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DEJUNI LLARG LA CRIS" DE RODUCCIO
Quan el pronunciament del dia VI de geterabre imposà el
[apaga u tau pala exporOusleld catre di lituana s'acola 1 eh
dejuni de política, no es creia, generalment, que aquest hagués
torra :: Parlan 1 &nonatos del
asser tan llarg. No ho creien ni els mateixos personatges del tador :: Llanada te La sortlda de predattes de
militar, que havien parlat d'un període preparatori d'un
Me
de
hades
de
Nuera
acetre. Ha succeït que, posats a la feina, han vist que aquesta
mica mes complexa i ardua del qu.2. semblava guaitada
Arnb motu de Unir el terne dintre mesa ¡loes en l'escala d'imperacions baurien de doblar, i que haurien de
de fora.
tot el seu miren al costat dets
Els elements regeneradors tenien dret a esperar, des de llur el qual el Govern d'Espanya podia de- corresponen a l'Argentina, a Oalgärta posar
trebalkb per -recluir la sortida de
lli
ale
Esteta
Units.)
i
t'ornen
s910
nunciar
el
tractat
de
estrade
les
causes,
càrrec
vista,
que
el
públic
es
faci
nt de
En canvi, la ladeada espilipole de- moneda espanyola. La itnportaei6 de
es a la voluntat del Directori, que han dut l'alargament del Franca s'han fet pdbliques les opiniona
manufactures vol dir jornal, que no a
en els anys de la guerra estropea
mosträ
elsa
parlat
de
en
contra.
1
a
favor
i
tothom,
i
particuriode preliminar. Tenien dret l a demanar a
cobren a Espanya i consumidora que
capacita, proot
doblar
la
seva
de
la
m'educad,
de
les
crisi
la
intensa
p
que
rment als que de bon principi donaren 11ur aprovació a l'acte
ponidoctors. Les importar-ion ea lema i ininven 1a seva capacitar adquisitiva.
de
les
soluciona
i
causes
seves
°kilt però incruent dels militars, la calma, la paciencia i la
No demanens el sacrifici de l'agriCreiem que la cosa principal a les seres manufactures disadtviren de
delicia que fossin necessäries. Una mesada i fins un tri- bles.
cultura per milIorar la situació indoscent,
tes a 1917 en un setenta
remarcar es el fet d'amuebla absurda
sestre de més o de menys en el periode de "desmoche", que oposlci6 dinteresso g . °mula% absur- mentre el consum augmentaaa. Es a Piel, mes no ene sentiste be que els
diuen. no és motiu suficient per als planys i les censures da perquè no hi ha cap raó monbmica dir. La metallergia del pala, princi- agricultors deixin empobrit-se les inguany,
ircobertes que ara surten de certs indrets on cinc mesos enrera
ni cap intere sa general que la pugui palment la catalana, cnbriren 111111 dile- dústries a canvi d'un posible
massa migrat per compensar aquella
sonaven aplaudiments. I això ho reconeixem nosaltres que, justificar. Ara matan veiern com al- Huela de vora 300.000 teso, pee
pèrdua. Detonen munes una atencid
coi ja hauran vist els nostres lectors, hem observat .davant els guau Sindicato agricoles de Catalunya nien -a representar unes 8Do millons de
adeveniments d'aquests tEmps darrers una actitud que po- es posen al costar de Centres que han pessetes. Cosa semblant madrina dar -mes serena i clara davant la trisa real
de la nostra producció, davant dels
ra de producei6.
m qualificar de reservada, si l'haguéssim de qualificar d'al- d'ésser els natural% Contratas de la d'altrce ras
teta ron/ el desequilibri creixent en
les anunciaD'ajad sen deduebt que Espiara pus
tom
catalana,
producció
pina manera.
la batanee comercial i mala baixa de
intensificar més rdpidament la lava inconsignataris
i
d'agents
de
de
cions
No sabríem lloar, dones, la conducta de certs diaria de
ditstria que no la seva aeriedtura. Eh In pesseta. Un fet siamesa a tots els
la conladrid que, secundats per alguna de províncies, reclamen amb Duana, i demanen al Govern
tettiteti d'Espanya. que té el carbb, *Urea: el que en el territori espanyol
fina ara seguida
politica
la
tinuació
de
nu solemne i profunda el restabliment de la llibertat de la
s'equilibri la producció agr:caa d'una
els tractats Es de doldre que això el ferro, el coure. el plom i abres mien
Feina. De la premsa, precisament? Heu's aquí un cas que passi, perquè significa, ultra un des- nerals metalllers. que té esa torta banda i la producció minera, per l'alras t ra las conseqüències absurdes de l'esperit de classe i de coneixement de Vinteres propi. una producció textil. les insfallaanns de la tre. Han de tenir, per tant, dreta
eismc professional.
qual permetrien intensificar-la eonsi- iguals. Cap de les dues meitats pot
clara agressivitat mames d'altres rams
Iii ha periodistes que, enmig de totes les actuals resfríe- de producció.
derablement, i que en anys de alter - demanar un sacrifici a l'altra, si a tras
a mis d'aquest sacrifici es produeix
tions, només es planyen de les que afecten a la premsa, i ASSFEs molt probable que sota la Iluita ra europea veii establir-se nombrosre
ealadament de la censura previa. Per això demanen llibertat económica hagi en la majos' part sectors d'indlistria que amb una pro- una mino considerable en la riqueza
total. cont pausa en el regim dels tracar a la premsa, cense tenir en compte que en un país hi ha dels episodis una rivalitat niel pro- teccid prudencial eenfortirien de pres- tats de onmere.
multes COMS molt respectables apart deba periòdics. Aquests, funda Però es que. idhuc des del sa. ti lo condicions per esdevenir un
No volem afegir avui cap altre cofortarnent industrial.
eati qui diu, són una simple peça de la màquina i no poden punt de mira de la unitat económica. país
mentari. Aquesta exposició objectiva,
Un dels obstacles mis trina que Iroexigir un tracte privilegiat, que sempre fa mal d'ulls i és motiu conseqüència de II unitat política, que,
basada en la realitat económica i piulídesconeixer. ha per aquesta transformacies fs
gelosies i disgustos. La premsa ha de seguir la processó, com con a fett, ti, es poden
líes i, per tant, acceptant una economía
agricultora.
Quan
elements
dels
mantenir
l'actual
iicšô
per
mons
donades
dret de sufragi, el de reunió, el d'associació, el de propaganda les
sún completament es revisa l'arancel, els representants de general espanyola, en la qual hi comel d'ensenyança. Si a aquests, en la processó actual, es toca política dedetractats
prenem i tot la catalana, demostra ben
les entitats agríenles miren antb recel
fonament.
mancades
atarantad el desencert de la política
portar la creu, no és just que la Ilibertat de premsa
qualsevol minora en ele drets de les
S'ha de dir ben clar—no hi ha per
económica tradicional. Es hora que
lurement, ben descansada i amb les mans a les butxaques.
manufactures metallúrgiques i imposen
que amagar-ho — que eh productoru
Discrepem. dones, de "El Liberal", "La Acción", "El Sol", agricoles i el comerç a Espanya han per a la maquinäria agrícola dreno in- les corporacions que duen la direcció
altres diaris. I presentem una esmena a liur proposició, en el cregut sempre que els perjudica resta- feriors ah que la Llei de bases aran- de les forces productores de Catalunya
vulguin fer un examen de consciencia
adirks fixa com a mínimum. (En
stntit que la llibertat de la premsa sigui plenament restablerta
bliment i desenrofflament de les indúsl'aranzel del mes de Sanee es iixä un collectiva Les corporacions indusó. Es un tópiz
quan es restableixin plenament totes les altres llibertats.
tries de transformaci
e
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DELICTE ELECTORAL,
PORTES QUE ES TAN QUE.V
PUNIT
Els ateneistes de Madrid, tan suroL'Audiencia de Girona ha meced, liosos, tan discutidors, tan vibrants,
tWc druegatori dc processament dicsóti cona qui diu al bell mig del car' pel jutiat de Puincerdd en simia- ece. Llur domicili social is clon per
.. que sinstrueix (Mide elecordre de l'autoritat militar.
tro?, amb motiu de la defenciii
FOra exagerat de dir que aquesta
le qul y e ésser objecte ralcalde dc Vinova ros produeix una emociú enorme.
Ter, En !cerquita Ramis
l:a:miga
En materia de clausures els barceloi aguce, el zq d'abril de rany par-. nins pfxlern assegurar sense vanagleria
nt. data de les darrcrcs cicccions le- que -estela curats d'espants. Tetes les
sid]tives.
En la resolució de rAudihtut es
lerrem que procedeix cl processamen:
in Ramo,: Grabulosa, delegat gateeetiu (pie fan ett les esmentades der.
tima. nomcnal ps, l'es-gorcruador ser.:cr Lurie.
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E.V FOURNIER. EX-POLITIC
Ver-diputar En Juli Foucnicr Ira
frei posscssió del sea rdrecc de
11 1/rat a l'Audijitria de Lleyda.
Iii ha qui supuso. prenent pea rig
-oust
fet. que En I' nurnier estil
dit a retirar-se de !a política.

UN SAN .4 PALAFRUGELL
A Palafrugell 1:2 esta! fixat el se2üe0t ban:
"Hago saber: Que en virtud de las
eisposiciones vigentes, en lo sucesivo
%dos los anuncios. prospectos, circular es comerciales, cte.. que tengan el
carácter de públicos. deberán estar !TI:arados en idioma espafiol. Lo que
le hace público por medio del ereene. para general conocimiento.
Pa:afrugell. 13 febrero de tqa4.—E1
**le. Srbastiän Dalmau."
Seria bu de saber si trcenentat elt g ldc ha pres el elcter mini enntinguf
er cf bar: per pripia iniciativa n si
r ha estat suggerit. Nonas en el dar'', ras arribarícm a explicar-nos
s'U fa "a las disposiciones

EL GOVERNADOR A MADRID
t'a dio d'aquests mar.rard a Madrid
el larernodor general Lascada.
Aquella noticia ve a confirmar la
gle dowircm, diem? qm.. serien cridats
° Ihdrid els onramorf o rs, per inforrner.los sebre la nora ¡leí municipal i
Irr la Water dele inflividus que honran
de constituir els Ajuntaments.

nostres portes, mes que mes si serreinen o han servil pur tancar tina
vaga idea o un vagar sentiment. són
portes que tanguea bé. que tanquen
amb facilitat.
Es estrany. no? A la majoria deis
fiestees edificis privats. si tia hi fixeu.
trobarcu quo la caracteristica mes
constato de les parles és la de tancar
malament. Unes vegades c.,1 atribuir
la culpa a la fusta que s'ha reintlat
amb les humitats i que sita guersat
amb les sequedats. Altres vegades la
culpa és del pany que no funciona o
Lié del porn que t.'ha trencat o lié dé
la clan que ha fugit amb destinacions
ignorades.
Per contra, les portes de les societats que no acaben d'ésser recreatiees.
tatiquen meravellosament bé. Semblea
gel-manes d'..que:Iffs portes de les "Mil
i iota recordeu? Les de la famosa ..his f Oria d'Ali Baba i els quaranta lladres.
Va un i els
Tanca't. Sesam,
i es ta;:quen.
N'a un altre i els diu: Obre't. Sii no 5obren!No. nu. No s obren. Ara inc n'adono que he triar
un simil dokin. Per aun-dime-le em
ca:dri explicar Ina ‘sa coses. fer massa Deixem-ho córrer.
Un altre dia triaré amb m/s cacen.

Carlea Soldevila

LA SITUACIÓ A EUROPA
M . Theunis, cap del Govern
belga, en un discurs pronunciat
a la Cambra, ha declarat que
alemanya deu encara a Bélgica
fla g mil cm n cante mllions, I quo
per arribar a una soluol6 recluiré la seva demanda a cinc

mil mIllons.
EI primer Comité de plena
ha exaltat l'Informe de la zote-

eomfeeld banal/ele, favorable al
projecte do llano d'emies16 del
»ayer Ilehacht. El primer Comité. per la aova part, redacta

cilrerr eme el general !J'inda, el vial-

també une estatuts.
La Cimbre francesa continua
la aova talan sobre lee iconomies I ele Impestoo. Amb ele
propicies vota!. fincare Intimas:taran $735 minen. mde.
Continua la vaga de Menees
anglas«. Ele ~eli ges, per tal

de! quo! a Madrid. dissabte que ve.
ddna ja caen ola Con renta. !mis
& merme tindrd ¡Inc .rt onmeeieda reed ele goversadora pf ha convoca
4 Directoei
. .

matee&

El, GPYERAL LOSSADA

A MADRID.
.4hie hi Soria oran cenen...inicia de
delegats governatins al Palau del Gorra, civil. Segons sembla, comieren-

da facilitar Patinete de les neessaltata mis urgente da la pebisel& ha fermio *Mullir •
884,11 obren *do allewele tare

el dit que Espanya és un puls eminentment agricu:tor. Sera parla com si
gairebé tota la producen) d'Espsnya
fossin els productes de la terra.
questa errada fonamental se'n deriven

tots els malentesos, con, el d'ara, de
eyeute que l'agricultura Ini sortiria perdent ami) la revisió del tractat amb
Franca.
En primer serme. cal teuir en comiste que respecta de la total producció
del regne. calculada en 16,771 milions
de pessetes anyals. l'agricultura en re.
presenta ei 55 per roo (9.20.Z milions).
la indústria el 30 per ton (6.5oo mibous? i la mineria un 6 per loo (t.o7n
ion/ions). Es a dir que la producen,
agrícola ve a ésser por mis que 11
meitat de la producen. total. No hi ha
pus. per tant. el desequilibri sensib'e
al seu favor que es rolla sopesar.
Cal fer una segona consideració: la
de qui Espanya no és tin país expor tador. ni per la indústria ni per l'agricultura. percaté la seva exportació
anyal estilla entre el 8 i el je per ton
del que produeix. Pot dir-se que un
depZin de la seca política exportadora en un cas cons el d'Anglaterra
que exporta‘a el So per celo de la
seva producen, cotonera. o com e Bitsd'abans la guerra, respecte del blat,
o l'Argent i na respecte de la ramaderia.
Es que l'agricultu r a espanyola exporta.
no el 80 per loa. Li arifar o la tercera
part de la seva producció? 12exportaci6 total de substàncies alimentäries
bou per valor de 733 milions de pesarles a rally 1921. i de 657 rni'Oons en
l'any 1922. 0 sia aproximadament un
i un 7 per 100 cal afegir. encara,
qi aquesta expertaci6 no representa
en pessetes sin6 la meitat. mira inds
mica menys. de la xifra total d'expor-

tacions.
Un país que no exporta mis que .1
ú el lo per Ion de la seca producció
no pot considerar-se com , un pais exportador. i les tablees o augments que
tingui entre aquel' Emil i la xifra o
no poden produir en la seca economia
una pertorbació tan uterina com la
soferta per la desvalorització dels produr/es a diem del mereat interior. Epanya ti més aviat el caracter d'una
econemia tancada. que vais= el qu
6 92 per ;no del que produeix.
Ara bé. Si Espanya consum en
aquesta proporció, la producen) agrico'a no pot esperar que en im per'ode
de dos o cinc anys pagui intensificar-la
tant que arribi a ésser un centre exportador en gran escala, perqué en
aques f termini no pat millorar els conreas tan räpidarnent que doblin el seu

rendintent actual, ni obtenir-ne un augment considerable. En canal, qualsevol ram industrial amb un regim de
franca proteccid, pos en dos o tres anys
doblar, i mes. el sen rendiment, rnit¡l'Inane novel installacions, en especial
aquelles indústriee en que n'hi hauria
prou amb augmentar l'utillatge. com
ara la metallúrght, la de producto
quimics, la de taro. etc.
Es mis L'agricultura a Espanya
no arate • tobar les neeessitate del
conmute Record?' qua l'uy mur ea.:
cara entraren 46 3 ce0 tones de bid
atnä as velar de 103 mítica+ de eme.)
tm, monee, per 4 lhliii. ordi, per
as iuill.es, ihsame. per *Aloe
II" e« al militen. 0., (ab Id%

.

dret del to per ton per a les pegadores
i per a la maquinäri, de muro: mecene. i de un 15 per non en totes les
altres. que després—en suprimir-se els
drets ad rOorran—quedaren convertits
en 30 i 25 eintims per Idlograns) En
negociar-se tractats de comete. lea assoeiseinet ate:coles fan pressiir sobre
as Govems percaté es portin activament. malgrat els consti que han de
sacrificar - se grans sectors d'indústria.
Ara matean. en demanar-se la rectificació d'aquesta política de tractats que
empnbreix a Espanya, 5611 molts els
Sindicats i les entitats d'agricultors
que demanen que sia continuada. com
si en el darrer any les cxportacions
le produetes de la terra haguessin
augmentat d'una manera extraordinaria, enriquint els setas propietaris.
Quins han esta' els avantatges i les
pérdues de reconomia espanyola d'en*
que regeixen els tractats amb Franca i
Anglaterra? Les estadistiques ()flash
permeten establir comparació entre
els non meses de 1022 (de gener a
.etombre) .1 ele me n a , corresponents
de• tuca. Són les dades més roemos de

què pedem disposar. per:) son suficients
per dibuixar l'elieäcia del rigint comercial, ja que el tractat amb Franela
• de de julio! de 25122 i el d'Anglaterta. de 32 d'octubre. D'aquella estad'atica resulta que la importació de
substancies alimentícies augmentat
en 22 milions de pessetes (de 545 a 566

milions.1 o sia que l'agricttltura tingut un guapo. que no arriba al manta
per cent. Aquea s petit avantatge de
cos i at a les
21 nalions de cr,setes
indústriea una pirdua 247 milions.
La importació de unidas:tes manuiseturats ha augmentat de 879 a adad
millons. Sia en la producció d'un ad
per Iota Mal) vol dir que per cada
pe.seta que ha entrat a Espanya per

trials han fixat ben clarament llar crisol. Cal que les altres &clarín en
quins principis d'econornia es fcmamen.
ten. I per l'interès de Catalunya cal
aclarir Vequivoc i definir les actitud'
vacillants.
neemmenernmememmemennalelessenneal

Converses tilo-

lògiques
la
".. he guanyat—

=Metió de que
tu a que el progrés posés arrels..."
aci un exemple de cont el
nostre bilingiiisme ens porta a una
identificad?) sintäetica amb el colon: la és la, convicción és convicció,
de és de, que és que, para is kr a,
que is que, el és el, progrese iS ',sopees; dones, la convicción de cose para que d progreso seri la emtviceid

de que per a que el progrés. L'únic

avanezment ccl operat des dels primers temps de la renaixenea és d'escriure Per o en lloc de pesa, en fa
d'atrevir-nos a descompondre en dos
mots (per 0) 11145 que reepany01 expressa en un sol mot (petral.
En un català alliberat de la in.
t'abe j a castellana. la frase en elestió baria: /o convirtió que perquè el
progrh. Pub l'escriptor bilingüe, empartat per la convrucció castellana. ha
eblidat (potser ho Ignora. encara) que
en catalä la conjunció que no admet
Vantepcsició de la preposició de i que
la conjunció perquè és no solament
causal (equivalen; a porque), sind final (equivalent a para miel

P.

Fabra

Una revista extraordinariament especiaFtza da

venda de productes agricoles faltan sort i t to CO compra de manufactures.
I.a diferencia de les sortides sobre
les entrarles en els tres anys darrers

Les carlea signados pela meas
amics Pla t Xammar, qua han
tingut l'encert, netament periodistas, de temar temes vius, damunt els quals estävem menta de guardar sileoci, promouen — calla esperar-he — un

tablas la recompensa, que

aqueeta mal no ens podre deser

eert rebombon en el nostre petit fluir) de 'letras. El cernle deis

eomentaristee va eixamplant-se,
però mds.reduit, em sembla. per
les derivacions episòdiques que
no pes pel tema central. 1
aquest de, per a mi. de veritable
importineia. El Judici que hom
formi dele senyors Ixart, Feliu
Cocina, etcetera, te una valor
semanaria, que no afecta gens

la test defensada pet senynr
Montoliu. en un "Hreviari" dele
i combaluda pels eenynr9
Pla 1 Xammar. El periodisme
devora ele ~tres bornes:
"That la the questioh".
En primer terme. no cree pas
que l'amic Montoliu •'oposi a
mil!, d'una rateó eiscolhetica, dividlm la nostra gent de pierna
en periodietee 1 no periodistes.
Pogat que bateen.' de periodismo, la die/tela !remada teten. El
periodista espiran/Ornen/ vill
minut; amb la seneibilitat desperla, gairebé malaltissa, d'un
eiemögraf, res abien' les vibra_
pone mil !' insignificante i d'epirenire mes Menee; exoureionlel'intellivenria. no dun un
ta
llast un pedantesca Pel/(11 0 iti (Me
Ii entrebaccaria els movimente,
pera te honre remes 1 enbretot
bona viste; sent la neceseitat
risa/letrica de romunicar-se ami-)
el patine, geireba no pot pensar
cense reetilngrafica ale dile.
aqueet ee el que fa el diera el
que li darla vida i egilitat:
amas e' As el perindieta. Qualsevol d'anee, collabnri o no coUnton es perindtata.
bori en
Dir que el periodismo devora el periodista cena aixi enm
afirmar que Nigua ofega eis
Suposn. dones. que el
enyor Itrounlita en el sea.
"Areviari" adiudit. vol referir - se
ale hornee de lletree; ne perlediales per temperament, pera
enalahoradors assidus i fine. st
s'eseau, directors de la prensan. Com a ennfrere,em cree autoritzat a prendre candela. i dic:
Per mane ~tina l'intelleetual no periodista col-labora en
la prernsa? No en se mot e gire
dne: el per PCrCSC une retribuele o per eervir un ideal.
L'home d'estudi que corcant
nna retribució collahrea en la

negada. en la satisfaced del

deure acomplert, en la glena de
servit.
boguen les coses pele extierna- Un borne empés d'un
ideal en 'lezna a la lluita periodística o a In politice per fera
In surar. Aquest heme progresa
sivament es agote en l'engranatge de la maquina 1. acaba.,
abardnnant 3W/1.e especulacions eientifiques, les .11PVPS tasques d'historiador en da mete,
les menciona literäriee. Brear:
aquest borne &iza de ter un
llibre per fer una mutar. dar ter
un poble. thyso..tb e l sea
nom T'otear no Iteren? Tamtat
de ?engate i sempre venitat.
Un pobre rimaire del quatre
rente del qual sabem el nona,

elpfepstti
e fiirjtenido
p err m
ousett bpnIsfa5 --

donen pron p er viure. En coma-

tes d'abandonar-loe. dones, pn_
sant-er a ter d'advnrat o de

lf. —
13 dft.sinrphourirliterrr.
blagbla
feuel lrn

He « i absorb e nte — prefereixen
de retener une!' horca a la leva tasca preferida i consagrarles a fer-er un telares' suplementan entisherent en la premea. Es culpa del periodisme
això que en diem l'alta cultura
• dóna per vlure? Poden dir
que entuerte bornes la premea
ele devora. n per contra ene
caldra afirmar que natales a
ella no san devorats?
1 annell que cense temnerament de periodista i neeligint
ele seus masa rar g estudie es
llenes a tollaberar en la prem_
se per detenerte un ideal, aquest ,
hem e Ov tina vtrtima inmolada
a la rntative? Com si la niäai_
ma dignitat de Dirime no astás
en !servir up ideal! En Fervir-le,
no en aprofitar-ee 'n. que una
rusa «saín el. ideala. i stna nutra

lea plaleformer. En servir-lo
amb vocaeló de sacrifica Qué As
mot e digne: de pasear-me tata la
virla en un recoleta confartable_
fent o fent vetare que hom fa
Menean. sovint runitant lee nua_
earanves. o de haixer ornan ronve i ei ennv A rada d'a babear
ca rta din, a prendre contacte
amb el noble per instruir-l a. per
dirigir-lo. per enlalrar-lo. l'
nom instrument per influir damunt la melena. euin hi ha d'ePateta aomnarable a la dol
monstre de milenare de boquee?
Estern macas avenaste a es.
guardar p erds vidres terholis. ti
nmanten l'axil rinetitsehle e emequem la Immortalitat"... tEeser Inmortal" vol dir que el
nutre nom mnr1 una quenta
any9, o une quanta 'gules,
el volea. deennt e rife ei emiten
rosl... fa l'aplatulim en t dele &e date; d'ami; 1 l'apla sol t m ent dels
~en do demd. gemnre una

puja a 3,242 milicias de pessetes.
Aquest és el resultat de la politica Je

S'alible que en materia de revistes Ja no podem anar gaire
passivitat seguida abans de dictar-se
mea enllà. N'hi ha per a tests els
gustos, per a lotes les especia el nou aranzel i el que ha tingut, en
e continu
itat, la política de contrista
Hule, per a totes lee tendenals
,nis comercia's que va desfer-lo
Cine. Nnmes, ral coneteer abren
idioma de enes a roes del multa
poco meses de dictar-se. Que no és un
ho
detnostra
el
que
de
le
de mea a mes del que recomafet irreparab
na el senyor Sala, Pera en fran1105 a 1917 slavia arribat a una difccas i anales o en francas i alerincia favorable de mes de dos mil mian!. demanett! Sense difieultat
litan, de peasetes. Amb aquesta entrobaren revistes tetes per al
trada de diner estranger augmenti el
fi alee inversemblant, dee del
valor de tosa els productos, s'intensifica
punt de vista mtIs extraordinan.
el ranaintent de les terres i el de let
Estimeu ele gala? Abonenindústries. Ami) la sortida de moneda
vos a una revieta especialment
espanyo:a que ara fa fa pel déficit de
i exclusivament dedicada a
l'intercanvi. baliza el rendiment de les
aquests mena de felino, que
unes i les altres.
apande a Nova York. He ha moLa crisi agricola sita aguditzat destius per matutes que es tablea
prés d'un any de regir eta tractats amb en el eett genere.
Anglaterra i Frenes. Peque el guany
La directorn d'aquende curiode 21 milions de pessetes que n'hatt
sa revista de una miss que ha
tret no compensa la pirdua que signicensegrat la lleva vida a la fefica la ba jo de preus imposada a les /Ile g al dele gata . Entre les istaubstäntio alimentarits per rempobi. Maitee constante p ealé les dala retieurpoots *l'aren ()naif/tima.
meza de la poblada. L'agricultura té matrimonio 1 les de lea ven- ' CertpteM-Ill dina nottaltrei taldividas CI1 oeue interesaos en del sea- do.
.
, tOrS; rus is el ineicat inteilor que
"Hren demsne per g una gato'
vea
pro.
is
¡Wat
, contusa el su' per
gel de hs ~Misa
A. tanda, l a mir t o »ve 11Mb .
aripenlaila
dual& raer', ele menee emeriore eliPfa le".
algun relate da saite redserist
Ilegim applat.
Dense
tea,
e
r
P
A l'entere de la relea 1111 011. ha dlgeetlt Me 1110Ela poo t'
que adetilreimikaa
eblejg Orla Malta, o
isposietone. dormitan
de is daprelporcid daqueet. - da aecde
otsvpA4M.
agricelbie
i ten eembis ti!
•

. I ... '

,e1.

a

•

•

ene farä rifa ervele quo eme peal

l'ananim arquiteo:e d'una ea federe' o da na Unja, meravnla
de l'art ghtic.
Sabem el nom del bibaxares
que, tot fent una berenada, gel
grava a l'escorça de l'arbre eenteman; el nom que nn sabrem
mai és el de qui va planter-lo.
D'elle dala pera, el qui ha fet
l'obra de perita. qui es?
Dis i2001 nra aque g t punt de
vista. Nn narlem del que Ost
Ilur En enef ~matriz que l'acIivOnt uübli sm relaseureixi la glh-,
ria literbr'a o r“rnt(fien9 Tampor. Cansera una minva de pro-

d'irrita per?) la vetar irteaten,
tual d'un heme no es mesura
pae per la onanti'al sind per
la nualitat de la eeva obra. --.
El perindierne. (mi devora,
rieren? aquelle etie dies nn porten res i per relee en exteriarit.
con re s . a g uosas san les vieti,
mes? No. ames', san ele Tpie
met e han d'agrnir-li . "Conearrat
en on.9 i anima al "Diari Tal". el
senyor (/uttnyolOta 0 ma pfsam6
naSi milar forma al. &ame: j
vales; que era urna vera able jota
dels tenue onmprenys flr reciarriti

ßeatir-li eehnrrallar. ronsfituirit
una irrenarahl e perrhia per a la
nos'ret literatura, tan maneada...". etc .. efe. Caretilla noerotheira que el gravan. Guanyalons deu al periodieme que
exereia.

Llufe Nicolau d'Oletee

"ELS POETES D'ARA"

CABLES SOLDEVIL

La poesia de Carlee Soldevila
cambia extatica de felicitat. El
moment que canta és sempre
el millor. El record no l'ex/lela,
el neguit no el punxa:
Por del pervindrcf Por deis doler:

Aquesta hora que vise és ben
Diu meu, Din ineu, ceros canten els
invisibles a däts de la bardiga!

El preciós primer !libre de
poemes — fins ara únic — de
Caries Soblevila, reflecteix sempre la mateixa posfeid lírica. Es
el eant tenue i ciar, com un fil
d'aigua. Cubil com una lletania
contentament. La torra i l'amada ea mostren a l'esguard
ameras. La terra esdevé mes
bella sota ele peus actúas de u
dona. I l'amor apareje amb lea
cobres i :gibare del paisatge: les
mane "san bones i tèbies com
un raig de ;sol", lea besades
mes (teces que els raims de
moscatel', la nuca. templadora
com un fruit
El Po e t a Caries Soldevila sent
l'amor i el paisatge amb la niaa
teixa torça, els Puliera i Juga
amb elle. 1-les fa amb una "eändida alegria" i els seas voreaa
temen, enes que el ro de l'ajena
correrla la '011a trencada de la
carena. retallada sobre un cal
otrança i el desig,
mot
Ll'ellnyitii.

que

e ón les dues raes de la anemia

atenyen en el vera de
Carlee Soldevila llltr mfnima exprosió. La cesta joius da AChlel.
1 ve de les rases nuntidianee ene
et editen . El perla es mnu din,
una dnurada Teresa, no es
y a a una favilas/ -u ravalnant.
La llar. ele T nnrelise. el bes de
l'arneda, l'ale que va de l'avi
turone i la mar que
net,
vinen-enla al sol, hen's aqui on
es tanca el dele de Carlee
denla. fuste el abatata. i
mor' »Mamen,. La silva . !leal..
ngsSegt
tstant.n.stlettnen$tn% tPute

; raus
almut rep rearen^lailladla
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BOBEA 1111111
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(1373 Entres.
Dblers .
Marea .
Corones.

BORSA

Argentina
Montevideo
Elle
Ber110
Copenhague
Yokohama
Mesa
Noruega

6210 Cedules argentina 32 2/4
61'40 Exterior
67
52'25 5200 52'00
127'00 Franca
103'65
12700
552'50 223'50 221'76 055'75
42981
78'00 Nova YOM
78'00
78'50 Espanya
78'50
33805
tino
110'00
109E0
109'50
31'50 Sulco*
25845
31'50
63'75
63`75
11527
Holanda
0025
1645
Suecia
137
Portugal

Anuncis Oficials
CATALANA DE GAS I ELECTRICIDAD, 3. A.
Vencent a primer de març vi•

4...e. nt el cupé número 8 de les
obligacions sèrie G, d'aquesta
Societat, es posa a coneixement
de llurs senyors tenedors que,
a partir de la data esmentada,
quedarä obert el pagament del
dit cupé, lliure d'impostos, a
la Banca Marsans S. A. (Rambla de Canaletes, números 2 i
4) , a la Societat Anònima Arnús-Gari (Passeig de Gràcia,
número 9) i al Sindicat de Banquers de Barcelona (carrer de
Ferran, número 34, principal),
tots els dies feiners. — Barcelona, 20 de febrer de 1924.

Solo! i Torra germano
Banquera
gallota

Francesos, 32'60 per zoo.
Anglesos, 33'75 pessetes
Italians, 33'50 per roo.
Belgues, anso per loo.
Smasos, 13S'io per /no.
Portuguesos, o'zo pessetes.
Austriaca, 0'0125 per 10o.
Holandesos, 2'60 pessetes.
Suecia, 095 pessetes.
Noruega, o'96 pessetes.
Dinamarca, l'as pessetes.
Romania, 353 per zoo.
Turquia, 350 pessetes.
Estats Units, 7'84 pessetes.
Canadá, 7'6o pessetes.
Argentins, 25 $ pessetes.
Uruguais, 5 . 85 pessetes.
Xilens, o'70 pessetes.
Brasilers, o'6o pessetes.
Boliviana, 1 • 8o pessetes.
Peruano, 28 pessetes.
Paraguais, o'io pessetea
Japonesos, 3 pessetes.
Algerins, 32 per loa
Egipte. 3385 pessetes.
Filipines, 340 7,-5etes.

OR

Antas, 149'50 per loo.
Unces, 149 per loo.
4 i 2 duros, 149 per 100.

duro, Lag per loo.
Isabel, 152 per loo.
Francs, 140 per ICIO.
Lliures, 37'75 pessetes.
Dällars, 7'75 pessetes.
CuLA, 7 • 70 pessetes.
Mexica nou, 152 per 100.
Venesuela. 147'50 per loes
Marcs, 182'50 per roo.

MANCOMUNITAT
DE CATALUNYA
Empresili 1614. .1 72'75*
• 1911. . 1205
C. C. CommaL • 72'25
01PuTAMo DE 111ARCELonel
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El MES
Casa SORRISIS ninBETies
281
a li menta per a

Saimerh, 222

Fills de F. Mas Sarda
ma • rae -Talan - Cutis
20, Rambla del Centre. 20

Telefon 1430 A.

NONELLGERMANS1
CARVI : BAILO» : CUPO»
Rambie d•1 Camtrs, 15

BANQUERS
DELS ESTUDIS, 13, I BONSUCCES, 1

VALORS - CUPON S - GIRA CAN VI

Neuociem tots els copos venciment
primer de mar;

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS D'AVUI
MATI
Angela Alcayde Corte, de 70 anys,
Balmes, 139. al cementiri Nou. A les
deu.
Fidel Esteva Lluhf, de 79 anyys,
Vergara, ao, al cementiri Nou. A les
deu.
Francesc Carcolze Magan, de 72
anys, Campoamor, 31. A les nou
Rafel Babra Estela, de 74 anys.
Gignäs, 26. Al cementiri Nou. A les
nou.
Susagna CobeUes Mames, de 66
anys. Hospital Clinic, al cementiri
de Sans. A les deu.
Cecilia Masana Panes, de e anys.
Princesa, 61, al cementiri Vell. A
dos quarts d'onze.
Artur Rodríguez Arnil, de 48 anys
Migdia, 9, al cernentin Nou. A les
deu
Telesfor Redondo Puyado, de 22
anys, hospital militar, al cementiri
Nou. A les deu.
Esteve Mora Reyné, de 49 anys,
Villarroel, 78, al cementiri Nou. A
les deu.
Pilar Aguilar Heinez, d'un mes.
Borrell, 32, al cementiri Nou. A les
vuit.
Artur Carrer Esquer, de 14 anys,
Salmer6n, ano, al cementiri de Sant
Gervasi. A dos quarts de deu.
Marina Teizid6 Rocatall, de sis
mesos, Almogàvers, 157, al cementiri Nou. A les vuit.
Rosa Triad6 Adelantado, de 62
anys, Canalejas, 19, al cementiri de
Sana. A les deu.
Francesc Margenat, de 66 anys,
Passeig d'En Prat de la Riva (Sarria), al cementiri de Sara. A dos
quarts de dotze.
Rosa Marsal Padr6, de 6 1 anys,
Ruiz del Padron, 5, al cementiri de
Sans. A dos quarts d'onze.
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Sants d'avui: Menina, bisbe: Pere Alaximeno, mártir; La Misteriosa
Llum a Manresa.
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Maria Relean Viziano, de 53 anys,
Galileo. 155, al cementiri Nou. A les
dues.
Caleta Majú Alaba, de 6o anys,
Hospital Clinic, al cementiri Vell. A
dos quarts de quatre.
Josep Burriel Radia, de 48 anys,
Fonollar, 22, al cementiri Nou. A
les dues.
Ventura Sima Cual, de 31 anys,
Salvi, i8, al cementiri Nou. A les

tres.
juega

cuan »gime, de 72
anys, Rovira, ni. al cementiri de
Sant Andreu. A dos quarts de quatre.
Petra Oda Letona, de 43 mayo,
Viladomat, 13, al cernentiri de Sane.
A lee quatre.

Unida Illastaerva, da yd anee, Bale
de Sant Pare, 24, al centeatirt Vea
A lee 'nitre.

Ulkoal Parta Redifteat, da ya
lis tri a lladal el o« tlespnt saya, Salmertut, ay, al anneatiri
RAM X ti inne di Balase Nom A dos vierte OS quitra.
nasa Jet Pre — å a &

Emili Gacela L6pez, de 36 anys,
Näpols, 324, al cementiri Nou. A les
dues.
Francese Reverter Mama. de 67
anys, Tordera, 35, al cementiri de
Sant Gervasi. A les tres.
Francisca Vinyals Pagès, de 87
anys, Salmerón, 42, al cementiri
Nou. A les tres.
Pan Miguel Martí, de 37 anys,
Martí, 159, al cementiri Nou. A les
tres.
Lluís Milan Prats, de 2 any s,
Clot. 40, al (disentid de Sant Andreu. A les tres.
Jame Castafié Colme, de 20 anys,
Espanya Industrial. 2, al cementiri
de Sans. A les tres.
Consol Donguil Calvo, de e anys,
Cotoners, ea, al cementiri Vell. A les
quatre.
Josepa Font Glandl, de SI anys.
Vallfogona, 18, al cementiri Nou. A
les quatre.
Francesc Masana Basi. de 61 anys,
Masferrer, 7. al cementiri de Les
Corts. A les tres
FUNERALS
Na Maria de la Concepció Julià i
Marcet. Mori ahir. Durant un mes
seguit cada dia misses: tres, de deu
a onze, a la capella del Sant Crist
de Lepant, d'aquesta Catedral, i una
a tres quarts de set, als Jesuites del
carrer de Casp.
Na Maria Anna Carreras Bassol,
vidus d'En Marian de Montserrat
Sastre Abricio. Morí el dia 3 2 de gesten Avui, de les deu a les dotze,
misses al Collegi de Jesús Maria.
Na Clementina Magriat i Salvat,
vldua en primera: i arzones noma,
respectivament, d'En Feliz Feliu i
En Francesc Prats. Mori el dia 6
de gener. Avui, a les dcu, a la Bona.

noca.
N'Estanislau Segarra! Vilalta, vidu

de Na Alerce de Bobona i Mas. Morí el dia 6 de febrer. Avui, a dos
quarts d'onze, a resglesia de la Casa de Caritas.
En Josep Saderra i Mata. Morí el
dia 13 del corrent. Avui, a les deu, a
Sant Vicens de Sarria.
N'Adolf Varias Aloy. Morí el dia
6 del corrent. Avui, a les deu, a la
Concepció.

EL PAPEN DE FUMAR

CENTRE EXCURSIONISTA
BARC ELO N I
Seeel6 de fotografia.—Avui, a les
den de la nit, • la sala d'actea del
ndri Roe la projecció de la
Centre ti
legona sitie de poeitim originals del
ami Ea Frederic Flora, amb vistes
de Sant Límale del Munt, Montseny
¡ P re n c«.
Diumenge vinent ea fui una ea-

de fakir de 1924
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Relator . • • • 5115(0
Cta. input . . . 35800
NOTA—Ele eanvla emeeye•
seta amb un asuelen (0)
eón canvis anteelon.

cursió al castell d • Aramprunya i voltanto de Begues. Sortida, a un quart
de sis, del passcig de Gracia.
Secció de muntanya.--Els dies 23
1 24 tindrà Roe una interessant excursió al Montseny, seguint el següent itinerari: Poble de Montseny,
Rubilà, Sant Marca!, Les Agudes
(per la cresta), turó de I'llorne, Santa Fe i Sant Celoni. Sortida, a les
1425 del di 23, de l'estació de M.

S. A.

192
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presa, segons es deia, per l'Associació
de Vaquers d'aquesta cintas per tal
que fos ajornada la clausura d'un bon
nombre de vaqueries, i que per aconseguir-ho s'havia recaptat una crescuda quantitat.
Obeint ordres rebudes de Madrid, la
policia ha realitzat diverses investigadons per aclarir el que poguis haverhi de cert en aquest comentat assumpte, i el resultat va ésser la detenció
Salvador Batalla i Dimas Gonzalez,
patrons vaquers, que han quedat a <lisposició del capita' general.

PARAIGUES

}erran, 14. Casa

BIOMBOS CLAPES
TROBALLA DE BOMBES
A una pedrera de la inuntanya Pelada un treballador trobà sota d'unes
mates dues bombes co forma de playa,
que se suposa són carregades.
L'obrer avisa el seu patró i aquest a
una parella de la guardia civil.
Amb el carro blindas, foren portats
els artefactes al capm de la Bota, per
procsdir a Ilur examen.
policia practica diverses diligències relacionades amb aquesta troballa.

RESTAURANT ROYAL.
Sal6 de Te
cada dia te dansant de 6 a dos
quarts de 11, i dinar s l'americana, de 9 a ti,
PER INFRACCIO DE LA LLEI
DEL TREBALL
A l'amo d'un establiment de modes
del passeig de Gracia li ha estas imposada una multa de so pessetes per
infracció del preceptuat en la hei del
treball per a nois i dones.

A les cases dels senyors es ben
Cham-Sors, etiqueta verda, sec.

Sangra w1-.2.75„'` eanyeras
L'Ateneu Obrer del districte II celebrará cl präsim dissabte, dia 24, a
les den de la vetlla, el argos ball de
disfresses, el qual promet ésser molt
concorregut.
La sala del ball esta ricament engalanada a rest.it ¡apenes produint un
brillant efecte.

UN ESTANQUER APROFITAT
Per denúncia de Pclai Marimon. s'ha
comprovat que en un estanc de la
Ronda de Sant Antoni es venial els
paquets de cinquanta incomplets, puix
n'hi mancasen en tots.
Intervé el jutjat.

Pastilles Laxants

Prats

TRASLLAT
L'Associació d'Agents d'Assegurances ha traslladat restatge social de la
plaça de Santa Anna, 8 bis, al carrer de la ("anuda, 4 1 -43, Principal,
assennyalant-se per a hores d'oficina
i despatx de secretaria de sis a dos
quarts de nou de tots els clics femers.

!Atenció?

LA PINACOTECA

UNA QUE HA DESAPRAEGUT
Des de divendres havent dinat falta al seu domicili, carrer Peu de la
Creu. s, primer. primera, una Senyoreta de 27 anys que atend a Mana
Vila Espinas, abric fose, bufanda
blanca. sabates rosses i barres gris
elan Sofreix neurastenia. S'agrairan
&Satis.

EXPOSICIO PERMANENT
Entrada lliure
NOVES ADHESIONS A L'ASSEMBLEA DEL FOMENT DEL
TREBALL NACIONAL
El Sindicar Agricola Social de Masroig s'ha adreçat al Foment del Treball Nacional, adherint-se a les coto
clusions de l'assemblea celebrada el
dia 7 en nom dels viticultors que constitueixen aquest Sindicas. El mateix,
ha fet la Unió Gremial de Figueres.

OPTICA ECONOMICA — %PU, 3
—
UNA TOPADA
Ahir, a les set del vespre, un tramvia de la fin j a 53 va topar amb el
carro 125 de la matricula d'Hospitalet del Llobregat, causant diversos
desperfectes al carro. la rotura d'una
cama del matxo i erosions al nas
• al front de l'amo i carretee.

CAMISERIA
Es el que baveu d'usar per la
seva excellint qualitat.

dis 20

Tones Menor . .
°Dentro — . •
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SONSA DE IRADRID
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Divises eetrai•eree

DOMA NIT

SOIS
Boqueria, 32

LLAUNERS I LAMPISTES: La millor LAMPARA

PER SOLDAR, garantida.
Dipositari CAMAL°, carrer
Roger de Lldria, núm. 9.

1 IMPERMEABLES 1
a preus baixos

F U R EST - PoUr 213
LA INTENSA ACTIVITAT
El paleta Josep Medina Girbes, de
quaranta set anys, que viu al correr
de Mallorca, 444, fati mossegat al carrer de Castillejcs per un gos propietat
d'un tal senyor Selles.
— El noi de dotze anys Enrie Orozco López. que viu al carrer de Coe230, ion mossegat a les obres del
Palau Reial per un gos d'amo deseonegus.
— Al cartee d'Igualada un altre gos

d'En Pere Cabrer Riera va momo,
a la cuixa al nen de sis anys jaa
Centelles Castell.
— A un heme de quaranta saa
anys, anomenat Roc Rubio Moya,*
gossa de Maria Biornés va agredas',
a la platja de la mar Vella, caus
diverses erosions a la cama dreta

JOIES, VERITABLE 00410

oblootse emita de tobas el..
lee. Peso fix, Talleto. núm. g
L'antiga i acreditada joiern
Camil Pomar Mufa Pormr,
successor), dell carrer de
ran, núm. 45, posa a conekt
ment dels seus nombrosos ah.
voridors i amics, que no té m
que veure amb altres estabiiments similars que ostenten a
mateix cognom que el seu fundador.
CONSEQUENCIES DOLOROSOS
D'UNA RAMBLA LABERINT1CA
El noi de dinou anys Francesc Gi.
menee Ayola, en intentar creme la
Rambla de Sant _losen, cantonada a
la Portaferrissa, bou atropellas per u
21 per no posseir la difícil facilita
de travessar científicament el laberins
de la Rambla.
Fou auxilias al Dispensad de l'Alcaldia de commoció cerebral i
gament general.

PURE PERMANYElt

El millor aliment per a toso.
Ideal en (poca de creixericanst
la seva fäcil digestió i pel sea
poder nutritiu. Altrament esti
indicat per als malalts de Veotemac i convalescents de mala)pes greus. De venda al Centres d'especifies i als colmados,
A l'estatge social de l'Aplec Escolar del Club Muntanyenc (cures de la
Princesa, 14, primer) se celebrara ami,
dijous. a les set de la tarda. una sessió de projeccions de Montserrat, originals d'En Jaume Moren.
— La societat de Ciencies Notarais
de Barcelona Club Muntanyenc verificara diumenge que ve, dia 24, una
excursió paleontològic as Manresa.
Sortida: a les 6'2o per l'estació id
Nord ; tornada: a les 21'15.

PURE PERMANYER

el md. bon aubtaltutlu de la
lactancia materna
Yes tossiu. Eviteu i curen
aquesta dolença amb les PuUlles tertran, aprovades per la
Inspecció de Sanitat. Curen, a
mes, totes les afeccions de la
boca i de la gola. Venaa: Jun..
queres, 11, i farmäcies ben assort
Beguda saludable: cata LA GARZA.
Després del ball gros es dona el
ball rosa, en animació creixent, i denla
dissabte, es donara el ball blau. que es
d'esperar els superara en distinció
elegancia. Arrests balls de disfresses
que la casa Aurigema organitza al
Teatre de Novetats són sempre els
prefcrits de la joventut, perquè a rensems que de bon gust són centres
nimació i de bon humor.

S'estan esgotant les existki-,
cies dels plats de pisa de (lirevolt' ja n , que estan armant
cié en el mercal per vendrels
noma al preu de 8'25 pessetes
dolzena, a les vaixpIleries
isglada, deia Rambla de les
Flors. 8, i Ronda de Sant Antoni, 5.

u h Bid

No loseta mes.
Prenso pm:Une' n

TRES RALO @APILA

LAVABOS.BANTERES
ESCALFADORS
BI D ETS•17 UTX ES • •te.

Creo asserdl ea corbatas
DETENCIO DE DOS PATRONS
VAQUERS
Ele tostes leetors la estan assabentata de la nota que va publicar die%
paula a propòsit d'una campea» cm.

JAUME SAURET
Im=

ALLANO, 7
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discars de M.
thennis :: Bélgica
redixit en tres mitin el que ¡idea
.Alenianya
"-•••••
late

grusselles. 20.-A la Cambra el senyor Theunis pronunta un discurs assenyalant el
oenific esfoc i aixecarnent fet
. Bélgica després de Earmis-

pe 1:

▪

El balanç comercial de la nata- digué -minora sensibleved. Alemanya ens deu encara
esa mitiars i mig de mares or.
Bélgica, per arribar a una
reduirit la seva
a o cinc miliars.
El pressupos ordinari
tl est à equilibrar; en ço quo
refereix al pressupost de
epspesees recobrables, el senyor
lieun is din que el Govern deasnarä anticips provisionals
que no permeträ
fa ts- • però
- i'sbsbnc ia total d'Alemanya.
La
crisi
financiera
actual as
gar
absolutamen t injustificada, i no
can
ss de durar.
En una paraula, havem d'im.me
at/a pedir que el frene pugui rellistac sobre la pendent del merc.
El marc ha caigut sisternätirament perqua el Reich perseguia una política d'odi i tela
constan t s emissions de ballets.
10
-Rayas.
11

RECNIO DELS CO3IITES DE
PERITS

la
r,

Parle, 20.-El primer Comitè
d peras s'ha reunit aquest maceta la presidència del general Dawes, amb l'objecte d'asi sbentar-se de l'estat actual
deis dos sots-Comitès en què
e5tä dividit.
El sots-Comitè que s'ocupa
deis assumptes bancaria. dona
temple. entre nitres coses, de
lc declaracions que clavad
d'ell ha fet ell director del
fteirhsbank, senyor Schacht,
aiirC prepararia deis estatuts
del nou Banc d'emissia or, la
creaciA del qual ha d'aconsellar. Les deliberacions sobre
aquest assumpte continuaran
aanesta ltda. pera el anta-Comas no celebrara sessió fina
tanta a la nit.

Ei snts-Cornila encarregat de
anivellaciti del pressupost aleasna, es reunirà aquesta larda.
El segon Comitè de parits,
ere, es reuní anuest mata sota
presidancia del senyor M'Kenea, prossegtil l'examen dels informes presentats pels comptaPtas.-Hayas.
L'INFORME DE LA SOTS-COMISSIO BANCARIA
París, 20.-Pel primer Comité de
piras, sota la presidencia del general
Dones, va ésser esenhat l'informe
;sesentas per la sots-Comissió bancaria. Aquesta s'ha fet ress5 del pla
del senyor Schacht de creació d'un
banc de crèdit or a Berlín, ajudat
per les garanties internacionals i destinat a reconstruir la indastria, el
«mere i l'agricultura.
El primer Comite, sense compro retre la seva darrera decIsió, estudia
lo possibilitat de fusionar el Banc,

preconitzat pel senyor Schacht amb
el Banc d'emissió projectat pel Comité, els estatuts del qual s'estan ja
elaborant.
El segon Comise, que presideix el
senyor M'Kenna, va rebre la sotaCarnissiö de comptabilitat, amb la
real parlä sobre l'evasió de capital;
alemanys a l'estranger.-Havas.

LA CONFERENCIA INTERMINISTERIAL DE PARIS
LA POSICIO DELS PERITS
FRANCESOS
París, 20.-Amb motin de la conferencia inter-ministerial celebrada
abir sota la presidencia del senyor
Poincaré, a la qual assistiren, com
LA FUBLIOITAT

1

EL SICRIFICI
de C. A. jordana
La 'letra de l'Enric em deixava perplex. D'una banda, no
m'agradava gens ni mica d'anar a pasear el temps en una
rnasia isolada i desolada; de
' l'altra, jo no podia negar res a
aquell xicot que recia/nava la
meva presbncla amb un desconsol dissimulat. Va decidir-me el
parAgraf següent: "Quan veureu el pare no el coneixereu.
Semblava que volia tornar a ésser el matear d'abans, però
aquesta dies es comporta d'una
• manera estranya. Fet i fet, tot
alzó pesar indica que ja torna a ésser el mateix d'abane 1
'
que esta preparant un dele Bells
e /CIPi

..

•

Ep cope d'En VIlaplana tedien 01 costum de fer mal. Era

DE RUSIA.

DE PEANÇA

El Govera anula el
vagulstes
Els umperoli s'orpermís d'excavar meten que 81000 ganitzen par murconcedit a la vea hanns treballin per rocar e ragl sode Lord Carnarvon les ntc9ssitats ur- iüt.0 : C aua :lia
de la p- se E erutes
El Caire, 20.-El Govern egipci gents
ha antillat la llicencia concedida a la
blació
cmaitessa de Carnarvon en ço que es
:enai s epersoLes

El total aprovat per
la Cimbra sobre
economies 1 nous
tOS, !egresenta jä 5.730 alions

refereix a la tomba de Tet-Ank-fia-

men.-Havas.

se sap, els pirita francesos que figuren als COlalitia nomenats per
la Cornissió de reparacions, es fa
ressaltar als cercles autoritzats franceeos que era molt natural que el
cap del Govern escoltes de llavis dels
esmentats perita les irnpressions que
treien de l'enquesta duta a terne a
Berlín en unió dele seus col-legues,
sense comptar amh que els périts
britànics, italiana i belgues, per la
seva part, cm sortir de Berlin van
marear directament a Londres. Roma i BrusseHes, respectivament, per
Informar UUTS Governs respecte a
aquesta enquesta abans de tornar a
París.
A més a més, afeaeixen als ea
cerdee, despris d'aquesta-rnetas
conferencia segueixen tenint els pirita francesos la mateixa absoluta
independencia de criteri que abano.
LI Govern francas ha dipositat,
efecte, tota la seva confiança en
aquests piras, el mateix que en els
seus collegues abato i associats, tioufiant en que les ponencies amb qué
han de donar terme a la seva tasca
tots dos Comisen acabaran en conclusions favorables, en conjunt, al
punt de vista frances.
Tanmateix en aquests centres ofíciale es lleguen a formular cap opina') sobre cl resultat eventual de la
tasca deis Comises, per no tenir cap
deis necessaris elements de judici.

Unes guantes indiscrecions,
que nomas afecten a detalls de
por interés, no sein prou per assentar amb tira una opini6 sobre unes proposicions definitiven que els parite no han comenead ni a redactar siquiera.
Aquestes propnsicions no findran si,p6 un carécter merament consultin i únicament la
Comissió de Reparacions es la
que pot i podré prendre amh
enmiela Itibertat de jstdini i
decisid eta acords Otte ralguas
en lotes aquellos qüestions en
epii- sigui la 50Va cnmpetenria
snbiranit i indierutible. rom
(te loe moratòries, perd en
aquelles que d'AMI), per caen,pie, ata prohlernea nlartipials
per Encuarteló de la Rubra noi ts san els Governs interemn
AMS, o siruin ele de França i
Balgica, als qui corespon
- Hayas.
REUNIo DE LA CONFERENCIA
D'A MBAIXADORS
Para:. 20. - La Conferència
d'Arehaixadora aquest matt s'he
reunit sola la pre e idbncia del
senvor Mes Camben.
aquesta reunid s'estahlf
disrussió sobre assumptes corrente. - Hayas.
ES DESMENT QUE HELFERICH
HAGI ESTAT ASSASSINAT
Coldrnea, 20. - Es dement
CRIC el eadaver trobat en un bosc
de prnn de Spire sigui el del se.-

nynr Helferich. ex-alcalde sepaera ist a de Miinchweiler, (mar
havien anunciat alguns periódica alemanys.
L'esmentat senyor es t'alba
en bon estat de sabia - Hayas.

•

LA NOV'. LUEr An RAMA RON-.
GARESA
Budapest, 20 - Despeas d'aló. EA:.
guns menos de deliberaci
sernbl e a ha anrovat la nova Ilei
agrària. - Hayas.
un homo facecias; les caves facècies eren ensems súbtils i
barroeres, a no res menys, perjudicialment agressises. La vfctima de lrm l'acedes d'aquel] home li atrUattia, cense red, una
astúcia rBabélica. Quan, per
obra d'eld, m'havia trobat embolicat en un absurd afer de
prometatge amb una vidus, En
Vilaplana se m'aparegué emn
una de lee encarnacions del Maligne. Perb, de fet, era un bon
heme i tot ho feia a fi de he i
per riure. Els seus cops feien
perqué tenia poc fi el sentit de l'humor. La mort de la
seva muller havia estroncat
faceciosa 'd'En Vilaplana. Retirat amb l seu fill
Estilo a una finca rústica, Els
Esbarzers, passava »bregament els dies.
No; no m'agradava d'anar-bi;
pera, qui cabria el cop que es
preparava? L'Enrfc? A l'enton d'En Vilaplanas no hi havia sin6 el g en tui i el servei.
La idea que el p oi timid, paradoxel admirador del pare faceciós, podía' sser vletima de la
nova faekla. va decidir-me a
emprendre el vlatge. •
Vela un Lampe deprimt/nt. El
del era d'una uniforme color
cendrosa; au davailava una pilu-

ELE EL
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Londres, am-E1 líder senyor Besan fa l'aciaració que, si be tots els
dockers d'Anglaterra fan causa cornil
amb ele vaguiates, s ha permes a
vuitanta mil hornea que treballin en
transporte terrestres per a les necessitats urgente de la població.-Ifavas.

Els patrons faran una nova
i important oferta
Londres, 20.-La Unió d'ataneadore ha decidit declarar-se en vaga.
Un miler de funcionaria d'dinni-bus sha declaras també en vaga com
) protesta contra el canvi de sectqrs
de molts
L'Agència Reuter den saber que
els patrans deis porta faran una nova i important oferta.
La resposta del Sindipat de funcionaria de transport serä coneguda
aquesta nit després de la reunió que
s'anuncia.-Havas.

L'atur augmenta
Sagnants collisions
Londres, 20.-Els ferroviario pertanyenes a la Unió Nacional, que treballen en diversos porta s'han sumar a l'actitud vaguista dele treballadors deis molla.

Diuen els diaris que gran nombre
d'estivadors i conductora de camions
dels porta de Londres s'han declarat
en vaga.
Durant el mati crahir es produircn
sagnants collisions al mercat de
Smithfield, veient-se obligada la policía a protegir els carnissers contra
els vaguistes.
El preu de la carn de peces majors, del pais, augmentà en tre g petaca i tnig per l'aura de pes.
A /a tarda sha publicar un comunicat de la "Trade Union" felicitant els treballadors del moll i
obrera del rana de transporta per la
seva actitud, prometent-los a l'ensenos el seu ple ajut.
Uv as mil obrera de les drassanes i
construccions navals de Southampton s'han declaras en vaga. Demanen
que seas augmentin cls salaria. -

Hayas.
MOVIMENT BEVOLUCIONRI
A XILE
Paria. 20. - Segons noticies
procedents Santiago Xile esclatat moviment revolurionari a la
re gid nord d'aquella República.
Els rev.olucionaris ocuparen
alguns pobles, per') en aproximar-se les tropes regulars, els
abandonaren, Iugint a la des-

Bucarest, 20. - L'Agénela Redor
anuncia que la reví/lució a Rússia Va
estanent-se entre les organitzacians de
ca perola, comprime/u ims ara ia Sib la i el centre i sudest de Ressia,
preparant-se la caiguda del reg-m aea
Eh Soviets cxecuten dieriarnent
centenars de peamies.-Havas.

Trotski bufeteja Zinoviev
perquè era acusat de traidor
Gorki diu que l'exèrcit rus
és anticomunista
Paris, 20.-Es comcnça de saber les
cond.cians en les quals Tritskt sortí
-fe Moscoa.
Els diaris russos conten que a la
,eha.0 del 2 de Imita del Comite central, Zinosaev acueä Trotski de traició i aguces es Ilaneä damunt de Ziaoviev i Ii clava (Mas bufetades. Despites abandona cl saló de sus:cae protegit pelo seas soldats i puja al seu
tren blindat.
El Comitè central !savia ordenat l'arrest de Trolski, pecó quan la Txeca
anä a casa dall, ja no el troLi.
afaxim Gorkí, que vis . refugias a
l'estrangcr, escrat a •propòsit
"Lee (hieren:a frace.ens Maximalistes s'entre-devoren. El Goveal no té
cap autora:a a provincies i l'Exercit
enter és ant:comunista, igual que el
ecu cap, Trotski. Aquest manifesta fa
ntolt de temps una tendencia a separar-se deis comunistes i a sosteair-se
en eta elements sans de la democracia. Buscarà ara la manera d'obar-se
pas cap el cantil de la democ:äcia estatal, i si ell no ho aconstaueix, un
altre ha farà."-M.
PER ALS ARMENIS
Roma, 20. -- L'aran; president del Consell, seryur Loazatri, ha plibi;eat el missatge
següent a lavar dels refugiats
armenis:
"La nació italiana ha estat
sempre pronipta a socórrer els
poble t desgraciats oetaeguita
per les crueliats del ilesti i
alleujar aura dolors. Entre
aquests privilegiats de la desgräcia hi ha els armenis. Una
sola adra, terrible, basta per
deseriure'n les trägiques vicissituds. De 1911 ent . ä, apresta
nació. ja afeblida, ha disminuit
da 800.000 honras.
El dolor que cite colpeix
superior a Iota paraula. :tau!,
pera, despea: d'un nemd dels

prinripals pobles eivilitzats, es

bandada.

tracia de proporcionar, sota els

El Govern ha pres mesures
per coritenir el moviment. -

auspieis de la Sorietat de Nations. a les pobres restes d'aquest poble eseamaat pe! endet,
lajut necessari per tal que piranal reunir-se. aixf rom brin
demanat, al nueli de Hura ennPiutaflans que viurn bastant
trnnquillarnent en alguna indrets del Catiras.
T.ra comissions que es constituiran a Franca. a Analaterra. a América i en nitres !Harem
paicoa, san reennetaudes arias
Gnverns. Ternhé a Italia. el nrea i dent del Consell. senyor

Bayas.
CRIS! TOTAL A XELE
Santiago de Xile. 20. - El

(levern en pie ha presentat la
dimissió . - Ha yas -

LETONIA RATIFICA DIVERSOS ACORDS INTERNACIONALS
Ginebra. 20.-El ministre de Letónia a Roma ha Hiurat a la secretaria de la Societat de Nacions, en
nom del Govern del seu país, alguna
instrumenta de ratiiicació per Leania referente a diversos acords
nacionals.
Entre aquests acords figura la Declaració de Barcelona (1Q21) que reconcia el dret a tenir pavelló maritim els Estats que no tinguin cos.
tea-Hayas.

ja fina, espessa, seguida. Durant tot el trajeete de tren, vaig
veure el paisatge, ja d'ell no
gaire a gradable, a través d'un
te! aquós. A la porta de la petila estació de pohle, m'esperaya l'Enric amb una tartana.
Lea salutacions t'oren curtes; el
noiestas a eaptirat i. més que
amb les paraules cm mostrava amh Pesguard rcl sen agraimena Aviat, meriat per l'Emite,
el eavall eroprenia mandrosament la mana. Jo brandava silencinsament, se guid al terminal del o-chicle. Davant i qtarrero, la pinta incansable penjava
In cera cortina. Pa e savem per
entre ermots i perlreguers. De
tent en tanta un arbre pelat
dreeava ran de eamf, aguantad pacientment la mullena.
Més enclavad,, el cami sallargaseé per entre terres plantades de vinya, i als cape mis
retorts em cambiaren eh; beatos de velles soterradas quo
feien: "Polldie, poltdst"
Arribla un moment, que el silenei se'm féu ineupOrtable.
"13I . Enric!"-digui al meu
company, colnãnt.lI amicalment

el genoll emb el palmell de la
mä-. "El leu pare prepara un
cop dele gens?'
*Tan', de bol"- fu l'Envio.
ale

volitri,Prienratia la (nristiturid
del nnstre Comita. enearregat
snaritar la p i etat humana de
contribuir al vial ge co lii afs211r e tal de manes i vistiera d'arrnenai indiarnts i abandonats.

Timba el Govern erial roncorroa rs annesta noblP ~ p resa. Hom r e ermsana ale rica i
pobres, a les instaura-1ns econärniques i socials, d'oferir Ilur
Sospiri reeagnat, pensant en
la vidua.
"Tant de bol" - repetí el
noi-. "Aleshures sabriern que
el vell esté de gresca i podriem
ristre... Vds no riureu, da eiart"
-aregt, repensant-se-. Ja stt
que ii tema nuvua i que les serea jugades us alarmen. Herré
ein toca a mi, d'alarmar-me.
En morir-se la mere, el vell i
Ja vara venir als Esbarzers.
Arnbdes teiliem ei mateix
mor letra: i la tinca adeia.
Esa:sus:set pel temps el fibló
la riostra dolor, anärem entrant
lentament dins la normalitat.
El del:vide caràcter ailegre del
pare torné a manifestar-se i
Els Esbarzers se'm feien agradables. 1 aleshores..."
L'Erario s'interrompé. Torné
a parlar amb un to de %mi rancantiós.
"Aleshores el ven conegut un
eapettis escocés, un pastor, que
passava uns quants dies esa una
masía 'hilvana. Era un borne
eixut, carregat d'ascetiame. Un
purità-deia el vell-. El n'ha
fet de mal, el titirita! Atrito meu,
tote sabem que cal estimar la
Biblia, veritat? Dones. be: Begiu lea notes del pastor sobre
la Biblia 1 us esgarrifareu. 1
desurde leo veurou 101 negro i

París, so-EIs adietes aprovats per
la azathra del projecte sobre mamomies i nous itnpostos, :epresenza tat total de 4.730 miLians. als (mala cal
afegir mil utilicen aun havien estat
votats aiteriorment. El toral de 5.739
radican, representatius datnpostos i :ama aoves, seran ja notas disponibilitate per a l'any 15124.
En proclamar aquestes 'cifres el ponent general de pressupostos senyor
Bokanowski, la majoria dels dipmats
aplaudí calorosament.-lIavas.
EL MONOPOLI DE LLUMINS

QUESTIO DE CONFIANÇA I
TRIOMF DEL GOVERaf
París. 20.-Cambra de:3 Diputats.El diputas selvas- Buisson manifesta
que França consum anua:me:u 6a milards de Ilutdns, dele quals 28 miliards han d'ésscr importats, perítue
no sha volgut escoltar els consells dele
professionals pe: industrialazai el tnonopoli.
Crea illagiea la supressió del monopoli que reemborea a l'Estat 61
milions de francs, per substituir-lo per
un impost gire produiria la mateixa
smantitat, pera que augmentaria el
preu deis Ilumine.
El ministre de Finalices li contesta
que els Ilumina est:angers són mes barato que els Ilumino francesos i que
anta el sistema proposat s'evitara l'aire
mena tentar.
El diputas senyor Plasman examina
a continuació uui s'aprofitarà de la
sa p ressió del monopoli.
El ministre es pronuncia contra el
regim cte concessió a una Companyia
excatsiva i co declara partidari de la
Ilibe7tat.
Assenyala en 30 milions de franca
el benefici que pera-bel l'Estas si es
torna al raga:1 de 'libertas.
D'acord amb el senyor Poincare po51 la qüertid de confiança cobre lea'
incoa de Euisson. L'esmaltada esmena propasa la supressió de l'artiele
36. eentinuant el monnpeli sie Ilumina
L'esmena és rebutjada per 355 vota
contra ara -Havas.

DISCURS DE M. POINCARE AL
SENAT
París, so.-Senat.-E1 eenvea Poindaré reconeix que el risa regim electoral té ele MI; defectes, pera es millor que tornar al passat.
L'escru;iiii de districtcs va rendir
serveis durant el lymlangisrne, pera)
aval ja no es possible una aventura
semblant.
Aquest escrutini te el defecte d'enneerrit l'horitzó da relega.
El scnyor Poincare acaba dient que
el critiquen perquè pasa la qüestió le
confiança dovaat de la Comisa& i 'Inc
per descarregar-se del Poder busca
Fecasió per una qüestió de pol tica interior. per tal de deis:tse ata successnrs
el programo de la política exterior que
es mantindrie en peu perque es la política del franc.
-Es coneixer-me malament - afegeix el senyor Poincari-creure que
jo abandonaria així cl meu país.
El cap de Govern acaba demana
al Senat que ajorni les Seres prefee

no!, per aquest noble fi. El reconfort aportar a len miséries

immeresclules de rinfelie
aremni anortarä felicitat a la
riostra patria."
La norietat nacional "Dante
Atighieri" s'encarrega dr rec oIllr les ofertes. i el s e ts president, sens-or Boselli, ha publicat tarribit tina crida calorosa a
la generositat deis italiana.
no gosareu respirar sense denianar - ne perdó a la divina Pro-

videncia."
"Que s'és fet aquest pastor
pan:citas?"
"Ara, gràcies a Den, den asad. a D' ebeje; però el mal ja
esté fe!. A rnenys que..."
L'Enric es torné a interrompre i fixtt sobre les coses un
esguard vagarós merare es contemplava els rensarnents.
"Dirieu talment que el seid
ala encomanat el fanatismo
del pastor" - continua--; pera ja saben com socia fer el
plaga molt seriosarnent i dissimuladarnen4. 1 de vegedes un
gest, una paraula seva, ern fan
creure que esté preparad un
dels ceta cops. Paré, de vegades..."
L'Enrle. deixh la frase enlaire, mogue el rap tristament i
fuelejh el eavall. Jo esteva Ja
tan capfirat com l'Enric., per
una causa Iota iliferent: recordava la ti desastrosa de toles
les tlacticies d'En Vilaplana I
no dubtava que hi hacia una
facecia en cure.
"1 h61"--vaig dir, fent el cm,
fort-. "El teu pare 6s el de
sempre. 1, de tot es manares. lana
mire d'aeretteme no 11 BOt fer
no mal."

Les pr (mimes ele& La Calibra de
esettanis rebitja
dons : Mussolni
z prova les !listes el projzte de bel •
goveramentals dbrp)st scbre la
renda

Roma, so-El senyor Mussolini
ha epa-ovas lea !listes regionals de
candidats del Govern i tres 'listes
bis.
Fora d'aquestes Bistec, el Govern
considerara hostils les altres.-Ha-'
vas.
• n••••n•

rencics sobre aquesta qüestió has a
una nova legislatura.-Havas.
Par s. 20.-Sessió del Senat. - E;
cap del Casera, senyor Poinearé, contesta al sanyar Fratteais Aibert fen.
història de la güaatati elcciora . i expli
Ca per que els republicans han de preferir l'eserutini proporcional a lastra
tini par districtes, recortan: es 'leía,
sa da la sera tesi el que respamte da
casen partieuiar digueren Gambette,
Clenunceau i Brama,.
Recorda també que va ésser en
esair al L' ,r:; v : el senyor Cai Dux. quan
la Cambra aprovi el revablimera de
l'escraani tic aisles amb dret per a les
minories a tenir representació.
la•cerdo tambe que en l'any rata .2
suiragi universa; es pronuncia en contra de I escrutan per districtes, i que
demores ho féu la Cambia din:anada
daquesta elecció.

Després de Earrnistiri novament fou posada sobre el taper
aquesta qüestió, i el senyor

' llerriot, senador alrshores, propugné el text de I actual pro_
jeee, dient que l'eserutini per

districtes no ora prou ampli
erhirador, pera que era un escrutini de guerra. - liaras.
EL RAPPORT DE 14aCOMISSIO
D'ENQUFaTA PER LA PERDIal
DEL "DUX MUDE"
NO HI HA RESPONSABLES
Parle, 20. - El rappor de la
Con/irisa; d'enquesta sobre lo
pardua del -Dixrnude", isa estal
publioat evita
Segons reamentat rappar ala
arribat a una perf s eta unanimilat dc parcas resprel r une les
responsabilitats retlectivee no
han clai sser exigidas,
No as ii0rITU. donen, en eqinp_
le cap re , nonsabilitat particular. - Hayas.
•
LA PREMSA .,l'afF.RtfltNa ara'
S.1 FIS ALEMANVS DE LA
BAIXA DEL FRANC
Nova York. 20. - En sengles
articlee puhlirats a q uest rrnnti. e!
"New York T i mes" i di -W0TICI
Street ~mal", recon a ixen que
la balata del li-are dervida s'as

mandes que ranura acinesia divisa realitzen els alemanys. Eavas.
A StS133A
EL POBLE SUIS REPEL.LEIX
PER 433,000 VOTS CONTRA
310.000 EL PROJECTE DE isF:viSio DE LA LLEI DE VUIT
110RES

El poble suis es pronunci b
diummige. per ruitjä del refea-in-Id:mi, sobre el projecte de reviste) da la lid de vuit hores. Es
tractava, eorn saben ele nostres
>dore, ole la reviste) ile
4 1 de la hei federal sobre les
fabrique que havia de perinetre
als industrials d'allar g ar a al
llores la durada del t rehall en d
servei normal del l'ia• El projecte ha estat repellit per 433
mil yola <malva

„

El poble sida no ha ratificad.
disnea. una Ilet que les da .3
Carahres havien volat per una
maioria important. Aaia
conseeübneies en la vida indastrial snisjsa.
Deepres de la votarib de la
Pci per totes dues Cimbres, !a

Londres, 20. -Diu el "Daily
Mail" que la Cambra de represeiltants americana da rebulla t
el projecte Meilon d'irisa:35t sobre la renda, del pral e •: mosträ
partidari el president Coolidge.
-Ha y as.
•
EL aENAT APROVA EL NOMENAMENT D ' AMBAIXADOR
A ITALIA
Washington, 20. - El Senat
ha aprovat el nomenarient
senyor Fietcher per al ,:ärree
d'ambaixador nordamericis a
Italia. - Hayas.
ELS ESCANDOLS
DEL PF-TROLI
París. 2 0 . - Dita la "Xleago
Tramen" rpie es considera ,mminent la dimissió del senyor
Diugherly. eorepaeat en Ola eschndols (101 pelroli. dimissió
Cilla ve tener sollicitada rir mis-

ter Bnrah.
.Serrbla que el Senat té en el
seo poder doeuments que deniostren la rulpabililat dii Dau.
gherty en l'especulació sobre

TERRIBLE INCENDf :: 13 PER
SONES CARBONITZADES
Nova York, 20.-Ahir hi Va
haVer un gran incendi ai barri
crematil - se una casa del
veinat que quedé desdrulita
talment, desPree d'haver adquirit el foc grane proporcions.
Varen morir carbonazades 13
persones.
L'or:gen del frie- va enser
l'haver-se eremat tato cotxra
empleats per concluir no s que
eslava situat sota l'escala.
Ila estet detingut a.iia Entsj e cte que senibla boig i que possih t ement va ésser l'incendiari.Hayas.
•INK
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Unid Sindical Suïssa, soaIinguda ner les aiIres organitzarioa%
de funeilinarie i d'obren, havia
demencia que tos sotmesa st referamlum del poble. La malaria
dita parida eran partidari , da
la revista, fins i tot la Elica
deis parresns. Horn vela pera.
que Pait no ha coronel Aun
eArorcos.
L A S Carabres federals s'havien decida a revisar la cluanna
de la jornada de timball amh el
fi d'a.sa lar de guarir comide-

tÄrnent Suissiat'e la crisi troné_
tallen. Varan i greta- aU P ha
sn .ert Vd.brd l Ot PU 1921 i
19a2. i de la anal tot just en

cornenra a sorba
Les Cambres havien eregut
cin e . per evitar la fornade de
l'atar fareda. és a dir. per eraistir la torena tanein eatranaera,
rianven í a reduje les desneses
produrriiS i. de ennsegraient.
Ira,ballar una :mira més rada
La materia dele elec t or a nopistar e no s'ha deixat ronvaneer
tare anueats ar g umenta: no han
dona t ininor t ancia a In eitnnehS
de Suissa davant els paise s- induelrfals veleta. Aramats veiats

ferien tina moneda denreaiada
en relar i a al franc sea,. i alvina

de t Is. r , nr ,•xemn1.- Alemeatya,

aiennen l'antirarib de la Ilia
%m i + hcirrea tcir reanertanf-ii er.el
nrinrini. Ele obrera ataiases.
esa han nref a sat d'entre:Tse
anueatea rone íderarin aa t I rin
vean! ram la conservació de la
Ilei de mit horesCRIS! PARO.* HONGARI'sA
Badapest, 20. - FI nresident Bethlen ha accept a t Ira dimissió del senyor Kellay.-Havas.

"No és aixa, no as ;dar _ un esguard que no em vera. Els
protestä "Ea fi, ja el seus tata eren enfonsats i cuneas yament brillante. De sobte,
veureu".
El saig, vede aviat. Ja era deixä sitiar uns quants ians
curts
i anees que pediera pe;ser
fosa pum arribaren) tris Esbarzers. M'assahentaren le ro m hi per una Halita eixata. Aleshoera unes plantes esgarrinxadee res era reconeana, deixä errare
deis vegetals que donaven nom els braros i avatieä cap a mi
a la finen. Ni ens havia sor- allargant-anís la risa.
hl a mehre auiuigú i la casa de
Varem sonar tranquillarnena
pagine era a lea rosques i en i normalmePt. Després, deixäe
silenci. Menten desentranxhvein rem el menjador i ene embrean
el cavall, itas 11110/ aaineengrai
a escalfar al voltant de la 111. o
tot (l'una. la veis d'En Nilapla- de loe. Erern a la gran cuina
na ressonä.
pagase; la Iteriya espeterav4_,
"Es a Iba raina"-d i gne l'En- alegrement; la (minera tuftríe-. DPiXit el l'avalt im illiber- quejava al wItant de l'aig:te.
trit 1 m'empenve cap al portal. ra. netaiant la pisa. .4 la 1:unt
"El ven es artesa que fa cuine- de les llames, jo examinava
estrelle que harta sofert la tem::.44,ra está enamorada d'ea 1 soeonsie d'Era Vilaplana. Ja ledvid es t'acallen".
Van trabar-1os acarats. La parlat dele seus une entones%
(minera, una até ft rada anea, Vol el sets rostro afaitat ten
es mirava l'amo insolentment; una angulositat ascética. Pe
En Vtlaplana, plantat davant ...jo sabia la manera meticUll
efia, aixecava eta bracus en un cono En Vilaptana preparava e
siena cops, i estava segur q
gasa d'anatema.
"EOreral"-cridava En Vila- el pare de l'Enrio havia del
plana-. "Enrera, Bita de Sodo- net a posta per donar-se ael
especie.
ma!"
"Aixb am fa pensar ea 1
"Nn Es veritatr-proteete la
me" - d:gad En Viligh
culnera-.."El pare es data Met
arafant un vas brut de
a la mitre Pons".
No can pogui aguantar el Hu- els regona i «intimes:1
retament-. Veient eta
re. Culat per la rblla, Ea Vi- eons i
'aplana projectä damunt

LÅ 1101Lterrni

>1.1-1VE1 METk.:OROLOGIC DE CATALUNYA
Die% 20f•brer de. 92 4
a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA. A
SITUACIO ATMOSPEEKA . ODNERAL A
LES 7 DEL MATL (Observado« d'Europa, Nord

d'Africa i rAtlentic, rebudes per telegrafie sama
EL SENYOR SALA DISSERTA SOBRE LES FINAN- tila):
CES DE LA MANCOMUNITAT :-: VOL AUGMENA l'estret de Gibraltar hi ha una borrasca que
en aquelles regions i pluges i
produeix
temporals
TAR
EIS DIGRESSOS, PERO IGNORA
SI CALDRX
nevades
a tot l'interior i Nord d'Espanya. Amb
LLANÇAR MES TITOLS AL MERCAT
anticiclònic el bon temps es general a Anregim

LES DEL MATL (M'eructo« de la Rana
Meteorològica catalana, comunicad« per telaton):
A gairebé tot Catalunya el temps es insegur, de%gut als electes de la borrasca general del Sud d'Espanya, dominant vents lozas a Tarragona i Lleyda.
Ha nevat lleugerament a gran part de les provincies de Barcelona i Girona. Actualment neva als

França i Alemanya, observant-se solamcnt
glaterra,
voltants de la plana de Vich.
Ahir, després de la reunió del quiar-los quan vinguin a Barce- algunes boires bajaes,
Consell Permanent, el senyor lona.
Sala va rebre, entre altres visi- PETICIO D'UN FERROCARRIL
tes, la dels repòrters del Pelan
El Consell també ha designat
de la Generalitat.
el senyor Minguell perquè amb
La conversa amb el senyor els quatre diputats del districSala sempre es agradable. Les te de Tortosa representi la
sacie de claredat i concisió en Mancomunitat a l'acte que d'ula paraula de l'eminent orador menge faran a Pesmentada ciude Terrassa, són ben conegudes tat les forres fives demanant. al
dels noetres lectors . Posades al Govern la Concessió del ferroservei dels seu genials punts de carril de Sant Caries de la Rävista, li han proporcionat sovint pit a a 'Val de Zafan.
triomfs sorollosos. Alguna dele
Ell no podrà assistir-hi perseus discursos, com el pronun- que seria mes en el seu element
ciat a l'Assemblea de constitu- a l'Assemblea del Crèdit Agrlció de la Mancomunitat gover- cola,
nativa. passaran a les generaL'HARMONIA I ELS FERROeions futures com a documenta
CARRILS SECUNDARIS
hIstbries, ni mes ni menys que
Després de fer l'elogi del seles catilinäries de Cicer6.
Ahir, altra vegada, els perro- nyor Terrades pele serveis que
'distes varen poder escoltar de fa a la Mancornunitat, va dir
prop la paraula fäcil i ardent que aquest funcionari havia indel senyor Sala. i es compren formal el Consell del problema
be, dada la seva torea imagina- dels ferrocarrils secundaris.
g. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de ratmeetera lliure, a tea 7 Les aun);
Els que havia deixat estutiva i el doll sorprenent de meAltitud, metres:
250,
500.
dials
la
Mancomunitat
destitui',Mores que emplenen la seva
Dirccció:
ENE., ENE.
Tàrrega-Balada
eón
ele
de
frase, que, per no perdre el fil
Velocitat in. per segon:
la
14.
de la conversa, el senyor Sala guer. Reus-Montroig, TarragoPlató dc núvols, a 7e9 metres. Nimbus.
s'hagi de proveir de sengles no- na-Pons i Lleyda-Fraga.
El senyor Sala considera intes.
LA SITEACIO FINANCIERA DE suficient l'ajut que concedeix
OBSVVATORI METEOROLOUIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
l'Esta( per a la construcció
llores d'observació: 7, 13 i 18 hores
LA MANCOMUNITAT
ferrocarils secundaris, no traeBaremeire
a zero i al nivel' de la mar: 7565, 7575.
Termòmetre sec: 6'2, 11'4. — Termòmetre
El senyor Sala, després de sa- tant-se d'una empresa particude saturació): 70. 66. Direcció del vent: NE., NE. —
humit:
42,
SS.
—
Humitat
(centessimes
ludar amablement els repòrters, lar, sine d'una corporació que
1"elolitat
del
vent en metres per segon: 6, 8. — Estat del ce!: quasi tapat, nuvolós, quasi tapat. —
va consultar les seves notes. coadjuva a l'administrada PúClasse de núvols: nimbus, cirrus-strats; strats-cúmuls, cúmuls-nimbus: strats-cúmuls, cúmuls-nimbus.
Tot segun, començant en un to blica. Creu que l'Estat hauria
Temperatures extremes a l'ombra
•
planer que poc a poc va anar- de subvencionar aquesta mena
Maxima: 119. — Mínima: 3'8. — Mínima arran de terna: 22. — Oscillació termométrica: 8't. —
se tornant francament declama- de serveis, com ho fa en-lb els
Temperatura mitja: 78. — Precipitació aiguosa, des de les 7 llores del dia anterior a les 7 hoces del
tori, va dur als seus oients el camine veïnals.
dia de la data: 19 milimetres. — Recorrcgut del vela en igual temps: 1So quileinetres.
convenciment que el sistema
Espera que, dada l'harmonia
financier emprat a la Mancomu- que hi ha ara entre l'Estat i la
nitat hauria portal a aquesta Mancornunitat, serà d'asSembla que el senvor Sala ció, tetina en compte que els conccbuda en termes altament favoracorporació al descrèdit i a la solir-ho. En canvi. abans era beata assistit a la reunió del munieipis, per imperfeccions
blzs per a la Mancomunitat i pels asbancarrota. Afortunadament, impossible de resoldre-ho.
supressi6 de jesmentat Nego- la rea:itat, necessiten certa tu- sumptes que li interessa resoldre, de
amb una oportunitat cinemato—Aquest és el dilema — va ciat no lamia suggerit eil.
(ella; aquest es l'objecte que es la (mal carta el Consell se'n va assagräfica, han arribat ell i els afirmar: -- O bé la Mancomuproposa l'esmena i per això fins bentar amb gran satisfacció.
S'ACABA LA CONVERSA
seas companys de salvament a nitat As un organisme local (DI
en
el tito' voldriem que in queAssenyalament del dia ao de mare
Previ repartiment de cigars
temps de poder-ho arranjar tot. qual ha de servir-se l'Estat, 1
des consignat el noble sentit
Creu el senyor Sala que cal llavors cal donar-li mil jans, o als repörlers, el senyor Sala va que donem a la paraula políti- per a la reunió de l'Assemblea de la
Mancoinunitat.
acomiadar-lus.
azulejar la hisenda de la Man- bd cal suprimir-la.
ca." I &lila les gràcies per haEl Con5t:11 va acordar que els cenEls senyors Martí Ventosa i
comunitat, en la que regna una
Quin les consideracions esver
estat
acceptat
l'espera
de
tres
densznyament dependents de la
confusió espantosa. perqua ele mentades hagin convençut el Ballerä linden rornäs discreta- l'esmena per la Comissiú.
Mancomunitat o subvencionats per ella
cabals procedents dels empr ès- Govern. segons el senyor Sala, ment arreconals durant la conI copian!, l'acta de la prepta lliurin Ilistes dels (libres de text i
tits es barrejaven amb els dels la subhasta de les obres deis versa.
En sortir del despatx presi- sessió: contesta el presbicia exemplar de cada un d'ells.
ingresaos de la casa i es feien ferrocarrils secundaris projecde
la Comissi6 d'Ilisenda, seEl conseller d'Agricuultura, senyor
dencial, saludàrem els habituals
servir per a tota mena d'aten- tate de Tàrrega a Baiaguer i
nyor Estape, mostrant-se d'adel
senyor
Sala.
Serra, va donar compte de la visita
visitants
cions.
Tarragona a Pons serä una
necessitat d'enroamb
la
feta a la finca de Ca:des de Montbuy
—Ara vegi — va dir, enca- qüestió de dies. L'execució dels
bustir la vida munivipal, ja que
destinada a Escota i a:tres servcis
rant-se amb un company. — si altres projectes no es farà esSUPRESSIO DEL NEGOCIAT
sense
la
llibertat
dela
municipi;
vostè volia fer obres a casa tova perar.
d'Agricultura.
es impossible la Ilibertat públiD'011IENTACIO MUNICIPAL.
i emmatllevava diner per dueCarreteres, camins i fonts.—Contipor
que
podria
S'explion
ELS
EXPEDIENTS
EMPANTAca.
la
A
les
reunions
d'aquesta
setles a cap, si feria servir el
nuació dels treballs a les obres urfer
a
algü
la
paraula
politice
AL
MINISTERI
NEGATS
permanent
ha
el
Consell
mana,
prestec que li fessin perquè la
posada a la capealera del pro- gents que es fan per administració.
Va donar compte del viatge pres el següent acord:
seva minyona anés a placa a
Aprovació del projecte de variant
del senyor Turell a Madrid.
"1. — Se suprimeix el deno- jecte. i afirma que el sentit amb del traçat entre els perfds transvercomprar el dinar de cada dia.
ha estat Posada la paraula
No cal dir que aquesta deli- conseqüència datquest vialge, minat Negocia!. d'Orientació que
mateix sentit sala 228 i 366 del projecte i pressuciosa comparació va commoure han sortit de Fernpantanaga- Municipal i passen tots els seus "orientada" es el senyor No- post reformat del cand veinal de
l'interpellat. el qual va assen- ment co que es trobaven nona- assumptes als Negociats com- que l'olla donar elparaula
polí- Begas o Olcsa.
gatee i Comef a la
tir, per bé que probablement no brosos expedients de camins petente.
Instrucció pública.—Aprovació de
mds alta
In
tica,
revestint-la
de
te una casa per fer-hi obres , ni veïnals de la Mancomunitat, els
2.—Passa a ocupar el titular noblesa. Araba explicant que la designació dels senyors Emili Juna
el sou ii permet de tenir mi- quals ara es podran posar
del suprimit Negoeiat el enrrer per raons semblants es manta el cadena i Francesc Esquerdo per forsubhasta: probablement,
nyona.
que ocupava anteriorment, amb
mar part de la Ponencia d'Educació
—Nosaltres — va afezir el dar, quan el senyor Sala hagi el seu sou i considcracions que mot "orientar" per damunt del Física, confirrnant-se en Ilurs cärrecs
senyor Sala — anern a fer un
"sanejat" la hisenda de la Man- ii corresponguin, sense perju- toot "a ssessorate".
a l'esmentada ponencia els senyors
Rectifica el senyor Noguer i Co"deslinde" absolut dels ingres- comunitat.
dici del que es resolgui en sinJesús Id. Bellido, Josep M. Trabal,
que, 'aprofitant
Boa de la rasa. Farem una liAmb el viatge del sena-or Tu- tut de l'organització que s'ha ma i rnanifesta
aquest debat presentara una propo- Joan Farnes i Enric Los Santos.
q uidada de tots els paraments rel no s'han pogut resoldro les de donar a les oficines.
Instauració del grau de Tècnic de
sició incidental 'per protestar de l'aJets. perqua el carni que se se- revisions de preus (un altre
3. — Faci's càrrec deis as- temptat a la vida municipal que sig- Teixits a l'Escota del Treball.
seruia de un canal deseaminat•
dels assumptes empale t allegai s
cumples relatius a la aluttialide
Dimissió del senyor Ricard • de
Tamba freurem fot el que As
per trobar-se rnalali un alt fun- tat de Secretaris, fine que l'es- nifica el nomenament d'alcaldes
R. O., novament sovintejat a Cata- Folguera del cauce de professor de
superflu i innecessari. perquä cionad del Ministeri.
fingui
mentada
reorganitzaci&
lunya per part del Poder públic... i Tecnologia Textil, de l'Estola del
hem d'enrobustir el crèdit de la
—Tot això — va manifestar
Mancemunifat. Volem desearen_ el senyor Sala — és un simpto_ lloc, el director de la Caixa de ja acaba defensant la proposició, la Treball, i notnenament interí a faComunal,
i
Cr'i'
dit
qual acaba demanant que: "l'As- vor del senyor Julià Manich i Illa.
gar rl contingent provineial, ma de que les coses han can— Doni's cample d'aquests ~Idea, recollint un estat general
Agricultura. — Curs Oc treque era onerds per ale poble, I viat.
acords a l'Assemblea de la Man: d'opinió a Catalunya, acorda dirigir- ball a les diverses seccions que
ens cal posar ordne a toa perCOMPTES ENDARRERITS
comunitat."
integren el departament.
se al Govern i als parlamentaris caqua si hern de deserta-altar els
El senyor Sala hada rebut
El primer motiu que s'eS- talans reclamad /a reforma de la Ilei
Intensificada de la campaactuals serveis í demanar la de- una
energica pelada d'algutis menta en el dictamen de s u
en el sentit dc treure del Govern la nya (m'alada al Serveis de Terlegada, d'altres, caldrà obtenir contractistes de la Maneomunide l'esmentat negociat-presió iacultat de nomenar, en cap cas ni ca Campa, per implantar camps
mes ingressos.
els quals tenen rompies en- de el següent:
de demostrad&
en cap localitat, els alcaldes presivostès "resten" 100 i tat,
segons
ell.
as
darrerit
s.
Aixa,
Aprovarid .n del projecte per a
"Perquè aquesta corporació dents de les corporacions municiingressen GO, per() emmatneven
0111
funüencia
de
(
.
t
e
q
una
eon
la realitaaci6 d'una earnpanya
des del primer moment de la pais."
40. — va dir — e Mar que ani_
cionava
la
hisenda
de
la
conod'entrecavar
deis blats sembrats
vellaran rl pressnnost. pecó seTambe s'estableix en el dictamen
ced& alereas als bons clemente seva existencia cura d'una maa mäquina.
rä un "despilfarro". Dones això que ara hi ha, el senyor Garriga nera especial de la publicitat
que - no es cotice') que es pretinBeneficencia i Sanitat. —011es el que es feia.
de- gui orientar la vida municipal dels
Noguas. per exempl e , als eonei_ la seva actuada, cíen ho
Un periodista veprerramtar al xernents
mostea el gran nombre Ole lli- pobles d'aquesta regia des d'una ‘1 de la Junta de Govern dels
bancaris del qua l el sesenyor Sala si per obtenir els nyor Sala Mica un gran elogi, bres i fascicles que ha publicat corporació que fins ara sentida que Establiments tic Beneficència
ingressos necessaris es posaen diversos idiomes i ha distri- ella mateixa no estigui del tot orien- Barcelona , comunicant la seva
constilucid i que la presidenria
rien en cireulaci6 mas titols tot alai) s'arranjarä.
buit amb protusia, pel que tot- tada, i que per altra banda encara
ha estat confiada al senyor
dels emprèstits de la Mancomu- EL SENYOR SALA HA RENUN
hoin coneix els serveis que fa, que ho estigues actualment, sernnitat.
CIA'!' ALTRA COP LES DESPE- i d'una manera especial els blant pretensió estaria en pugna amb comte de Figols, i les vice - pre_
sidencies als senyors Francesc
—No pur contestar-li sobre
el sentiment general del país i dels
Aju n fa n'en ts."
SES [JE REPRESENTACIO
Flibregues i marques de Sageixb que err1 pregunta — va dir
Sembla que preeisament que actualinent regeixen els destins
alguns establinients
Tarnhut
a
flor.
el senyor Sala. — Precisament
amvst rateras que la Maileo- d'aquesta corporació, els quals aspibeneficència seis den alguOfici de la Junta de Govern
aquest metí estävem estudiant de
quantilat. Amb aquest motiu munifat ha demostrat sempre ren a l'establiment d'una vida muni- dels Establiments de Beneficencom podrfem p leitear els denles na
perrilla la er's, actuació sigui cipal completament exempta de tota cia de Girona, comunicant llur
trobar la mael
senyor
Saja
va
enormes que han deixat ela'anroneginta tlels Ajuntaments,-des mena d'intromissions".
d'assabentar-nos -per prieonstituria i designada per pretics diputats. rientes er. els guate nera
En realitat aquesta considcració
Jets primers mments de la semera vegada (personalment
sidir-la a favor del senyor Ferno tenim cap intervenció.
renunciat la consignad() an existencia, paleen la impor- semblarà a tothom ibastament suque
ha
El senyor Sala va defugir de de les despeses de representa- tímela que la Corporacid con- ficient perque l'actual Mancomuni- ran Casarlevall.
Aprovació de les nernines per
donar mas explicacions sobre da. el qual li va permetre
cedeix a !les relacions amb els tat governativa suprimeixi l'esmen- al sosteniment de demente poaquest afer.
tat
Negociat
d'Orientació
Municitelar un piano a un dele rimen_ oraanismes municipals; i no es
bres a cärree de la MancomuLA REORGANITZACIO DEL
(ate establiments de beneficen- estrany aue en anar perfrecio- pal. Totes les altres que es fan en na st.
el
dictamen
sobren.
PERSONAL
• cia.
nant els sens serveis /mi conTeléfona. — Adquisició, mitEn el dictamen de referencia jançant
Va dir lambe el senyor Sala ELS ESTABLIMENTS DE BE- central en una oficina els d'osublmsta pública. de 25
_que amb la reorganització del
rientada nmnicipal. La- nova es reeoneix que el funcionari mil piles, SPOUPS destinades al
NEFICENCIA
personal es posarla ordre al
Mancomunitat creu que la la- encarregat del Negociat d'Orien- Servei de Telefons.
El senyor Sala va dir que el bor que fa el Negociat (l'Orien- tad/4 Municipal és realment
sistema de gratificacions que
digne i competent.
e'emprava, curant que el perso- conseller senyor Martí eslava tada Municipal poden fer-la
els establiments de be- altres Mirarles de la rasa, cada
visitant
Com totes les coses que fa
nal estés ben retrihuit perque
tot
Catalunya,
1
neficencia
de
la nova Mancomunitat, l'acord
dones un millor rendiment.
una en ei ram respecta'.
1111111E811 ITILI
que
fina
ara
havia
trobat
que
—Nosaltres voletn que la
Considera no solament inülil de supressid del Negociat d'Oadmirabletots
funcionaven
Rambla de Catalana, 125 - Tel, tä - L
rientació
gent treballi bé, un cap Tele els
Municipal, va asser
sine• perjudieial l'esmentat Nement.
, a espurgos" — va manifestar.
gociat, i ~l'eje del debat que pres per unanimitat.
ELS RECTORS DE LES UNI- EL SENYOR SALA CONEIX
va precedir la seva creada ells
ACORDS DEL CONSELL
motius suficiente per suprimirVERSITATS AMERICANES
ELS ACORDS DEL CONSELL
!libres 1 Revistes en
PERMANENT
lo.
'Va aesabentar els repòrters
Finalment els periodistes
En les reunions del Censen permaEn el dictamen figuren alese eta rectors de les Universi- van preguntar si era certa, la
totes les bogues (latines
noticia de la supressió de l'Es- guna extractes d'aquest debat, nent d'aquesta setmana s'ha tractat
taete de l'Amèrica !latina es proposee de visitar Espanya i que cola de Funcionaris. El senyar entre els guate hi ha els se- dels següents astumptes, a mis a mas
dels que va assabentar es periodista
litilleeran a Catalunya. El Consell Sala va contestar que el i que güents:
el senyor Sala:
designat eta senyors Hernán- ja trobarien l'explicació a la
"Deia el diputat senyor
eran stock de noveles
Despatx oficial. — Telegrama del
baró de Viver perque es nota oficiosa que se'ls lliuraria guer i Comet, defensant una esItalianos a
cap
superior
del
feeord amb el senyor de la reunió del Comen.
Palau
agraint
en
nom
mena: "La Mancomunitat ha de
president de la Casa d'AEn realltat, el que el Consell tenir interés vivissim a inter- del rei l'expressió del condol de la
' •Obre ele actea que es havia acordat suprimir era el venir en la vida dele municiple Mancomunitat per l'incendi de l'Acaorganitur per oboe- Negociat d'Orientació Munici- tant per daler d'espiritualitat demia d'enginyers de Guadalajara.
Ptas.
yola"
» Iliddelll,perb, que la pal; .
com pe afany de bona regulaCarta del general Primo de Ribera,

IN
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CUNEA DE CULTURA
COL.LEGI DE DOCTORS I
LLICENCIATS
Diumenge passat es reuní en
junta extraordinäria el Collegi
oficial de Doctors i Dlicenciats
en Ciències i Lletres, per tal
d'aprovar el reglament de l'Associacid d'Estudiante de Batel4Ierat de Barcelona, qtte As constituirà sota el patronal dol mateix Cotlegi.
El degä, senyor Sabräs, exposi que Tobjecte de la nova
Associació és el millorament
intellectual, fíele i moral dels

estudiante, cense descuidar el
sentiment religiös, podent pertànyer a l'entitat d'alumnes oficials, collegials i libares. La nova Associació no dirigirà peticions all poders patines porque
As impropi d'estudiants el fer
peticians en coses que Mis afecten tan directament, i molt més
perque la intervenció en matarles d'ensenyament és únicament i exclusivament deis qui
ja tenen tito' acadèmic corresponent.
Intervingueren en la discossi6 els senyors Valencia, Alias,
Hernandoz, Mira Nond . i la senyoret Ve nd rol I.
El reglament quedä aprovat.
EL NOU INSPECTOR CAP DE
PRIMER ENSENYAMENT
A l'Escola de Mar se celebrà
una velliada musical que dirigí el mestre En Joan Llongiteres. El violinista Enric Roig,
acompanyat al piano pel mestre Llongueres, executà les mas
inspirades sonates per a violi i
piano, de Humbert, i bon nornbre de densos erigieses de Ravenscroft. Els alumnea d'aqueita escala, dirigits pel sen mes
Ire En Joan TOMä3, cantaren
les naneons populars "Els contrabandistes", "Sant Ramon",
la canconeta francesa "L'Eselope"1 la composició d'En
Llongueres "La testa dels Reis".
— Al rectorat alta rebut
una disposició de la Superiora
tat desmentint el recurs d'ab'ada interposat per En Joan
mestre de Barcelona,
contra l'acord de la Direcció
general. de 7 de desembre de
rally passat.
— Una altea desestimant
instància de Na Merca Vinval i
Pallerola i Na Maria Mallol i
Cirera, demanant que quedessin sense efecte els setas nomcnaments de mestresses interines d'Estimarfn i i decretan( la seva baixa en la lilata d'interines amb dret a propielat.
—n Una alfra admetent la

PALAU DE LA MefICA
Dintre la primera quinze
uAinzete(
del proper mes de marn es fi;
ran al Palau de la ahelea Ca.
talana, quatre interessantissima
cdncerts Els dos prinsers
donaran el insstre insigne vio_
llnista En Francesc Costa i
m
neign ue ttit apiarnesisttraancgaetra:Itim
, baelai¡uerz

(ramera mes conegut a l'esta%
gen que a casa nostra, N'a.
Montoriol-Tarras. Es En 31onloriol dele que a lora de casa
n'entallen el presngi deis :los,
tres músies
. El!, ami) . En Sta.,
nen, En Casals, En Llobet i ea
nitres temps En Granados, l'Albeniz i En Matats, forma l'e.
101 d'artistes que sostenes l'alta välua de la nostra terna' pro.,
ductora de musics i interpretes
eminents conrenadors note ells
de l'art veritat cense corlees,
sions ni desmais.
En alontorio!, salid predigt
a París i a Londres, ve a Bar.
cretona per fer-nos fruir ene
amb En Costa , el violinista fe.
gas i a l'ensems equilibrat, lea
obres elässiques i modernes
corrents en el reperfori dels
grans concerts de solistes.
A continuada, d'aquests dos
concerta, es presentarà al Pa,
lau l'eminent eantatriu nordamericana Alma Simpson.
parlarem delingudament, pea
sense (Baile, la seva presentada constituirà l'esdeveniment
artasfic de l'any.
Actualment miss Alma Simp.
son china una tanda de concerts
l'Augusteum de Roma, i
guidament te escripturats uns
concerts al teatre dels Champe
Elysées de París, per venir des.
m'as a Barcelona, on tarà di
dos concerts que anunciem.
AMICS DE LA MUSICA
Dues aoves selectes sessions
anuncia aquesta Associació per
als dies 25 i 27 dels corrents,
amb motiu de la presentacid a
Barcelona del Qnatuor Pro-Arte, de Brusselles, agrupaeid
instrumental que ve precedida
de gran fama pes les seves ine
terpretacions ma gistrals, tant
dels autora ,clässies com deis
moderns. de les obres de les
quals, segonsBegim a la premsa musical fan veritables
erenrinns.

Pertanyent el quartet Proa
Arte al nucli intellectual del
mateix nom que a Brusselles,
desenrotlla la seva necia dedicada a la propagada de lea
arts en les seves diverses
nifestacions i escotes, 'san rifanifestat repetidament en aquea
Ihn capital, on ha donat a conèixer les mes' interessants i
noves produccions de la moderna ¡literatura per a quartet de
curda.
TRIO NOU
Els mestres de Musieal Acaclernia Arrimad, 1'. Ardavol, piano: J. Altimira. vieli,
i F. Perez, violoncel, constituits
en I rio, ami) el, nom de Trio Ardevol, faran pi-bah/lamen/ la
seva presentació, executant
obres de Slraus_s_,1.1710irla. Schumann i d'altres.

renúncia del chirree a les mestresses substifutes Na Mere-li
Pi i Porgues, de La Bisbal.
Na Joaquirna Villacampa i Caldera, de Palau.
•
— Hom diu que aquesta
setmana serä dictada pel sotssecretari de Governació, una
R. O. disposant el que han de
fer els Ajuntaments respecte la
casa-habitació dele mestres.
— La Germaadat de l'Associarid de mestres i l'aquest rustriefe universitari, celebrarà
junta general ordinaria twl 24
del mes corrent. a dos quinte
d'onze. al local de l'escala situada al carrer d'Ende Granao. ti
I (" ß i ti 3
dos. 113 (baixos).
I
— Sisa disposat que pels
inspectors de primer ensenyament s'adverteixi a les AssociaCASA D'EXERCICIS ESPIIIICiMIS de mestres que 'estiguin TUALS DF. LA COVA DE SANT
funcionant sense autoritzacia
(MANRESA)
ministerial, que no poden seEl dia 25 de febrer, a 12s enguir en aquesta situada), indi- ze del metí, comenearä en
cant-los a l'ensems que pro- aquesta casa una tanda d'exersentin als governadors eiails
cieis en complet retirament per
una inatäncia adreeada al sota- a horhes, en català, i de- cine
Seerelari de Governació sollici- dies de durada.
tant jautoritzacia
Dirigir-se al P. diregtor, Sanacompanyada de dos exemplars
ta Coy a, Manresa. No es doni
del reglament que regeixi
ningü per admès cense halen'
sociadó i informes de la Insrebut resposta afirmapeccid de primer mis/rayan/eta abans
Uva.
i de la secció administrativa en
concepte de cape "provincials".
En la retada d'associacions de mes entrant. a les deu del mati.
per tal que els np elres d'aquel'
mestres que demanaren autorilzada ministerial per al sen parta, procedeixin a l'elecció
funcionament legal i que els fou
NOV.'. ASSOCIACIO ESCOLAR
denegada per incompliment
tràmits o per detectes an el reAaui, a les set de la tarda,
glament, figuren els següents: Jindrä Itloc a l'estalge d'AMÓ
Barcelona, Associació de Mes- Popular (Baix de Snnt Pere, 1,
tres limitats i Federada de 3 i 5), la sessió de constancia
mestres nacionals de Catalunya; (le l'Associació Universitària
Berga, Borges, Manresa. Aseo- d'Estudiaras Catalies de Cien-,
canela d'Amies de la Cultura des.
(Barcelona), Santa Caloria
INSTITUT D'ORIENTACIO
Farnes, Gort, Tremp, Tortosa i
PROFESSIONAL
Viella.
S'ha rcbut en aquest Institut una
— La noticia que donävem Iletra del professor doctor S. Tschadies enrera referent a la des: chotine, dc Berliti, demanant inforMuda de l'inspector en cap del mes d'aquesta institució per publiprimer ensenyament, s'ha •COU- car a la Cremas rtn1,-a una extensa
firmat, i tanibe el rumor que nota sobre Vorientació professional
corría d'atribuir-ho a la seva a Europa. També rebut una cogestid en l'afer d'algunes es- municació de M. Can, Deberghe, decales municipals bareeloninea, ligat tic l'Oeuvre Nationaledcs Oro sigui per t'ay er informal fa- pliclins de la Guerre, .de • Bèlgica,
vorablement en l'afer del Pa- sollicitant orientacions a seguir per
tronat de les escotes Baixeres la celebració d'un congres per a l'o1 La Earigola. S'ha indica f per rientacid professional dels orles belsubstituir-lo /l'actual inspeetor , ••.,
e•-•••-ra i 1
de la zona, En Josep M. Xan- de lInstitut a la ta ca que ulteriorCha. Es fan molts contentarle a
I

base d'aquesta substaució. i
d'aquest nomenament..
— Havent renunciat el cärreo d'habilitat-dels mestres nacionals de primer ensenyament
del partit de Vilanova i • Geltrú, s'ha assenyadat el die 9 del

Finalment, han demanat les publicacMns i informes el professor doctor E. Atzler, de l'Institut für Arbeitsychologie, de Berlín, i el senyor
3. 1.1. Hulth, de la Kingt Universitetets Bibtiotek, d'Upsala (Suecia).

as, 21 de febrer de 1921 i
a-

CATALUNYA
GIRONA
ourtet Zimmer a Girona Nou

ttori

Processament d'un ex-

sa no ere la millar manera d'enaltir
les coses nostrades, ni d'agrair i encoratjar redore i treball deis fills de

Valls.

e

-a Han eatat desmtimets els re-

curso, d'alçada interposats pels
e. ‘taes d'aquesta cluat En Ricard
Vilallonga i En Arancete Canal, en
contra del numenament de metg • civil de la Comissió mix t a de Recta-

tament confinnant-se en Pum do-rece als metges en propietat, N'A.dreu Clan sr. a de va:i. I suplen:,

celonl atribuint al mayor Premie el
qualificatiu de "siudicalista". El senyor Prunie fou empresonat
ment per questions politiquea del calalanisme, la qual cosa 6s ben dite' aqAuesl,loac.
rentdL
leal> de Música de la
l'ostra ciutat celebrare el sise concert a primen del próxim mea de
merc.

EL GOVERN DEL DIRECTORI MIL
EL DIRECTOR! HA RESOLT CLAUSURAR L'ATENEU DE MADRID, DI&
T1TUIR EL CATEDRATIC SENYOR UNAMUNO I EXILAR-LO, 1 IMPOSAR
IGUAL PENA AL SENYOR R DERIC SORIANO

— Igual retraiment hom nota N'Ana:mi Paila d'aqUeeta ciutat.
— Per 48 vots i una papereta en
també a lacte d'inaugurada) de feaESPLUGA DE FRANCOLI
blanc ha estat elegit habilitat «lbsAL SUPREM DE GUERRA . ' MARINA S'HA COMENÇAT LA VISTA DE LA
Una disposició de l'Alcaldia posició bibliogratca. El mes orb titut dels mestres d'ama-si partit En Juntes :-: El temps c.c Matrimoni
s'adonarà
de
presea
que
l'Ajumaf'
CAUSA PEL COMBOI DE TIZZI-AllA, EN LA QUAL ESTAN ENCARAltres,
«dele.
de Palafrugell
singular
•
ment no sap com feral° per deixar Joan Anteado Guärdias, el qua' Es
Demografia ben palas el seu 4unyarnent de també un Ilorejat poeta catalä.
La Junta del Centre Industrial ha
TATS ELS GENERALS CAVALCANTI I TUERO I ELS CORONELS LAtia escala a Roses : -:
— L'Ajuntament ha acordat conquedat constituida de la aevuent
Alees noticies
la manera de pensar dels vallencs.
CANAL I SIRVENT
e primera de mere tindrà lloc al
Les !arces de convit de aesmen- tribuir amb 250 pesseees a la suba- manera; president, En Jaume Crea
ete Princi p al un concert organit- tada conferencia que el Patronat re- cripció d'homenatge al senyor tata xell; vice-president, En 'Salvador
a per l'Associació de laúsica da- parti, ultra ésser elegants, eren es- denal-arquebisbe, doctor Vidal i Minguella; tresorer, En Reman Paaconseguir els seus fin; o per expio- inalterable, per cinc suya, de qtatramg
Barraver.
Clausura 1 incautació
lau; comprador, En Joan Calbet; biciutat, a càrrec del renome-e crites en ¡lengua catalana.
cae incautes de la seva influencia o Je pessetes mensuals.
— Ha estat destitult l'Ajunta- bliotecari, En Francesc Trulkels; seArticle segon.—L'augment d'aquesta
La temperatura d'aquests
Quartet Zimmer, de Brussel—
suposats suborns, ho denuncan pert
.
de
l'Ateneu
de
-Madrid
a
pisos o departameots no será unge
que els tribunal; esbrinin els casos,
darrers dies ha estat intensament ment del poble de Perafort, vei nos- cretari, En Josep Mallen; sots-secrede
fautoritat
disposició
Per
_ El reputat Psiquiatra director freda. Dissabte, a les vuit del mate tre, havent-se nomenat notas regi- tara En Ramon Franquee; vocees:
car ja que el Directori este sotmetent ecu compte per agreujar la tributaci6
han estat tancades les portes de
dor;,
En Josep Civit, NIAntoni Roig i En
de les finques a que afectan ea cap
tantes conductes a la investigació de
id ntaniconsi de Salt doctor Salva- el termòmetre aseenyalava dos graus
l'Ateeleu
Cientffic
i
Literari.
— El tinent fiscal d'aquesta Au- Marian Francesc.
.. Vives ha obert un consultad els sota zero. Diumenge a la tarda un
la justicia, vol començar per sotmetre concepte tu per l'Escat au per
Una
nota
facilitada
mes
lid,
diencia
N'Artur
Ramos
Camacho
ha
en plovisc6 molestas i glaçat deslluf les
— Diunienge, dia 24, C3 verificala uva en tata i cada un dels seas tament co un termini igual al sepa
enus, dissabtes i diumenges,
a la Presidencia, diu:
marcat en l'articie anterioa
manifestacions esportives, obligant a estat traslladat a la de Terol; en ra, segons seass diu, la festa de l'arAsesta amar.
actes.
"El
Govern
ha
resollt
incausubstitució
seva
ha
estat
nomenat
En
bre.
Arncle tercer.—Eis llogatera <rada la missiö acceptamineij
• El jutjat de Puigcerdà ha de- la gent a no monees dels locals lanl'Ateneu
tar-se
en
forma
de
Joan
López,
jutge
d'instrucció
que
la
tarda
de
die-Durant
tota
—
queetes finques cesan exemms per un
eme el processament de l'ex-al- cees.
da pel Directori, per() aquest
la
nora
Astemblea
insla•ar-Iii
era
de
Vilanova
i
Geltrú.
sel/te
i
molta
pare
del
metí
i
tarda
ade de Sant Joan de les AbadesMalgrat el temps, al camp del pascada dia la veu més gtlara i es igual termini de l'Impost
permanent de la producció, per
Davant nombrase concurren- del diumenge passats, nevä conssenyor Jaume Soldevila, canee- seig de l'Estada una selecció del
va aentint mes capa': d'exercir- o de qualsevol mcid,ficació que en et
alguna
dif
i culal
qual
trobata
cia
ha
donat
l'anunciat
concert
al
tantment,
veient-se
les
muniese«
aeli la llibertat provisional, mit- Valls Esportiu jugà amb el Nova
la, sobretot acompanyat de l'o- es faci.
ta t que alai queda resollta."
Artiele qua.—L'Estat subvenciona.
Catalunya, de Reas. Durant la par- teatre 'Principal el famós pianista que formen la serra de Prades totes
pina', sana, pel que seria antiaaant fiarlo de 25,000 pessetes.
rus Alexandre Borowsky, el qual blanques; a la vila, perla no hi queDETALLS DE LA CLAUSURA
vil abandonar - la rä amb 1,5o0 pessetes per cada pis ale
- S'ha inaugurat la calefacció al tida ds locals mantingueren un dopatriblic
i
da acumulada. Mea Es causa que
les
Allir ninfa a les dotan, com.
cate Principal, d'aquesta ciutat, se- mine abeolut sobre els contrincants, bou aplaudit delirantment.
obans d'haver . preparal per a prometaris de finques que facielen— Ha estat nomenat ajudant de gaudini d'una temperatura verament
pr'une,ey eyeaeeeee menas
projecte de l'anterior Ajan- no arribant a marcar un nombre
plinl ordres del Directori, el Espanya el camf d'una governa¡OS el
caixa
de
la
sucursal
*del
Banc
d'Esbatas.
el con- crescut de gola per la inseguretat de
director general de Segurelat
ció normal i que pugui esser fe-' prc que tinguin les condscions marca%siena El teatre té així tot
— Dies enrera contragué matrides i les arrendin en les condicione
s'tia presentät a l'Ateneu i dt- cunda.
la davantera en el moment cubeta panya en aquesta plaça el que havia
a desit jable.
vingut
essent
cobrador,
En
Francesc
En
Jalare
Ingles,
de
84
arara
moni
exprcssade, en earaek areeeer.
Adate! 1 arraeix -lotes les asrigint-se al conserge Ii ha dit:
Diumenge passat es va calar nant. Amb tot, guanyaren per 2
Solees.
de
5a.
El
Na
Carme
Calbet,
amb
Arete:e cineui.—Pels respectan e/—He d'asenbentar-11 que
sisténcies i de les litIP crell g .
e a la fäbrica de ilats del senyor a t.
— El ball de disfresses que cele- (lit nuvi gaudeix d'una salut veraaquest Centre queda elnueural. guiri neirnfitablese Ratea Ireien1.- caldes i arquaec:es municipal; saxpenEl primer equip de l'Atlètic Va• an Coma Cros, del veinat de Sale,
bra
el
Club
Muele
al
Saló
Mundial
ment
torta.
tie el plantee de persones eV IP dran Certificats de cons'rucció i
El conserge li contesta que
'eemant-se un important estoc de llene anä a Reus a Iluitar amb el re- fou molt divertit.
— Ida estat inaugurada la nora ell no podia rehre apesta ormanera paulatina vagin (luneta d'aquests pisos, contra ele
duna manera
etó, maquinaria nova i diversos ob- serva dels Reus Esportiu. Els !abotiga
que
En
adiestra
Muntanyola
intervenint -en la governació PSI.
quals i amb el mateix fue que el go«tes, la mejor part assegurats. Les lienes perderen, per 3 a t.
dre.
i
per
teléfon
te
crider
al
ARGENTONA
posseeix al carrer de Torres Jordi
blien.
enluce pugen a mes d'un milió de
vernador de la provincia es farä
— En la cimera sessió del Conpresident dimissionari, N'Ar— Ha estat renovada i constituiDimissió
Futbol :-: Ball
Per ftertunn. tamhe a l'estrancomprovació pels gens agente que nomand Palacio Valdés.
atetes. No hi va haver desgracies sistori el comptador llegí el pressuNingú sap el que passa a l'Ajun- da de la seguern manera la Juma del
post que ha de regir durant l'exercia'" a ball alam P al' s la al cart"9 ". mere -el ministeri del Treball en el
Mentrestant. seguint instrue.
arsonals.
Sindicar President, En Salvador
l'aetuarler del Directora no
•ernani de manee des pel preu aseel'antorilat, ha pregat
cinns
.— Ha estat nomenat juega de ci 1924-25. Te un total de 424,841 77 tament, puta es reuneix a dos Mimas
la seve nvalat i
certificació d'exempció
eifnera instancia d'aquest partit el pessetes. Hom hi observa unes eco- de cinc, hora en que tot ef poble Porta; vice-president, N'Antena Bidpace atenetste s que e.'ets- obtattnt la lebor dele (11/0
als
•
.
t.
o
ter; tresurer, £n Pau Carreras; tutu
'prapin ranterianeia eelatria
abutaclon s coas:anadea..
1
local, que deixessin Ilurs
gyor Albert Cortey Manrich, fill nomies, comparat ami) factual, de es a la feina, i ningú es cuida d'avi- comptador,
(unse.
'
N'Agusti Roig; secretade Finansar el poble del que es fa a l'AjanArt;.ae
eise.—EI
ministeri
CArmentera, molt conegut en agites- roca de 4,000 pessetes.
tasques
i
que
marxessin.
i't hnn go"" a
PeriO3P3
ra En Josep Marta Bague;; vocals;
Ces habilitará amb càrrec a la par— Dijous passat el Bane de tament.
ciutat, on va estudiar el batecilleUna hora després ha arribal mental;
na-mis
cle
i
En
Josep
Annengol,
En
Josep
Covaria
nel
ente
ele
!ret
— El que havia estat nomenat
Valls celebra junta general ordinatida de cases baratee que fig-aren
s e naor Paecteio Valdés.
t.
pons, En Jersey Pasa i En Jautne Vi- el era
ennsiciernefie (J e ts Gnhinel e. la
pressupost del ministeri del frebaIl
- L'Alcaldia de Palafrugell ha ria d'accionistes. De la memòria Re- alcalde quan fou constitult l'actual
d i ent q „„ii
fora vaaen
de
dal.
premsa
i
apoeat que tots els documente pú- gida n'extraiem les dades següents: Ajuntament ha presentat la dimissió
la quantita e de tres milions de pene.
no rea prrsident de l'Ateneu I
—
Ha
marxat
a
Barcelona,
a
consiguin redactats en ¡lengua es- els beneficie socials liquide arriben i ha estat nomenat per substituir-lo
" cc% cada din mes assç'ua- tes nece.ssáries per safsfer agota oblide'sprAs ha rebut l'ordre de Iniß.
tinuar els scus estudie, ja restablert
jenyola i que els "serenos" anun- a 283,28136 pessetes, el dividend ac- En Mareeli Gel.
clausura.
ben servir
T.n satlefacci A
— El dia to hi hagué «un interes- de la malaltia que ha solera el jure
cia les hoces i el temps en el muela tiu per acció a 15 pessetes (6 per
Ar :ele setè.—Si a l'instant de clongaei6;
Un col) comal:al arpi e st trä4 mal nh.olffla
la
Mari,
no
Joan
En
l'arre
i
Gual.
sant
partit
de
futbol
entre
l'emap
re aquest comete el ministeri del Teta
zoo del capital desemborsat). La
toma.
l'inspector
general
ha
tanmit.
nprh
rodz:
rae sentare mereja
— Des de fa une Guante dio se— Ha estat designat vocal de secció de campees corren« i d'impo- reserva del Mataró C. D. i
cal les port co ele l'Atenea i ha reir/flan nn helare-1i fel cap ball riegues citaste sobre si pacida eai.a
la subvencló assenyalada
Federacia Sindical Agraria d'a- sició consigna la xifra de pessetes gentona F. C.; despees d'una inte- gueix mole deeanimat el mercat deis
guarilies ama, l'ordre
danv en ele cin e rrtorts de la fa, respondre
is_
aesta provincia, en representada de 14.824,911'1o, o sigui un minó i mig ressant i animada Iluita guanyà el
rneine nombre de cases de lee dues
entressin alter per caarIlla , i6 la ti completa el
vi
"rtti
a
't-a
vl
e
s
aqupereesuspaignaüti-tenbauins
x
ionss'en
tin
primer, per 1 a O.
e «enarca de La Selva, el senyor més que L'any anterior.
mil fixades. el credit s'ampliara a
D , reetnri "
— S'està preparant un ball de VaC5 carera.,
Per a les vacants foren reelegits
!aquel Bruguera, tresorer del Sinditate; ies que haguesein realitzat amten. de
(loe nunete
a
i
.
Al:n
Salan
comeneat
el,
treballs
driaosiaqU:a
.
ser:.
"nserge
reías
el$
—
assenyalant - se la R. O. la
ca Agrícola de Llagostera. El ba- 'ele senyors Freaacesc Desea, Roma disfreses per al dissabte de Carnesper a la instalada del cable acre que LA C.I.e l'at'RA DE L'ATENF.la la larda. En 1/Me ra r Sarilla() pliarlos;
ene de l'anterior exercici de la dita Ribas, Ignasi Esteve, Arteria Padró tolles.
Deda, a dins del termini conceda. que
i de la
NO
AFECTA
.1T.
SEU
ASPECTE
cta
nfir
b
a
r
e
va
des
de
la
mina
de
la
barita
— Ha estat molt sentida la mort
quedaran suspesoe le beneficie d'aquest
Federada, acusa un benefici de pes- i Reman Barbat.
rn a• iteetril enaflemet
p arra dr
CULTURAL
a Patata que servirà per al trans— La cable "La Principal del del doctor Verges, ocorreguda a Patetes 1,348, havent-se fet compres
decret.
director r-nernt. n..rihenrie
l
pc,rt
rápid
de
Vesmentat
mineral.
la
Presidencia
han
dit
que
A
eilectives per als sindicats per va- Camp" danä la seva anunciada au- rís; tothorn recorda les seves esta- D'alli serä trenepartat, en tarros i
trvm_ln de riel Direetnri
no
afee—
La vista de la causa
l'ordre
de
la
clausura
des
• a Argentona, on havia pracdició a la plaça del Blat diumenge,
is' de 232, 000 pessetes.
reilant-lo a 7nrt Venales (Ceauto-camions, al moll de l'estada del
lava a les classes, biblioteca i
— 'allane va sortir cap a Ma- a reigdia. Executà amb molla afi- ticat la seva carrera i op tenia al- ferrocarril.
rihripel i doogn1-11 51 /torna (la
pel comboi de Tina
aures ser v eis (Undule cultural
tad. amb llicencia de 15 dies, el ge- nada' les sardanes: "La caneó del guna percata
termini mar mirla" de Madrid
— Han estat arranjats amb graDes
de primera hora del metí esd'agites'
centre.
taper",
Casademont;
"Sol
Leent",
neral governador civil, senyor Carvi.
, en:sir l e:1 ardua. p arara que caven mole animades les depender/Ti,
OLOT
va els carrera de l'Abadia, plaea
Per tal que apestes depen1, :e:1
na
fem
ne
— L'Audiència provincial ha re- Toldrà, i "Voliaines", Bou.
n
e.
a
l
9
la
Unta
i
p laca Majar, 'que tant con- ~eles ptigithi é s ser utilitzatics del trinisted de la Guerra, esNoticies diversea
La concurrencia fou extraordinävocat reate denegatori de processades, dOnaran inu ipnr!ntnr'u- are tartrae t r de le Unierreitil de Sa- sent nombleroses les persones que
Avui al vespre, al teatre Principal, venía, degut a les gratis roderes pro
:era dictat pel jutge de Puigcerdà da.
duides
pels
carros
i
dieres
vehiclee.
aavien acuda per presenciar la vise sumad sobre delicte electoral amb
dres als encarregals tic l'edifici.
— Han passat a millo; vida la tindrä !loe el quart coticen del segon lall•nnn••••nnn.11S..-...
lamanca. senvoe Mimarlo.
ta de la causa del general Cavalcancurs organitzat per l'Associació de
notica de la detenció :ilegal del bat- respectable eetlyora Maria Calbet
El. PRESIDENT
L'Unamuno i En Soriano
ti.
ía de Vilallonga de Ter, eenyor Joa- Fàbrega, mere de l'industrial lam- Música, el qual es a arree de la
DEL DIRECTOR!
El general Aguilera ha arribat al
quim Ramis Huguet, el die. 29 d'ebril pista En Josep Ferrer, i el senyor distingida cantatriu Na Mera Planexilats
El
presiden!
del
Directori
va
arriJUDICIARIA
ministeri de la Guerra abans de les
de t'ame passat, data de les darreres Josep Corteza i Rialp, un dels diri- tada.
NOTA DE LA PRESIDENCIA
bar al seu &Wat% a dos CleartS den. passant al seu despatx, on ha
— La Lliga Industrial, la Fedeeleccions legislatives. L'Audiència gents de la panificadora ubrera, anoA la Presidencia han facilitat la secoderenciat amb alguns generals de
(te set.
ració Patronal i la Unió Comercial
AUDIENCIA PROVINCIAL
ha decretat que proeedeix el peores- menada "Els Foros".
;eure reunits tants periodistes l'ah ces.
güens nota:
Ereune
han telegrafiat adherint-se als ¡monis
sament del senyor Reman GrabuloVista de causes
"El
Govern
ha
resale
clausurar
l'AOla
digué:
A dos quarts dones en punt
TERRASSA
del Fornent Nacional del Treball soa, que va actuar de delegat goverA la serri6 primera sisa assegut al
tereu de Madrid. destituir del seu noe
—Aquí, com a Guerra, hi ha grap constada la sala del Canse! l reunía
civil
senyor
bre
els
tractats
de
corneen
Fex-governador
esportives
natiu de
Festes
L'Alcaldia
Visiego González. acusat
de catedrätic al senyor 11:titicl d'Una- expectació No hi ha res Treballaré en pie. eota la presidencia del gene— Ha estat denegada per la su- banquet Joan
Lueje. Ha sostingut el recurs d'aAltres naves
de parricidi, per hacer donat more a
muno i aixt van al seuna estona i despees reuniré el Di- ral Aguilera.
perioritat una subvenció eme s'havia la seca dona elerce Violada Bartuell,
pellació sollicitant el dit processaL'Alcaldia ha dictat diverses dis' demanat per al collegi particular que
nyor Rodend Soriano.
rectora
Amb en ocupaven la taula del triment el lletrat del CoRegi d'aquesta
per prevenir que en el pta.- al reí poble de Sant apea les Eones després d'una de tantes belenes que en
La primera mesura esta fundarla en
posicions
La reunió va durar dure bares.
bunal ele consellers einents generals
cartee senyor Jaume Mesó i Valenta
el matrimani hi hacia Tots els testila contumancia i tenacitat amb que
xim Carnestoltes no es tirin confits
El preeident va retire la comiesia Zabalza. Arraiz de la Conderena, geEl senyor Josep Romanyach, presi- i altres objectes, com suceda en anys dirigeix mossèn Vinyolas.
monis han CSiat :aren:bits pes al
resmentads societat, separant-se dels
de periodistes que organitzi el ban- nerals de divisió Torralba, Benlloch
— Es troba exposat al públic el
den del Pasa Pescador de Robes, anterior., que poden ocasionar mal
processat. inclús Mari; Viriego, Cilla
seus fina i encara contra la volumar
quet al secretad de l'Associació de i Picas° de la Vega: vice-almiralls
ha sollicitat autoritzatió per al fun- i ofendre a les persones i perjudicar pressupost municipal per a l'any del processat i de la y ctima, ja que,
de gran nombre dels seus socia VC
econòmic de 1924-25.
la Premsa. sen yor Palacio Valdés. Väzquez i Aznar; consellers cegato
cionament de l'escota de nens que a les coses.
— ¡Jurant la passada germana posareis de manifest 11 vida gens -re- dedicant-se a fer pol tics estrident i Van solicitar del president la Creu Doriga, Pego. Blanco, Alocer,
la dita societat té establerta, sota
comanable de la Meced
Dibmenge al tnati se celebrapertorbadora
d'Aliens XII per al senvor Pa/ario Valcircer i Garcia Navarro.
la direcció del senyor Josep Rich ren al «rasa del Terrassa F. C. unes van registrar-se sis mores i dos naiEl fiscal va demanar per al proLa segona. en la qual no es tole- i li van dernanar la gracia d'indult
Coso a ponent actua en aquesta
xements.
Montaner.
i
cadena
perpetua
interessants Ustes esportive, a fi de
Cessat la pena e
rable que un catedrätie, absentant-se per als reriodistes Cesar González, Lausa el general Benlloch, com a
Fla estat generalment sentida
— Durant l'any z923 va haver-hi festejar el triomf del primer equip
la
defura
000
pessetes
d'indemniszació,
i
3.
continuament de la seva cátedra i
redactor de "La Antorcha", de ara- fiecal el general, Garda Moreno, 1
en aquesta provincia 7,304 naixe- en cl campionat de Catalunya, suara la mort d'En Josep Saderra i Mata,
foisa l'absolució d'aquest.
de la seva missife vagi lent propedrid, que compleix «indemne a la com a relator el de brigada 'senyor
ocorreguda
darrerament
en
aquesta
i
2.385
camente, 5,913 defuncions
Devane de la sacié segona ha comfinit.
gandes dissalvents i desayeditant conpresó
Model, i senyor Carrasco, concapital.
Olotf
i
catalä
fermissim,
hasaments, dels guate corresponen a
Ultra les nombroses provee atlèparegut Joan Vive conderereat
tiouemenz els represen:1ms del poder
A la taula de les defenses han
demnat pele trilmnals de Baeeetoria. Cabezas.
la capital 44,617 i 13i respectiva- tiques, va tenir loe un important via treballat a favor del millorament ja per una estafa. acusat d'un deliete
que
tan
benevula
i
ta reclae al presidi de Burgos. pres seient el general Saco, i els co1 al mateix sobirà.
de
la
seva
poblada
nadiva.
e
rase
t
mena
i
combat de boxa entre En Pau Lam— El ntercat del dilluns es veie ele temptativa de robatori. El fiscal li
noble acollida il diepensa en el sea
Tambe ven demanar la Ilihertat ronels Arias, Martínez Piaeiro
— A l'església de Vhoepital de ber i En Joan Trenca alai cona un
.
ha soHicitat com a cästig la multa de
Fernändez,
encarregats,
respectivadel senyor Corrales, redactor de l'APalau.
Santa Catarina, d'aquesta ciutat, interessant parta de futbol entre torea concorregut i animal en tota
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ASSENYALAMENTS PER A
sufragi de l'anima de la respectable clubs terrassencs i el reserva del
El president digne que procurarla nal i Sirvent, encartats en aquesta
LLEYDA
rau, que es dediqui a soliviantar pusAVUI
senyora Teresa Bach i Carbó, vierrasea.
completa-ele rimh molt de gust i en causa.
sinus i a propalar calamnies, pulx
Noticies diverses
dua de Marull, mere politice del seAUDIENC IA TERRITORIAL
Finalitza la festa del miel amb una
Proa de dos quarts d'onze del maGovern estä decida a governar i crea quant als periodietes manifestä que
nyor Nards Barcina i Saguer, essent bonica audició de sardanes, a cit..El Govern de la provincia ha reSala primera. — La Bisbal—elenor que
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ELS ESPECTACLES

ESPORTS
FUTBOL
PLET DE L'EUROPA
lletra remesa per la Fedeat C. D. Europa, la petició de
¡e ta per aquest ha quedat dala cau ta per ésser estudiada amb
que el cas requereix. Men. l'Euro pa ha accedit a que els
Kripiers Garrobe i Olivella vaBilba o per defensar els colon
D:a hlriya en el campionat contra
fa esperar que aquest afer
solució de concimlia, que
12 mes convenient als interessos
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TEATRE APOLO

TEATRE NOU

Gran Teatre del Liceu

Companyla Olbert

Avui. 49 de propietat 1 abonament, a les nou, estrena a Espanya de la llegenda dramàtica,
llibre de Jaratar
ea de l'immortal mestre A. Dverim, Rusalka (L'Ondina), per la
celebre companyia Dreeoslovaea.
Decorat, vestuari, aires. perruqueda, tot mur, propietat
l'Estat txec. - Diumenge, tarda, Tristany I ~da.

1924, inauguració de la se-

DICTADOR. - Nit, estrena
de l'opereta vodevil en tres
actea, arranjament de RE

1„4 SESSIO DE DIMARTS

Teatre Catalä Romea
Telèfon

laarts passat, tal can estava anuoea haver-hi al Novetats una vetrugilistica a base del match Higartiner, campió del pes lleuger,
el francés Kesler, que arriba
a la terminació dels deu rounds,
nt En Martínez per punts.
friler va produir molt bona imen els primers
in

pels seus sòlids coneixements
frs. i tant atacant coin esqui-

blecant, demostró que és un
rnolt ágil i rapid, ataca prindesquerra. contra molt /38
ir,ej !migues sèries al cos; amb
b seguida que mengue la dreta
Ilanin ez . va perdre la major part
la seres bailes qualitats i àdhuc
dar-se que després de mig caenno existí damunt del ring.
117eif12Z, refiat de l'eficàcia de la
¿reta. gairebé no féu altra cosa
esperar l'oportunieat de collocar-la
entó del seu adversari, per tal
atinar-lo knock-out, la qual cosa
xansegui, valent-li únicament la
iactica restar forres a l'adverti eral domina netament en els
en rounds. .Martinez, particular en primero rounds, no agratire per la poca varietat de joc.
1...halares combato del programa ob• n el resultat següent:
riègenes. mes en possessió crallò
(.5 la boxa, va guanyar a Armenque esta encara verd i és tanmamasca lent per a un pes mosca.
que en el primer round
. un forcing força eficae davant
riruer, iou batut copiosament per

,

No menvs clv disset combato ;Aneel programa de la reunió, en el
hi figure n entre els pesos welT,mai, Marco, Artero, Mora.
lalt Puig, Saez i Alls.
ELS AMATEURS
Vi boxadors del Catalunya AliéClub que s'exhibiren diurnenge
tare Cómic combatran diumenge que
cornea requip del Barcelona Elo. el (mal va exhibirse en la pries reunió amateur.
La Federació de Boza prega als
dors independents que vulguin
re part en les actuals competique passin a inscriure's a lesge de qualsevol deis cerdea fe-

EXCURSIONISME
El Centre Excursionista "Rodaefectuara el vinent diumenge
excursió a Gavä, Castell d'Aramm3ä. La Clota, La Morella, Plana
Jafra i Sitges.

‚SS
Di umenge vinent l'Agrupació Ex3, onista "Júpiter" reaUtzara una
UrSiin fotograf ira a Aiguafreda, Tase arent, Vallearcara, Santa Eugértia
Fiar6.
Sortida ser restació del Nord, a les

/han/erige passat, dia 17, se celebrä
kabi una cursa de neòfits amt el
ttlt Ruhi-Sabadell-Terrassa-Rubi i
tre alitat de 27 quilòmetres.
P r engueren part 8 corredors, i la
a es donó a les Bita del mati.
La cl
assificació va ésser com 'e1 Saume San:, t h. 7
1 h. ti ttl.: 3 . J
°bi°1s'
kanuel Fort; 5, Francesc Urna]. i
Anta Ferreira.
Ea aquesta carea, catre &km reMat.

oan

al disputan la Capa Saarom4,
adjadial • Jeme Sam.

r

•44444,44444444/4444.4444.44

TEATRE VICTORIA
Gran companyia de sarsueles, operetas i revistes
Avui, dijous, grandiós Vermut: La niña de los besos
i La niña de las perlas.
Nit. superba El dúo
de la Africana, Cerooleras,
El gultarrIco i La guardia
amarIlla.-Dissabl p estrena
del sainet en dos artes. Los
celos de la Celes o Trabajo
y economia son la mejor
loteria, representat mes de
200 nits al teatro Martin,
de Madrid.

treoeo•re4m000m

ere-e-~44~.~4-64
Gran Teatre Espanyol

Frederic Caballé
Gran companyia de sarsue.
la i opereta, primer actor i

SANTPERE -

Ramon Peña
Avei, dijous, tarda, dia 21,
butaca, 2 pesados: L'exitäs

MANtONETTES

BENAMOR

el qua!.

Sindical Professional de Periodistas. Colossal i variat
programa, prenent-hi part
els mes renomenats artistes que actuen a Barceloa.

Peina, divendres. tarda.

-i-eses-sse-s-.-es,4-r-o•o-i-o-re•esisteees

Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

Avul,

A110113. tarda I mt, gran,
programes. Cine estrenes: La fuemona pellfeula Meravelloe de II
neu; les divertirles Carreras d'obe
teclea t L'amor del mismo; tercer /libre FInteressant Illm Tao;
extra grandlGs de Reina pel noble.
Aviat: Vioteta• imperlata, per Ra-

Com p an y la de Comedios

•11n1•11

Tertúlia Catalanista
TEATRE CATALA ROMEA
Avir n . nit: Em caso pm r no
casar-me. F.s despaIxen vals:
Capelleria Gili. Hospital. 19.
Rellotgeria Muller, Davallada

de la

La en.GlediA fu dos artes,
LA SENA FRANCISCA
i la sarsuela en un :tete
quatre quadros,
ALMA DE DECS
prenent-tai part. en obsequi
a la beneficiada, el tenor
d'òpera En Jaume Planas.

8.
v

d41.•*.-.-Peee.

Teatre

Barcelona

Quatre grane conceda

.

La »nidal Garrar de La

Priucipal

ELDORADO

cional,
LA LEYENDA DEL BESO
a COmp.
despatxa
Nota.-Es
arnb tres dies d'ant triple:tí. amb l'augment del
¡5 per 100.

4-legre- 4......4444+•..temmre
Teatre Còmic
Companyia dramalica
ROJAS-GAPARO

444444/46044444.444444444.

Aval. duona nu, a dos quarts
Col• essal funeló en 110110?
InnelIcl Col primer actor 1 director, semtior

Teatre Novetats

1111QUIll. RO.IAS,

Carnaval Aurigemms

el qua/ el delinea al Greml CUMA
O. Propietaria i Induitelalc: I.
SANGRE GORDA
II. El m-ama es tres acti.s
VIDA ALEGRE Y MUERTE TRISTE
creara ?. det senfor Rota s : III.
EL CARRO DEL VI

Distingits halls de màscares,
tercer de la série. per al próstata dissabte, 23 de febrer:
BALL CLAU
Per al Di jous Gras, a la tarda:
Gran certamen Infantil de ves-

Dern5. dIvendres, velllada rannstre
de 130X/1. 34 boxadors, entre
Tomu IllartInex 1 el Cafiebló tiran' Mis.
Dessabte: EL CRISTO MODERNO
I La 'apolillen de les desudas

tits

a la nit, ell renomenat i Iluit

Gran Ball Paró el Travesti
Localitats: Garrar Ferran, 53

1:441resmileanerrearerverinerrellill

Reina

hIng

dijous. Harold a la Illa
del Betun; Carni de redempció,
Amor d'antany, Charlot al poble, Tao (segona jorada).

DESPULLES
80730•0

Terceto!
•
Quietas. •
eral» ell prelleted 1111/3 de
azalea& carro 11.111L)

25 a 25 1/2
de
24 " 24 1/2
OS
09 20 1/2 " 22
19 • 2O
de
U " 0 1/2
te

dans

11111

1C I

lag

sis jornadas. projectant-se la
primera: Madama X, grandiós
film dramalie. interpretat por
la gran artista Pauleta Erectarik; Joventut, grandiosa cornédia interpretada poi divertidissim artista Careth Ruges; COI.rupteies politiques, interessant
drama; Fora de la terra, de
motta broma. - Dilluns. graos
estrenes. entré elles Madame

Sanjen, extra ord in it r nt a .Aviat, Violetas imperials, per
Raquel atener.

Teatre Barcelona

SAUER

COLISEUM
3535

mimo* ornas)
' de
re gona'.
• • 00
er g& • • • • • • •oe
duarte ll 76 ntro.
a, leus en TM
senas ale dilunual CUYO sed..

r

CEREALS

1

. . . . de
. . de

Ordi Latremadurs t era.. • to
ivada ovreutadana . .
Meada roh. . . ..... de
do
19r.s Licoreras.

oe
Os

Selecta
N'Out

de

iremos{

II

DIMPCLLES ZUMO,
Firma . . . .
cilindre (larlaule0 , •
!semita& . . .

do
di

aeu-lioce O

16 1/2 • 16
la • Ii 1/2
13 • 14
re g len..

Co

310/10/TES

Manea arrugaut alfarnatea 68/60 de
44 1/2 Manes arrugala &llamitas 65/41 de
de
„ . .
Prime . .
41 " 42
de
illenties
de
• . . .
Guiara .
watts en Desuses too 55. ainta Ißt;
" 46
Osuittat carro &out.)
36 • 37
31 " 35
25 "
67 " 68
au
Mine
65 " 66
de
, %erra Vfnardd
e.
1 4 r ^ cunea.
46 • 47
de
Matafer i
41/ • 41
de
27 " 38
Roja I negra
'14
40 • al
A ß J Likazad .
de
•
. 11 ti'm ea . . 41
ve. tenia NO dairreus en rala
InUnt euro allid.)

GARROFES

• all 3/4
31 " 31 1/41
29 " 29 1/21
28 3/4 • In
47 " 47 1/2

FARRATGES

de

/30 a 133
108 " 109
104
1.12
if0 .• su
101" 105

Oe
da

tal& aullarle
Lrils11

38

0, .

OS
de

Mallorca
Pral.

38 3/4 a 39

.

an

¡Pacata primera

A Irme detona.
S oles Ilargtieta
.Palla Curta
Falla d'amera

IrepadeUa. .
1(Preus ea' Pel•ete• al
carro aval.)

do
a
de
al
do

Felipa irmolataa. 0511. . . do
ei
l'orló de Coco
tle
1 arma 11111001
(pirua per IOU 1/11, mull sal as1u 11 1.1 Carro

.

,

1
1

41 a 45
38 I/O a 39
38 I/O a 39
381/2 a 37
32 ts.
31 a 30
31 a 32

mal.)

EaTlitte er g. nono
• 31 de Mal; n de fuina; I de ella. uni •a • 14; • •
da; 2 aroma.
111 5. A.
118 • 120
119 • 115
¡S de Wat; 6 de fuina.

general;
irnpreeEbEtiO
..
que repeteixen cada dia els
Gran es la desanimado', que notem en el nostre mercat d'un temps enea, desanimaciö
Les causes i molius? El malestar general regnostres comerciante amb la manca d'operacions de compra-ve:ida a ter.
deis preus que en els génteres que mils generalment s'apujaren,
nant. la falta monetaria, les desavinentes nscillacions
a qui: també el riostra primer ¡entre es ressenti
han baixat, i els que mes estacionats restaven han pujat, tot ha ajudat
en general estä sofrint.
de la malastruga passa que el comern
que sera passatger aquest estat que aviat podrem
Més com que darrera la tempestat ve la cailma, haNem de creure
de molt temps el) aquesta part.
interés
que
tenia
d'aquell
pie
Llotja
animat
i
veur p el nostre comern de
civada. El mores c resta estacional, Inés no
Anotem una mes gran tivantor en els preug de fordi, del segó 1 de la
assolirem un mejor preu seguldament.
de
compres
vénen
ordres
Indrets
differents
fluixes, ans bé fa témer que ei de
primera moments impressiunables de la
farines,
passats
els
de
les
i
ferina,
mes
dia
cada
oferint
-$o
Els blats vtlnen
eh: blats cara. tumbó han d'encarir-se
pagont-ae
quo
convençuts
~plaza,
vau
(leguen
la
puja, sembla que els ilustres
les tarjad*.
0
ß

AJUMA, prr Anna Q.
son i Conrad Nogal.

6 3/4 7 1/ 4
6 " 6 1/4
6 • 6 1/9
1 • 4 1/2
II • s 1/11

VAGONS ARRIBATS

AUTOMOBILS

ORAHHE

per Janice Wilsen i Wes/ey
Barry (el xicot de les pigires); Novetats Universal
número 72; Un rival traidor, drama, i Quina familia!, cernica.
AVIAT: EL QUE FA FALTA ES VOLER, pruylii.vmA

•

•38 " 39

e.

- - CAMIONS •

niatiezi dirigida per Matutee Tourneur i interpretada

05 a MI
SS " 59
,
29530
91!. • 46

lee.e. ,

•

ORQUESTRINA
GATZZ-HAARA. Contractos
Reynés-Ta p ine rl a. 35, primer.

Chiquilln artista de Clec,
pol meta tt t Jackite Cuogan;
El acedia: blanc, ereacia tira-

4.144.•

AGENTE:

Rambla Santa

I 1.
fillänloa, 7.

Garatije • Bruc,

Nil-

%VIS -Des d'avui es despaIxen butaques numeradas
Ihr a la sessiii rsperial de
la tarda de diunienge.

da
ES. dioniai

Soma remounza. 'atraerte». •

Gran Ball de máscaras per
avui, dijous, dia 21, a les
unzo d( la nia, organitzat
per la Germandat "Art do
Cuiners", en commemoració
del seu 39 aniversari, i a
benefici de les Caixes per a
/a l'atiesa i Invalidesa.
Valuosos premie, 5
Les senyoretes s'obsequiaran arnb perfums Mirurgla
Devesall de boles de neu,
confeti i serpentines

Avni, dijous, el gran exile

106 a 108
95 " rOo
ab " 90
105 " 149
41 • 42

l

C10110/11

• . te
Salle. • • • • . .
iii tvea arengad adar gad« 64/46 de
dianas arrugad altarsetea 44/44
umuca arrudata sdaroatei 14/54 de

DIVERSOS . .44.4 ..,04-41.94. 4.vie-64.84•4411.

El millar saló
El mIllor programa

"

48 a 15
20 " 22
10 " 12

A.

TELEFON

75 a 73

1.0 a 120
68 " 69
Es " 67
6. " 66
63 • 61
.......

URANTS

-

Avul, dijous. gras estrenes:

444+ee 3 5 «. 5 . 5.e 5.244144.

ErpeelL

Programa del quart cateen
Beethoven, "Coriolano", obertura.
Rininski-Korsakow, Simfoniett
en "la menor" (segona audició.
Solista N'Antonl Sala, violen.'
colija fa
Wagner: "Remors de la selva*
(Si e gfri e d ; "Capvespre deis
deus": al Marxa fúnebre. b) Escena fial; 'Brunhilda", se nyor
reta C. Callae
Dlumenge, 24 de febrer de YEN
a les onze del matí
Localitats i programes: Chas..
saigne Freres. - Magatzem de
vendes, Claris, 43.

Bohèmia Modernista

.•4444.44+44+44.44444*".11.4

Donad

TEATRE ELDORADO

Telèfon 1371 A.

MERCAT DE LLOTJA

Remare 3
?camero

e•., nnn•

s

Quatro grana cancelas

FARINES

oaranyl

d'obstaclos i

Ramper. - IMPORTANT:

BLATS

RAPIEL 11110RAGAS
"DIvonee

demenromant et terna:

«out« de l'humorleine en la
Vida, u la Literatura, en la IN»
anua 1 en Plimena", amb
elons al Piano per /anos
1 el contereneiant.
inetactons a 15 matear.' Sala.

Els amo as dol mestre.

Queda obert el despatx de
localitats d'II a 1 1 de 4 a 7.

I

pel distloglt cribe Musical
de "La Tequilas'.

Tao, grandiosa supersiaie en

RANIPER

I

thvendres. a dos quanti te

Tao,
pel poble, Meravelles de

la neu, La cursa

'DIE BU El ÅS

I La popullarfssima artista,
Idol del públie,
PILAR ALONSO
Nou repertori de la seva
ereació.-Ma g niff ea ;n'asen.
lacia. - Ilma. divendres, I
cada dia, Pilar Alonso i

de
revea Na116 selle. . . .
de
rayes Extrem. o Andanada.
Ihr
1,Ivnnft P•irem. o andabais
011
de
e. . • • • • do
Pleon,
Anned 1
.
.
•
•
•
•
da
re•tellft 1 MIME& .
43 • 44 • • • .s.“6
.
..
de
.
de
F,e,Tvinet
42
"
42
1/2
Vetee Ruana
. . de
de
aromaste dur onda
Jacas Andalusla
le • so
. . . . . de
de
y erga estrangeres
.
E ggol,pesseles
31 " 39
au
afame
1
ag.
t01
de
,... u. en
varee verdee
de
&traerla andaluza
Clanalant vagó origen.)
de
Phealola Mate«
OS
leer:Gula Plata
OS
de
Mili asean'«
Pena
ile
O.
g lte. Ideal
Neto( .
60 a 61
.
do 58 1/2
Os
Corren' leCIL . .
59
L iTs »rular
do
de
atarles extra Cantad&
Tilos • . .
60 " 61
OS
caneas
/romea correal
;Freid en penates Ial kg. atoti sao
58 " 59
O•
sama . • . . . .
daatuot euro squL)
42 • 43
o;seite: sie s tea au.
LLEGUMS
(imite 'ea 'carro
areLn
602=1
£91105

Dama,

_ Cinema Princesa

Magnffies films i les graos
estrelles de varietats.
Avui, dijous, tarda. a dos
quarts de cinc. Nit. Cl las
deu. Prejeccie d'interessants i notables pellicules. Comiat del notable manipulador The Oliway's.
Succés de la formosa daasarina Maneleta Marco. Eta
ovacionats i fainosvs equilibristes en escales lliures,
Les 4 Peros.
L'as dels exeentrics,

dontaina

DE PAUL IZABAL

211. PASSE10 DE GRACIA. 3$

Avui, dijous, 3 llibre de

NO

DIvendres, estrena sensa-

ALL

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

Colima de varletats

ESTRENA:
EL GANAPIA I EL JEPIC

SALA EOLIIN

RESTA

Diana - Argentina
Excelsior

ros.: zmaireoes-PISPO4.

1•3400me

III IIA TUNCO)
per Mutilar el rirrorat de robra
que s'estrenara a /a nit.

I------ rilumener, nit: La fortuna fant3sOca. El t Xl!, dimatis. N'Inri , . c5tlevel,Itnent extraorilluart: Esposes
.. I 'AI ver5.11"
en
frivoles, jota
dues »nade...
Aa
„e•eoel-64-o-ssres-3-3 5 free-.

SAUER

I

Mozart

Orquestra filmfünite

t-

Avui. 111101 0 , evtrenes: La fortuna fantluitica. IN t N. eplsodis: Ele
filie te Muge. Iota seneera; aquesla pellleula noroCs es prOJertar% en
ris eue- mes s/ 'mp /es !a EinpreSa ,
Corrupta!** polltiquu; Trompicó
un mode!.

Avui, dijous, tarda. matinee .
de re.ce la popular:
LA CHICA DEL GATO
Nil. tu nda 5 ehrt a popular:
LA SEÑORITA DEL PIJAMA
-•
--------Divendr e s, nit, t'uncid en
lionor i benefici de la prioniera actrin de caràcter
Dolors Cortés

.-1, , . • A ...;

'

rounotba.-

24 de febrer, a a do;
quarts de sis de la tarda, pre-g
sentaeió a Barcelona deis erra.
monte artistas francesne R. Ots.
eaddieds• pianista: O. Ouadestis,
violinista; M. Illiamhal, violenceltista. - Inseripcioni: -Sala

Meller.

Monumental - Pedró
Walkyria

TEATRE POLIORAPAA

', N. A,

quel

/

••••n••e.-.-~.-.......

FIxeu -Vos en r'.s In tt-pre IS: Pepe- 1
ta Bugatto. Pan dore;i1 , Emill Ven- }i
&el?. Roseta 1 aibiliae. Ferran Ca .
hielo. pipm • pagileS. Pepeta mama.
Espl I llarztla. Espliniaida preseataeld en n teerst 1 vestuarl.
En desparta u Complainirla amb
tres dles cradlIcipaclú. Tel. 2984-A ,

Idas do'

Egos"

11411a

Gran

/.

&filhiNEs

Asa do*

(546 audleld)
SECONA DISSERTACIO

I

f

despeé; de la representacI9, donarä una contercaeta versant sobre el Teatre.

boris-fiel de la Germandat del

Nit. grandiós festival a

i

Nit, a tan quart d'onze. Lt
formosa comedia en un pròleg, dos artes i tres quadres, do Jacint. Beaavente,
LOS INTERESES CREADOS
-- ----- - - • --Dernä, divendres. benefici
de RIc.ard Calvo. - Tarda.
El zapatero y el rey i tristura de bOPSIPS.-Ni t . Red.
rar después de morir i lectura de poesies.
IMPORTANT: Despatx de
localitats a comptarturia,
d'onz e a una i de quatre a
set.

pe/ti seus estupendo InterpretS:
Nereg Cases, ) leerte Mera, Pilar
Bornes, Caries /arrasa, Artur PIlarch, Navas re, rte., eantant la
Part de -Fernando". per primera
vegada en tarda de dla Feiner. l'en/lile/1 1 tenor EMIL 1 VENDPELL. 1
Interim ettnr el 133P er de " 110 1 310t 'as ., el rotos:sal artista
PAE 6011,3E
- alt. a les den: 'atocine programa.
i•I L'is sit Mis Sil l o . La grandiosa sar•
/suela en tres ari es. del mestre
Gl EREERO,

I 1103

Notables out« file141118
I teto Ra•••
grandlós programe: Moleta
Patbdi DIDD. 740 (Actuallta0); Ve
M
'ontar%
a la torta, peMirula rO- te
mira de molla broma; Axil de RI. 7
14 earAn Talmadge en la
prerlosa
comedla amertrana Una promesa 1
Oso mil 4161are; grandids evo do
la draft/Mea producete danteressanttesim argnin e nt La lila Sola
y ‚Melle papeleta, pel ertebre actor .
.7
aititon 51115 1 Anna N eon.
ei AVI/I t : En Si inleteribe fono de M
t mar, narrares exploracions deba
germans Williameon.

CYRANO DE BERGERAC

Frucisplial

BERGES

Aval. (Mons. tarda, a les cine.
GRANDIOS VERMUT
Entrada 1 butaca UNA pessela.
FIN
ET DIC QUE ET VA
;
DON JOAN DE ........ RGA
N:t: Filiar:a en hofft de If'Eurle
Lluelles, &atar de la Carnosa obra

director.

••.

CICLISME

Empresa. Preus populars.

TOURNEE

Marease enuluill1:10
eoi tac Pilca

Cl.:Riz A DE NEOFITS A RUBI

PAMPA, exclusiva d'aquesla

TEATRE TIVOLI

G.43TON G. ANDERSON
baust boxador que encara que de
.alitat italiana fa molts anys que
entre nosaltres, havcnt estat aixi
eix Barcelona el teatre de les semés brillants actuacions. es troica
mere malalt, havent ingressat a
pital. en els seus antics adversacompanys pensen fer-li arribar
rducte integre d'una vetllada que
celebrara diumenge que ve al aamh el concurs del millor que
m a casa nostra en el ram de la

JACINT QUERRERO, TEODORO Y COM-

GRAN CINEMA DE MODA

Asna.

I er,

de cine:
PA QUE LE VIA USTR HABLA
11. Ins railtaicran eria representació de la Ruinosa sarsucla en tres
actes, del m'estro Vives,

es

seredePlerePedinreetereet42/44

=bolea fou desqualificat i atrila victdria a Sales per haver
un top de colze al contrari,
continuar boxant.
Ihnarts que ve, Jim Moran boxacontra Paul Gabriel.
al

.41,111, (1110/15, tarda, a des quarts

del mestre

Avni, dijous, tarda, a les cine,
Espectacles per a Infants. La
divertida rondalla de gran espectatile, en tres fletes i deu
quadros. d'En Folch i Torres,
Una cegada era un pastor
Triond de Fautor, del pintor
i dels artistes interpretadors.
Nardoroses aplandiments a la
sortida del sol, al rapte de les
ligarles. al qtradro del pont i al
Wateau Preu popular.
Nit, Tertulia Catalanista.
EM CASO PER NO CASAR-ME
Denla., tarda, el gran exit: Em
caso per no casar-me. Nit. benefici del taquiller: La marque.
seta que no sap què ti i Un
cop d'Estat. - Dissabte. debut
del genial actor Enrlo Borràs,
amb l'obra del mestre Guirnerir.
Terra baixa. - Diumenge. a
dos callaras de quatre. Una cegada era un pastor... .k dos
quarts de sis. Terra baixa, per
En Borräs. - Nit. El mistio,
protagonista, Verninent Enric
Borräs. - Es despatxa a Comptaduria.

ht a pertir del round següent, el
: inihgl un castig seriós. Amb
Nallespin ha millorat força desii ee les seres darreres actuacions.
La revenja Sergio-Gacela dona
puesta egada la victòria al primer
• knoek.nut al tercer round. Garama fet un primer round molt

Riva

PARAZ i CADENAS, música

3500 A

/

Darrera setmarta

gona temporada. Tarda, EL

•

Diumenge,

Avui, dijous, tarda. a tres
girarle, de cinc.
La tragicomedia en cinc rieles, en vers, d'Edmund Rostand, I raduida per Lluis Nia,
Jesep Martí i Lluís Tinto-

Vallejo i

Caries Berna.
&testen directors i concertadora, Julia Vivas i i-aureä
ran

60404.64004•4444.044~e4e
Saló Catalunya

EMILI PORTE3

Direcció escénica, Leopold GIL
Primera actora i director,. Fee.

Dissabte, 23 de febrer de

sPort•
Bou

Tedie fiaretions

ideelldelembi~nkenemege
Cennvanyla «lela, del
Teatro tepanyol, de Illadr/11
Primer actor:
RICARD CALVO
Primera actriu:
EMPAR MART!
Un altre primer actor:

companyia de sarsuela.

Gran

CINEME87

a . tat

I

.. S DE GOMA

Gro gs de lotaa clames en me.
e • 1 antalle i fustes. itan
ca rr er a Corts estatura. 60 (une Heme 1 I Metal . Tei. 71i 3. P.

ideb• • ;I

,

emitzeneasagRallamizammaimanammazezeuzazzeg

III ARISTOCRATIG
111

KURSAAL

OFGM usT110, n51 SE

...› /nana es LA •
adata •

SALO DE REUX10 115 FAMILIES DISTINO1DIS

dlbius, itistffierable programas illelbr.a dol einemacaust; extt rolossal
m Aval,
la mundicia manilla drcinatita La princesita dat pernil iescInSir41•
d e.

lazi,,,dtiVesr,,t‘lorlt:1112
en.laletI7als
ZmIrprilmielnpe;...taelitive.rulzrgici
com Sis Mames (eselusica,,
▪ FestleventmrM nirs eran OP
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▪ t'Os ¡Irania d'amor 1 sepeta, e.seng una si rilabic inera5ella cinemalocrillca.

•

deMbS n Xtrlä
Deins, d'emires, moda mema. su/Ami programa, Nrui 1 dealIN
diumetige.
-sin especial do lef .10
Lmtaibics Muneradis per a lo
aegdr•
aurian011e.
de
lea
letalneu-soa
remedia
rP osana estrena de la

IteltMISINIMU•MIEMIIMM11011•515MMISIZIOnaalii155111,111112/

EPILE:PTICS I NERVIOSOS1

NEURASTENICSI

CIlltAREU RADICALMENT amb "1405041A10
nova medicaimó feria: ela tnconvoateato
BROMUR. ULTIMA PARAULA DE LA COBle
CIA. Exulta sorprenants en rhaterkim• 011%
pasmas, mIgranya, Iltabinnla I ineemleisida
d'orina. Demaneu 'BOAOBAii Ebib
II
o . 1 Farmbele 41elüset Prime% 1.
nutres d'urodel

▪
e

•

1
III

Arman d'horno
Ea faigImitsció caoba o noguera... ...... ...... •••

II
E

•

Arman

_

de

seenyero

Ea Mg insitaeiö caoba o noguera...
En. caoba o roure...

725 pessetes
800 pessetes

...

875 pesa
900 peso

S'ADMETEN AGENTS PER A TOT CATAL
De venda a les principals ebenisteries I als TALLERS REIG, Enric Granados, 21, xamfrà Consell de Cent. Telèfon 2085 A.
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1211 ver 71 cao,
Mi. Ti. Ati •
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la lila
PER A TEULADES

Plaguen d• 40 z 40 m.
Pto.. des nt,

FRIGORIFICA
• MAQUINARIA
ESCHER WYSS YC.": ZURICH
mi IrAltRIQUES DZ
iCAMBRES FRIGORIFIQUES
GE L
•
A

1

Matcrials armats ab andant exclesivameat

81111XIIMAR 134 PRODUCCIO

JOSEP ESTEVA I Ola.

1

8119111IRMI

Portal de l'Angel, 1 i 3 pral. :: Telèfon 3344-A
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CLÍNICA
VIES URINARIES

Gran

Secció de sastreria : : Impermeables i paraignes

del Dende, allmle0.
Rambla PM esquema,
mera. 6. primera
(ene. liospItel I St. Pan)
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COSES DE LUXE
per a casamata 1 bateles. ando Casa BARGUtS, carrer
de dant Pu, 38

I

Veneri,
sífilis, impotencia
Matriu, pell,

bufete, próstata

•
•

Fumeu tant com vulgueu.
mes tingueu conte Amonitzar sempre vostra gola
prenent amb constancia

TABLETESGABA

Consulta: de 9 a 19 13 a8

“fflemeeee#4444+~#

IR II ami im mi II

QL
• FUNKDORSI

Referiste erectamente per
al fnerlment Mole de les
MALALTIES

I

••11•111111111111111•111

: : : : : : 02 10 per cada una d'emes

DEMANDES DE TREBALLL LO GUERS
jovr

de vInt-l-sla anea. amb
zements amplia de comete'.
Mal 1 bones reterencles, desltpt casa.
Esarlure. LA PUBLICITAT, 2.21. P.

...reriffllne rarre tokenrja.

i . rt r
IE,ER
BUCITET. numero alt.

HABITACIO

EconómiCe Per •
empleato I obrera.

refrescante, delonfectantS,
sobiranes contra la TOS

.1 afeccions de la gola.

OFERTES DE TREBALL

n 'ef-roENCARREGAT « MI Pee .ertlett
1

Vinyeta. 17

LOCAL

,

per • Borrar. propi per
Radas, mimen,

PERDIJES
a lee tel, i
DISSABTE puma.
lana del Rallador

passeig de Gräria ev ya perdre una
rada de brIllants mitntals al MOL
"ratificara esplendldament la seta
lucid al pastel" de (Merla. 75, seg.,

' PrilL CITAT, t Out. 297.
l'ere-beles a LA

m
l

ad inistrapor o OnunIstradora, cormt•
zent be Meranogral a. nori ns romplabl.
Mat, esnl rontercial epistolar, persona de
Iota conflanea. expertntentad" en m'aorta, activa: Indispensable 'ser ratalä.
Esencia, mclicant errar, pretenstons 1 re(crearle., a LA PUBLICITAT, nUm. 301.

NECESSITO

TORRENT, DENTISTA.*
masa, 14. de 3 a 7. Preus económica

DR. M. NADAL runa.
wa"
De 4 1,1.

Tram"'

de tOr•
MAGNETOS• Construceld
Mena de pecei. Ros.
83.
(bree? Buey. número

do confecclons
TRASPASSO renda
de roba blanco, amb
Jubilarte,. a Grada. Mila FOntanals, nu•
mero 31, renda.

PIANO

DI VERSES

o

VENDES

cene a non pro n. Carrer Un &

versltat, 96, entresol.

de dos pisos, ~ele' I 10s01eliada, es veo a Badalona. Preu
baratissim. Rae: Bagual, 47.

CASA

Im o mi e is II II II II II II mill si s a s II MI II II II II II
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amoblada. Per

O dnes amen.
estar a dormir solantent. Rae.

u JOVE12,721.P.U217,;;1"7,2%;-.
a

a

Vegeu els preus marcats

111318 CLISSINI

a 0'50 pemetes les deu orimeres paraules i a

ni/

35-38 a

Teläfon, 5027 A.
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GIRONA. 112
PRIM, 2
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CARMISSIER1111 •
• LLi•
TRRIZS - PAIIRIQUSI u ZOCOUTIB
LA MAQUINA IDEAL. "mg
A LA l lICTITA INDUSTRIA
BARCELONA:
MADRID:
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GRANS MAGATZEMS
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•

AUTOFRIGOR

1

BAIRCLLONA

ribrien • Barril

•

ritioorwic.a

II sus

HIPOTEQUES• da. /tersa de de>
n'actante, S. A. Passatge de la PUL t.
entresol. Telefon 5414 A.
--94W

LAMPISTA 2.,.72;avoTsei

antria for• Eserlure • LA PUBLIClig.
numero 290.

CASA RENE

a medulas. Circulare. 1*
duaelona del trance. 1119
alee "toril-SI& II. T'Aren 41'5 A
Peu. SItO

COPIES

VIES
URINARIES.
14. Un p

ollenCII1. Attenol de sane. eate
22
MIL Ronda un/vermut.
POliCaa".

5.
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II
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II II

GRAN

EXIT DE

Per Jack e Coogan

N

I
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SEUM
CHIQUILIN ARTISTA BE CIRC!
COLI

Diumenge, tarda, "EL QUE FA FALTA ES VOLER" • Programa Ajarla
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