Málaga, amh càrrega general. metiu del Carnaval.
Per (serles dificultats sorgi- darrerides les obres.
quals aquest glossa la mort del asaVecca, de 24 3
cap
al
Marroc
Amarrat moll de Barcelona Sud.
des
engunny,
no
pogue
ésser
Ire
jove
i
presenta
LA
DESOUALIFICACIO
DE
la
cera
vida
Ja no velem dir-hi res, remite eaGuatee. de :3 a 24.
com
Consignatari, Ibarra i Companyia.
En l'exprés, aquesta nit ha marxat habilitat el local de l'Institut de
L'EUROPA
Preus per pessetes la quartera de
lern que tant-se-val. La nostra gent una contradicció exemplar amb el
Vapor italia "Valsesia", de Gene- is així: mentre pugui
Sant Isidre per al sorteig de micap
al
afarroc
el
Comissari
Superior
carácter
i
modalitats
de
la
majoria
"El Heraldo de Madrid" pu- quatre doblen.
va, amb cärrega general i trànsit. sacrifica ter, ädhuc la disfrutar ho dele ~tres jores.
nyone. S'habilith un altre local,
general Aizpuru.
blica Integrament el enmuntLlavor d'alfals, de re a 20.
ralee i gaireAmarrat mol' de Balears Oest. Con. be la moralitat de la quitxalla.
L'aliaren a acomiadar el general que resulti petit.
Posi de relleu la manera com es
cat del preeident del Club DePatatas. de 2'25 a
Amb
•ignatari, Condeminas.
tal motiu es produf un
Iligaven En Tornas lee més nrdents Primo de Rivera i diverses personaporta' Europa, ex-pnsant lee de_
Preus per pessetes els to quilos.
Veler hala "Falco", de Terranoescändol tan groe que calgué
cisions presea per la dita ent.itat
idees patridtiques i socials i li dedica Wats.
Alfals, de 5 a 5'50.
VALENCIA
que hi Intervingués le policia
va, amb carbó.
motiti de les sancione que
Palla, de 3 a 3'50.
L'exposició un m'Ul que traspustra el dolor que El general Primo de Rivera I la miärdia civil, III bague ne- amb
Vapor belga "Servier", d'Anvers, Acció bibliogräfica
Ii imposa la Federacid Catalana
Fulla d'olivera, de 4 a a'so.
sentia per la sera mort.
cessitat de traslladar el sorteig
eme cärrega general. Amarrat moll italo-espanyola :-: A la memòria de
de Club de Futbol, la q ual ja
i el marquis de Cortina
Garrofes, de 8'so a
Finalment, Thetas Llorens no pode Sant Bertran. Consignatari, Casa- Vicens Toma i Martí :-: Trouos
a una tinencia d'Alcaldia. L'acconeixen ele nostres lettnre.
Preus per pessetes els 40 quilos.
gué resistir la temptació de parlar
Al palau dels comtes d'Agrela se te comeneh molt tard, entre
seca i Surf.
de vidai
Gallines, de 7 a ti pessetes una.
UNA ARMA QUE ES DESCARimprorisä uns parägrafs recordant celebra anit passada un ball aristónitres motius per baver-ee perVaixells ~Sita
Galls, de 8 a al un.
REGA
La Junta d 'Acció I31
'61;logra
' tcaee moments de la seva amistad amb crata al qual assistiren els reis, el diz( una bola.
Conills, de 3 a 5 911.
Vapor espanyol "Rey Jaime II", Valencia, reunida l'altre dia a casa Timäs i la impressió anorreadora president del Directori, la princesa
Saragossa. — Una p arella de
El sorteig es Verifich d'una
0112, a 3.60 pesaetes la dotzena.
/ad árrega general, ca p a Mató.
del marques de Malferit, acordi pu- croe Ii produi la noticia de la mort de Salm-Salm i alguna política, en- manera original. El bombo fou la guàrdia civil velé un indivi.
Vapor emeard "Romea", en llast, blicar el manuscrit de Gaona, resse- de l'emir.
OLIS D'OLIVES
tre elle el marques de Cortina.
du amb escopeta que cregud
eolloeat al baleó i el melle, al
Fruitat extra, de lt a u'se.
dio a Oldiz.
Aquest parla alguna instants arel> carrer; esperava el sortelg amb
nyant lee feotes que se celebraren
sospltds. Li cridi rano" 1 l'in— Al teatre de la Princesa •'In
Fi,
de
e'so a to.
Ver apuro' 'V. La Roda". en a ValenCia amb rnotiu del casament
dildu no respongué.
el cap anlalre i els pous dins de
estrenas "Tomos de vida", carné- el general Primo de Rivera.
Corrent, de o a g'so.
cap e aúnen&
El aspar& Tenerte Mujica,
de Felip H i la sera germana, obra dia dramätica en valencia, d'Eatanisla neu.
%Ñu halle "Nuevo Carmelo", en que es conserva a la biblioteca d'aEl Segura se surt de mare. MITING DE L'ASSOCIACIO DE aleebores, l'apuntk amb l'arma, ?reos per peeaetes el mate de
tau Alberela.
I aquesta es descarregb.
aboco Tia».
Up e Cette.
gneis* Universitat.
Estanislau Alberela escrlu ~se
Oros perill
TENEDORS DE MARES
OLIS DE PINYOLA
Ralie "Valonia", amb eleL'indloldu, que es diu Wens
El senyor Martínez Aloy propon& parar teatre i caneen% i
recull
El prensador de hilireia telegraGene, de ise a als doroe.
11.111111111111
mimas, cap a Ala- que entre lee obres triades per publiL'Assecieci6 de tmeders de mara a Come, este molt greu.
gis valenciano. Es un treballador infie dient que a causa del temporal Estarme eltir celebri
Verd, de ras a gag.
car figures la del pare Teixider co- fatigable i una
un oídas. Hi
DEFIINCIO
neellent pereuna.
Prora per petates la cama de ud
modo de »Vi el Gertnil ha expe- moled aie aeademe eseeerriecia

ttiONFERENCRA DEL MESTRE
BORGUNTO A L'ATENEU BARCELONI
Disabte passat a les den del
iespre, va donar la seva anuoeiada conferencia, a l'Ateneu
Barcelona el mestre Borgunyd,
director de la secció musical de
rAteneu lgualadi.
El senyor Borgunyó comeneit
parlant de l'educació musical
del nostre poble, dolent-se de la
poca tasca que s'ha fet en
aquest sentit. Esmentà els educadora musicals de Catalunya i
la sea obra. Creu que tal corta
es realitza en la literatura i les
arte plastiques. caldria fer una
fevisió de valors del nostre art
musical. Parlan t de la proteccita a les arts, creu que la protemió dele particulars, entente
que la mes lloable, és la que impulsa mes la vida artística.
Elägia les seculars virtut e del
nostre poble. L'obrer, malgrat
ele aires d'embrutiment que sovint Ii fan respirar. conserva
en el fons de l'änirna una admirable ingenuitat. Recorda l'obra
d'En Clavé. Dedica un llarg comentari a labra dels orfeons,
enaltint l'espera de sacrif ci
dels meetres que els dirigeixen.
Millet i Nicolau. diu, han creat
una escola de composició roral,
potser la més important del
mara
Es lamentable que l'Orfeó Catalä, amb tot l'estor; que representa.

Nuera hora
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ELS •ESPORTS ELS ESPECTAC
(Extreme de la nostra MiEspecial d'Upen d'ahir)
FUTBOL
L'EUROPA ACORDA SEPA.
g4R-SE DE LA FEDERACIO
el)

L'ASSEMBLEA AL TEATRE
PRINCIPAL DE GRACIA
Convocada pel Consell directiu del
aub Depertiu Europa, i per tractar
bre posibles •rientaciene a seguir
iles pres dele lamentables incidente
•zerregurs en el partit BarcelonaEuropa, 9e celebra ahir al Teatro
Princi pal de Gracia l'anunciada as.
etn b!e1 general extraordinaria, amb
05iate ncia d'un tres mil macla, i seta
presidencia del senyter Matas.
Obert l'acte, el setiyer Matas exals reunits l'objecte de la conrecati, ria, denant cempte breurnent
deis feas esdevinguts i que han motiva: la celebrad: de raagemblea.
Les paraules del senyor Matas fo.en escoltades amb malta atendí,
corona:a-les una evaci6 sorolloss.
contivació fdu Us de la paraula
secretari, senyor Abril, ti cwat
dcea lectura de lee •emunicacions
acuatice d'un tempa a aquista part
entre l'Europa i la Federad& de lea
quals es desprèn •ue es negava a
l'Euro p a tot dret d'apellacit3 en eta
falls donan; ala incident que han
,jr,gut lloc durant el presint campions de Catalttnya, culminant en
ir suspensie del partit jugat diu:latee passat al camp de Lea Corts,
j que Iran provocat les apasJionadea
discuosions ja conegudes dels usa:res lectors.
Seguidament fou presentada una
proposició en el sentit de que, vista
enemiga amb qui compta l'Europa
diere la Federaciti, i conaiderant
que ani aluest eilst de coses
:la perita centinuar-se, calia separarte de la Federació Catalana.
En mig de ferts . aplaudiments fou
morada aquesta proposició per
unanintitat, aixecan t.-se tot set t
facte. del qual ens tau facilitada la
seeüent
NOTA OFICIOSA
Faltant als mes

elementals deures

de cortesia, remete la Federació Caalma de Clubs de Futbol el fall
dona: a rincident ocorreget tri el
=rail Barcelona-Europa, prop de
miga dl 15 de l'actual, • sigui
quan per part de la prernsa exper-

ta diquesta cintat s'havia fet
cepiat litera:rada, el fall de
jefere':cia.

No confia .:a el Ciub Depertiu Furuta en un tracte de favor per part
'le la Federar:6 Cata l ana le Clubs'
de iclatel ilue en tet mernent demesh la sirva enemiga a l'esmentat
Club, erò rnai va creure que arribé:, la
passió a l'extrem d'emetre
n fall cense procedente i renyit
s-tb el delire do leal justicia.
Davant una penalitat dictada en
Ie del respecte a Validé •spertiva,
el Club Deportiu Europa resignat i
serenament l'hauria acatat, relegant
a

els ;eta molt receitts ente
,ereixeren aquell tracto de favor per
lar: de la Eedersci,i Catalana de

Clubs de Futbel, i gustosa:nena
a ucia seguit en el seu provat
i ajlresj,la a la Federació.
tatisfeta la Federació Cata .5E5 apIlcant al Club Deportiu Euacota en teta la su ya rigeresitat els
d'aquella, assenyala artes

an ne9ortius que sals en la Leva
irnapinació existeixen i correapon a
ir correcti3sima actitud deis adeptes
a l'Europa amh una penyora de mil

pet3etes que haura de fer efectiva el
Club, la qual penyera justiiica, de
boa segur, l'afany de perjudicar el
CIÑ Depertlu Europa en el: seus
r ec-ur,o,;, obligant-li a augmentar les
. •.:ficientnient capitalitzatles ar•!e la Pederació.
s:t t: al Club Deportiu Europa
de defensa, bdiruc davant
31,ritat maxima del futbol, la qual
se.7e-ts.-eida de tot apassionament
serenament; desatese;
it: • • -' 'les sripliques per no dir-ne
.cians que el Club Deportiu
ha dirigir d'un temps a
-:a part a la Federació Catalana
'le (rulos de Futbol, la qual inalgrat,
kuser, Je bona desitjos regeix ela
:tua destins sota l'imperi d'un sola
; clamar: anienacat i castigar conaa uument el Club Deportiu Europa
Per le3 mire; raaterial:stes de la Fedc tucii., Catalana de Cluba de Fuibol ro nett altre recurs per salvar
t i :toa lliurement eis 5nie destina
q ue el de separar-se arnb veritable
Petar de la Federació Catalana de
Clubs de Futbel, desitjant desapa•
:Yeti per sernpre la necessitat (le
triar tut Club al qual fer objecte
del3 tetts rancies a fi de dificultar
el sen ascens al =jet guaade del
fetbol.
L'ofensa que s'ha volgut inferir
estimat presidirle no pot
qui, cona En Jean Matas,
: , -rjat en l'honra treball sola ':t el benestar que avui gau'el lo ni inilueix tampoc en la pro!ta nda estima que li professa i
de professar-li sempre el Club
'),Pottiu Europa pel seu zel i entu siasme a favor del Club.
A tots els Clubs amb els quals hern
`,nr iscut amistosarnent o fedefat ivament enviem una coral abralada de corniat; i a tots preguem que
" a r ecordin com a entusiastes de¡ensers de les belleses de l'esport.
LA

BAIXA DE LA FEDERACIO
Sens diu que ha estat tramesa

dicialment a la Federació, pel C. D.
--el. l decisié Adyptada alai:: de

denar-ee de babea de la Federada
Catalana de Clubs de Furbo!.
RESULTATS DELS PARTITII
DE DIUNIENOE
Grup A
Unió Esperti-ta Sans-Eepanyol,
O a 1.
tabule-Barcelona, o a o.
Grup prometió
Manreta-Hospitalene, 4 a

, s Llufs Bertran, una ben,
einquenta neu minuta, deu ee.
gens.

o Jesep Barbe, una .hora,
enmanta nou minuto, quaran•

ta eegens.
10 Marc eimbnez, dues ho.
Tes,

3. Badenes, duo bares,
quatre minuts, vint . i.cinc es.
gens.
L. Marterell. &tes bares,

D;ENTRENAMENT
kuropa - Narlinoric, 3 a a.

reforza

minuts, cinquanta

si-

tone.

ESTAT DEL CAMPIONAT

13

heres, quinte minuta.

DE CATALUNYA

TENNIS

VI CONCURS SOCIAL DÉ TEN-

Grup A
M.C. P. P. G.P. Ge.
Barcelona fi to • • ot 7 30
IJ 7 1
Eurepa
lst 19
Espanyol 9 3 1 3 97 11
i3 2!
Sabadell 10 3 1
/3 23
a
Sane
to
4
Martinenc 9 9 1 a 8 A
Cena ¡a es pot apreciar en el p e esean uadre, l'únic partit que falta per
acabar-se definitivament el Campitonat de Catalunya, Grup A, de el partit de l'Eapanyel contra el Martinete.

RUGBY
itITUACIO ACTUAL DEL
CAMPIONAT

Equipa

~Ha
J. G. E. P. T. P.
fl.iniboiana 5 5 0 0 15
5. 3 1 1
Espanyol
12
Sant Andreu 5 3 0 2
II
5 3 02 I
Barcelona
5 1 1 3
AlWie
C. A. D. C. I. 6 1 O 5
5 1 0 4
11c1 .1l)nic

S

3
7

CICLISME
LA CURSA SANS
Diumenge os fCti la cursa anunciada per corredors de lotee lee
categorice,

perb

reservada ex-

elusivament per a 90 (1 11 du la
Unid. Els inscrita passaven de
45 perO soiament se'n presentaren 24; essent baixes Tresserrar., lima-Usen i molts d'alar...

Feia tant de (red!...
A dos quarte de nou es donä
el senyal de sortida a uns 100
tuetre's del fielat de Sane, sesent creença general que per la
qualitat d'alguns deis corredora
que hi prenien part tu seria di_
jicil batre el record que actual.
mera ostenta En Segaldis amb
una hora trenta ele minuta. P. ri el vant, igual que l'any peesal, ihi •po3ä, enearn que fine
al viralge de Garrar ea lardä
pels capdavanters guaranta tres
niinda. A la tornada el vent
fortfssim que feia (du impoesible deeenrotIlar la rnateixa torça, malgrat ele estorços deis
"routiers". havent - ee emprat
a la tornada una hora justa. o
siguin diesel minut, n'ele que
a l'anada.
Junt amb eIs corredora socis
de la U. S. de S., prengueren la
sortida, Tora du concurs. els
eerredors valenciana Manuel
Cabrera i Josep Gil.
Donat el senyal, es posen al
capdavant tot sigui! l'Alegre.
E'spanyel. Gil i Cabrera, eeguite
de la resta de l'ese.aroot, a fort
tren, que dina per censeqüencia que quedin Tete do, Afeemata, amb ele anemenate,
als guate aconsegueixen
se En Carpi i l'Eserich. L'altre
cl formen En Barbó. Jimenez,
etc.
Sense variació arriben a Castelidefels i d'allí cap a Gavia. on
m p toll iralqua fa r:rdre:
crich. i d'un ..t mica mes En Car•
pi. que li f Ter una tercerilla.
VEscrich rnunta de nou i procura agafar els capdavanters,
terno,. En
perb ja no hi e". A
Carpi es retira . A Gavà l'Eepanyol i Alegre. que no es &giren,
i En Gil i Cabrera. passen a
poes metres de distäncia.
urril cense variael6 fins a Les
Costee de Garraf, on ce 11!ura
una batalla que decideix els pri•
mere Nace de la classificacid,
car l'Espanyol i acense;mellen dc3fer definitivament la
parella Gil-Cabrera, que han c e
per a elis une enemtes ter--lat

riblee.
Sensc cap aura variaciú s'arriba a la meta. %Hilada al mateix flor on sfr donat la orli•
da. eesent lea deit i (relee Knut 3 del mati quan arriben
gafe colze a colee l'Espanyol
l'Alegr e . que a l'embalatge arriba el primer atril) un quint de
segon de diferencia. A uns !res
qullf,metres venen En Gil i Cabrera, que ignalment amb un
embalatge durfesim, guanya En
Cabrera. tan:be per un quint de
segon, establint-se !a elaseificaciii temps següent:
CLASSIFICACIO.

1 Juliä Espanyn l . arab una
hora, quaranta tree minut 5.
2 branuel .Alegre, una hora.
(mi-anta tree : minute, un qiimt.
3 Manuel Cabrera, una fiara,
quaranta sis minute, !renta segone.
Josep Gil, una Mira, M'ermita sis minute, !renta segons
i un quint.
5 Pere gmerieh, una hora,
cinquinfa un minut. frente sepone.

Josep Eseareetid, dues

6 Feliriä Barba', una hora,
cinquanta dos minuto.
7 J. Serra. tina hora, elnjustita Siso aujuute.

NIS BEL BARCELONA

c1-UI
Denn), dimeeree acaba el termini

inscriure's ä aquett coneure,
havent-st ja rebut lea inserieeiono
per a

dele següents jugadora': Sindreu,
Tarruellt, bloralta, Riera, Andreu,
Witty, Wallace, Fonrodone, Ifillet,
Sentmonat, cte.. mera aquests neme
garantia de l'ilotit quo estira el

concure.

Per a la prova derneienat individual de senyero u compra amb una
magnífica copa chaflane*, donada
per l'antic soci del Club i entusiasta tennieta En Gregori d'Eguilier.
Per a la prora L'empiema individual de senyoretes es disputar
per segona negada l'esplèndida ropa
Estrada, de la qual n'es detentora la
senyoreta Isabel l'enreden'.
ES remeta amb altres importante
premie per a les alares preves del
concurs.

CONCURS INTERNACIONAL DE PING-PONG
El Barcelona Lawn-Tennie Club
ha organitzat el IV Concurs internacional de Ping-pong, que tindri
iloc els dies 23 11 febrer al 1 de mare
vinent.
El programa constar& de lee tres!
preves campionat individual de senyors, individual de senyoretes i
relles mistes.
S'Ira nomenat jutge irbitre a En
Guillem Escardú.
A aquest cencurs peden inscriure tots els que practiquin aquest
joc, siguin o ne sede del Club. La
inscripció ha de remetre's al treserer del Club, En Joan Mili" Pelai, t, segon, primera, alesna del di*
as del cerrent (Ser, a les vint heme. La aun-jade que no vagi 31C0171pknyada de la sena corresponent

, -TEATRESGran Teatre del Liceu
Avui. II de prepletat i ab.*
nimmt, des lucirte de del.
Ultima repreeestaisid de l'apera
eamlee en tras aelee La nalvla

muda, per la *Cebra esvaps•
Dime,
nyle tneeelevava.
no bi be Noel&

bijnue, es-

trena de la Illegende dramattea,
matee de Phatinertel mere
Dverak, Nuelt Hut (L'Ondina),
par la salobre eempanyia

emounesinummienuunnamenummosessenumi eid de la'bella artista
411•1‘1111111111
PINIPLE
— 88840 —

Avui, limarla, larda, a hl
cinc. Butaques atta 0 . 15 pu-

ntee.
ELS QUATRE AMIOS D'EN
RODO
Tres bofes de brema eIntfnue.

Nil, O) g ran Axil da Ptrandello:
Ela CASO PER NO CASAR-ME

comidis en tres g eles, estrenada ahlr en Yetllada Selests.
Deme, tarda, El vidu trlst. Nit,
Em caso per no usar-mi. —
Dijous, tarda, enmelar:les per a
infante: Una vedada era un paa.
top... tsrtniðahle era d'En
Folch i Torres. — Dieseletre, debut. del genial actor Enric Corres: Terra bel ga. Es despat g a a
comptailuria.

eal .vermut • preus permite,
LA RUBIA DEL FARMWEST
(IMANTES Y CABEZUDOS
i MOLINOS DE VIENTO
?lit, a 11111 den:
CARCELERAS
LA NIÑA DE LAS PERLAS
ire44~4444.6414•44~?
1141444444~44444~44 , I

TEATRE NOIJ
Gran companyia ale »miela.
Direeció escénica, Leipold Gil.
Primers artera i director., Ferran VaIlej. i Carlea Pereza.
Mestres directors i Ceincertadoro, Julià Viva) i 1.aureä

de 5 pessetes la quota única per •
lotes lee provee i per Jugador.

ATLETUME
CAMPIONATS SOCIALS DE
L'EUROPA

Le eecció d'Atlelienne del
Club Deportiu Europa anuncia
per al vale nt mes de mar,: la
celebració dele campionats 90-

cials i d'alletieta", amb classificacions especial. per altotes i
fulbolistes, i disputant-eis les
ergüenle provee:
100, 410, 800, 1,500 i 5,000
nutres
800 m'eres, rellette (1 r 200).
3,000 metros marre.
Al,. atta, linrseda i perca.
Pes.. di.. javalina i martell.
Tote lee preves prometen
resultar malt interessante, mereixent earnentar-se. per?). ole
400 motu c, M'os, on el rameid
i recordman de Catalunya intenlarä batre .1 smi propi record;
i ele Pon meires, rellene, prora en la inril lambe • erä iptentat millorar el corresponent record.
Sabena que un entdeiasta earoprista penea referir molt vauuosee premie ei ‚'arriben a
portar a cap les dlice perfer.
manees.
T g rnNi lindrä Roe pCoperanent el (aropianat eeeial de
marea fans).

Oportimarnent demnrem mée
detalle de fan intere•senie pro.
've,, que diuen be prou reetivi•

tal dele incansables clemente
directa:e (le lit Sceeid •llídie1
de I.Furepa.

CHARLOT-MELEN•
DEZ, A VALENCIA
Diumenge vinent, i •rganizat
pel Baricari F. C., de Valineia,
es disputará. a 01 eintet (lel Túria, lall match do ncina
ea entre ele reeardmen Albert
Charlot i Mute Meléndez, soOre
una diallincia de rinnt quillme•
:roe aproximadamont.
L'expectació desperlade per
Ja dita prora es molt gran, de.
gut al fel d'haver- ,e Ilenest per
amtulös marxadore repente reptes senee que, per canees di.
verses, slagin arribat a portar
UN MATCH

Cap.

Aquesta vegas, però,
que Charlot i Melendez celan
disposats a jugar-ee la darrera
carta per tal de nlemoetrar la
seva vàlua, i que la Huila es
preeent a aferriesada.
Donados les caracterIsliques
i el quilometratge e la prova,

és d'esperar una franca vietb•
na del recerdman d'Espanya do
50 i 100 quilòmetres, car Metender mal he actual brillantment forte de pista. recordantnos en aquests móntenle de les

seves pnbrissimes exhibisions
•emnre q ue ha intentat dieu.

lar ',revisen carretera

nsw

•
denerte, lene, a des (Marta
es eine. Irstmlesu parten. L'Hitas

TOURNEE

Teatres Triomf i Modas
i Cinema Non

Frederic Cabalgó

Ramon Peña
Ava i . timarte, tarda, binara, rlt1P3 nrsseles. La pre.

I

Triare de Pepe?' lausatte. Fau
Ernall Vendrell, meseta ("atente, ferian Valle>, J. Meran,
Pilar Ilegiler, litt Poli, leen Se.
rala. ate Medula' I septandlda
Ilrane melena a auleus I Interprete.
Re disemia • Conotadurla arte
teta ere raattalpaalll. Tel. lila -A
44444.444+844444444 .4.44-.>

.44444144444444444+1144440"

id94114449199991199•941

Teatre Barcelona

84444$444~8.844~44 4444
t.‘ Gran Teatre Espanyel
t, SANTPERE - 11ERGES
.7

Companyla oficial del

mIllor salé
El millor programa

Mut, dimatis, última pro..
ieettiti del gran Axil. GENTE
BIEN, PROGRAMA AJUMA,
per Douglas Me. Leen i De-

04.411141444444.54144/144~ '

ris 3fay; CHIQUILIN ARTISTA DE CURO, pel petit
.terkie Cenen; EL PESCADOR DE CANTA, ri telli mes
cirrn t e, per Llevri Hftmelton,
i NOVETATS UNIVERSAL,

,
¡vid, t'Untarla, tarda I nit, arana .
pro g rames. re divertida peutcnie "'.4,
Harold a la Illa del %Luis, per "El .>
e. lea tallares"; el Murar/me Ce- i
int de rodompc16; aeron 'libra de
Panteressent ram Tae; la formen
cornadas SI peecater de portee
, mima, estrena de Reinar poi pesto
I Avult: Violetas Imperial., per Raquel Mallar.

-64.5.4444444444/444,4444.44.•

se«,

El

1 Gran Teatre Cendal i
Gran Cinema Bohèmia

DOÑA FRANCISQUITA

GOILINES

Martf, El pescador de portee,
Tao, primera jornada.... ¿vial,
Violetes Imperial..

tele Roe«

es)4141.114.ermpreee.04.844144.

¡LOS

Avni, dimerts, PamplInee Stop

de mar, Lee aventures do neutro

Anal, dliets: Revista Fallid /Orne.
ro 748 (Actualltete); Lee 00000 no
de all emert., rnrinea de mella hm- s.
ene; L'oecaetbat ron srandlde ellt e
de Atraed Untador: Usa e rern ella I
1 d'u inll dense, emítela ameraniel d'Incoe
_ oo e 000 argument. r,,),,, ,,,,,, ,, ,, ,,,•9 de te inerrei•
lintlosirna I ersoclonint obra do .
i graneas aerment. La illa dele .
valsolle Pardlits
+0444444+0+44.444.4494+84+.e

161 mosteo Vives

belsoetIrrioat Insuporoblie Mere.
Casas. Yerre bebe Pilar laicales,
Pineda, Valla)». »eran, Tiraren,
Navarro, ele.
dels Salte
1111, a tel Ilett.
414 ,rarietV eanna Salires 0,4%11076 2 ripio re: edse.
lesep Rara« Rartia. música del
matra Zielst duerme,

Oran companyla de •arsue.
la i opereta, primer actor 1
director,

IENANION
Nir a lea del':
SENAMOR
110 vendió% i‘vit,
Frederic
Cabelld i Fln
per
de fiesta, pele geniale dan.
earins Lou et Janot. — Divendras. estrena.
LA LEYENDA DEL MESO

eope de pea, gran be jeus, estrena de la fgraljällION
cinta Moderno X, per Pediglit
*Frederik.
PrOximemant,
lelas >perfile, per leed NeIler.

ORAN CINEMA DE 14011(
Notables aseos Terreno

Avui, dimarts, tarda, cotos-

Riva

ojo.. opereta en trei

mine; Una poilio411 ci=

Saló Catalunya

TEATRE VICTORIA
Gran eempanyia de amueles, operetes 1 revistes
/

Telefon 35 5* A

ea ta •

agianATOSIUMA

1111111•1111111111111•111111111•1111•111111111111•11111,11•11111•111111111•11111111114
6444-u4+444,44.4....,e444,"4,"

IV

omita no será admesa.
Lea viere, d'inculpen; eón de 3
pessetes per jugador i prora. eeeent

KURSAAL

•
▪
ORQUISTIIIISA SUME i.1 SALO DE REUNIR DI FAMILIAR DIST1301081
• Ana, Stafla. prattlda I 'mete p reefram: la eletArle del elneenatesrafi La ig
lleulle, leints; Hompline• I la caso oleetrics, deag
e mo
mtt.ita ierrni
...ft siiren
a). metal! 12
▪ 4. le am(al llea embala dramatl ea La prl
pa la Mal areatere
n arrssews
TaIrmotier ball Bersilde de e
feerni eeett net° eñe de Fano: Anl ynole...
ole hieres Menudea).
film Interprete aboolatiamt per arlitles Irraielonala. ereaenrant un ostarrl •
No drama CM, 1 8•111•111, eeleni una T'Atablo
Ila Momio/redes jg
▪ NIPTAA-Ilurent s1 al.. 1'0011101i d'agur 99 9 vena ere/delred regiran 410 •
atillealla gnus: PREFERENCIA: 110
GENERAL: 0711
•
•

eeelevue. buena, veatutri,
Mrit e,tet n'u, prepietat de PMt at tue.

Teatre Català Romea

talla Preindisea
eta"
mátala, fnterpleialla
anteles ErberrillRelateast
P• r e7i LA Ceomoma
preciosa cinta drelitätielli

número 71.

AVIAT: EL CENOLE
BLANC. creació dramätiea,
dirigida per Maurice Tour.

I

Monumental - Pedró
Walkyiia

nrur.

ORQUESTRINA
OATZZ-HAARA. Centreotes
Reynis—Tapinerle, IS, primer.

Av111, Allearla: Le tortures tanteo.
ele., VII 1 VIII eukulle, El trato.
mese; Amor de perdIele, ti I lar.
reus; FOtty, n.o rle; Amor d'en-

PESTkUQANTS

rano. Piemt. dl
l'o.drven1Inent de la ienntorritto Estrena da
Els 11119 do nanod. Aqurata peinen, sera extntnna ameament ala

ttpoue44444+11444ete......4

Con CRIERETES1
Cinema Princesa

CASAMEIVTS
BATE1011
DINARS DE CASA

Telèfon 1371 A.

Avui, din/sets, programa de
artistes: L'últim aomni,
grandida film dramätic intergrane

Teatro Espanyol, de Madrid
Primor actor:
Primera

.i, Avda. Mirarte. larde e lea cine.
> Entrada I botara UNA oraseis.
2; barrera eenreasntarlaa n le
'4 A L'0113144 PE 'MOMIO,
NII, a les neu, eran Can de mies
/ amas el s'eleva es tres ames
ET DIC QUE av VA ave L'ULLET..

Un

RICARD CALVO
aetriu:
EMPAR MARTI

altre primer actor:
E1111.1 PORTES
berrera setmana

Aval, (timarte. tarda, a
un quart dat 918, Si celebrat
irania en tres tetes, en
vers. de Pere Calderón (le
la Barra. arranjainent de

:i' Reml, diawres. larde:
LA Fardel& CoNDICIO
ELS AFATICE8 DE FRAC
• e. ni t . estrena sonsa.
,

I a mi.

rarles

eleral:

EL CANANA I EL JEFIC
•
La marta del terror de La F•nianse
Irdrn remle•meletrarabile
g aste Si un s'Oler. trae artes
un 'pites, liviltt en ustre 011adrds.
original la L. rentaseis.

EL ALCALDE DE ZALAMEA
Nit. a un quart d'enze. El
celebre drama en tres amLes. en vera, del gran dramaturg J'otee Echegaray,
EL GRAN GALEOTO
—
Demi. diineeree. tarda.
LOS INTERESES CREADOS

*4444.0.4404.174.24.0.1->edel

i4444.4444444~444+ 144.1.

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.

CLÍN/CA
VIES URINARIES

Del- a
L'EXTRACCIO DE

LATRINES
Es reben avisos

tot

osef.se

Rambla Pla gagnerle

talen. e, p-iine, e
(eas. Hospital t 51. R 54

CENTRAL

Vener i ,

Carrer de Sepúlveda, 177,
pral., primera; telCfan 3038 A.
SLTURSALS
Passeig de Sant Juan, 95, pat.

sífilis, impotència
E3pert215 Hartamente per
ellarreent rte.\ de 1eg
MAL aLTIES SECRETZS.

TeMon 203 i G.
Coeli°, 169. Telbron 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet (di.
pbette) . Telefon 529 H.
Francesa Giner, 56, tenda
(Grieta).
Carretera de Sane, 135, primer, segona.

Pi51 a iriu, pell,
bufeta, próstata
Ce:trulla: de 9 a 12 13 a 3
eceaesenes per a
emplean' t ebrers.

Nit. s ?Ira emir!. tic. .1.1),

CYRANO DE SEROERAO
IMPORTANT: Despatx de
locatilate a cempteduria.
d'once a una l ale ene're a 4..

Te H irg rillciIaI Pali9
ET MI18

Celitieu da varietats

dans

blagnifirs filme i les grana
estrelles de verietals.
Avari, limarla, larda, a sine
querls ele ('Inc. Nlt, 1 lee

I NE

deu. Prejeee:4 d'interessants i notable. pelliculea. Evit del notable manipulador The 011way's.
Surtes de la formes. dan'erina faaneleta Clamo. Ele

eee4.444444444.6•4441144444

evacianats i hine e cs equihbristes en escales Muros,

a+.4444+14*****4441444~

Companyia do Cemidies
As ui. dintarte, tarda, roanmi e popular:

LA SEÑORITA DEL PIJAMA
blit, a les deu, popular:
LA CHICA DEL CATO

i

Les 4 Peres..
L'a e dele exeentrice,

"'AMPER
/La populariesinta

artista,

flkol del palie,

PILAR ALONSO

Nou reperteri de la meya
e resto i d .—Met gua fr i ca preien.
titila. — DPIrn, dirnee:es, 1
ceda din, Pilar Alo n so 1
KIIMp er. — laIPORTANT:
Queda obert el despatc de
loralitals d'II a 1 i del a 7.

Divendres, nit,

(unció ea
honor i benefici do In pri.
mera aelriu de carácter

a

seu despatx

num. 10 2, pral. — Do 4 a

0'50 pessetes les deu nrimeres paraules 1 si
:: 0'10 pec rada una d'excés

DEMANDESDETREBALL
s, amb roncajovE. de vna-t-sis any
r. setnents amplie ets coinptani.
lis! a tones reterüncles. destila cala.
Laer,ure: LA Pert.tcrra-r, .1.2.1. P.
ate 00000 a-administra:10e Votareis
PER eornotelble t'Amurro a LA PUPLICITÄT. número 211.
: lor• A p e reparar:ea» s'ates
AM PISTA r ein l e le tot et ruin:
stein, te. reunir. e L1

Diana - Argentina
Excdsior
Avui, timarte, eigen llibre de
Tao, II pescador de portes, Joveret t l, Herold en del Belio...

de

55
. "" 5 "tet
" 1 "arralieuea,
HABITACIO 1e,`5mies
estar a norme estimen!. den. passatge
v1031101, 17.

""
"atar.
P" a(entre
GRAliDIOS 1"11
Arase
rett eta
1 Valencia). !mermas, Regar (le Flor,

le e :•11111: Ea e a it I MI II e lb

VENDES
Ha 09•11999 ."(9

rimeseete ea ente

ba4f‘44404.•VaI. arrua do Pedo& Mg
Sarna lar, Muno 11.11.

4144 piada!, céntrica t uso:,

CASA mitin, es vol a escalona. Pren
harainsun. trat: rasuro., *e.

PERO ES
emat. a tea Set, a l'eaDissA rry
• 9 a dan% del eatxselor

pasarla de drama ea o serle.* una arta.
ese. do libtients munan% al ptatt. 11«
sratIllear% rep:eadIdainent la sa y a d'a,
lurte al pasees da erseia, 75, seg., pea.

DIVERSES

LLOGUERS

Art119, 1, 8,111111111.

La eomedia en des setes
LA UÑA FNANOISOIL
ALMA DE DIOS

el

PETITS 011NO

eeett1a negar, en lioe prever a la
ES Pläea tie%a, un petat ineratem,
Duma medie. DIrlelii-tes a A. F. E. e..

Dolor. Cortés

i la sarsuela en un acto

1) r. BR U. MON

tia tresiladat

nf.,IGS X al carrer de Ralutes.

set.
444441141.4..›.9-1.,:e444-11.14441444444444444+5

ELDORADO

TEATRE POLIORAMA

y

seutlsta. cure-

DR. M. NADAL irulla a. Do 4 a

HIPOTEQUES. driinj issr
l'a s satre a.% pis. o,
entrapa. Telefon S114

CASA RERE
a maquina. coreare. Eta
COPIES avenan, del pum
atea Munt-0141, 16. teme tata A.

PI& &Me,
VIES URINARIES.seliku
o.Perarta.
' de
‚NO.
ia. sIN
13 impotenc
ama

euuda

llalveretlet, s.

rertZTA
•
Ti. ^ ""—IT
"
A.

raes, te, es 5 5 C. Perin

11•1‘.4
st

▪

MAS

i

CAMISERIA- CORBATERIA

ROCA,

-GENERES OE PUNT- MITGER1A

24-26-PORTAFERR1SSA-24- 26 - TEE

FON 1'574

totes les Seccions

'reos rebaixats

1_CC 10 1 MIDA. ESPECIALITAT
CAMISES BLANQUEs AMER1CANES, assortides I classe torta, a 7'50 ptes. Tres 22 Pies.
35
„
PUM BATLLÓ, amb jocs de colls i punys . . a 12

IBBIEB BIIIIBEIBM IERBB111 111111

RODRIGUEZ 1 FERRER 13 Tos-Brooquills-lsffia

COMPANYIA TRASATLANTICA
SERVIS. DIREC-TES
.

sortirà de Barcelona el dia de març, de MàUNZA A CUBA-MEXIC
laga el dia 5 i de Cädiz el 7, cap a Santa Creu de
UNTA A PUERTO RICO, CUBA, VENETenerife, Montevideu i Buenos Aires.
ZUELA-COLOMBIA 1 PACIFIC
Coincidint amb la sortida de l'esmentat vapor
El vapor ALFONSO XIII sortirä de Bilbao
arriba a Cädiz el S. CARLOS, que surt de Bilbao
el dia 16 de març, de Santander el 19, de Gijon
el 20, de Corunya el 21, cap a l'Havana i Vera- i Santander el darrer dia de cada mes, de La Corunya el d¡a 1, de Villagarcia el 2 i de Vigo el 3,
cruz.
El vapor MANUEL CALVO sortirà de Bar- amb passatge i càrrega cap a l'Argentina.
celona el dia ro de febrer, de Valencia l'u, de
LINIA A NOVA YORK, CUBA I MEXIC
St älaga el 13 i de Cädiz el 19, cap a Les Palmes,
El vapor MONTSERRAT sortirà de BarroSanta Creu de Tenerife, Santa Creu de la Pallona el dia 2; de febrer, de Valencia el 25, de
ma, Havana, La Guayra, Puerto Cabello, CuraMàlaga el 27 1 de Cädiz el 29, cap a Nova York,
çao, Sabanilla, Colón, i pel Canal de Panarnä cap
Havana i Veracruz.
a Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iquique,
NOTA: Per raó de la Llei Volstead (Lid sea
Antofagasta 1 Valparaiso.
ca) ha estat suspesa l'escala de Nova York en
NOTA: Per raó de la Llei Volstead, (Llei . el s viatges d'anada, efectuant-se el recorregut
seca) ha estat suspesa l'escala de Puerto Rico
directa des de Cädiz a l'Havana.
en els viatges d'anada.
LINIA A FERNANDO POO
LINIA A FILIPINES I PORTS DE LA XiNA
El vapor CIUDAD DE CADIZ, sortirä de
I DEL TAPO
Barccdo:i.: el dia 15 de marta cap a Valencia, Ala.
El vapor C. LOPEZ Y LOPEZ sortirà •cle
Cant i Lädiz, d'on sortira el dia au cap a Les
Corunya el dia 16 de març. de Vigo el 17, de
Palmes, Santa Crea de Tenerife, Santa Creu de
Lisboa el • de Cädiz cl 2o, de Cartagena el
la Palma, les altres escales intermedies ¡ Faenan21, de Valencia el 22, i de Barcelona el 26, cap
a Port Said, Suez. Colombo, Singapore. Manila,
L estmentat vapor enllaçarä a Cädiz amb un
Hong-Kong, Kang-Hai, Nagasaki, Kabe i Yoko.
altre de la Cornpanyia que admetrà càrrega i pashama.
satge rirls ports del Nord Nordest d'Espanya
LINIA A L'ARGENTINA
GENIA cap a tato els d'escala d'aquesta
El vapor REINA VICTORIA EU
AVISOS IMPORTANTS. — Rkaixes a families 1 en passatges d'anada i tornada. — Preus convencionals per cambrots especials. — Els vapors te nen installada la telegrafia acose fila t aparells per
a senyals submarina, estan dotats dels me moaeras avenços, tant per a la seguretat dels passatgers
com per al re y confort i gust. — Tots els vapors tenen metge i capellà.
Les comoditats i tracte que gaudeix el passatge de tercera es manté a l'altura tradicional de la
Compartyia.
Rebaixes en nälits d'exportació. — La Com panyia ¡a rebalses de 3 0 per soco en els nólits de
determinats articles, d'aco d amb les vigcnts disposicions dol Servei di Comunicacions maritimes.
serveis combinats
szr.vms COMBINATS.— Aquesta Companyia té cstabl la una xarxa decàrrega
i passatgers
per als principals porto, servits per lisies recalare, que li pernocten d'adrnetre
cap a:
Liverpool i ports de la Mar 1 1tica i Mar del Nord. — Zanzíbar, Moçambique i Capetown. —
Ports de l'Asia Menor, Golf Pérsic, India, Suma tra, Java i Coxinxina, Australia i Nova Zelandia. -, Savannah, Charleston, Georgetown, Bal110 no, Cebú, Port-Arthur i Wladivostock. — Nova Orlean
timore, Filadelfia, Boston, Quebec i Montreal. — Parta d'America Central i Nord América al Pacific,
i Vallparadis per l'Estret de
de Panamà. San Francisco de Califòrnia. — Punta Arenas, Coronel

d°P°. °.

1

r
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a

Magallanes.
SERVEIS COMERCIALS. — La Seca:6 que pel aquests serveis té establerta la Companyia s'en-

carrega del transport i exhibició a ultramar deis Mostruaris que li siguin tramesos al dit objecte i
de la collocartó dels articles la venda deis quals, cona assaig, desitgin fer els expertadors.
SERVEI ESPECIAL. — El vapor "Reina Marfa Cristina" sorda de Barcelona el dia 23 de
tnarç, de Valencia el 24. de Màlaga el 26 i de C ädiz el 28, cap a Nova York i Sant Joan de Puerto
Rico, admetent passatge i càrrega.
IMARMs.

CAMISERS

3

Amb la bomba PUIGJANER l'electromotor no sofreix el gran inconvenient
d'estar collocat dins del pou. Amb ]a bomba PUIGJANER l'aigua no falta
mai. La bomba PUIGJANER es Púnica que es garanteix per quatreany s.
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SEGELLS DE GOMA
1 oravats de torea emes en me.
'

g

talla I fuetee. M aten en es te.
earrree COrIS citsi ns, SO ( ea.
tre Brees t L'Orla). Tel. 111 A. p,

tenyir el vostre cabell

Mitges i mitjons Irrompibles 1
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El

higienicamb SOLA DE GOMA marca FORO, Box- u
ca/f, tall angles, doble plantilla de cidro
•
IN

o
•

•

Ptes. parel

1

u
.

Tipos de luxe a prima baraUselme. Eepardenyee amb so- le
la de goma, dee de rso pessetes Petrel'.

▪VENDES AL DETALL•
•

Correr

ANSELM

CLAVÉ,

9 (Final de 113 Ralblai) •

(Abano cerrar DormItorl Sant Francesa).
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4882 A

Heu de

Telèfon. 3027 A,

primer caben blanc. com la primera arruga, vetad l'avis de la vellesa. Senyors comenceu d'envellir.
Defenacts-vos, rebeleu-vos, contra aquesta vellesa,
que &vagad« ve precoçment, aluna de temps.
Qud heu de fer? Arrencar-vos aquesta maleits caben" blanca, no, perqud destruireu un tresor que potser
mal mes tindreu. Tarar-vos. Avui en día us podem
aconsellat alzó, perqut la ciencia, arel l'Aigua d'HorUne ha trobat un producte eficaç. L'Aigua d'Horline
da una tintura progressiva í cientifica, que retorna la
cabells al llur color normal, que no taca, ni perjudica la
pell, eni pot portar-vos cap mal, ni deixa cap senyal
extern que fiad conazer que trs tenyiu. La seva zplicaci6
no demana cap cura . especial; un mateix pot fer-ho
ficilment

L'AIGUA d'HORLINE
adapta, fa desaparblier u caspa 1 p‘ara la calguda del
fent-lo su» i ondulat.
•
timmusitaitsuniusintotu

nnumut tttttttttt tttttt nnnnnn •11, ttttttttttttt utionamatama

PRODUCTES HOItLINE.:

N I*

mOua d'HORLINE (tintura pronressIva per als caballa

I EL DOLOR
DE REUMA

RONYONS

RAMÓN PUIGJANER
Meriendes Palay°, 70

PAAPORTS
INI

QUINTES
pe a rnecis o let totna, Ip'ara
atl e., 1..

• ••mmeamozzaziriannza,

NEURALGIA

BOMBES

rerredats anuas, catarros deis Prometa.
pe r crónica t rebele que instan, es guareisen radieNment aran l'ILIAMOUA1/11WISO
COLAR *ALAR. Venda, al preu
puntales, os Centres d'Especifica I a
l'anea
FARMACIA RODO
aran de
.
(eumeaser)
PASSEIG DE GRACIA, SSS

10EDUL-E S

LUXACIO
i altres, es calma a lacte amb
una Iriarte de

ULMARIOL
pomada per a ús extern. Dipbsits: Farmäcia Morató, Passeig
de Sant Joan, 87; Segalä, Vidua Alsina, Salon, Dr. Andreu.

PREPARAT EN EL8
LABORATORIS MORATO

PALAUTORDERA

NEGOCI

MENOR

En ven, per motius de salut,
l'HOTEL RESTAURANT. Es donaran tota mena d'Informes.

6,- DEPILATORI (ates I Uounste 6. • POLVOS (moll
odherents): 2'50.. CREMA (evita les arrugues) . 2'50. • AIGUA
DENTIFRICA (en comprimits efervercents) 5. • BATHOL
MONIRY (pele mineral, per a banas de peus) 350 SANIBEL
(compilen al bey-rhurn, per a regenerar ei caben) . 350.
Mine*

Mesa metal •

Preu dos Gente mll franca. Abs-

Upen,

ESSItbIlMente DALMAU OLIVERES, S A
TA331130 DE L'FIDIISTRIA. 14 DARCIA0Ma

tenir-se d'Intermediaria. Escrlure, Paul Papis, 15, Avenue

Oare—PERPIONAN.
GRANS TALLERS DE FUMISTERIA CALDERERIA

PRECILLER,
Cubres econbrniques : Bateria de cuida
Termo-SilOUI

SABATÉ

m18 H
TELE En N, uy

CBA

Esnifes de toles claHes : Leioduadors
Torradors : Assecadors

OFICINES i TALLERS: Consell de Cae, 135
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Exit immens de "CHIQUILIN ARTISTA DE CIRC", per Jackie Coogan
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Farsa cómica, per Lloyd Hamilton5
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GENT BE, Programa Ajuria, per Douglas Mc. Lean i Doris May, darrera projecció 1
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