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ODISS6 4 DEL COR
VOLTA1RE.

Oh capses, calaixos, armarle i campanea de vidre, fets per
tascar i ¡solar els objectes espaiomes! Oh vitrines quietes, silenj'oses. reservades i protectores! Vosaltres guardeu de copa, de
pols, de dits i de vente aquelles coses materials que podrien rebre les externes injúries del temps i de la vida.
La vitrina transparent, aplicada als objectes, els priva de
prendre mal, els conserva la salut, els allarga l'existéncia i sobre
wt. els "enalteix", o millor dit, els exalça. El tancament dins
tea vitrina és sempre una mostra de respecte i d'amor. Quan es
recta de coses delicades. frévoles, trencadisses fonedisses, no
ha certament res millor ni més anzorosivol que el posar-les
en una vitrina.
L'estar tancat dios d'una caixa és molt més dolor& qua
l'estar tancat dins d'una vitrina clara. La caixa és com una
rresó; té les parets gruixudes i l'interior fose. La vitrina deixa
¡asear la Ilum, que és mitja vida, com la netedat. Deixa la vista
are; i la vista és finestra de l'anima. El tancarnent dins la vinena és la protecció cense presó. Si algun dia us cal g ués triar
entre la cella de l'ergästula i la campana de vldre, triaren aquesu, sens dubte, i encara més si fos una mica gran.
Es sabut que en els Museus, particularment en els d'antiguitats i d'Història natural, les vitrines eón un moble indispensable. Hl ha coses que, posades en un lloc obert, entre corrents
Faire i entre els corpuscles flotants de la pols, es desfarien. Imagineu-vos certes bestioles i bestiesses dissecades acuse la prolecei6 de les vitrines. Passaria que un buf de vent o un refrec
lea feria caure a migues.
Es veritat que les vitrines treuen una mica la intuid de la
realitat palpable. Les millors vitrines semeindiscutiblement, les
que menys es veuen. L'ideal, en aquesta matéria, seria la vitrina
invisible. Que hi fos, 1 no es veiés, i deixés la glusid que no hi
ha res entre eis nostres uils i l'objecte que esguardem i potser

—El cor de Voltaite?—demanateu,
amb posat incridul—. Pera, El que
Voltaire en tenia, de cor?
Si: la víscera (request nora la tenia
Voltaire de la mateixa manera que
qualsevol dtIß mella estima, lectora.
Precisament. fa dos dies, a la Biblioteca National de París, slia reslitsat la cerlinbnia d'abrir el cofre en
era conservada—ele diaris use cus diueu
al gaire be u gaje malament. Tantse-val. Aqueas detall no Si dala que
ens pugui fer perdre el acta
Des del ao maig 1778, data de la
mart del seus prapietari, fine avui. bé
ha voltat aquesta pobre víscera inanirnada! Si ha volea saber, punt per
punt, llegiu l'estudi de Charlas de Valles. president del Tribunal d'apellacia
de Paria (Viess proci.s: la proprieli
di( coser de Volaire).
El primer que va pesatir la reliquia
va ¿asee ramificar de Villette, marit
de Selle et BOOM, la filla aduptiva
Vnitaire. Sobre l'estria de metall fits
gravar un vera: -San eaprit est partout et son cortar tut ici".
Uns nebots de Voltaire reclamaren
aquesta part de l'herencia de Ilur
Plet i transacei6 que pena« •
M. de Villette de seguir conoervant ef
cor del sea sogre adoptiu.
Id. de Villette adquireix el castell

Ferney, tant de te:nps re:dincia s:e
l'autor de Candide, i el converteix en
mausoleu. En lloc d'honor, collera u:I
cobegem.
Tanmateix estem decantats a creure que aquestes vitrines cofre amb la inscripció famosa: -Son
esprit est pa rt out et son coeur est
ja existeixcn. El que hi ha és que els interessats guarden el secree Existeixen probablement objectes 1 subjectes voltats i pro- ici".
Ve que Villette Soga la casa de
teeits per miraculoses vitrines invisibles. Formen part, dissia un anglis mis amic de ralmuladament, d'un gran Museu circular. Com que encara cami- Ferney
quimisme que de la memòria dels graos
nen o es belluguen, van pel carrer i pel passeig, entren i surten homes. En 1783, un turista sensible
deles cases, i s'asseuen a tenla i s'ajeuen al Bit. La vitrina invi- fa saber al meni que havent visitas
sible els acompanya per tot arreu.
Ferney i havent dernanat per veure e/
La utilitat màxima d'aquestes vitrines és que donen a l'ob- cenotafi de Veltaire, un criat li resjecte o al subjecte protegit una doble valor actual i arqueoib- poeguè
glea, amb els avantatges reunits del viure quotidià i de l'embal—El mangote»? Enderrocat... El
s2.riament perpetu. Aixi es formen en el món Museus vius i am- cor? Aqu', sobre un prestatge del
blfants, colleccions de mòmies que fan la vida ordinària dels és- rebost I...
Perb 14. de Villette no legan tseSer3
El cor no 'savia mai deixat
Parta. La sola coas que Villette 'savia
P•aa.P.
alUM11«.111.2119.
an yiat a Ferney era el aeu yero.
El cofre contenint de debn el coi- va
Per seguie-se-li expedita: ha esta: passar a mana d'un fill de M. de Vil-`
saspis derretid (no de sou), el :ecce- lette, un Voltaire Valette, que, com
tari del omitir Ajan:amen?, mayar s'esdevé sovint, no seguia el camí que
Juan Pardo Werhle, substituitzl-lo inli marcan el seu doble cognom: era
L'ALCALDE DE LLAGOSTERA teernament el primer oficial de secre- reialista deis mia avançat: i vivia amb
L'A juniament dc Llagasen?, ha ele - taria, senyor Carlea Aguilar.
una tal Nichette, que presenta ésser
o: okalde el regidor En Manuel ViSOL.LICITUD
filla natural del dite de Bern.
cc SUbStill4CiÓ d'En Boi Massd.
El noi Voltaire-Villette va pastar
Ahir ru estar al Guvern civil U11 representan! de l'empresa "Editorial Ca- mitja vida adorant Nichette i la moTORNANT A DEMANAR talana". sollicilant premia per posar narquía i mina vida redactant el seis
testament. Tanmateix. ell mort va
isst rètol a la felona del sea non esEN MACIA
començar un seguit de plets que em
El "Boletín Oficial" publica el se- ta!ot de la Rambla de les Flora.
Se rauloritzd, co condició de :supri- guardaré pum de descriure. A la fi,
s/lent (short del jutjat de Sabade!.!:
despris de vuitanta abi anys de trasFranceec, er-d&pnial a Corte, mir l'escut de les quatre barres que
Ilusa resale:11e retal.
passos: el cor de Voltaire va anar a
fr.:ces:2as pel Mide conlra 1,3rdre
DE LA
ALS CA- raure a la Biblioteca Nacional, al onon
eompareixerò en el termini de den
que suporta el guix del famas marbe
loo dorantdd jutjat, per
RUTXINS
(le Houdon.
rente dc prccessamro proa prevíRetallem de "La Vea de Catalunya"
Allí trobat ; l'ha tornat a desar
:Unte dic/al amb aquesta dila ca
trahir
el rnini2tre d'Inairucciá Pública de
calua niímero 82 de 1921."
"Ens disten que el frene prometa! França. Cal esperar que hi fará una
L'ALCALDE DE LA DISBAL dels Capatxin.i del ccreer Bale de llarga estada, voltat de quietud i de
San! ¡'ene trameh, al governadsr una silenci. Ben mirat, sIma mereix.
Hovent dimitit l'alcalde ele La
(letra, acompanyada de les oracions
En ‚Venís Arpa, rAjan,ament
Carles Soldevila
elegit per subsii:uir-lo En !mime Cira::- que t'oren resades et di,' que fou imputada uno penyora de ;00 pe....,etes
al.: dits Copuisins.
El gaz,ernaslor ha decla-at que, hasatisfet les explU .acions del
CANVI D'AJUNTAMENT
pare provincial deis Caputsios,
SUSPENSIO DEL SELRE- va sense ‚jede la eenyorse impasado."
TARE A 3EINRESA
SOBRE EL VIATGE DEL
Ejj rumor; que venien circulant
GENERA L LO.S'SADA A
EL RETILA'r DE S. ai. A LES
duns quants die. encii, ?juntera tia.),
MADRID
ESGOLES
;. ;ces confirestacid.
:fui& paseada, el yenerai Limada va
A les d.% del meta, el delegas yoA la reunió celebrada durrasobre
da
perindistes,
que
havien
casal
t ernatiu, seiry-ór Ccadras, ata', pa,aoramenl per la Gonsiesiú muniet
tres dies sense
W amables acomiada l'Ajuntanzent
pul de Cultura, es van prende
Vto snonifestor que probablement
rompas& pela estire vocals esssociats i
ele següente acorde:
atea dininenge, ousr.rarti cap a Ma'dos parte d'orzo dona kosiessiie ala
De confurtnitat &sub el Iliallidrid, els ha de conferenciar llargameat
febtat per l'Alealdia d'elevar
que eón els senyors atinente: amb el Direcleri.
dictamen al Coursisturi prirpoRii:0171 Cuseó Almirall, Alfons ReSos: onolls el; dirimiste.; a trarlarsumo. Lluís LIsstqa Serransalera, Raeant que per a realitaar l'Ajunporä ere,: que dijons pode'
digui—,
non Pea , Ga:les. Francesc Mancutrill
tament una obra harzubnlea
V ilaró, Berra« Ferre r Padró, lose, tornar.
Es probable eme duran, la seva ab- amb la Manconsunitat de Cataluteva,
en eo que ea refereix a
Ccaverai Vigue, Autos& Llorera
sean* el sitkolturixi el general lanaRaulí Gros 011é. Broncean Ven- si de Despajo!. rop d'Em.a Mejor, i l'obra de Cultura que reatasen
era/ Clopers, Celdoni
tutee duea eurporaulune, que
accideatalment governader militar de
eniiviti Pelamen! adu entitut per_
çan rtie:, Joan erramun Suntuswaaiu.
lu provincia.
que designi tutti ebO21Jifj de diY agi 3/nv Carreras, loan Noguera
,
ARDERIES
DEL
LES
X.4i
putaste. ele guaba juntument
-tedà , Remos& Morera Pons, franGAT
amb els regidurn que numeni el
'rae Snler de Lloreras. Prancesc 011er
"La reu de Calalmiya" publica la cunsistori, culielitueixin sitia
S.'easnalera, Manuel L'anudas, fed01011
4 0era febo. Jaume Sitges Riera, converso d'un redactor SPII amb 11 5 1 gat pokèuvia que col un!! la manir
de la .Vanoonoratitat, de la vial reho- manera sI et i lar' duplieStat de
tr,n Tes ¡Cr Auer:. Frunces,: Alsina
merveis, ohtenint-se aixi una
Pia , laso .11. (;allifa Soler i Sal- llen& el següene Imanten!:
i meu¡ea euonninie en lee quanvulor Reunas'? Roca.
"Encara est:ivem e n crivint, que ja
Tole aquests senyore eres' presente
sentirem de neta la seva ves,: "Que no Mate que totes diles eorpnracions dinerito!!! a fine de, ( infla2te, menys dos: ei sntyor Ferran vol cap xafarderia. ave:?" cm digné,
luya.
fent un somriure maliciós i asieientFf err i el anuo. Salvador Reguanl.
Designar una ponan ein do reSeguidament es pasea a ¡'elecció de se sobre les potes del daura. "Vintarrees que dona, per una colpidora ga", contestaren "Ja ha vist que el gidors de In Comiseid per procedir
räpidament a la conoceel segilent resulte:
senyor Conseller d'Agricultura !roba
S. M. el rei
Ricard Gustó; primer ti- que el Cansen anterior no havia d'ha- che del retrat de
al"mi, lame Sitges; sean. Francesc ver tomprat la finca de Caldes de a tetes les axiles municipals,
tambo a la eolloofteid
,esina; tercer, 1. 31. Gallifa; quart Ifontbuy per a escota." "SI, ho hem il com
reldent Puigdellivol, t eMquè. Lluis vise, contestaren. "1 que no sap qui de la bandera espanyola ele
edificio on es troben installades
sir:die primer, Ramos Pral, i li vengué aquella finca, al Caneen aninstituelona d'ensenyament.
segex , Framerac ifearweül.
terior?", lnoisteix. "No", diem. "El
4cesbodes les reiatiess. el ami al. marmeteor del difunt propietari, se'eh+, fiu em liara &soles i, tot
nyor Matarrodona." "Dé, i què?",
responem noultres. "Es que, uta qui
a peaptsta del aenyor
AQUEST NUMERO
era amen marmessor?" "I qua vol.
eif e, ten fumes: sotuer N'O val
‘ '.a.r.se 'manyar Par 1". ,„11 istordi que 14)1P, tiente, ei. gar, diem nos- HA PASSAT PER LA CEN.
dleeer el Diesetereepeetee sa mes altres.."Benel el dit mamen« es
p
04 Id
dala dea Mime Me.°

a Política

Importants acords de
la Comissió municipal de Cultura

tu a anung

»fr

Ahhe despees de dinar, vais
Sortir de casa com tino per costura (ttn servidor viu a Sarria)
i vaig anar a afofar el tren,
aquest brea etactrio que Si una
meravella, i a mis a mis d'heneme la noetra ciutat, ere duu
Itt Mimos de Datalunya en el
temps de de "all" i de fumar
Utlia

ei mornent en ente ja ne n'hi ha

prou antb la eontemplaei6 dis eruta 1 amb la eompanyia allunyada, ara un ja est a punt
per a la conversa, per a l'elogi, per a la parauleta que moussega i 11/14 at feble enrogiment
de la galta. Peris, qub hi farem,
eomenea el dejuni absolut de
en eedslati baorpaerisieys, teeommenainate. tesA lelas

Per una caeuelitat el densetament del tren al punt qs.e ju
vaig pujar-11i eslava deeert. Es
tris gust de podes' anar 4rtipIP
menee asentir converses desagradables i perfume poc escaients,
però la soledat no es que dientes/ten una cosa del tot rete els seise prez
o/miaus/bite,
i ola leus cuntres. Val aqul que
al moment d'arrancar, puja al
msa compartiment una dama
amb tuis nen. Es una dama que
jo colme de viene que sé cena
es diu i tot, perb que no tino
el guía de ealudar-la ni parlarEa una dama d'una gran bellota, d'una dietineiú absoluta.
Ex posa a la dietäncia d'un metro i jo la put/ contemplar trenquillament; el tren cantina, fa
un bol amable, les parlmeres de
lee torretes es bellugen enjegaseados. Fa vent, i son vent
fred, però des del meu ves6
eta pue ristre de tetes lea venladee. Es l'hora que un eneara
està una mica ensopa., amb
cap una mica terbol, que es van
desvetllant poc a poc ele nervio, que l'agulla del pensament
va enfilant pne a poquet
idees i que ee formulen els projeutes i s'ordena la feina de la
tarda.
En Jaques!, estat, una mica
pug ne nu es necessita el joc
acalorat de da conversa, ni la
febreta picant de l'aventura. En
aquest eetat, el millor de tot
ee contemplar, contemplar amb
SIC alta un ei es eberts un si
es educats. I re. mec eseaient
que aquesta arano.e companynt
d'una danta, a la qual hom ne
ti el deure de fer - li l'amor, ni
d'intereasar- g e per la salut del
seu mara. ni de les ploma negree del capen. Amb una
mirada discreta, de reepecte i
d'admiració i fine ai voleu d'ncuenteen deeig, ja n'hi ha ben
bi prole Es tot el que un pot
exigir de l'oteen fernene despres de dinar, en un leen electrie que camina pele atores.
Hom use .sent acrimpanyat 1
aeompanyat de la millor enmpaziyia, perb—ai lee !---en arríe
bar al earrer de Provenea, la darna i en nett abendenen el vega,

de. Barcelona, a primera hora de
la tarda, només abi troten
hornee. Hornee exrellente, amics
de tole la vida, perra bornes.
Es parla de les cecee que s'acerdeen* a parlar, una miea
d'aetualitat, una micft de zafardeig, una misa de die mal de
l'un i de l'alee, ß satenes hi
ha qui gel /tincar el nivell de
la renverma, perb la conversa
torne a catee i de vegadeß
s'arroemerns lamentablement, i
aneen matant .l'estona serme un
gran interes. senas gota de pas
vid. Peris equeetst eonversa i
aquesta festona que m'en, matant j a el nostre pa de cada
die. i ene ho prenen. no serena
ni mis ries ni mOs pnbrem, ni
Infe cavis, ni lin n 53 ignnrant,s,
pecó de moment eenee saber el
;merqué ene hauran fet un peren un recen de
guatee comee, perquè no es penem que niel pavea alguna, perS enynen fatalment les dues
damas del viatge i tetes les dame» de la creeeió. Penso per
un moment rillb que seria la
nnstra reunioneta mi a mis a
mic dele que hi venim rada dia
hi vingueesin milla dotrena de
dones. Agites te e epetració irritant de teles Es cosa arrapada al mell de l'os de la gent
;rema, ttixi re que amb les fantasies del mea pensament no
cal comptar-hi per ara. Pene
pensem-les no obelent: No hi
ha dubte que les diseussiens
entre bornes no tienen un esquer suficient per aguditzar els
odis instintiue de l'un a l'altre,
ni per treure a flor de pell tetes/ martingalee de l'esperit,
ni per prever raptora, el domini i l'agadeea deis uns i dels
alees. Introduin una dona en

jud.l ioci ni .tietittee

una reunió d'homes, i és tem
ei tiressita una pedra en un ase,

tot s'enterboleix de moment i
tot trontolla, per edueats que
siguem i per misa que llegim
la "Critica de la liad pura",
l'instint animat s'impuse de
moment.
I despees ve la llalla de debe, la Huna fina i enemistarada; aleshores rivalitate i
/tes antipaties es manir .sten;

i que pasea? ponte pasea, senenea/lene que puje una /Otra
dunta. Una miea mds Prive, una d'una manera correctieeima„
I i,inse arribar mai als cope- de
ratee mis picant que Irt
Ipuny, es guanya la posició doMere.
Aqueela eegona dama et'aeseu minant, l'éxit d'un neon, testa
duvant ineu; no la eonee ni l'he una serie de cortes que suavitven 5 eemolen els nevie. que
vista mal, IR un cm!. aire eraEn una
tio i va ve g leila amb pompa, pe- erspeconen lee i der'.
re a la moda de eany passat, ce>nYersa maerulina, barregeue
eta preocupa tot un deenuti sie ni resienten: temerle i de mocer; tope
pell de simi que li penja del inent hi finura un
incompreveió
olatell i Ve a morir gairebé da- ¡sien! tina verla
ceiteetiva. perb no hi ha dubte
vant del meu flag.
e'ennobliran,
Ara ja no eoni a les palme- que lea paraulee
de monores iti a lee torretee de la Do- evitnreu una plujitcine
no us
Inelden; aquest correr de Bol- minaba i bisfalehs
estareu de pronunciar entre els
ineo, estrietament comercial,-un sit si ue heu adentst que al VOStreS companys, i ;a Iniga del
eapdavall dì cartee do Belmes Bou Mot en sortirä beneficiadile, evitaIti ha un pebre que no hi ven, da. I sto eolament
dentella carnet arnh un plalet reis tanth6 els parägrafe cosins
germana dele monosillabs. Per
de llaulle. I va ves tit d'una maUf. iZt lea penera eorrect Melena. amb hasta rti teS coses — qhi
hattrou de
drea dir -- us
i guarda i abrir, tOt
hit rigid i rtemble un maniquí mirar una mica isìt. tusaren
d'una !sus:Seria

a--aquest

carne de Delinees anubla que
lligui amh la presencia d'aquesta noca dama que ha vingut a substituir le primera;
ala de confeesar (Me l'esperit
d'un este mite desliere que ;in
la ee e eist Itee miqueta heme
d'alerte, i que si luid no: mutesIeeres tina podrieu intentur
ventura. Perb no: arribe!» a la
Platea sie Calalunyft. la clama de
la pell de sisni desaparees, i

ist inEreia ne empeny cap a ea

l'onIllumtrabntes i deeprés cap a

l'Ateten; tot costanue, i jo

Une aquests.
Fins ara ens

hern Sentit,i

parlant amb mis propietat. m'he
usentit acompanyat d'una mane.
re discreta per una dama. Eilst,
o elles, perquh es traota do
dues, no han tingut esment de
la Importancia d'aquesta companyia allunyada i passiva,
rb que ha iatisfet l'exiganota
del mamen!:
Arri be a l'A t e ne o, 1 bona nit
pell de eimi, i bona nit campanyia femenina. Entro a la m'otra penya. amb els nirvle un
sic estovats, arta, I* Mirada una
ralas tundra- titli vlalle;.pra de

DE

IROUIETUDS EUROPEES
Les fiblades de l'angúnia, insistente, tornen a martiritaar
la França. Contra aquestes fiblades, la viciarla no hi pot res.
El frene ha fet una nova davaliada, i hom no veu, per ara,
senyals d'una forte reacció d'ales, ni tan solarnent d'una atufada senda. Darrera el perill finaneier, apareixen els perilts
politice i diplomäties . I apareix.
mes enllà, el perfil militar. Pel
costee d'Alemanya vénen uns
estranys serene, unes inquietante veus mig apagades.
La política exterior de M.
Peineare ne ha reeixit. id» éle
innegable. Per error? Per Miss:ir-enoja? Per l'imperi de les
eireumstäneies tener/ ries?
Tant-se-val. L'afer de les cepacadena no ha avancen La Ruhr
he donat un rendiment que no
arriba a mit,M. Alemanya, a decDit del fraeäs de la resistencia
a la Ruhr, eso estä eeporuguidis. El frene queda bale. I a
Franea es fa dens ele malestar
interior.
Fonamentalment, el problema de Franett de el de la seva
S eguretat. E." un problema trägic. Heroicament romprà Frenen., per alguns ftnys. la garantia
del viure segur. Per a quanta
anys? La derrota l'hauria a:atestada. ,La vietbria no Ii ha
tret de damunt la mermes futura.
En pesques coses ene sembla
justa l'opinió de Charles Meteräs abre el problema franconlemarry. Pere quan Meurräs
afirma la voluntat profunda de
revenja per part dele relerimuve,
proclama una veritat eggencial.
Franca viu insegura. Ni en les
causes ennereteN. ni en ele
mete poseibles desquesta inseguretat, pensem cene Maureke.
Teribem, en eanvl, que s'equiveqten aquelle freneeenst, I
aquene anglesoe, i teta tinten!
que preeenten lea traneftetione,
les rebaixes 1 ele acorde nardale cnm un mitjh per armaseguir que Alemanya es resigni al seu papen de veineurIn.
No chi resiena. ein ß 'hi resi g narä . Eón prnhablement exageradee referenci e s de menee
räs 1 de Drenen cobre la r e conetituci6 nema mentar
gerrnänica. No ea tan red] ni
tan prexima roen elle disten la
maree etzreseive dele soldan; de
Ven em p elle. Tempee ea nnt
creare ente lela noves tranea a done interne/non:Os a les mutis
s'eneamina Frasea facin creixer el erill. Reata, ailb ei. el
frt de l'int i m

propbsit alemany

reennquesta.
Ele tenles da l'"Aetion Frian.
en!ee" nn veuen enea geventia
ren n Frenen me el manteniment i l'encamplament. de. tes
oeurneinne terriMeinle. Maueres ven PR 1'aband6 d'una nart
eri la regid renenn el eenval
ralertnent germenie. 'De s dale
primera retroceesoe el Rin, des
dele primera Abandone del ferrocarril renä, dee de lee primeres enbetitueinne do les ganantira terral:mi/sis per mignalurra
internacionals. una sane mes
viva correrà per les yenes de
les nacenne eerme ni e tle s (nb ,
aquest plural menera g iät), i
diran que el moment venid
/m'iba i que l'hora de la desniuranee va a tocar en ele tarn_
parlare del Rin."
La lisió de Metieras e5 aci
massa eubjeetiva. L'evacuare)
d'una zona renana, g i vingues,
d'eeptitner el eetvell per cerpernea fer mee gime denle el pe_
confi
aceeptable
rar la frase
rill militar per a Frenes, perb
que
no
rodeen
evident
Es
iable.
ne el precipitada. Les ram paallargemar eerte temes econò- neu del Rin alemany repieerien
mics r milites. pene os veureu da joia: no tocaren encara a
obligate a provocar ; a seguir guerra.
nitre,: tenme que es aelarican
En canee, Materite ti rae
i as (te:orean la vicie d'una ma- quan anaté que despees de Ira
nera inis nrnalite. Natura:me/1', ampute/re:me territoriale
que tot aixb 5,111 fafflaSi0S,
tarifes pel Mftetat de Versalles
a le noetra penya per ara no en el ces de limpiel germanie,
lsi veurem mes que a .e, D. C,
fe absurd d'reperar que Aleetc., cada dia una mica mes manya es resigne a tenia d'acatenufteinne dlnInmätiques i feot'elle; etnia que vol fin qua
neml q uee. llamea pogut mig
da din anem tute plegato; un punt de frescor, i gua- confiar-se e/1 la re g irme/ele deknyent till purit d'experiència, Imanes si s'hagubs fet la pau
que, ben mirat, per a la vida blanca- , o una cosa per l'est11.
"D'una Alemenvit — din Maleensopida que portem ens seraos — a la qua! hom ha errenvele de ben poca sosa.
I això que pasea a :a tundra
ponya, pasea per tot arrees, el
concepte mahometà que tenim meves que vinguin e fe e penya
de les dame. ds una de les mol- amb fletantes desprie de dinar.
que en detalle dir, st mbs no,
lee desgracies que patim.
Això, naturalment, no es pot que jo veuria amh rrolt de gust
arreglar d'una manera se/v.1111e la peva pelle/meta i que feria
no es com bufar 1 ter ampolles, tole ele possibles per contarperò un die e un altre ala Je les cocee mtl e entretingudes que
«menean perque em penso la puja del fraile
que tols hi northlem guanyant,
et le no tino autoritat, per manar a unes guantea liebre, •
1181.11111101111,6111MIlms.
da

cat ¡largues i primos tires d'a110 que ella jugara isaer la Va-.
va carn, o la cara da la uva
carn, acose afeblir-la 4e •119 i
de ter, es ridicul d'esperar al a
tea cosa que temptació de /114
presa a ma armada."
No vol Maurras les soluciona
internacionals del problema
franco-alemanv, per considerar
que disminueixen l'avantatge
moral i material que té Franca
sobre Alemanya. Anar a fer
tractes i pactes a Ginebra o a
una altra banda Es, legan» ell,
anar a la guerra. Res, dones,
d'abandonar les penyores territorials.
La situace6 de Frenes da
6 mis
certament dificil. Bo 1
pensant en un esdevenider
naire lillnyla quia en el pruaaL
I coto soda enllä hora posa Pi»,
guard, menys valor i mis rimo
tenen les soluciona de torta ama
defensa l'"Action ?n'acatas".
La sentinella francesa a
guerra del Rin, hi podra Mear
sempre? Rl podra &mar si eta
Governs europeus 1 ropint6
mundial Ir( miren de mal ull?
Materee no dóna importancia a
les eignaturee diplomettletes.
Per ei pesebres, no $6n preis
ofitaeos f franquillittadrees.
Peste Pi pensem que la canea
primäria de la ineetruretat de
Franea es la suya inferioritat
numeriea reepecte d'Alemanya.
arribarem a la eane1usi6 qua
la garantia permanent esa en
el concurs d'altres pob)es pede:n.1°e.
Franca medre tenle reei cli
eert s punta ronerets que fa
tenlos diseuteix amb An glaterre. P . rb riss pot prescindir d'a(pipeta sen g. reennerte-ee a
pacense.. eventualitats. Aixb Ics
el eme van eornprendre Cl e
ieriand. Ea pn31Beelll-mencftu
rAxnpresalit
esse Preincerg be
a q Ismiteix. En tot esa. -no no
ha tineut proa en eeennte. LP131
franceens han de tener entre
Venteen amb ele anee s-tes i Verterte nmb ele aleman-rs.
A. Roerla 1 Virgiii

Converses filoUn/ iqu es
Al senyor A. LI., que nos teman so
anunci on, entre altres faltes greta%
bi ha un n'os que vol dir no ua.
Des que, no fa zaite, assenyalereaa
les faltes d'ortografia crue paren d'anuncis d'un diari bareelen : „ rebem tete
els dies curtes on, treses d'anuncis, es
registren teta noma de grafies errbniei.
algunes d'elles, cem el 11 .02 citat, realtnent inconcebibles.
fati? El mal. :niebla,
Perta que
Pa. ara com ara, irremriable. Us
queixeu

del catees de la secció
diran que el personal que

gráfica? Es

tradueix els tclegrames ho ha de lee
en coudiciono que no permeten tenir
gaire cura de la secció gramatical i
léxica. Es queixeu de les faltes d'ortografia de la sació d'arnmeis? Llavers us diran que una gran part dele
anuncio són lliurats ce:apesto' i estereotipats pels mateixos anunciante. I
aíegiran 550 ens queixem; encara
gräcies que no ens els portin
Es vea, dones. que artes seccione
dele nostres diaris usan condemondes
per llarg temas a sortir com surten

actualment, pleitea de faltes, esperant
que la gent que a la ti es decideix

a
a escriure en eatalà, es decideixi
estudiar-le, o almenye a aceptar la
correeció gramatical de limo escrita.
Així esperare, ens havem de resignar
es escritd
a trobar 'anee com n'os en

dels nostres anunciants.

P. ?abra

SITIJACIÓ À EUROPA
La (tambre trasteaba, ~aria
de 21 horas do ami& ha &Me
vas, par »I vol. menina tills
el oonjunt dota preenstea time
tale del aovara. lin almiar la
votao/d M. PO1110414 ha prensan.
alai un d'altura patrlitle, eso
ha asta% mraolonat.
II. oomlVs 4, pirita per eles
torminar a ommettat do mote

ment ellientanya. veatbeatt
lea aoves maicena I ta optes
santas% Matarla ha
II. Hala amere% Ni PreleS11
de Sano shunany tembo*
f •alan hui IN 11,41=
pe a la viola id mida
~UPO
pe% 61~111

Ii

COMER
COTITZACIONS DEL DIA 23 DE FEBRER DE 1924
Mt
Dato ralea
Obra
raer&
. . • 2'45 62'45 61'40 62'48
61'65
43165
Macant..
PlItpinee. . . serros 55050 25050 220'00
93'25
Antilmotbuo . 03'25
30'25
CM:MIL • • 3055

Obra
62'50
6165

•

6165
.
Mamut
30'55
aceres Y.
63'50
Colonial. .
F. C. Metros,. 12600
93•00
Antiämnibus
22075
Plano • •
17'00

61`46
61'70
30'25

1700

62'55
6110

Balo Tases
64'50 62'50
6165 41'70

11'30
116'70
30'20
34'40
34'00
7'88

Franca
Solimos
Deliro«
LIMO.

Linees
Dölari
Mares
Corones,

BOMBA TARDA
nora.

Alt

13ORSA DE LONDRES

05'25 6225 cednies arruines
61'60 61'65 Eitertat
30•15 7015
631;0 Frana
0935
12600
53143
93'00 Nova York
22075
3393
ttl'85 655o EsPanYlt
2189
Sulssa
11532
Botana
9961
Mita
16465
suma
172
Portugal

Ji Itx sella per
1111
Exactament de to aquesta setmana

1 l'anterior. Si en lloc d'escriure de
La Borsa, setmana per setmana" escrivíssim de "La Borsa, quinzena per
quinzena", la crónica del dia 16 podria ésser la mateixa avui.
Minvant el corrent de diner han vingut realitzacions aprofitades pels vertedora que havien estat retreta davant
la petició obstinada.
Algun valor, com l'Asland 6 per roo,
aollicitat amb insistencia sense oferta,
no té cap importancia.
Si fos, per contra, ofert, després

poques operacions no trobaria diaer.
El resum de la setmana encara és
favorable al comptat, en el sentit d'un
bon nucli d'operacions, però ens tornen/ pessimistes quant a la persistencia de negoci nodrit per a les setmasus vinents.
Els valora d'Estat ofereixen alguna
millora, i els Carrils 3 per mo alguna
pèrdua.

Molt més defensades les obligacions

gel mateixos Carrils daitre interés.
Escasses operacions de Mancomunitat.
Reculant els Municipis que havien
anat al davant de la puja. L'emissió
mis fluixa aquesta setmana és la dels
Bons de la Reforma, que de 84 passen a 82 . 85. Tasaba Es l'emissió que
mis havia pujat.
Les industrials, que des d'aquesta
setmana, junt amb Mancomunitat
Municipi formen rotllo apart perque
ni als mis experimentats en l'aldarull
del rotllo els era possible entendre's,
van defensant els canvis aconseguits
pera va escassejant la contrapartida.
Immediatament després d'una general i constant petició, ve sempre en
aquestes obligacions un moviment contradictori de les unes amb les altres
que no fa fàcil de moment una fina apreació de conjunt.
Havem tingut una petita emissió
d'Obligacions per als populars cotxes
David.
Ha estat tan modesta, que no ha
trobat la pulsació de Borsa.
Ten , in en porta-en porta no de
dies. sin6 de MC505-150.000 obligacions de l'Alacant al 5 i 111:g per loo,
Serie H.
Quart l'hora arrib:, creiem que la
Companyia emetrà amb iris seny que
el Nord, no exposant-les a la desorientació de les Valencianes del mateix interès. Emetrà, mis serenament
¡ justicie:a, de cara a Barcelona.
Una volta Inés, després de cinc centes, els carrils a termini s'han illusionat de puja durant la setmana. Fregaren 63 els Nords i 62 els Atacante
No han pugno sostünir el carvi. Tornen a perdre la minora i en el non
desengany abandonen gairebé ei rotllo,
Sant que en la sessió d'aquesta
Mercat Lliure ni cotització obtentn.
S'ha pravat d'entrar en el rotila
terme les acciono ordinàries i prefc-

Argentina
Montevideo

cese
Inter1011 • , .•
Amortitsabbe 1%
Amortittable 8%
Vsterlor 4% .

Berlin

Londres
Baldes.
Espanya
Holanda
It41141 .
11005 TolE
Portugal
Suecia
Soles.
Argentina
Pr*.11
Grecia .
1.0ru..ga
DInaniala
Borne
Elena

'70'35
9000
9505

wat

Bine d'Espakya.
558.00
Sane EaD deCi'bfltt 14800
Bono Esp. Rio Plata 8100
Tabaco.
Sucres P
7000
sucres ord.
8025
oyes
Censas.
31100
Nord .
50 5 .50
Alacant.
4300
Frases
as'as
Lltures.

4353
4 7 50
4230
19000

Elle

SONSA DE PARIS

SONSA DE MADRID

DIvIses estrangenss

RONDA NIT

ROMA RATI

10 • 5
816
MS53
4.1

ir 0

Prisa

R. Suringach Senties
Barcelona, 23 de febrer de 194

LA CARBONERA DE L'EBRE,
S. A.
No havent-se dipooitat les
acciono que preven l'anhele 29
dels Estatuto per celebrar junta general ordinària, convocada per al dia 29 de l'actual, es
convoca novament per al dia 10
de mare vinent, a dos quarts de
cinc de la tarda. al domicili social, carrer del Vidre. 6, principal declarant-se constituida a
les cinc, qualsevol que sigui el
nombre d'accions representados.
Els senyors accionistes que

92'50
99'90
53'00
64•00

.
.
•
.

70 42

arce

2E45

1? 58

17'iš

iris

- 17'52

17 '62

17'14

tF10

.
•

.

.

.

.

Nova York
ottpuntbte
Mere
Raid
lustol. .
Setembra.
°madre
hovesubro
D.:tesauro.

..... SALO • nalmeRATIc
•

•

/ola

KURSAAL

ORQUESTOINA SUNE

FRIMIIE

LA MES CLARA I PRACTICA
De venda als quioscos i estacions, ele.

5:

['frenad telegräffea
.111ARGENTE"1
TeIalons: 445 A. 1 439 A.

PA% ilinis glissilicals
a 0'50 pessetes :es deu pri•
meres

de 5 151 . 1 . 51 s anys. amb COPMxecr. , n;s amplio tse comptabb
lisas I bones rererencle4, desItja casi
EJCT/IITC: LA PCBLICITAT, J. Id , P.

JOVE

/11n31111

Ut3i072,1J-LA

l

Capilar Americano, Ilur caben creiserá abundant i sedás.
Demaneu -lo a les Perfumeries i
Drogueries.
Pren: Ptes. 6'5o
Perfumeria ICART
Barcelona

LIABAST

s

CAPILAR

o

CONFITER

.'e

Vell.Ell usor bona PERFUTPERIA? VOLEE deleetar-rcs el paladar amb nnt
COMESTIBLES? VOLEE comprar I(La mena de DROGUES? VOLEO obtenir
bore resultats en PINTORES?
VISITEU I FEE LES VOSTRES COMillEs A LA CASA
ARIBAU,
te
TELEFON 972 G
SERVEI DE REPARTMIENT A DOMIC:LI
Nota.-Intereset a a tot cuent ele lente present Que acinesia casa obsequia
tote els compradero, els Mes 30 de cada mes, amb prectics

.,
GANG DE CATALUNYA I

5. R. Niartoreli - Vida! Qu'Aras

Piti.SENTS SORPRESA

•

o

BARCELONA
a
ir
a
: fahla äls [21dis, 10:: Teltlans l. 551 i 552 :: lipelal
de Corren 568 E

ra. Latripallá Cassi :

Efecluem fofa meria d'o p eracions tunees

trrball per a IIOPERAR' tele% Ce Fritüte, n tinnt•
ttme. Escrltn, a LA PERLIErrAT n. 30S.

LLOGUERS

t'

UN GF-AN EX1T LIN, IB STc tetir n prt liEtÍ

EsPIEREO
• DOMA -

3

1 reponer, malt narro
p e arttea, deoltJa
Escrtu7r si I A PERLICITAT núm. 300.

APIERKAHO

!.:111•312111511242elle3CIEMIIIIII9Inialle11112•1111111•11111111111111611-

N

23 anys. cata% conetient les lirts 0,1s • orereit per a les tardes. Esersire a LA rrit i ACITAT. mlia. 301.

COMPTABLE

Si els apliquen amb freqühcia el

Tel. 5165 A

12 uso TERmuvi

BL/EIVAT, numerq 211.

Ce.di el c21)ell dis 2118 D8413

MENOS TERMINI

UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA

I

APRENENTES pe2re en'.. p7ntr.7..

. aecretert-administrader s'oferei
ER comptable. Esermre a LA CE.
PE

‘111:111102.

L'ilmea que subslitimix aran

OFERTES DE TREBALL

DENIANDES DE HENIL

DE TOTES LES FORTUNES
ec491112

paraules i a 0'10 par
d'excés

maquinin
VIATJANT d'artlelcs
min rus tu fabelques

e venda a tots eis bons colmados

A

43 la fOmmi acostumada.

H},1

talte , s. se it dnnard hui/ renda. Loe
romlss:(1. Escriure, arnb reterintnes, O.
Carera, flo s mrsl. 7O ••-

Ex-interna deis liospitals 4.2,

per llo rar. propi per a /11LOCAL düstria. /ladee, número 20.
ut,roebsleshabdIrt,a1cloansemsne2se.
LLOGARE
mst7unonl o dotes germanes. Prop C 0 ncepei0. Escriviu a L.A RESUCITA-f. 300.
traspas raonable per a pO lila tendt, punt Centrte.
'frente dirccte. Escriure, C. LL ADV.
tat 910.

PAGARE

Calcino Senda de

PLANMORA gran csdevenider
RaM Calabria. OS, Senda.

HABITACIO Pg7rmaar„dos

anncse,o

preus ennimitre, cacle fanlill°a.t2i.
es , nart. tercera

is . Entermetata de la dona:
Parte . - Censal' de Cent. 322, enPtraeraoi

•

VENDES
CASA

. sporele;
, s epst sza, e:ni:ardite% aas
dliada .
47.

baratlesim,

MitGNETOS•

Construeete de le
:nena de pece.. MOL

Carrer Inav. lelMero 43.

E

San 1 una "allIne re
yEND d'un
Plymouth Roch, t d'un "a
1 una estima, raea castellana. liemls, lo,

CAMBRA CUIRASSADA

4

Interior, Vallcarea.

E
N

Compartiments de lloguer

Morí a Parla el die 19 de gener talm

e

Complimentació d'ordres
de Borsa en valors al comp.%
;.; tat i en monedes estrange-i
113 res. Intervenció de contrae-1
2; tes comercials i prestecs2
sobre mercaderies o val
Ill! lors; subscripcions a era..2
prestits, etc., etc.

LIAR, des de 1'50 ptes. eis
400 grams

E

et s

PASSEIG DE GRACIA, 17:.:

tia. 15. (Graelal•

3 Direcció telegräfica i telefònica: CATALONIABANK :
1
1»
a

• 01•IME0es

AGENT DE CARVI 1 BORSAg

Xocolates de tipus FAMI-

EL LL1T DE METALL

Ele 111ustrfulam eenyors Bieldes de Barcelona t vira han concedo

uJ !Billa
• m ilsizP 211%
5-

cada una

.:1

Vergara, 5

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

Nendoi. del Dentro. 14

de 100 1 200 grams

JOSEP MOL I PUJOL

vinent dimarts, dia 26, a 'les 10 del matf, a l'església
ße la Casa de Caritat.

CANVI : VALORS CUPONS

•

Indicador general d'autämnibus i altres
vehicles de transport públic de passatgers a tot Catalunya

els 400 grams, en tauletes

12

Els sets, pare Joan Verges i Selles, more Mercè, germä Josep, oncle, ties i familia tota, en recordar a
Hure amics tan dolorosa nova, els preguen Passistancia als funerals que per la seva änima so celebraran el

NONELL GERMANS I

TEMPLE DE LA

CINEMATOGRAFIA •
•
•
SALO DE REUNIO DE FAMILlES DISTINGIDE3

Tweaminvozrana555515oIzzazon55111Elezazeeg

caus venezolans, a 4 ptes.

mor

(A. C. S.)

1ei

'371

Avnl, Mumenge, ami" matinal d'once a una. Duran% acuestes hores es des- •
Patearan butaques numerarles per a la sestil especial de les sls de la tarda.
Prtmera sessió, a ilos Quarts Ile quatre; serme, es p ecial, a les 513. 1 ISIS, a
squarts le deu. A totes les zessions les Mies cesas excluslves: Le prInceseta
a del pernil, preciosa tómenla eVexit colossal, maelstralment Interpretada per la
. g enial artista NormaTalmadee; eme soroilds stet mes gran esdeveniment de al
l'any, OnIM018... Can/ bis bornes, ram interpreta: cicinall'aMent per amistes is
trracionals, presentant un eercarrirOs drama d'amor I de gelosla, essent una ip
veritable meraren' clnematograflea, l la divertida cinta ~d'inca 5 la casa
•
electrice, de molla broma.
nema, 011tuns, illtIM dla de les g rans pe;licules Histbria del cinematògraf; •
Animale.- coas ole bornes; Pampitas' 1 le casa electrice, 1 La princeeeta •
•
del pernil (exclusiva). de cO/o54:t1 Satt.
• Dimarts. 'vendiós prorrama crestrcuPs: La gratitud de Ltampee, pel celebre
¡pe peineta Belga; Maitieu-ves de lee aparienclee, magnifica alta «media
per la gentil artista tal Dagover 1 (aires.

elaborat amb els millors ca-

tittemosura

retat de 26 amo centertat amb als AuiiHs Eapirituats

15211

Tanta 21 (Obrar
Nora (»loan*
15 Ea Tinca amarlo . .
/11i Obertura . .
1* st Segfut tetegrama. .
1;3; Tands . . .
13 an

111

la unior pru.eb 4

Doctor en Medlana-Intern dele Hospitals de Berlin

use

XOCOLATA CARACAS,

&Tela mejor Muno.

En Jame ices 1 Bad

mere

Inliet 1 0011.

LIVERPOOL

GIN CATAN DE

a tretze. - Barcelona, 1 9 do
febrer de 1924. - J. Barbey,
vocal-secretari.

-

Dele

GAFES

Cornt

10015 Untel E. de Catalunya. .
10300 Gallega Eieetrtellat 6%.
119'00 Ajuntament Sevilla 0%.
96 25 Hotel Rita 7%. . . ,
10305
95'00

F. Cremallera 6%. .
TractIon 7% 0921.
Traetion preterents
G. Isietrop. 6%. .
0. 7'. oareetona 6%.
C. E. ColonitzactO 6%

desitgin assistir-hi hauran de
dipositar Ilurs accions a la cal_
xa d'aquesta Societat els dies
1, 3 i 4 de mare vinent, d'onze

e.

.

.

segon tete/rama .

Xocolates purs, noma amb
cacau, sucre i canyella o
vainilla, a 2'20, 2'50, 3 i 4
pessetes els 400 grams

Anuncis Oficials

dieffnaBIRMECIROFAMICalOnel

.

Tanea estertor .
Obertura . . .
Tinca

EN LA COTITZACIO
»LOBS NO
OFICIAL DE BARCELONA

Xocolates AnatIler
Noves Creaciolls

des a les tanques, pera ja fa alguncs
sessions que en són absents i crelcut
que tornaran exclusivament al comptat.
Es una terra seca el terme i na s'hi
pot plantar res que arr.2:1, per ara.

NESTLE A. E. P. A., Cranvir.
1.w:elan:t. 41. -

Sanea .

Tanda 2 0 feble?'
557
ts

Maro

ONO.

IFINIIIIIISBIBBRIIIIRR 5 IMINI11511111111111151114111•111111113

rento de la Catalana del Gas Electricitat. Durant uns dies foren a i egi-

tatjosament la llet fresca en
domèstic i en l'alimenfacid
dels infants. Fascicles de franc
a (mi en demani a la SOCIETAT

4.4

ROYA YORK

(48'

INSCRITS
Cornt.

11375
12675

Nora York
Dispoluble
Mar*
Mate

Cotitzacions del dia 23 de febrer de 1924

Tanda entortar .
Obertura . . .
Segon telegraula.
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J u1101
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eFABRICA
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C OIERIA I ARGENTERIA

COMPRES

(A. C. S.)

AGENCIA núm. 1: Correr Creo Merla, 8 - Telifon II. 687
AGENCIA núm. 2: „ sant Andreu, 146 •„ S. Al. 671
id AGENCIA núm. 3: „ Salmeren, 111 • „
6.184
Sucursal» a Girona 1 Lleyda

EN

vene a bon preu. Carrer Cab
PIANO rer e ttet. se , entresol.

Ra mort Naveta rebat ele Santa Sagraments
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CASA FUNDAD/4 - to,

a Teresa Campas Casiells d'Avení

•
t•

•
• n•• nn••• n ••nn•• nnn•nnn•nn••fflemreemob

Els que la ploren: Afligit esp6s Lluís Aymami
Sentís, fillet Jordi, pares Francesc i Teresa, pares
politics Lluis i Teresa, germans Rosa, Mercè i Josefa,
germano política Joan Cles, Ramon Serrat, Antoni
Aymamí i Soledat Grases, en Francesc Deria, oncles,
nebots, cosins i parents tots, preguen als amics i
coneguts que la tinguin present en llurs oracions i
Be serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer
del Guinard6 de Baix, número 36, torre (davant del
camp de Futbol del Martinenc), avui, diumenge, a
les deu del mati, per acompanyar-la a l'església parroquial í d'allí a la seva darrera estada.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

COMPRO

!libres de totes clmsres
Arlbau, núm. 17, len3i

DIVERSES
DR. M. NADAL„mTri):27¡
Tramitada Mi*

HIPOTEQUES. da. Bona de Col'

tractació, S. A. Penetre do la P111. &
entree01. Telefon 0424 A.
lp atleta. La MI _t.

TAPISSOS importan% d'ENM03"
aceselatite en taplo•01 Imitemos. 11.001.
Mete perataL151 de teteros a l'oil. le

ven, cdreerark.. ve. patmeand de

amo 2MIn
t nottlune.-No .
rebota pus. F. MuWaiees, illileh •
lIFIMI
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D'ITALIA

DE FRANÇA

_

LES 1LEPAI4CION8

D'ANGLATERRA

Un geup de fifistes Per 354 t'oh contra 218, la Cambra arro- La Centra dels to- La sols-combi6 bandea ha dIscult e et
va ei conjunt bis projectes II8C313
mas prorioga fln3
esta als de N'ir Bar.c d'Emissié
invaden lestndi
d'un notari requerit UNA SESSIO DE 21 HORES QUE ACABA A LES tzny1928 ei toi.trol DILLUNS SERA DISCUTIT PEL COMITE DAWES
DEL MATI :: LES PROPOSICIONS DEL GOEL PRESSUPOST DEL REICH :: ELS PREPARAiieis migan
pels soc:alistis SET
VERN :: UN DISCURS PATRIOTIC DE M. PO1NTIUS DEL PROCES HITLER-LUDENDORF :: EL
-
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Rema, 23. -Din 11 Mdido"
sellen; noticies que li han arribat de Melfi, que prop de Potenza un grup de feixistes inadf l'estudi d'un notare on ele
eocialistes efectuaven tes formelitats electorals. Ea produ1
una eolilishi, resultant alguns
entiaistes greument ferits per
arma de fee. Els feixistes. despret.; d luxe, s'apoderaren de
nonibroses documente electoral!.
A enneerpienria crtiquest ineident. la Direcció del perfil,
feixista ha decidit d'abetenir-ee
per rom plet de prendeos part a
loe eleccions. - Hayas
EL RET D'ITALIA I EL

PRINCEP HEREU. MALALTS
Roma. 23. - El rei Vetee
Manuel fa una eettnana que no
curt de le g SeVe3 habilaCiOne
enneeqüencia d'un atar de grup.
Per aquesta t'altea ha esta t
ajornat fine e) 18 del Mea entrant el viat g e que havia de fer
a Fiume. amb motiu de lem fea_
lee que s'han de celebrar en
anefla població per eommemorae la eeva anexió a Pella. llevas.
!torna. 23. - Els diaris Oleteen que la indisposició del rei
(n'Alee A9 lleu.
Se rene les ~vi e res netfeirie
rap la "Tribuna", el
rei fe llit per !simple mesure de
pruirliuteia. per?, is'aixecarh de
ben tempre i si no el-lrfC
dilhtne vinent.

El erieren heren. que tembe
p 5th lmeat d e eriepe continua
- llaves.
DESMENTTMENT
Ferie. 21. - Telerrefien
Roma 1 Petit Parisien que
res cerques autoritrate desmenten la notreig d'una

fria boda entre la prineema Mafalda i el referier Nieelau de
númenes . - Navas.
RAID AER1 eteNTT.A.G0
XILE-TACNA
Santiago de Xile. 23. - Cele
aviene militare han efeetuet el
raid Sentiarro-Tatna. rohrint
els 1.705 quilbmetres je dietäntia en rifle

enserie. - Rayas.

LINDER 1 LA SEVA
nr.r S'EMMATZINEN PER HAVER PRES UNA .DOSSI EXCESSIVA DE VERONAL
Viena, 23.-L'utista cinematogrätie
Max Linder i la sera mullen han estira troba:s aquest mati amb senyals
d ernmateinament. per hace r >e a una
csl excessiva de veronal.
La policia ita fet saber a la Premea çue l'emrnatzinament ha estar una
rasa aceidemal.
3fax Linder i la sera muller e restan en un Sanatori de Viena i llur

e , -at ne inle ra

L'ESCANDOL DELS PETROLI.
- LA COelISSIO DEL SENAT
TP,OBA CAP CARREC CONTRA EL MINISTRE. Dle JUSICIA
Parle, 23. - Telegrafien de
Nova Rork iii "Petit Journal"
que la Cornissi6 nomenada per
Fenal per aelarir lee acusarnos
de templirarin en Ínter dels
p•trrili e . ha derlarat que no
(entre el minietre de Juelfr9e.
seriyer Dengherty, cap prova
erhaver especulat en ele peleo-

1:e. - Raras.

IUMMONCICs.mso

CARE :: LA NOVA REGLAMENTACIO INTERIOR
DE LA CAMBRA DE COMERÇ

Pares, 23. - Referint-se al pagamcnt dels impostos dels contribuents,
el ministre de Finances, senyor de
Lastcyrie, maniiestä en la sessid que
celebri ahir a la tarda la Cambra que
el Govern tracia d'amnistiar quells que
per ignorància o negligencia llaguesa aquells mals francesos que conscientment hagin defraudat l'Estat. Diu desaréis que en Factualitat els deures
tributius revesteixen tanta importbncia
com els militars en temps de guerra
Acabi oposani-se al dcsglossament dei

anides 47 al 51, sollicitat pel diputar
Rollin.

Anda Lefévre diu qua
aquests anides poden ésser tramesos
a la Comissió de legislació civil i a
El diputar

Is Comissei de finances. Aquesta proposció is combatuda pel Govvrn,
qual presenta la qüestió de coniianea,
triomfant el Govern en votació, pe,
317 rots contra 2 52.-Havas.

LA ESSIO NOCTURNA
París, 23 - Sessió nocturna a 11
Cambra. - Es rebutja, per 36o cus
contra 177. una melena presentada pel;
socialistes proposant que fos transformar el nom dels tírela al portador per

le s altres rectsInee Cc Irt
Tice re s pirase , les, .1.• caparel-

sen smb l'its del

XAROP PIAN

eempost amb !extracte Ce
lit y. /1.% plantea medicineis
quo tonifiquen oto bronquio
1 pulmone sense permitear
l'estemsr.
FARMACIA EL MALO
Ame Pau, 713

-Hayas.
AletAleAMENT A VANCOUVER
Vancouver (Colbmbia
Mea), 23. - Un grup de bendita ha roba( a Una cobradora,
eilduent-se'le els baca, que contenten 32.000 dòlars.-llavas.

DE RUSSIA
El Govern deis Soviets no
vol entrar a la Societat de

Nacions
Riga, ag. - Seguro el periòdic "Iiivestia'', ei Govern dels Soviets es nega a discutir la yüestió de I ingrés de
Rússia ai si de la Societat de Naciont,
per creure que aquest organisme no es

culi, un organisme en mans de les grane
po.encies. per oprimir a Ilur caprici
les Petites Nace:ele-Hayas,

roneepte de retrae/H(1ns. el miel
preasupost. de contaminar a
l'e a tipulnt pel Tradat de Ver-

LES RELACIONS AUSTRO-RUSSES :-: UNA NOTA OFICIOSA

Alernattya.

ofidosa des:mamut termin5n:m:1u les
inforntamons publIcades per de.ernu!late d ans. seiton es quals el mmistre
plempotencian d Austra a Moscon
luma esta, criclat a aquesta cap.tal.
Nu solarnan no es cera aquesta
crida, sitió que pel comrari, es reprendran aviar les re:acions diplomiriques entre tots dos paises. i l'actual
LegaMó comercial RO trearn a j'asee

AUSTRIACA
Viena, 23.-Sima publicar una nota

saltee, havia d'haver-lo pagel

mudar lea deiraudaciona fiscals Er
ministre de Financea es mostri °pisar
a aquesta esmena per tractar-se d
remei tense elicecia lent constar Van*
ment constant dels impuso" s per als
successors dels titula, impostos qut:

l'any 1919 s'elevaren a 662 milions,
913 l'any 1922 i a 990 i. all y 1 92 3, aiet
com l'augment dels impostos sobre la

renda. que I any rete aseendien 4 290
milians, l'any 1922 a 1.067 i a a.tbs
el 1923. M'el que ihavia nomenat
una Contissi6 especial per estudiar un
projecte que permArà de seguir el non%
de.3 posseidors successius dels ti:da
al portador. Seria desastrós 4 imposar
actualmcnt ele valora mobles que laCI.
liieren l'emprésiit una transiormacto
que allunyaria eis portadurt de t.tols
frtmeesos.
El ministre de Finances es feliciii
que els reenics del Cumire de la bucietat de Naciente hagin compres per
primer cop la necessitat actual de combatre els fraus tisals. i espera que els
diversos treballs actualment en curs las
naran un resultar eficaç.
Despres es discuteix un altre pro jeme proposant que s'estabeixi un bordereau per al pagarnent de copons. El
senyar de Lastcyrie declara que els
bons de la Deleites nacional no liatt
de sofrir cap modificad& i no estudia cap projecte de consoliclacib
quest deute.
La Cri rubra adopta desprt,s
nenibroeee articles que fan referencia als priajectie s fiscal3
del Govern, especialment un
que ineititneux el bordereau por
al pegament de (.11p0111% alllb
una disposicIA. ergios la qual
acueste 'p erderme hauran d es ser conmervals pela Bailes duran/ cinc anys. per tal sine el
De r prigui consultar-los sien).
pre que niel ho cregin convanieni. Acriest anhele. pasma a
voraoid, s'aprova per 329 yute
eotra 3.-Ilavas.

Parfs, 23. - Seser6 nocturna
de la Cambra.
La Cambra, despres d'haver
adoptat gnitiehe Iota ele articles
fine al 108. principalt»ent els
que es refereixen als traficante

en divise:* eetrangseses i a les
eancione en cas ifinfrarciA, escomet ele art idee reeervat s.
M'adopta en 16 que fa reforeiicut a la xara de negoci, fixant
en 32 trance el preu del quilo

de talar ordinari. i en 8 frenes
.1 de labor per a les (rimes.
Adopta lambe un augment a la
tarifa per a targes peisiels il-

1

Londres. 23. - Ea Quema dels Comuna adopta, per 248 vota contra tos,
un projecte encaminat a continuar fina
tany 1928 el control sobre els Bogues.

Parle, 23.- Cambra dele Diputate. - Sessió nocturna.
leeennena presentada pele socialistes en gentil hostil a l'augment de les tarifes ferrovittriee,
ha esta( rebutjada per 350 vote
contra 20e, despees de plantejar el senyor Poincare la qüeslió de confirma.
A contiquacid varen batir
aprovats els darrere articles i
finalment el conjunt, del projecte. - Havas.
EL PROSECTF VOTAT PER LA
CA3113/11
Parle, 23. - L estere que en
aquests moments realitza Frenen en materia fiscal excedeix
de 'et minare cinc renta mitiene, en eencepte d'economices
i reme ingresisos.
La Cimbra, en una sessió
que es prolonge per eepai
Iota la nit, atieba d'aprovar el
conlunt de lote ele proiertee
financien% que presienta el ienvern. prometes que a:seguraren requ i libri de lee ehrregurie
del preesupost de de g pe3es en

sin ob.idat el pagament. Afeada que
en canvi totes lea penes són justes per

hestrades, aixl com Particle 70
relnliu a lea tarifes telegrefi_
ques. fixant en 015 per par/tala el prett dele telegrames privare ordinaria, fine a sien paraulee. Pasean de dese es pagaran vint cèntims per cada
paraula mes. amb un mínimum
de percepció total de 1'50
trance. S'adopta tembe l'article
71 rehittiu al nou retint de Telefons.
Sein tres guatea de ele. La
emitió continua.-Ilavate

Lee prnpneirione riel Creyere
Vari , T1 ASN A r atruvaules Cl Ilur
corriunt i uStt les secilente
Primera.-Keal l teaci6 de mil milions
d'econom ; es en ele Pressuonstos.
Segona.-Adone : 6 le aeveres mestres roltra les eva s i smc fiscals. mesures de les quals s'espera com a resui al un suplement en els ingressos

d'aeres m'l milions de franco, apeoximedamcnt.
I tercera.-Creadó de neus recio'sos fiscars per valor de quatre
nibluic aproximadament, el qual ingris comencara tan aviat com sigui
promu:gada la Ud, ja que procerleix
essencialment de la instituci6 de la doble

&tema sureementera sobre la ro-

talOar dels impostos en ,ignr.
El text ¡oroya? permet T Govern
reintegrar a la iniciativa privada la

bbr‘cacii, i venda de Ilumins, actualment monopoli de l'Estas.
La Cambra es prepai a a votar la deC:SiÓ del Govern relatln a Irmement
de les tules ferroviariea- Haca.

EIS VALoRS DEL TRESOR
París 23. - L'arlicle 109 del

projeces de Ilei fiscal eslateleix
que 1 allit e rli /M'Id per eiltet IC
val n Irs dl Trogor a curt ter-

ruini per a 19 2 quetlac6 incluida de 13.1100 nulurns a ..sot
destinen
es
tul. dels cual,:
40 ntlil al pressupoar general de
drstie « ,• a. i et tris reslanls al
preasttptb e l de despeaos reiplegribip,..--ilavais.
DESPRF.S DF. ?I !VIRES DE
PIS:CITS bE 31.
SESSIO
poINCAIIE

Parle,

23. - Camina ilota
Diputats. - Sussió de la marinada.
Contestant el dic -tire pronurt
ciat pul senyor Diluir en nom
de la (raerle sorialii:In. per Alunar expl • n • acions s,d1re

tud d'aquesla eontra el projettle, el pr e sident del Corlee!' ce-.
nyor Numer & senee revelar el

mas pas te efmptorna sie rail' ge,
malgrat que la SPSNIÓ ha durar
ja vint -i -una hores i que la
eornrania parlarnenthria ha es-

tar laboriosa en extrem. pronuncia un vigorers discurs que

es fregfientment interromnut
per grane erentul i menle. en el
cual demastra que l'enrovacier
del pruierte era neressaria davant la marra de pagament per

pese

QUE DIU HINDENBURG DECLARACIONS DE
STRESENIANN AL REICHSTAG

Vemniive.

Afegf el president del Con
el' qme ele merleven,mentei
pressentin meta ntsente t , „4 s rn_
voreblee, i que cfreulen determ i nare rumore Bob e e el r e eultar evertatjers ner ale a/ints
dele treballs reelitzate pers tecnies. reettlltels deguts a l'ocu-

pa c ió de la Ruhr.
Un tecnic estranger - din el
ernver Poineare - ha declarat
ale?, ala sena eolleguee franceses.
No haurfeM arribat a aquesta

elevada a Ambaixada.-flavaa.

resuenes si no estiguessiu a la
ftuhr.
El senyor Poincare acaba
seo dIseurs dient: Però ens cal
liquidar els nostres comptes
fina que Alernanya reprengui
eis sea- pagainenis 1 fins a liquidar els anlicips considerables teta a cumple del riostra
deute.
Aquestes ehrregure ens im.
posaren l'obligad() de &manee
a da Catira que Tea I i zes
äl i lIPAI A :I C M . Ci, cien he lis l'el,
prestant arnh això un assenyaladissim servil al pata.
I.a se s sid s'a I xeca a les set
1 rinc II niall.- llaves..
EL FINA1. DE LA SESSIO
LA VOTACIO
Paris. 23 .--5, s t 6 nocturna de la
Cambra.-La Carnbra ha adoptat, per
3-4 vots conira tia. ti conjunt de
projectes Ceta,t del ronern. aixecantse la sessió a les set i cine minuta
d'aquesla
Novn nEGLAm.ENTActo INTERIOR DE LA CAMERA DEL
COMERÇ
T'arfe, general. senyor Rimliert. i el director d'Afees
Ist continuar aneesta tarda la seva
entreviida ami) els representants de
len agrunacions comercials, per donar una nora reglamentació interior
a la Borsa del comere.
La reobertura d'aquesta encara no
alt a iSSenyalat.-11awas.

TERRATREMOLS
Tarbes, 23.-Lhirant la tarda d'ahir
es proddren sotragades sistniques a

Ta bei. Bagneres. Argelés i Cauterets.
I.es ciare sotranuejaren fortament,
caicnt a:gunes xemandes. No es va
haver de deplorar cap accident per%Orla 1.-1 la ras
CAMISK. R1A

F, 1EHILS
2,

%un

Portal de l ' Asma, I

GANGA
instiles t. tetes clases! 1
adhac a ClaSit dm 30 its.

I o'e a 15

ptes.

G RANS REBAIIES

I

Parte 23.-Els Oree de terrecersets han declarar davant el Cornee preside pel general Dawes.
La iots-Comissió banana treballa
des del dilluns i els tecnies continuaran a la seva disposició durant alPirre dio.
Encara que oficialment es Regula
a donar indicacions sobre el e:menees de les memórim formulades pele
perito fe.roviaria. s'amegura que els
sentiments exposats des del primer dia
pel senyor Leverde i sir Williams Acworth han estar homogenis.
Les gens Membries figuraran probablement anexes a la Memòria general del Comise Dawes.
La sots-Comissió bancaria ha tingut
aquesta tarda una reunió, en la qual
lea estat &acune d'una manera general l'Estatut d'una Basca d'emissió.
E1 Comise Delires es retmire diRuna en seasió pleniria per examinar
la aiivaci6 del Pressupost del Reich.
-navas.
EL SENYOR SCHACHT ARRIBA
A BERLIN
Berlín, 23.-Ha arribar a aquesta
carita] el governador del Bine de
l'Imperi, senyor Schacht--Havas.
NOUS CONVENIS AMB PART1CULARS A LA RUIIR
Coblenea, 23.-L'Alta Combeele interaliada araba de signar
mute acorde amlideiermos grups
d'industrial* dele paises !iteran* i principalment amb la
indtietria del ciment, rajoles i
teules.
De conformitat amb suture:te
acords tota aquests grupa cooperaran a les reparacions en
naturalesa.-Eavas.
El. DF-BAT SOBRE LA OUESTIO DEL PALATINAT AL
STRF.SEMANN
eEICIISTAG
ES DEFENSA AMB UN LLIBRE
BLANC
Berlin. 23.-El Reichstag eela
g ebre sesei6 ahir, continuant
discuesió i les Intel pellacions
reepecte de la qüestió del Palatinat.
El ministre de l'Exterior, senyor Stressemann, es defensà
contra lateueació d'haver Ungid
poca artivitat. Anuncia que prbximarnent es publicar& un Lii.
bre blanc donant compte de lee
gestione tetes per Alemanya
relatives a (la qüesti6 del Pala'
lind. Afegeix que França es
negà el die 20 a rebre una nota
que Ir tremens el Govern del
Reieh.-Revas.
L'AcTrru p Dr. M. POINCARE
DAVANT LA NOTA ALEMANYA
21.-Als (esnifes ofiende declaren si sear cert el que
va dir el ministre d'Afers estrangere alemany en manifestar que el Govern franela va
tornar cense cap contestar-id a
l'ambaixarlor d'Alernanya a Parte la (farrera nota referent a
l'assumpte del Palatinae que
mitren va lliurar al ministre
d'Altera estrangers frece* senyor Poincare.
S'ategrix ei que ergueix: Sobre el fet de refetineia
guardat a Paris un seerel abssolut per eviter que se Ii pogues donar algun careter
hieles per al Govern alemany.
Ara bi, si va quedar aquesta
nota senas contestació. va ésser
tan sois regir') no podia
▪ Esla vetada ele la ehavia
donat reeposta a altres que traelaven del mateix assunipte.
Altrament, amb rontestar-la
eolament a'hati-ia *conseguir
allargar una inetd controversia. pelb just ea ter constar que
la dila nota va esser tornada
al tiovern alemany amb tota la
&goda corteeia.
En procedir així el senyor Poinea3e, l'únic que va volee indicar és
que, per kayac doma totes les explicacicato ene callen, no tenia res mes
que afegir. -Havae.
VUIT FUNCIONARIS PALATINS EXPULSATS SON AUTORITZATS PER REPRENDRE
LLURS FUNCIONS
Betel*, 25.---Segens els diaria, les
autoritate d'etupació han autoritzat
a vea faacieraaria palatino, expulsan'

pele separatiates, per tal que reprenguin lurs funciona-Hayas.
LA DIETA DE TURINGIA
CONSTITUEIX EL NOU
GOVERN
Weimar, 23.-14 Dieta de Turingia ha constituir Govern, essent elegir president del Celasen el diputar
Hoter.-Havas.
LA VISTA DEL PROCES HITLER-LUDENDORF 1 CO3IPL1CES :: PRECAUCIONS MANIFESTACIONS 13EL MAR1S, GAL RINDENBURG
Munich, 23. - Sea mollee
(es mesures de precaució pieCes mentre duri el procés Hitler-LuderidurIf i cómplices.
La policía vhilari els voltanta del local on s'ha d'eetablir el tribunal i prohibir Lote mena d'agrupacions.
lefa fotògrafs que no estiguin auturilzata d'una manera
especial, seran rebutjats.
Les reunions politiquee se
ran aixi matera probibides durant aquella dies.
El nombre de testimonie que
han de comparèixer a (lec:Iterar
en l'esmentat voces pasea de
160. Entre elle figura el cardenal Faulhaber 1 l'ex-krumprina
Rupretch.
El mariscal Hindenburg ha
manifestat el seu temor que
potser no podre preeentar-se
com a testinioni, per0 que te
l'esperança que el proetla :segun contra Ludendorff serà
resolt favorablement per aquest
perque la cauert que el motiva
va esser el patriotisme mes ardent 1 mes desinlereseal.-11avas.
rL GOVE.RN EN CAS NF.CESSARI DISSOLDRA EL REICHS, TAG
Berlín, 25. - Un representen( del Govern ha esta( interroga( pelle periodistes i ha declaras que el Govern desilja
evitar teta d i ficulta( anib el
heieh, perb que en ras necessari dissoldra l'Assemblea.
El presiden( Ebert sembla
mostrar-se peoplci a Pacceptació de tal mesura.-Ilavas.
El. CONFLICTE DE L'AROCE131SBAT DE BUENOS AIRES
Buenos Aires, 23,- Els destile di!~ que a conseqüència
del tnnflicte sorgit a propbsu
de l'Arquebishat de Buenos Aires. el Oovern ha notifica( al
nunri apostòlic que desitjave
que fos ' cridat a Roma el secretar; de Irr Nunciatura, monsenyor Silvani. - llevas.

DE PORTUGAL
Les Juntes parroquials organitzen una manifestació
contra la carestia
Lisboa. 23. - Les Juntes parroqalals estan organittant una maridestarjó popular, que es dirigiri al Parlament, ande I%-bjecte de ¿emanar
l'adopció de restaures encami:a des a
eontenir la depreciació de la moneda, i per tant, a disminuir rentadment de la sida -Navia.

LES AUTORITATS PRENE.N
MESURES PER EVITAR POSSEELES DESORDRES
Lisboa, 23.-Les autoritats i la policia han adoptat rigoroses mesures
en emes-inri que pugui alterar-se l'ordre amb motiu de l'anunciada manilestaci6 de les juntes parroqu.als demanant al Parlament mesures en m'inicie de feneariment de la vida.Raras.
ES FAN GESTIONS PER EVITAR LA DIM issio DEL MINISTRE DE LA GUERRA
Lisbao, 23.-Es fan gestiona per
evitar que el ministre de la Guerra
presenti la dimissió del sets càrrec,
car sembla que, de fer-ho, també di-

mitirien altres companys seus del
Gabinet-Havat.

El Cintra eic
lista c o it prev
està en ordre
Loinba ite lit
llamea
Luegser, 23. - Din l'Agible 1
ter que el Govern mese ba
obrir la tumba de Tut-Aalsper tal de constatar que tot ata
ordre Acte seguit la comba fose
cada.
S'espera que els treballa es nqs
dran a la tardor vinent.-Haves.;

EL SINGULAR TESTAMERT
LORD FAROUHAR 1 ELS
BALS DEL PARTIT CONK
VADO%
Londres, el - El ../quie
Expien' anuncia amb 11101 g
g amonal un precie helMittl
dossier:al, serene el diari,
dure impreestd immensa er
pala i a toser una de lee
laciona politiquea i aociale
grane d'aqueate lampe.
L ene paesat mole a Lene'
leed Farquhar, amin i conste
legal i financien del rel Edue
Era també amie hateen de ga:
be lote els membres de la fas
tia reial anglesa 1 una de:
personalitats mes aseeneala
de l'alta societat londinet
Pertanyia al parte conserva.
que Fineses nomen( tronrt
g en El testement de lord 1I/ mitrar. quen ton ribete. ere&
envIseime seneiteid i done
comentarle diversos 1 a gel
que. eepres. Lord Farquhar
:ave tota la eleva Important
luna a membres de la fans
relee tu peleeis'. de Emanan
rehle una delta de eent
terliree i altre, tantea en re
el fill primogänit, comte de 1
f re. mim e s i presentó
()off
valer (oren deixedee a gahr
lotes lee rever/militara ende
ßenvelerle e de Enea eneisitatj
Innd eee Brees din ara que
e
arreó legal ha esta? intentj
per un lalNarxwel ffithf 1
pitee«. centre elc eyerutere
lereensee' • de leed Feennhei
Ei "Minutav leenreess" evn
alte Ma ywel ll'ehe fe el oree
dc Johneion !ficha. ex-mInfai
d'H igiene en el Gahi n at de
obra. &Ira me
rioseree de eliente diverene
enemenets. e romnte !mesh#
partit enneervieder, del q
lord Earm t her era treenrer.
el djpetet
11 ,, I1e9 » M mielitel
etieueercl:
e r its" ‘1,,,Irtzp
ant.,717et.izt.fie
ii.ett,ri r.rt yt.,:tr1
¡Ingenie eoneervedore.
montee! en el ernal releer*
roai t ri Ilevri g ene gl ems. !m ete
polarr i re al si del Inserir el
enevsterie an ern dele erth
h ile es ert meso% del rae!, •
oliste d a le hom orla trufriteen t
zitru de dos roiluanst d'oretm
(”1

.

I

P S

mr/erv , Pe
diem.
- f

perfil roneervisdne.
ro
gener de I 0 23. leed Fernill
enreiirre tire per? tlarge ele
nere e lleselesineeils
sme
u
ha arar a parar el remanent
'tatrorle• P.n,21•P*
r») rh' hY . se. e marea de de,
prerises. mr • cal p er eneesi

re ;gis. «h. enliszt.„re:Ret latentlifit„anprifgeh
cseerslinee 1 ssict ancentar i e el e ls

sr;rbi4.e.i.
sir e'71.ile"el'emv". airei!em" er'rer 4:1 .on?P
nMvee fne,nentrent el nons d
tien es ev ' d ^n 4. ee ^n mantente/
en el mfixim eeeret.

NA' SO 1),r RRA
a Santa Marta de Cerrello
Situació eseleudida per a
estiudg, voltat de Doseles
tornees paisatge. produen
beis vi, oh superior. rica
met, fruites i hortalieses
aigua excellent. Es yen e
e arrenda. Rad: Rambla de
lee Flore, 16, baleo*, de
set a vente
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La' ruauerrair

non Mancomunitat
qual hem da enema?
a dels oatalans que encara ne
vial a/
ens
va pregar de ler
Pala%
Una
vitrina
ea
conetar que la U. Id- N. no ta
As
thenumentit nitro secretari que ell; que n'betu » a rrea iectors „ ro m a _ des dele fundatid d'aquest
organisme, i que penne tate, 'ni mes ni menee mimbre
en Oseetene fine que l'enterrin
'ice tenles, acabava el te.rM. N.. de ciar; al Bem ires ! que e/ suene Sala (a la
lt
Gelletd
Dal ' ee
-D#11
aseenyalat als furrione
anys de vida).
melle
deni
je l Pelan de /a Generaldat
Nesaltr e e, ames de la venciè feesin aparèixer la han- tee tie nen molt de gust d'aseaManeemuniregalad"( a la
benter ele nostres leüters que
ele entalans d'Amer/ca.
el eertyme Ballbe es secretari da'
lee tretze la bandera no la U. M. X. cosa que probableaparegut; i a la Secreta- ment ignereven, cona noealtree
▪ senyor Sala es varen ex- reateixee. El senyor Ballbe curt
de dorar-nos tres detalle a la Ilum i el sien yer Balar ä
eßt afee.
e'enf e nea altea cegada en la
hart, el

ti

c
IALTRE DECRET REFEA LA BANDERA
eENT
r

}In el »ayer Sala ice-A
revista de( some:ert de
anca, va fer Murar 3 la
±a la següent nota iefi.
tbieedo 'expirado el plazo
-- dide para ser recuperada
ndera catalana, donativo

Le

catalanes residentes en

- ca, ein que eeta haya
eido. el excelentielmo seresidente de la Mareemu. con fecha d e hoy, ha
le el siguiente deerete:

fenece misteriosa.
Quan verbi el vireiral del
tvenyer Sala, el menyor 13ellerä
neeearä a la histeria corn una
meres d'Eminencia Griea.
EL DISCURS DEL SENTOR
SALA
Continua remetent-se sien]
exemplaes diseure del ee •
nver Sala. (El elle ve pronunciar a l'Asm e rnblea de cometenele de la Maneemunitat gevernativa).
Ele erdenaneee del Palau este ,' melt etrafegate preperent
ele efeeee exemplere que e' han
da repartir per Empanya. Els
van firant dintre sobre! Manes,
a cada un dele quals hi va un
seg e ll de des. eentirne.
Ele neetree lectere es faran eärree que el ter ceneixer
l'obra de la Maneomunitat be
s
v al la petita deerree que armela prereeende suposa.
EL SENYOR SALA I EL SOME-

:reto. — Barcelona. a las
1 nueve horas del día vein" de febrero de mil nevebes veinticuatro. — Visto
q eueeto por mi Decreto tedie a y er, motivado por la
arición de la band e ra que
Ion a la Mancomunidad de
TEST
'ella los catalanes residenEl eenvor Sala va anar ahir
le América.
a Vilafranca del Pende!, on el
mildo que ha tranecurrieaeitä general va revieter ele
l e exceso el plazo ronce' caporal! de; Sometent d'aquell
an virtud de dicho necee- dietricten que fuese recuperada
dida bandera, sin que es y a aparee/do, a pesar de
la notificación debida a
f
inevonarios a quienee iba
»nade el referido Deereexcepción de los que se ELS MARINS DE GUERRA HOLANDESOS A L'ALCALDIA
• enfermos o per asuntos
'mece" se encuentran auAhir metí complimentaren
de la capital.
/l'alcalde ele comandants dele
inflase al ilustrfeime eeere vaixelle de guerra helandeeee,
de S. M. un ejemplar del anenrats en aquest pone 31r. J.
día de eeer 11. G. Ererner i F. H. A. van
dlevantarla el deseperielen
netive de la
Henget. acompanyats del cheecha baneera una eertifi- erl dele Paises Batees, 3fe. Ary
• en que consten lee de- Kriens.
enteeedentes. así como el PENYORA AL METROPOLITA
i to' de cela Presidenria,
En virtut que cense el darsen fecha de ayer, seeelanpermís de l'Ajuntat etare que ha terminado a reeponent
del Metrofeee del día de hoy para ment la Cernpanylacomençà les
transversal
't'ese recuperada la repe- polit
de reconeixepandera, rogäriele que obres dele pone de
l'hotel Cejndose dar el earäcter de ment a la verera en mig de la
i
g eia, a los efectos de la len i Cace Pieh
Catalunya, l'AlcalEniuiciamiente criminal, Rambla de
ha impoeat la rorrespe' hechos a que se refieren dia limulta
i ha ordenet que es
pdicadoe antecedentes y nent
eis obstaelee 1 la SUSDecreto se sirva pasarlos tregulnde
les obres fine a tant
' ugado de Instrucción en- pensió
no hagi ceta:endiente para lo. que en que l'Ajuntarreent
tia haya lugar en cuente cede l'auteritzatiee
depuración de rcenensabi- REPRESENTANT L'ALCALDE
L'Alealdia ha delegat la sete. — El Presidente. AlSala."
va renr e Sen i d eid en el tinent
•
d'alcalde senyor García per a
: rectcació que fem la feste religiosa que celebrar
avui la parrequial esglesia de
molt de gust
Un Sant .Antoni Abat i Nostra Done dele Angele emb motiu del
rsonatge de pellicula
trasllat d'aqueete parròquia a
'peä del dia que la U. M. N.
la Casa de Mieeriebrdia.
3 eeva entrada triomfal al
CRIDA PER CARNESTOLTES
/ de la Generalitat. ha
'orca l'ateneió dele hebiL'Alealdia ha fet la crida de
de la casa i del periodie- reneneturf nmb motiu d'emeer
ue h; fan informació, un prop els die! de Carnestaltes.
'latee misteriee, que usa Recorda el que, a l'efeete, dje_
, blenquinose i gafes ne- posan les Ordenances Munide; qual sembla tenir un t ale: que no es pot fer maneeea] afecte al Palau. puix mente a la moral, a la religió. e
)1ii pasea la vida. Es car la derenda i bons eeetums; que
t'S lelnie: el eeneer Mares rnt anee disfressat i amb
ntosa Ii fa soeint derepa- careta, pelee cense portar arp e re el popular industrial mes, ni ridieulit.zar insteurione
lonetí el coneja to;hern, i a o autoritats; que no ea pot vesd'etReer conegut ja no cri- tir toril ele de l'altre sexe: que
lenció.
1a Rua es farà al Pare de Montl e St senyor de le' gafes
juieh. i als altre canee no
-a es un individu elufvec.
s'hi peden vendre paperets i
ron que el rephetere e'han serpentin e s, ni plomers-espelsseat per !vahee qui is i la sadore, ni molestar les disfresit esneeialfseima que te as_ ses, etc.. ete.
da. la qual el rete tantee
UNA ALTRA CRIDA
al Palau. La gent neva de
L'Alenldia fa una mide assaea — ele seereteris parti- bentant
ele minyons els tenle
a dele rresidente — afiren ce farà la deelerecid de solo meneixe'l.
eeu pesat a g ries. la Seva dat:
Semi/y I: Pelan la la Indúsfel3neetAble. feien que
(Pare; ; eerció efagati s'ah-Avíe a preguntar- 1 i tria de l'Expeeirie d'Indúe.
rnateix qui ere. L'ene" que 7eMeElertriquee (carrer de Mèm pode/ enmprovar es que tejes
Secció 111: Ex-Casa Con— rom he direm? — aie
Sarria; Serle!' IV:
aistorial
ea del senyor Sale. All ä Tinençade
d'Alcaldle del carrer
lava l'esmere inde s trial de
311; Srs eeiö V: Tinend'Arad,
Allä acudia
d'Aleeldia del cartee de Sadia fet el misteri que ea
13; Secció VI: Granvia
elealleva eernhle e31791!- durnf.
de les Corte Catalanes, 588;
Igli Ii donà un nona i fine
VD: Tinença d'Alcaldia
Ii eirfbuf en Arree O. un ee.reitS
carrer Creu Coberta, 104;
e imnortant! Des d'arrulle del
Secció VIII: Ex-Casa Ceneietoa/ ma yor Pallare. nee ete rial
Gräria; Seeeie IX: Exayer Ballarh tse allä. bat- CasadeConsistorial
de Sant Anel ve nreadre pel Serreta- dreu; Secció X: Ex-Casa
Conla U. M. N. Ja nisard g. fe- sietorial de Sant Martí.
aya de veure'l ~me al
Es revisaran les ezempeiens
1. on P e r al t ea banda mal dele anys anteriors 1921 42-23;
i co viet ter ree, ei no els declarats soldats secan ami.
tar-e'hi.
i reeeneguts, per la qual
re le claree ha dura! eme date
sels demana que ea pre-e venere.
. i damunt el se- cosa
sentin en les mis bonee conde lee, gafes ne gree torna diciona
de netadat possible.
Alti/ l'IMITA* de PlenoPROVEIMENT DE LA

Del Municipi
—

CARN
A tenor del preeeptuat en tes

EL

,rn mime Dellbe de (la- !lee.

Unantailes 24 da- trate

e

›ErivEr mETKorioLoGrc IÆ CATALUN Írk
O t ee 3 febrer de #9F.4
s. ESTAT DEL TEMPS A CATALIINYA, A
SiTUACIO AT14011MICA GENERAL A
LES y DEL MATL (Observado» d'Europa. Nord
LES 8 DEL MATL (Obaereacions de la 'Cae
d'Afrlea i nema*, rebeldes per telegrafie senas •e
lieteorobegice catana, eones:dudes per tendal):

Me):

A Itälia es traba aetuaiment el centre d'una torta depende barométrica que produeix mal temps,

amb pluges i nevades a l'Europa central, migdia
de Frenes i regions alpina i pirenenea. — A Espanya el temps ha millorat notablement, degut al
regles de prenelons altes que s'estableix.

A gran part del Pireneu el cel fa nuvoló s , arnb

nevada a la Cerdanya. a— A la resta de Catalunya
e- cel es sere, dominant venta molt forte a l'Empordà. coima de Tremp i tot Tarragona. — La tempe
a les 8 horca ha estat de 9 grana sota cero-ratu
a Puigcerdä, i la mínima graus sota reto al
llar F.stangentn.

Notes d'Espor
FISTIOL.
L'AFER EUROPA. — L'AVENÇ

NO SE SEPARA
Pedem desmentir rotundament que l'Aven ç de l'Esport
hagi abrigat el propeelt de solidaritzar-se amh el C. D. Europa, cera esbombà divendres un
pf-Medie reeporliu i rerelliren
altres diere).
L'Avene, des d'ahane d'ocer.
ref. els fets que motivaren les
sancione imposades per la Federació a l'Eurnpa, tenia concertat un match amistes amb
aquest terc i e a benefici del jugador Dan. Ahir la Directiva de
l'Avene en sollicitar permte
la Federació per jugar el partit
eementet. Mili per teta raspaste repta del telegrama trembe
pel "Teto Direntiu, que com recordaran els noeres lertors su s tenta el meter: que. de fet,
ropa ja no pertany a la Fedeó
raci

En coneeqüenrin l'Avene. que
no 10 per que separar - se ni
lampee cap qu e ixa de la Federare& desistí de celebrar lesmental partit hnvent estat coneertat per e flema. a benefiei
del maleix jugador, un eneon tre que findra ilne al camp
l'Avenç. entre el mea primer

ARRiGONA

lerete re 2, 3 e ttee te Me/ • 8 Les

54....r
VENTS St.k. n.ttIORS, A
Altitud, mema:

hitatCaLONa.

•..L=e
250, 500.

Dirrieció:
Velocitat m. per aegon:

<, te, meult

()guíe i una selecció de jugadore de diferente clubs de primera eal egoria.

1000, 2000, 3000, 4000.

NNE. NNE. NNE. NNW. NW. NW.
:o,
:8,
23.
e,
u,
6,

• ••

La S elefrifi que jugarà aquesta larda contra al primer equip
da l'Avanç. a benefiri dol jugador Bau. es t arà integral per:

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observació: 7, 13 i re homo
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 758, eete. 7593. — Termòmetre sec: 6, re't j'e —

Ternt6metre hutnit: a. 4'7. 31. — Huntitat (centéseimes de saturació): 565, 29, 31. — Direcció del vent:
NNW., NW., NNW. — Velocitat del vent en metro per segon: 3, ro, ro. — Estat del cel: quasi se- Classe de niivola: cúmuls -nimbus, fracto-cinnuls; fracto - cúmuls; eúmuls.
Temperaturen extremes a l'ombra
efärirna: 112. — Minima: 55. — Mínima arman de terra: 3'2. — OseiHació termométrica: 57. —
Teenpeaatura mitja: te — Preeipitacid aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hoies del
dia de la data: o'o milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 111 quilòmetres. — Observacions particulars: vent fort des de migdia. Vieibilitat extraordinària.

bases aprovades per l'Ajuntament per al proveïment de
caro de bestial" boví, ah i r ea
correspondre la matutea de vedette.

El nombre de rap de bestiar

d'aquesta elasee eacrificats fou
de 437 i sis

bous.

L'Aseociacio de carnissers
eetä ebligada, segons el previst en muelles bases. a sacrificar 1.300 vedelles cada Setmana, correspenent sacrificar
cada dia. d'aquesta mena de
bestiar, 433.
LA DESTRUCCIO DE LA

RAMBLA
Comissió de Govern ha
acordat proposar a l'Ajuntarnent: que per tal que repintó
de la ciutat sobre la urbanit-

La

zació definitiva de les Bateles.
es pugui manifestar de la manera me s ämpla pessible. es
publique mitjaneant bans i

anuncie als dieres, una invitació a teta els organismes, enMate, cimbres i societat e do
tetes menee, a quh recaptin de
Hure individue o associats, que
en junta general

o

de la ma-

que treguin mee adequada
emetin Ilur paree, mitjançant

nera

'La Musica
AMICS DE LA MUSICA
Demà, dillune i dimecres. d i a
tindrä lloc al Palau de la
Musica Catalana, en el concerts deeh i enze d'aquesta enWat, la presentad() a Barcelona de! notable Qualuor ProArte. de Bruesellem, lee magnifiques interpreta cion s del qual
eón esperades amb viu interès,
aiei com els programes d'aqueetee dures sessions. en les
quals es donaran a renéixer el
"Quartet" en "mi". de BelaBarteck, un deis mueles moderne mea intereeeants, 1 el
"Concertino", Straneneky, que es de les obres m é s.. rerente del t'amó,' autor de "Pet reuchka".
Ele programes d'aquestes
duce edesions secan els següents:
I. "QuarPrimer concert.
tet" en "mi bemoll", Mozart.
III "Quartet" en " mi " , Be-,
la-Bartock.
III. "Quartet" en "re": Ravel.
Segen

cene/e-t.-1-11.

"Quar-

tet " , Brahms.

votare& sobre el pirre renaced,
II. "Neveletee". Glasee:neme
de la eenvermie de les Rambles
"Concertino", St rae-in eky.
una
ce"boulevard",
i
que
III-II. "Quartet", Beethoven.
en
gada obtinguda la vetad& se ASSOCIACIO FILHAR3IONICA
serveixin donar enmpte a l'ADE MANDOLINISTES
juntament del seu resultat ernb
Per a aquest mati, a les enexpressie del nombre de veta
eetä anunque heg i n reevitat a favor 1 en te, a la Sala Mozart, d'aquesta
centra del dit sistema d'urbe- riel el XVII tended
entitat musical. El componen
nitrad&
composicions meeellides
detze
CARRER
D'ARLEGUI
EL
dele metete compositora.
Proposar que en compliment
L'orqueetrina de mandelines
de recent aeord consistorial, es i llaüts eetä composta amb els
doni el nom del general Arle- següents elements: 31andeligui, a la prolongatie del raen nee: Elle! Marti, Josep Mora,
de Magdalenes fins la de Cona- Franeesc Ba y arte, Marcial Zatal que resultar en virtut de remoza, i les senyoretes Adela
les obres de la Reforma, i el de Martí, Berta Gaillard. Pese de
cernid! de Salvatierea a un cor- Brete, Beatrin Xaneo, Estrella
rer sense nom que en virtut rte Broto i Magdalena Saura,
de la prolongade del carrer de Llaüts: Francisca Saura. MagBalmes va des d'aquest al dalena i Beatriu le SalilOS,
de Neptú.
Joan i Jeteep Bosch. Piano: FeArribada de dos creuers
holandesos
Tal erina esteva anunciat.
ahir mate a dos quarts le neu
ancoraren al port, amarrant
popa al moll de Ponent, part
Sud, ele denme holandeses
"Trompm" i "Jeenh Van .Heem)._
kerk". procedente de Palma de
Mallorca.
Immediatament dermeits

l'ahilada dele eemereats retiene pasma a bord, per tal de
cumplimentar l'eficirtlitat, en
nom de l'autoritat de Marina,

l'ajudant d'nqueete Comandància senyor llamen Bullen.

ÇOCIETAT

rel.

L'enenn t re es farà al camp
de l'Avene. romeneant a un
quart de guatee.

"CATALUNYA FRANCISCANA"
Hem rebut el número craquesta
revista, portaveu del Terç Orde
Franciscà de Catalunya i Baleara,
corresponent al corrent mes de febrer. Publica el següent sumari:
'Pägines que cal recordar, pel
P. Antoni M. de Barcelona. "Butlleti Oficial die Terç Ordre". "El Ten
Ordre Francisci i les Congregacions
dels Dolors a Catalunya", pcl 1'. Josep de Besalú. O. M. Cap. "De lea
p ostres Miesions". "De les elissiens
del Caquetä", pel P. Valent í de Barcelona, O. M. Cap. Secció Antoniana. "Vida de Sant Antoni de P Idas", pel F'. Alfons M. de Barcelona, O. M. Cap. "Vida Antoniana".
"Noticiari". Crònica mensual "De
la vida que pasea", per Joan, Bellpuig". "Cranica de Roma", per F. N.
1.1. de B. De casa nostra.

CRONICA DE CULTURA
CONFERENCIA BERTRAND
Dernä. dilluns, a l'Eecola Superior de Bibliotecàries, M. A.

Bertrand, director de l'Institut
Franeale, dissertarà sobre el
tema "Le symbolisrne: A. Samairee Lacte sera públic.
LA UNTO PROFESSIONAL

DE

DEPENDENTS I EMPLEATS
DE CO31ERQ
Dijous paeeat don ä la seva
eenferencia el reverend En llamen Balcells 3Iaeo, dissertant
sobre el poema de Measen Cinto, "Canigó", Despree d ' una es rdendida deecripcie tepogräfiea deis flote on es desenrollla
el poema i d'una explicació del
caräcter dels personatges que
intervenen a la Ilegenda, pasea
a glossar ele eants primer, segen i tercer, fent-he amb paraula fan afortunada i amena,
que l'auditori nombrosiselm
resta eneantat de tan bella dieeertació.
En finalitzar

liu de Santas i Ferran.

el sen interessant treball, el renferenclant
fou Ilargament aplaudit i felicitat.

NOVES RELIGIOSES

CONFERENCIA PEL DOCTOR
F. J. JOANAIC

Quaranta heces. — Església dels
Ago nitz a nt s, dels R. R. I'. P. Ca-

mas. llores d'exposiein: de les vuit
del morí a les sis de la tarda.
— Cert de Maria: Avui e3 fa la
visita a Nestra Dena del Remei, a
Sant Jaume o a la Concepció.

— Consunie reparadora: Parrequia de Santa Madrona.
— 'Vetees en sufragi de les animes del Purgatori—Tern de Nostra Dona de la Nfereä.

DEL BISBAT
Abir, a les quatre de la tarda, Iliurä einima a Den el reverend Pare
Mujan Horns i Quer, de la Congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri, d'aquesta ciutat.
Dilluns, dia 25, • les deu del, me ti, tindrä Use re/lid-funeral de "melare insepulto" a la pròpia esglesia de Sant Felip Neri i demuda l'enterrament. A. C. S.
Avui predican ä l'Hondea a la
pert.
Catedral el doctor Joaquim Sendra,
canonge d'aquesta Seu.
DE
— El dia 3 de mere eomenr,ari
le
Santa Missió a la parròquia de
Ha torta cap u Parte el mire particular amie Jaume Bar- Palaneelitar, dirigida pele pares Joan
Alaba i ?mace« Segú.
set,

Barna en nerig
A enneeqüeneie del flan mestrae abir mal/ a les vuit :raboeä una barca de pesca que en
trobiva fora del pert.
Immediatament, una gasolinera de 1~0n/tunea Naval
madi al libe del sucede, ratoIlInt els tripulante i rernoleant
l'embareaeid fina a dins del

Vilarod o ra. Coma, Montesinos,
Sameó. H e lvig. .epariei, Vitae,
Lekatee, Maurici Juanito i Ca-

Organitzada per :la Cemissie
de Cultura de l'Inetitut d'alumnes de l'Etteola del Treball,
drà lloc avui, diumenge, a les
ente del mati, una e-enteren...ea
a cärrec del doctor F. J. Joanxic, el qual partan ä sobre e! tema "Impressions d'un viatge
d'estudis per Alemanya".

!tabla de tablar& f - Tel. 854 . G.

El. CALENDAR1 DEL F. C.
BARCELONA
El F. C. Barcelona com de costum,
es disposa a celebrar al camp dc Les
Corte una serle de partits que seran
venables esdeveniments.
Els dos equipe campions de Catalunya Grups A i 13, F. C Barcelona i
F. C. Terrassa iniciaran aquest programa el dia 9 del mes que ve. ultra
dels parti t s que cona com a tornada de
la visita feta pel Barcelona a la Real
Sociedad de Sant Seba s t i ä se celebraran els dies 2 i 4 del mateix rnes.
Tascara reementat programa la gran
settrana anglesa, per la qual han estat
ja contraen t s en ferm el f z.mós Everton, de la primera divisió de la Lliga
anglesa. i el Glasgow Rangers cant pió d'Escòcia qur lluitaran contra el
nou campin de Catalunya F. C. Barcelona.

DOXA'
ELS AMATEURS
Aquest mati, a dos quarts de dotze,
tindri lloc al Teatre Céunic la matinal

de boas ama t eur a base d'un match en
cinc c o mbats a tres rulls entre un
equip del Catalunya Atletic Cl ub i
un altre del aBreelona Beving.

CICLISME

LES QUATRE HORES A L'AMERICANA AL VELODROM DE LA
U. E. DE SANS
Com ja ha est a t anunciat acuesta
cursa dent ara cmenz a das guaca de
quatre en punt ¿aquesta tarda, figus
ran: in s crits amb earacter definitiu el
equips que a continuaciä detallen:
Tresse r ras (F . 1-He w itson.
a'. r •pich.
i r lsei
Regnc
.

E s par oii

(de Reusl-Margalef.
Alegre-Sant
Ll opis-Gil (de Villar r eal).
Cabrera-Tres s er raa (E.). .
511 115

Gran stock de novelles

197

5

BASKET-BALL

Avui, al camp de l'Europa, es bagará un partit entre aquest carde i d
Laietà.
— Estan melt avançades les obres
del nou camp del Club Laieti, la
inauguració del qual ja indicärem
oportunament.
— liest pogut veure en diferents
cerdee que augmeuten les i n scr i pcions per formar nous equipa.
AVIACIO
PENYA DE L'AIRE

Conferencia de divulgaci6

aeronäutioa
Dijous. dia 2 1, a la vetlla, a l'estatge soc i al de la Penya de l ' Ai r e
es va donar la segona conferencia
del curset de divulgació aeronáutica organitzat per aquesta entitat. El
pilot-aviadnr En Josep Canudas, a
arree del qual arara la conferencia, parla, com anunciärem. sobre les
" Esenles de pilotatge -, donant tan
gran extensa ; 5' tema, oue ens veiem
obl i gats a parlar-ne lleugerament.
Comenci fent hist. O .S ria de l'aprenentatge deis primera aviadors, els
dele

tcmps hernies, que culminaren

llaneant-se amb planejadors o be
rodant poc a poc per terra i aprenent a costa de grans esiorcos i al
preu de moltes vides el que havia
d'ésser l'escola del vol. Obtinguts
els primen resultats pràctics, es me.
torl itza una mica la forma de fer
l ' ensenyament, que es feia amb aparells Wr i ght, Bleriot, Voisin, etc.
L'Enri Carian creä la primera escota, en la qual cl professor i l'alumne volaven juntament i amb una sola comanda; després Bleriot insralli
la seva, en la qual ralumne volava
sol.
Va néixer tot seguit l'ensenyamcnt amb doble comanda i es di v idicen en dos els sistemes d ' ensenyament: la dele adeptes al sistema Blenot i !a dels partidaria del sistema
', arman. Detalla el conferenciant l'un
i l ' altre sistema, explicant els seus
avantatges i inconveniente respectius
i feu ressaltar la conclusió que uns
i altres han arribat a un sistema 1/ t iate, el mes lägic, complet i periecte.
S'estengué en atinades consideracines del que ha d'ésser un curs
complet de pilotatge i dels seu s diferente aspectes: ensenyament teär i c. pràctic. acrobacia. , viatges, etc.,
fent la relació i examen de totes les
provea que han de realitzar els alunanes per a l'obtenció del tito l de pilot aviador a la Península i a restranger i acab â amb una llarga exposicin dele actuals i nétodes dense nyament a les diferents escoles es-

tablertes.
L'interès del tema tiactat i la meconeguda autoritat del ccnferenciant
a mes de l ' afinarl a erudició, aconsegui que la concurrencia, bon xic mis
nombrosa que en l ' anterior, sortis
molt satisfeta de l'acte.

LLEGIU!

dernä a la tarda a
LA PUBLICITAT
Edlciö Setmanal d'Esports
el partit de futbol
CATALUNYA contra CASTELLA
EL CAMPIONAT PENINSULAR
DE CROSS-COUNTRY
pels nn s tres enviats especials i
eorresponsals a Madrid i 13 it-

bao, i extensa informació dele

actes esportius d'avui.
Preu: 10 °Ultime

Els Teatre

etr.oci
ToRn;t.nE
ao
donarä lloc a una lluit iz

Demä, dilluns, tindrä !loe en aquest

entrenamm ts es segur que la cursa

CURSA COSTA MONTSERRAT
Tal ron, hem vingut anunciant,
aran se celebrarà aquesta important
cursa, per a la qual hi ha inscrits 47
conEenu rrseacn2d.

a m'e especialment als
que concorrin a presenciar aquesta
cursa que han de situar-se fern de
la carrertera, deixant-la expedita del
tot, tant de vehi c les con de v ianants,
i que erran severament cnrregides les
infraccions per la forca de la guärdia
civil. la qual prestara servei en el
recorregut a indicació dele controle.
També es recorda ale ~cursante
que, donat cas d ' una panne, d i posi

rehiele3 a la part mes ex--tinDure
trema de la carretera, per tal que
aquesta resulti lliure en tota la sera
ra
amppel ritutd.
slladar-s e al lInc ' de la cursa es recomana el següent itinerari:
Barcelona, Rabassada. Sant Cugat,
Rubí, Temen, Otees. Vacarisses,
dar a Montstrol utilitzant el de la
Riera de Diagtiria. que te les hores
de sentida a les sis i a les 8'34, i per
l'estació del Nord, a les 6• 2o i a les
S'oe. La tornada a Barcelona pot terse, respectivarnent, en tote dos terrocartils, a lee següents lores: a les

Itillanes a
Ptes.

niel&

Armengol-TOrte.S.
A (tajar pele entreraments que cad .t
dia han vingut efectuant el corredora
inserir!, hom ha pogut comprovar l'espléndida forma de tot s dl,. i rentoeiasme amh que han practicar els dits

La Bauma i Monistrol.
Per ferrocarril es poden traella-

!libres 1 Revistes en
tetes les liengues Hallas

\
13'43, 16'37 i rfe,o, i a les ,3•5t, 4.44

ROMEA
teatre un veritable esdeveniment; l ' eminent trägic Enric Borre repre sentara per primera vegada
Bei - . de SO:relea.
L ' anunci d'aquesta obra encarnant
el protagonista el gran actor catalä
ha despertat entre la intellectualitat
harcelonina un interés extraordina-

ri

ELS CONTISTES CATALANS
Ernest Martínez Ferrando
Hein rebut rl quart fascicle
en números
deeenale enquedernablee publica "EIS Contistes Catalana".
Cerespon aquest al pulen
escriptor Ernest Mnrtinez Fert'ande, publioaut-ne des emites
interessant 5 i selertissims que
refermen sòlidament el pre s t i l'eutor.
gi
Aquest fascine, aparegut
amb retard pel seu caräcter
11 ' mxrnnrelinari. rollete de 23
pàgines i va enquadernat en
minore ea/lentes que els números anteriors. Duu la earicatura de l'autor, dibuixada per En
Qeelue, i ele rentes eetnn profusament illuetrats per En Capur •
Es ven, cem cts anteriore, al
metete preu da 35 rentime.
de l ' Antologia que

Sal'

SIN

111111MITS
INTECTIBLEI
El mds notables metges de tot Catalunya els reeemanen arreu

volea

sempre.

mourasoa rs. PAN OMS

1 glaft.

voneage 4 Je febrer de 1924'

LA PUIJLIC/TAT -

CATALUNYA
LLEY DA
Lindes d'autom6bila
Altrea noves
Ha presentar la dimissió del caerec de vocal de la Cambra de Comerç
En 'ósea Pujol Cercos.
- Telegráficament han estat reclamades de les secciona administratives les relacions de les Escotes vaCan .7.5 fino al dia 31 de gener darrer
per adjudicar en els torns establerts
en l'estaca:t.
— Demà la Federada, Católicoagraria celebrara rAssemblea anual
reglamentaria d'entitats federades.
açuest any tindrà lloc a la veMa ciutat de Balaguer.
.— La Direcció General d'Obres
públiques ha assenyalat per al dia
11 del próxira mes de març per a
ladjudicacia en pública subhasta de
les obres del tros quart. secció de
Font de Suert a Senterada a la carretera de Lleyda a Pont de Suert
Pobla de Segur craquesta provincia. el pressupost del qual es de
21^, 13e6 pessetes.
La subhasta se celebrara a Madrid, trahant-se a la disposició del
pablic el, pressupost. condiciona i
planeas corresponents al ministeri de
Fcment i al Govern civil craquesta
provincia.
— Des del dia 20 del corrent mes
la Societat d'Automabila d'Aragó,
Sccietat Anónima, ha establert un
eavei diari de viatgers i mercarletics de L.Icyda a Saragossa, Fraga,
Ribera del Cinca i afonegros.
— També s'ha inaugurar un alar servei crautomóbils per a passatges entre Lleyda i Fons i vicever-

subbacia

fa.

VALLS
Reconstrucció d'un pont :-: El jugador Feliu
Altres noticies
Horn pot dir que d'enea de l'any
1921 Vilarrodona no tenia pont. Per
somprendre com el necessitava, nomis cal saber que el riu Gayä sesida entre la carretera i el poble. Durara la r.it de Sant Jacht de rany
mentar, el cap de la rivada s'enfugue el pont vell terres avall. Per
té que en fou construir un danteri,
rquest no s'avenia a les necessitats
ir la poblada, puix no podien pastota mena de vehicles.
Dilluns passat una nombrosa brirada cc:menea els treballs de cono!7',:CCió del definirla.
— Saber que els factors de l'escle M. S. A. han fet avinent que
manarnents superiors.
da ballets de Banc que por;in ea? mena danscripció en Ilapis o
!.•;;ta. Diuen que el rnotiu de sentaant resolució és haver-ne arriat a
aarcelona arab interjeccions i comenaris que fan referencia a esdeveninents actuals.
-- Ha causar molt de sentiment a
a ciutat !a mort sobrada de la senyoata Na Mercè Pallas, als 18 anys
reaat.
Acompanyaren el cadàver a la sera darrera estada molts coneguts
le la familia i nombroses amigues
le la iieada. les quals dipositaren
amunt del taut dues magnifiques
reno es.
— La nova que el jugador de
i carnparrici En Joan Feliu ha
mat escollit per formar part de regap català que diumenge vinent lha7.7ä a Bilbao contra la selecció del
:entre ha produit falaguera impresa, als aficionats locals.
Feliu s'estrena en la vida futholisrea en requip local "Hiepania" (avui
le saparegut). En fundar-se el "Valls
Earortiu" per tal de revifar ranció
rallence, hom el nomenà capita. asalint el seu equip beiles victòries.
latharn que el vela jugar lloava les
; eres bonos qualitats. La U. E. de
ales, que tirgue diverses avinentees de comprovar els citaras dcl joFeliu, l'invita a ingressar en els
letls rengles. Malgrat la perdua que
x aresentara la baixa del davantera ntre, el "Valls Deportiu" no es
Costra gelós; fins raconsella de
ra slladar-se a Barcelona.
REUS

Noticies diverses
La guàrdia civil del noc de Cons-.ti ha denunciar a diversos reina

'

del poble de la Canonja. per iniracció de la llei de caca, ala guata seis
ocupa les armes que portaven.
— La Unió Ciclista local anuncia
per molt aviat una important carrera ciclista, diputant -se el titol de
campió local.
El recorregut sera de 32 quilómetres per carretera.
— A les portes del poble de Vilallonga fou trobat el cadaver de
Francesc Guri Salvat, vei de la dita
població i de ao anys d'edat.
— Ha estar destituir l'Ajumarnent del poble de Perafort, nomenant-se nous regidora d'entre els majors contribuents.
— L'Ajuntament ha celebrat sesrió de segona convocataria, apeovant-ee quants aassumptes figuraren
en rordre del dia.
— L'alcalde ha dictar orares per
evitar que els vehicles a motor portM marxes exagerades. i per tal que
la guardia urbana pugui aplicar les
multes ala infractora de la dita disposició, han estat sotmeaos a provea
en diferents vehicles, els guate, a indicació del guardia, variaven les marees del cotxe.
— Denlâ al mati, al sala Kursaal, l'Orfeä Reusenc donará un concert.
— El temps és rigorosament fred,
havent nevat abundosarnent als pobles veine.
— En Pere Batet, de Tarragona,
dernana autorització per cstablir un
servei públic d'automerbils entre la
dita ciutat i aquesta.
— Ha mort a Barcelona. als 59
anys d'edat, el senyor Ricard Salvadó Domingo. el qual fou en vida
un collega estimat, portant la direcció de "Las Circunstancias" per espai de vint anys, i corresponsal de
diversos periòdics de Barcelona i
Madrid. D. E. P.

Concert

OLOT
Sessió
Adhesió

Temps

Dimecres al vespre al teatre td rincipal. tal com estava anunciar, tingué
II« el quart concert del segur cura,
organitzat per l'Associació de Música.
El programa. molt anä a
càrrec de la distingida cantatrin Na
alerce Plantada i de l'aplaudit Maniata En Tomas Buxó.
Des deis primero moments la bella
dicció de la senyora Plantada i lacurada execució del senyor Fluxó
captivaren l'aterida.. de la selecta i
distingida concurrencia, la qual
aplaudí sorollosament totes les rompas:dona
— El Sindica: Agrícola sha sutnat lambe a la campanya del Foment Nacional del Treball.
— Despres de la nevada de dimarta el temps ha continuat plujós.
El fred, sense ésser fort, es fa sentir
a causa de la humitat. Els campa han
quedar bastant assaonats.
— L'Ajuntament celebra dijous
la sessió .ordinária de segona correocataria corresponent a la setmana,
aarovant-se solament assumptes de
tràmit general.
També hi llagué reunió de la Junta municipal, per a raprovacia de
comptes i pre.isupostos vinents.

TARRAGONA
Greu accident automobilista :-: ExAltres notícies
portació
Tornara de Em.a!, a les den de la
nit en diierenta automóbils (berree%
autoritats governatives, ha «arregut un desgraciat accident, que ha
costat la vida a roficial primer del
Govern civil En Sebastià Pana, el
qual, junt amb alguna companys
seus, ocupava un auto guiar pel senyor anlallonga, oficial segran darquest Govern civil.
En enfilar-se resmentat auto scbre
el pont del ritt Francoli, situar a les
portes de la riostra citara, el caminetor prengue mal el viratge, anant
topar violentment contra un dels tiraras metallica de l'entrarla, donant
una volta sobre les :o rles del darrera i essent llançar del coree el desgracias senyor Pallas, el qual morí
acte seguir, sense que els seus acompanyants, per un veritable miracle,
hagan sofert cap lesna
El jutjat es presenté al lloc del

ei

LA NENA
NENA

IN Mili ElE1131
Ha pujat al Cal atta 25 aseaos

Els seus pares, J. Salvat-Papasseit 1 Carme Eleuteri Ferrer1 us demanen un piadós record.
Barcelona, 23 Febrer, 1924.

meces i manà l'afxecantent del caraver, el qual fou traslladat al dipbsil judicial.
El senyor Palläs era molt estimar
a Tarragona. Actualment esteva editant une obra sobre "Les Mancomunitats regionals a Espanya", obra
que ara restarà inédita.
— Els amos de cales i bars d'aquesta ciutat han aseabentat el públic que d'ara enclavara valdrà cinc
centimr, mes cada consumació de
caíd.
— Rem vist desmuntades i en
estar de reperació al nou dipòsit que
la Companyia del ferrocarril del
Nord té establert a la nostra ciutat
dues maquines, la qual cosa mostra
In importancia que tindran els tala
tallers tot just estiguin organitzats,
al (mal fi ja shan donar erdres perquè es remeti nova maquinaria a l'esmentat dipòsit.
— La Cooperativa de Funcionaria pública celebraré junta general
ordinaria el dia 24 vinent.
— Durant la darrera setmana
s'embarcaren cap els porta de Cetro, Amsterdam, Portvendres, Anvers,
Havana, Génova i Marsella 4;651 bocease Ilse pipes, 42 rnitges, 96 guatas,
te octaus, 2813 bordaleses i 1,264 barrils de vi, 97,ror quilos d'oli d'oliva,
1,028 oses d'avellana en gra, 1,024
saca i 895 caixes d'attnetlla en gra i
836 saca en defolia, so caixes de
nous en gra i 6o sacs en clofolla.
— El ball de disfresses que organitzaren els xofers de la nostra
ciutat s'ha vist abarrotat de jovent
i de mascaretes, resultant una (esta
Euidissima.

GIRONA
Foment de la Sardana :-: El
concert del Quartet Zimmer :-: Troballa a Cadaqués Altres noticies
El

Avui, diumenge, al mata l'orquestra "Art Gironi" donará una audició de sardanes a la Rambla, interpretant "La santa espina'', de Morera: "Plany - , de Soler (N.); "Bailaren tan si com no - , de Vilaró;
"l'esta major", de Morera, ¡"Girola amada", de Bou. Aquesta audició
ha estar organitzada pel Foment de
la Sardana, de l'Ateneu Social Democrätic.
— El dia 6 de març tindrà lloc al
teatre Principal el concert de l'Associació de Música, a canee del notable Quarter Zimmer, de Brusselles.
— En urna cala de Cadaqués uns
pescadors van trobar dues ärnfores,
que se suposa que procedeixen d'algua naufragi del temps de l'antiga
Emporion.
— Als jurats, perita i testimonia
que tinguin pendents dietes o indemnitzacions en aquesta Audiencia provincial da seran abonades a secretaria fina el dia 30 de mare. Als que
no es presentin abano d'aquesta data seas tindra per desistits de Ilurs
drets.
— Ditien de La Bisbal que va
calar-se foc a les manufactures de
suro del senyor Nanas Nadal, calculant-se les perdura en 5,000 pesseres, que ha estar elegir alcalde per
guatee vots i tres en blanc el senyor
Jaume Gratipera, i que la primera
disposicia que ha donar aqueet
estat la de fer cantar els "serenos'
en castellä.
•n••nn•

EL LECTOR DIU..,
E.V BORRAS AL ROMEA
Sr. Director:
En la llista que sha publicar de les
ubres que representará l'Enric Borras al Teatre Romea Eiern notat que no
nrhi figura cap de l'Ignasi Iglesias, i
precisament el nostre Borras n'havia
representar algunes admirablement.
Aquesta coincidencia, jura amb 13 de
que ja fa molt ternps na havem vist
en escena cap obra de l'Iglesias a lesmental teatre, fa creare si és que :ice
hberadament s,han retirat les obres
del distinga autor del casal del Teatre
Catalä. Fóra curiós d'esbrinar-ho!
Francesc Tomäs ,
Manuel Riudor.

Les sardanes
BALLADES
Avui, diumengr, al maní:
Foment de la Sardana. Plaça de
Calainnya. Cobla Barcino.
Plaça de Málaga (Fans). Cobla L'Ar
buciencia, d'Arbúcies.
Aria, dlumenge, a la tarda:
Bar Avié.. Agrupaci5 Sardanista.
Celda Cathalonia.
Centre Calarl:c de Sano. Celta L'Arbucieeca. Carrer de Fernández Duro.
Centre Moral del Pabie Non. Pmseig del Triana, 53. Cobla Barcelona.
forrara de la Barceloneta. Carrer
Alegra, 25. Cobla Baraca
Ateneu Demneratic Regionalista del
Poble Nou. Cobla Principal Barcelonina.
Avui, diumenge a la nit:
Orfeó de Sans. Cobla L'Arbueienca.
Orfeó Graciene. Centre Excursionista -Rafe! Casanova". Cobla Cathalonia.
BALLADES A FORA
Badalona.
Avui. si metí, a la Plaça de la Vila. Cobla Principal Barcelonina.
Sant Edil: de Llobregat.
Ami, al mart, a dos quarts dome.
Cobla Cathalonia.
Hospitalet.
Centre Autonomista carrer Prat de
la Riba, avui. a la Mt. Cobla Barcino.

110 REMARQUEN
En laudició organitzada pel Centre
Moral del Poble Neo, la Cobla Barcelona tocará "E/ bei' de Can Fett",
del mestre Juzga.

EL GOVERN DEL D1RECTORIIVIIIIIII
UNA NOTA DE LA PRESIDENCIA DIU QUE S'HA DISPOSAT LA FORMACIO D'EXPEDIENT PER ACLARIR FETS ESDEVINGUTS A LA UNIVERSITAT DE MADRID, RELACIONATS AMB LA LLIBERTAT DE CATEDRA, DEIS
QUALS ES PODEN DERIVAR RESPONSABILITA TS
EL CONSELL SUPERIOR DE GUERRA I MARINA S'IlA REUNIT PER DICTAR LA SENTENCIA DE LA CAUSA PEL COMBO! DE TIZZA. DILLUNS
CONTINUARA LA REUNIO
LA TASCA DEL DIRECTOR!
El soto-secretan de Governació
estar aquest metí a la Presidencia, visitant el general Muslera.
Després el general Martínez AM&
Ana traslla clat al domicili de la marquesa de Valtierra, on ha anat a donar el condol a la familia.
El eresident del Directori ha estat
visitar pel nou ambaixador d'Anglaterra.

seis estudii, recopili i refundei
de-eilgsatv
:reball, mitjançant una agria
lactó sistemälica d g meterles.,
me es la següent:
Accidente del treball, Reglamentació del trebalil. Inspecció
del treball, Conflictes del treball, Organismes i serveis oficials del lechal!.

El nou ambaixador d'Anglaterra Illura les cartes credencials

LA LEE! QUE TRACTA DELS
PROCESSAMENTS DE SENADORS I DIPUTATS
La "Gaceta" publica el següent
reial decret:
Part dispositiva:
Article primer. — Queden subsistents en la seva integritat les regles
de competencia determinades en la
Ilei de p de febrer de roi.z, que atribuiren la facultat d'atendre a les
causes contra senadora i diputats al
Tribunal Suprem o al Consell Suprem de Guerra i Marina, tribunals
que-conservaran en aquest concdpte
jurisdicció plena, limitant-se per"Falcanç dels R. D. del 7 de gener i 3de
febrer darrers, als solo efectea de
prescindir-se de l'autorització parlamentaria per decretar_ els procediments, quan aquests procedeixin i
sense que en virtut d'ella, mentre
no quedi restablerta la normalitat
constitucional i es convoquin noves
Corts, siguin d'aplicació els articles
del 5 al 9 de l'esmentada Bel, que
es refereixen a la dita autorització.
Article segon.—Els jutges i tribunals i les autoritats judicials, militars
i de marina que actualment estiguin
coneixent causes en les quals apareguin carnes contra persones de les
compreses en l'article anterior, estiguin o no compresos, les elevaran
al Tribunal Suprem o al Consell Suprem de Guerra i Marina, segons
correspongui a la hei de 9 de febrer de 1922, perque siguin continuades fins a foli, amb subjecció als
tramas de processament respectius.
ELS ENGINCERS DE L'ESTAT

Aquest Intuí slsa verificat al Palau
la cerimónia de presentar les seves
cartes credendals, el nou ambaixador
ciAnglaterra, Sir Horace Rumbold,
El Rei, vestit de capita general, de
gala, tenia a la dreta el Directori i a
resquerra la noblesa.
El nou ambaixador pronuncia el seu
discurs en ela tons habituals era aquesta mena d'acres.
Digne que la conclusió d'un tractat
de comerç entre ambdós paises pelesa les exceRents relaciono existents entre Espanya i l'Imperi britànic, mentre que la recent signatura de l'acord
de Tätiger constitueix una molt important operació per a l'arranjament
d'una dificil qüestió internacional.
El Rei Ii contesté fent constar el
seta agraiment i elogiant la persona de
rambaixaclor. i Ii ofereix el seu coneuro i el del Gaseen. Acaba desitjant
los barres relacions entre Espanya i
la nació britänica.
L'acte revestí una grandiosa solemnitat i pompa.

Per a la seguretat dels tresors hiere
A la Presidencia han facilitat
aquesta nit la següent nota:
"A la "Gaceta" d'avui es publica
una R. O. d'Instrucció pública seguint les inspiracions de la recent
dictada per la Presidencia del Directora militar, que es dirigeix a procurar en un breu termini tuna organització del servei d'incendis en sota
els establiments de Cultura, i molt
especialment en aquello Museus, 13iblioreques i Arxius que serven tre!Ora d'inestimable valor per a la nostra histraria, la d'America i per al
concert universal.
Recents sinistres han servir d'espera per estimular l'acció del Poder
públic davant del pararas problema
que s'agreuja tractant-se d'un Moseit del Prado, una Biblioteca Nacional. un Arxiu històric de Shnanques
o d'Indica, per no caar sinó els mes
popular!.
'rota precipitació podria esser mace de deficiencies, dificil% després
de subsanar, i per abra la sots-secretaria d'Instrucció pública ha volgut cercar en l'assessorament dels
perits la suprema garantia. d'encert.
S'obre per a la dita disposició una
concurs públic per determinar quins
avisador; i quina extintora d'incendis
reuneixen millors condicions per
adaptar-se amb carácter general als
edilicia que depenen del departament
d'Instruccie pública.
Només es podran presentar cases
espanyoles.
Les ofertes seran examinades per
una ~Miar composta del president
de la Justa Facultativa de C0115truerions civil', d'un catedràtic dincandís de l'Ajuntament de Madrid,
d'un enginyer industrial designar pel
ministeri del Treball i el cap de secció de Construcciens civil del !Mulateri d'Instrucció pública.
Les personalitats que constitueixen la Camissia són garantía del seu
ci ma pera calda afegir que seguint
el criteri del Directori militar, tota
recornanacia o gestió particular será contraproduent, ja que l'únic que
es persegueix es la mejor eficacia i
econonlia en un servei de atruena
interés per a l'Estat."

La Ilibertat de la cátedra
A la Presidencia han facilitat, a dos
erraos de si3, una nota oficiosa en la
qual es diu que el president del Direaleri lis l.t's,t la irmatió d'expedient per aclarir feto ocorreguts a la
554.11ad. deis quals sen
ivetaetat
pm derivar respensabilitat.
Les diligencies determinaran si cal
procedir en alguna rases.
Es tracta d'una interpretació errònia
del concepte i abast de la llibertat de
càtedra, separant-se del criteri general
del professorat, tractant-se temes allein
a la !libertar de la cátedra.
El Directori, que no esta per subtileses. no pot desatendre la interpretació de ¡lidieis i matéries ennsignades
en les Beis, rar això equvaldria a claudicad&
Fins ara no alta extremat el rigor,
rag a sea reserva per aplicar-lo a tots
els que pretenguin, en qualsevol sector
de la vida ciutadana. socavar la disciplina sense la qual la neió s'esfonaria en el caos.

LA LEGISLACIO DEL
TREBALL
La "Gacela" publica una
R. O. ereant una cerniesi6 pera

qué en ternsini de

gua t eo

me-

Reial decret

Ha estat publicada a la 'Gaceta" una II. O. que diu en la
seva part definitiva:
Primer. — Les places d'enginyers caps de secció i negociat en el servei central que
han de proveir-se per concurs
d*elecció lliure. corresponen a
la categoria creinginyers capa
de primera i segona.
1.e 5 d'enginyers de brigada
abscrits al negociat del Servei
central es proveiran per antigüitat entre enginyers de primera, segona o tercera.
A LA MEMORIA DE .MATEU
INURRIA
Els rumies i admiradors d'En
ateten Inürria es proposen erigir-li un huet en un inc luí-

blie de Madrid.
DEL PERSONAL SUBALTERN
DELS MINISTERIS
La "Gasela" (ravui publica
un 11. D., la part dispositiva del
qual
Article primer.—L'arlicle sete del R. D. de 21 de desembre
de 1623. que creó el cos del perserial subaltern dele Ministeris,
eurcla redactat
Artiele seid. — Els ascensos
es regularan en la sersitent roetea: De cada bes( varants, la
primera es donara al funeiored mes antic de la categoria
immediata inferior, nomenant,

amb les Heis del 3 de
julio' de 1976 i del 10 de juliol
de 1885, amb data anterior a
la primera.
La angora vneard es comen dirà al funrionari de la categoria inferior que arnb dos o mrs
anys (In serveis llagues posat i
sf!TVI5 com a pr)111. 1'. mesan o
ordenança, en (test( de plantilla
detallara-se pressupost.
La tercera vacant es lliurar
/ti funeionari que ocupa el primer ilne cus la eategoria
immediata.
Artiele segon. — A l'artiele
vuitè s'hi elegira com a segon
parägraf: "Els subalterns que
en complir et5 sinc-sn d'ednt estessin maneare de dret de jubilastiO. podran eontirmar exereint el sett entree duran! els
anys necesaria per a adquirir
IsIs drets, sempre que no exce-

les disposicions, una de Grä-

cia i Justicia declarant jubilar,
del carree de secretari del Govern di, l'Audiencia de Barcelona el senyor Manuel Serra
Mario-

Una aura de Ciovernactil de:

fiaran! que tant el delegat

Medicina com el de Veterinärin
i Farmäcia, estan compresos
en el concepto d'autoritat a letecle de les tarifes per a ser-

veis sanitario, aprovat per R. O.

de 24 che fehrer de 1908 i 28 de
febrer de 1902.

Un deutor desmemoriat
El senyor Manuel Elias Perla, caixer del Casino de Madrid, ha presentat una denúncia contra un soci de
l'esmentat Casino, anomenat Brauli
Calvo, al qual acusa d'haver-se apoderas indegudament de 12,oco pessetes.
Ve't aquí que el dia 12 d'aquest
mes—segons fa constar el denunciant
ocasió d'ésser sol a la Caixa fent
la liquidació del dia, es presenté el
sonyor Brauli Calvo i apoderant-se
tranquillament de dotze ballets de mil
pessetes digné que els necessitava per
a una jugada que havia fet i que ja
els tornaria.
El caixer no sembla gaire convençut de les amables promeses del senyor Calvo, puré aquest Ii reiteré el
seu propòsit de tornar la quantitat
Penden/a matear, assegurant-li que tenia per respondre'n i Que li enviarla
a
un xec.
1 malgrat totes les promeses, aquesta és l'hora que el caixer encara espera la visita de l'amable sud, i en
vista que el senyor Calvo no se li veu
el pel (?) per un si o per un no, el
bon caixer ha decidit fer una visita
al jutjat de guàrdia per tal de demanar que facin memòria a Don Brauli per fer-lo passar, qualsevol moment
que li vagui. pe! Casino.
L'ALCALDE DE MADRID A
PALAU
L'alcalde de Madrid, senyor Aleocer, ha estat avui a Palau, acompanyat
de dos proicssors de Puericultura.
LA NEU
El correa d'Astúries i Galicia, que
entra a Madrid el mati. ha estat detingut entre les estacions de Navas i
Navalperal, a causa de la molla neu.
Ha sortit a auxiliar-lo. en saber-se la
nova, un tren de socors.
Els altres trens arriben endarrerits.
EL DIRECTOR1 NO S'HA
REUNIT
Avui no ha celebrar reunió el Cansen del Directori.
El general Primo de Rivera ha passat tota la tarda al seu despatx.
Al ministeri dp a Guerra han despatxas diversas sots-secretaris.

La causa del comboi de Tizza
A les deu del lamí sha constittat el
Consell Suprem de Guerra i Marina
per deliberar respecte la sentencia de
la causa pel convoi a Tizza.
El conseller senyor Arraiz de la
Conclerena no hi ha pogut assistir per
estar malalt, pera ha trames el seu
vot per escrit.
Els consellers han estat reunirs das
a dos quarts de dues.
A les guatee de la tarda s'ha torna
a reunir latir tribunal. Sha suspès a
les sis.
A un guata de set ha estar al Supretil de Guerra el general Sara, defensor del general Cavalcanni.
A dos quirts de set cis generals que
farmaven el Consell Suprem han pres
el te, invitant els periodistes que esperaven el restatat de la deliberacia. •
Prop de les nou de la nit ola acabat la reunió.
El president del Consell del Suprem,
general Aguilera, ha manifestar als periodistes que en la reunió d'avui no
havia acabat la deliberació, i que es
tornaran a reunir dilluns que ve.

Eis senyors Unamuno i Soriano a Cádiz
Sevilla.—Aquest nutrí ha marxat en
l'exprés, cap a Cädiz, ott embarcara
cap a Canicies, el catedrätic senyor
aliarte! d'Unamuna.
Carliz.—En l'exprés ha arribar el
tensen Roderic Seriane, que ha marzat cap a Fuerte Ventura.

deixin de eine i s'acrediti Ila soya aptitud física.

INTERVIU AM 'Abel
GRON fi.
"El Mercantil Valenciano"
una interviu amb el general
A/var Obregon.
Diu que Mèxic no pot walatcás
ladees oficias amb el Varia, eari
prohibeixen les deis. Creu que avi
s'acabera la lluita.
Quant al viatge dcl. Rei d'Espia
a América, he ven lluny, pertle
simpatia. Si el fes, el Rei es colme
ceria que America no té cap renM
a Espanya.
L'AFER DELS MARCS
El senyor Sanchez Díaz publica
"El Liberal" un anide planyent-se
la indiferencia amb que una part e
ropinió i de la Premsa acull t'A
de:s mars, ',cient-s'hi només un in
goei en el qua: n: han perdut el dine
diversos espanyels. Acaba dient qt
el que cal és: justicia i ;Arria.
LA VENDA DE PRODUCTEi
FARMACEUTICS
La "Unión Farmacéutica Nacional
de tots els Collegis prodncials, en re
presentació dels sis mil farmacèutic
que exerceixen a Espanya, ha.adreça
al President del Directori militar un.
exposició protestant centra el que die
posa. l'article 15 del Reglament per .1
relaberació i venda d'específica Lar
maceutics aprovat per Reial decret
9 d'aquest mes.
Exposen en l'esmentat escrit els rae.
'lamenta allegats en diverses ocasiono
la "Unión Farmacéutica Nacional"
acaba sollicitant que els preceptes
quella disposició es modifiquin en ion
ma que no siguin incompatibles amt
el decórunt dels interessos del fartna
denles i no s'equiparin les drogueries
i centres d'especialitats amar els que
exerceixen en virtut d'un tito' prolessional.
REIAL ORDRE DEL MINISTERI
DE LA GUERRA
El "Diario Oficial" del Ministeri de la Guerra publica
una real ordre que dio:
"Per tel d'evitar que el

nisteri tingui necessitat de recabar dr les autoritats militars •
regionals documents o informes. en les instàncies que ele.
interessats, pares, tutora o c.presentants legals formulin directament en súplica d'aplica,
rió deis heneficis que concedeixen les reiais ordres de 6 de seternbre de 1919 i 12 de novenabre ültim. i les seves arlarattsmes sobre denúncies prbfugoe i desertors, a partir d'aquesta data les peticions enmentades es cursaran per con-,
duete de les autoritats militars
amb els requisits previnguts,
no admetent-se al Ministeri les
que es presentin fora dels esmentats tràmits. tornant-se
Mur proredimeia les cursades
altrrs autoritats amb l'indieat
otajaete."
EL SENYOR

RES
aceres. — Per informar al
un plet davant d'acuesta Audi n ncia. ha arribat l'ex-ministre senvor Cierva.
Fou molt visitar. S'ha negar
a respordre les preguntes dels
periodistes.
BALL DF. PINIATA PROHIBIT
Granada. -- L'Ajuntarnent ha
acordat prohibi; • Ire disfreses
el ditimenge de pinyata.
Tnmbe ha aeordat celebrar
vira lira da moatras coincidint
anib la fina de Corpus' DOBLE. ASSASSINIT

León. — S'ha conV , s La psassurat del nintrimoni Fel.p Ckmzälez-Felicitat Beguerin.
L'assassi es din Antoni Rubiu, el qlal ha estat detingut.
NOMENAMENT
Ha estat nomenat majordom
major de S. M. la reina Maria

Cristina, el senyor Pere Martí.
reo dirujo. duc de Solomayor.
RECORD DEL REI D'ITALIA
El rei "Víctor Manuel, d'Ita-

lia, ha entat a la duqueesa de
Medinaceli un record de la caa
cenia celebrada en una possicid italiana, en la qual prengué
part la illustre dama, matara
quince peces.
RESOLGUENT UN EXPEDIENT
Malaga.—Sla rebut la R. 0. resolguent l'expedient que s'instruí a
l'Ajuntament d'aquesta capital, al
grial tiernas acusa de negligencia en
alarma pauto.
RODATOR1
Scrilla.—A un delegar governatIta
viatjant, li han pres una maleta que
macana joies per valor de 5.000 pessetea.

Casa SORRIBAS
"U
bliments per a VEGETARIANS
lauda, 62.
Salomé%
222
Sucursal
Fca. I

Patent espanyola núm. 48005

LA SIGNATURA REGIA

liiSMall

Entre lee notes facilitades a
la Presidencia ele la signatura
régia, hi ha la següent del Ministeri del Trehall:
Admetent la dimissi6 del senyor Alcalit Zamora de vocal
de l'Instala, de Reformes SoNomenant per eubelituir-10
el teenyor Garcia Leanie.
Dcl Minisleri d'Inetruceid:
Cenrredint la Gran Creu d'AL
fens XI! a Jacint Benavente ,
DISPOSICIONS DE
LA "GACETA"
- L "Gusts". publica, entra

4e
, -

ed

Cal

Meravelles opus«
de les trescadires

Mute aparen Es conegut i patentat a tota ele pelaos arnb la
denominació d'OBTURADOR HERNIAR! DE PRESIO DIRECTA, CONSTANT 1 AUTOMATICA. Comoditat i retatal
absoluta a totes lea edats. Curacid radical i segura per ale individus Joven Reglaba els consens del acu inventor, O. C.stali. Ea
l'Anic aparen heraiari que h «rae ~mimar i aprovat per 1.8
•inina« lec:signes I tacultatives de tota eis miniateris «ami
lowNit 1 vende; teme 1101415, 1w. sanee Pie de Pitas. Iterestion

?atad Nema 111611. 115»

1

em.T'''Irsrye s

Zi7V?"LA

¡SETA BARCELONINA
Edilbert, rei; Modest,
MI
P i coniessor; Santa Primitiva,
i màrtir.

'IOTA NECROLOGICA
, NTERRAMENTS

D'AVUI

MATI

red Alonso Pulido, de 89 anys,
lma. 35, segon, al cementiri Non.

I nou
gel Vila Gisbert de g s anys.
f;g de Sant Joan, 19, al cementieta. A les orne.
.Eça Gutiérrez Gómez, de 55
, Girona, 38. segon, al cementii on. A les neu.
sepa Rala Casanovas, de 42
Fernandez Duro. 29, al cenenade Sans. A les once.
C arian Beso Sorolla, de 42 anys,
taita' Clinic, al cementiri Non.

eficines generals del Centre, en sels
faciitaran les corresponenti fulles 1
vete eis detalla que els puguin corleenir .
— Dijous que ve. dia 28 del que sera,
a les deu del vespre. tindrà lloc a reten:11W Centre 1: Junta general extraordinaria i erdinäria de la Cooperativa
d'Estatge. la primera pet reformar
alguns ardcles del Reglement, i la segona per tractar, discutir i aprovar
ele extrems de consueta&

-

fLS 1111118 Ei TREN
No elä Han( eu, perque valen
dinere; donant un valor de cinc
centinis ende un. la casa comercial EL LOUVRE, Ronda de
Ser', Pere. 18. Pls admet dele
Pila cliente en relació amb Ilurs
rompre , .

gs sala.

eaep .Garcia Hernandez, de 38
., Sepúlveda, 167, pritner, al cetiri Nu. A dos quarts de den.
tiquel Mir Camps, de ro anys,
'lacia, 396, quart, al cementiri
1..es Corto. A les vuit.
avara Judart Villarreal, de 28
Madrazo, 42, al cementiri
A les once.
an Quintana Ranbet, de 75 anys,
jan Cubi, 66, primer. al cemende Sant Gervasi. A les deu.
!an Benavent Benavent, de 54
p, Tantaranta na , 10, cinquè, al ce
.tiri Nou. A les vuit.
buen Aguirregabiria Mendizilat,
o anys, casat, lliraUers, 9. tercer,
cementin Nou. A dos quarts cOenk
lame Marraco Diaz. de 23 anys,
'ruch, 7, tercer, al cementiri Vell.
ges enze.
zsgela Segarra Morrala, de 3 anys,
Ispital Clinic, al cementiri Nou.
es vuit.
ameepció Santo Fontordera, de 45
Xifré, 97, primer, al cementiri
Sant Andreu. A les vuit.
(cresa Campäs Castells, de 30
Cuinarde, 36, al cementiri Non.
.es deu.
loan Isern Sagol, de g anys i mig,
34, al cementiri de Sant Gei A les nou.
g arla Relata Vidal, de 74 anys,
iä i Eontanals, 35, primer, al ce
-ntir
Kntoni Alonso Artega, de 51 anys,
6,
tercer,
al
cementiri
Nou.'
i.eas.
lea vuit.
e rederic Corbera Orenga, de 30
.-s. Santa Clara, 22, segon, al cet ritiri de Les Corts. A les deu.
.assuel Lluch Miralles, de 1S anys,
i ridiana, 123, al cententir; Nou. A

ELS COMANDANTE DELS
VAIXELLS DF. GUERRA
110LANDESOS
Ahir els c,,,mandmnts del, vaixells de
guerra anc,rals st costee port varen
arar al Pz.lau de la Genera:itat a
o:mi:mentar el ‚enyor Sala i el cornee
de Fig n Is Eis ser, rnrxnya v le el seovar córtala dels Paises Baixes.

illiS

huella, 32
Eran a ssorii; el

C3f.J3133

FUNERALS
En Francesc Xena i Cabot Morí
ir Dilluns, a les den, a Santa Ma-

l.

angráEanyeras
CREMADES
A les deu d'anit pastada. Joscp JuMartín, de dos anys, fou cura: al
spmsari de !a Barceloneta de creades extenses de primer, segun i tergraus, a la regó sacro-lumbar.
Aun i peus, produides per haver-lt
iiignt al cim un pot d'aigua bullent.
.n estat greu bou portal a 1.11,,ptal
'e la Santa Creu.

per a Amare rente dies: el segon, nca
un paraigües de aeda, amb el seu cerresponent eatoig, i els tercer i quart,
en des vanos da seda, eatil Linfa XV
i XVI.
RESTAURANT ROYAL
8.16 de Te
ada dia te dansant de lb a dos
quarts de d, I dinar a l'americana, de 9 a f f,
f

Sita publicat el nómero 13 de la
revista Elegeme, el qual, ultra una
portada d'En Ricard Canela, conté una
collecció de pentinats per a Carnaval.
abrí com les primicies de la moda per
a la vinent temperada de Primavera.
Continua també en aquest número la
publicació de la interessant novena La
princesa de Cleves.

Ahir a Sabadell va inaugurar-se e
Cale Comercial situat a. mateix Ilse
on esteva Mutilar el Casal Catete, actualment dieselt.
A la inauguneió assisti una sembren csneurrinc:a. essent de nota'
que la majern dels cencurrents eren
molt conmute de la nostra societat , i
en la qual figuraren disertes personalitats de :a sida sabadcilenca.

lAtenci6I

tIndreu

rii0LTA LLET
prenent

Rob-Viaa Miret
Ne es mes tue una nrsita ‚Set ene de
pastar e n instintivaPhn iles Il e t e r/ .2 n'lequan
tenen necessitat
ser nt els tramiten
d'atle:ar.
Durant Parnbrrla: !lob-Vida rintri.
combst l'aihnm noria, dohrs 1 mniesrles
TnopPe de l'eseat, d,•senrotila 1 torntlea
el non fuer, toninea la loare I predls1 tel anunnins.
Losn p e r II 111 pan
En la lactancia: ileb - ilda 1/1ryl, e aug.

menta la (ponutat rl. el, renoquets en
easseuta I roa/lega. reta la mar . :le ta
deenorrieló tensa r lo P er lailelsmenr•
En farma e les. Autor, domar Mire.
plaça Comercial, g. Larceiona.
LLIGA DE CORREDORS 1 REPRESENTANTS DEL COMERÇ
Aques:a emitat celebrara reunió general avui, Mumcnge, a les deu del
mati, al seu ematge social (carrer
Nou de Sant Francesc, 2, primer).

UNA DONA MORTA
A dos quarts de nou d'ahir al ves're Ion portada al dispensar; de Sant
indreu, Magdalena Es/mera, de seanta quatre anys, habitant al Passez
Fabra i Puig, 40, pr mer pis, que
llenca des del bakó al carrer. Morí
e arribar al Dispensari.
PARAIGVES CARDU8

Portaferrlssa. 10

-ropietari viticultor
aue disposí de 30 a 40 mil dures en efectiu, Ii interesen re(acamar-se ami) casa productoa de Xampanys, per a l'ampliació del negoci, Escriure Tiroleses, 7177, carrer de Pelayo,
I, Barcelona.
Dimecres passat va celebrar-se al
Z.kotre Autonomista de Dependents del
romuz i de la Indústria la junta geotral en la qual va constinuir - ec
Soccid Mima Infantil, havent esto
o'ogita per a la Justa de govera els
»ny«, eegüents:
President. Antoni Campos; secretad, Manuel Noriega; caixer, Joan Bo111140Ta; interventor, Josep Ventós;
eiØs: David Msaallsu i Fenece«
1Patio.

fa madre pessessie de/s seto
P11141111~ tedstaecid de ceasunicar
eipi lb Ami. que &sien tee.isi
yo pedo pomo per IN

GlIern liptanos

El Cercle Artistic de Sant L'uc,
responent a la generes& ende de l'eseriptor i artista l'Adrià Cual a laves
del pintor En Unís Granen, de qui
diu que ir a Nova York en situariet
anliniesa. zebra al seu tararee sedal
(carrer de Mont-Sió, 3 bi%,
de quatre a nou de la nit, les (mal-tiran que li sien remeses per tramaba-lee a ert Granee, per mitja del
censal ¿'Espanya.

pARAifuEs
•10111108

k erran, ro. Caes

CLAPES

BALL
L'Asseelacr6 i Ceeperativa de Iteran ha orgaaitinet tan hall de ¿istmos, que se eelebeera a la Illehmena
Idedrodola domare dia 04 dd

frenes i 395 pessetes Francesc Parra ha denunciat que
del garatge que té al correr de les
Corts Catalanes li han ores peces
d'automòbil, valorades en ideo peinetes.
Han estat detinguts Joan Martínez.
Pilar Lloren! i Joan García, acusats
d'haver amenacat de rnort a Jac:nt
Bautista i la seca dona.

SEP HETUIER0.—Societat Anh-

TES: La mller LAS/PARA
PER SOLDAR, garantida.
Dipositari ~BALO, rarrer
Roger de Llúria, ntim. O.

nima.—Capital Social: 1.000.000

COMISSIO PROVINCIAL

CUYAS: Portal de t'Angel, tt,
Barcelona

de pessetes.

Cin-mes i :lanternes

I objectes usats de totee olasces. Preu tic, Taller.. num. el

INTENT DE SUICIDI
La noia de 17 anys Matilde de Massana Senté. que viu al carter de Santa
Caterina, 5, baixos, ahir a la autinada va beure'e un gol dicid clorhidric.
amb el propóiit de suicidar-se.
Fou auxiliada al dispensari d'Hosrafranes.

A PARIS

LES MOSSEGADES
Al carter de les Corte Catalanes. tan
gas tense ame messega el noi de 16
anye Gencal Gracia Soto, que la al
n 4 bis.
carrer Be.
— A la fabrica de gaseescs, premietat de la y dun de Salvador Alia del
carrer de l'Arc del Teatre. un ges de
la dita fabrica va mosseguar la 'Den
de 12 anys Palmira Raun Sebastiä,
que niu al carrer Costra de l'Asn't9,
núm. 34, produint-li diverses erosions
al ventee, de pronòstic rteervat.

ACCMENTS DEL TREBALL
Treballant amb la màquina de pastar d'una ileca. Josep Riba Lletjós es
causa ferida incisa als dits de la nn
esquerra.
—'Treballant al pon del Metropolità
de la Granvia de les Corts Catalanes i
cárter de Villrnari, Francesc Bonilla
Rodríguez es causa ferida contusa a
la regió occipital.

L'anti g a i acreditada jnierie
Cornil Pomar (Ltula Pomar,
successor), del carrer de Forran, núm. 45, posa a conexement dels seus nombrosos aravoridors i amito, que no ti res
que veure amb filtres eslabliments sinli:ne g que ostenten el
matrix cognom que el seu fundador.
UNA BARALLA
Antbnia Puig Alemany. de 35 anys,
rasada, que etu al carrer dels Jota
Feral,. 159. i G1Mia Sancho, que vitt
al carrer de la Constitució, 6n. primer.
M'alteren una conferencia amb ;Huitraeinns d'una beca felina.
L'Antónia Puig bou auxiliada al dispensad, de diverses esgarrapades a la
cara.

el/Hect iva, detallo
Cercó de Sans, tercer de Sans,
número 73, i al carrer de Montaseid, ntimero 2, Salé de Per'
linar senyores (tocant a la placa de Santa Anna).
Eattirstó

UNA CAIGUDA DESGRACIADA
El neu Pau Martí:Tez. de 2 anys,
que viu al meter de l'Arc del Teatre,
número ti. ahir a la una de la tarda
va caure de les esealees de casa deb
setas pares, produint-se el trencaatent
complet del fémur, de pronóstic greu
Fou curat a la casa de socors del carrer de Barbará.
-ALTRES ATROPELLS
Ronda
de
Sant Pere, davant
A la
del carrer del Bruch, un auto atropella a Jeep Piqueras i ii causa escoriaeions i contutiol; a divcrses parta
del cos.
— A la Ronda de Sant Antoni. un
autcc.-imi6 atropellà a Ramon Vilardc I i Ii causa una contusió a la regió
il ata.

— El

comió 12799

de la maticula

Baredona, al carrer de Sant Gil
va atropellar la nnia de 5 anvs Mana
Marsal Herrero. causant-lila fractura de la clavícula dreta, de peonó,tic reservat.
— A la una de la tarda l'automóhil
númare 4395, propietat de Francesc
Bakells. va atrope'lar davant del Cale
Celemb al noi de 14 anys Caries Martí Faltó. essent auxiliat a la casa de
sncors de la Ronda de Sant Pere, de
luxació del peu esquerre, gran hematoma i proba/ir fractura de la tibia.
de prenóstie reservat.
El xaier fou delinea.
de

C Sft MIME
Gran eta
r

Lavases:t. 47. Te1.112$13 A

Les selectes xocolates elahorades pels

ionju da MentsPrrat
es venen a Vartiga fabrica
de pastes per a sopa de Joseo Bigorre, (terror de la
lloqueria, 40. 1 a la sucurFa I. placa de la Llibertat, 4
(Gracia).

ELS ESPECTACL
-

18 da prnpletat 1 abo-

nament a tardes. Ultima fundió
de tarda de la temporada, a les
quatre. L'Opera en tres antes,
de R, Wagner, TrIolany I boldo. Matare director. Félix Weingartner i prenent-hl part els celebres artistes senyores
gr an, Willer, senynrs Schubert,
Grnenen, Manowarda. — Demit,
fumad 51 de propietat i abonament. Penúltima funeid de la
temporada. Rusalka (úl tima repre3entsei6). — Dimarts, última (unció de la temporada.
Funció en honor 1 comiat de l'erainent meatre Weingartner i

Salons de lectura i de vlp ila . Telefon i nigua ererPnt ealee0a i freela a testes
les hab:taeiens. Guartom
bany. Calefrierió centre!.
Ascensor n Iirt t nit. Toles
lea babitaelona amb hatee
al carrer. Siltineió

Gran confort.

Penal.) completa: 15 pernees amb
seatfiesunt

TelAton 3 500 k
Avui, diumenge. a des quarts
de quitare. La divertida rendalla
d'eepectaele
UNA VEDADA ERA UN
PASTOR_
Triemt de l'autor, del pintor i
deis arre g les interpretadors.
Nardorosos aplaudiments a la
sortida cliS1 201, al rapte de los
Migues, al (medro del pont i al
Preu popular.
Wateau de
A dos quarts de sis:

acahat les repr e sentac:ons després de
:irra auteritzada.
Per desebeir l'autnr:tat han estat
impendes dues multes de soo pusetes i tila de lee pesactes.

eran eompanyia de serme.
la 1 opereta. primer actor 1
director

Ramon Peña
Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de quatre, funcid espee'el

PEPE EL SERENO i
LA LEYENDA DEL SESO

les deu:
PULMONIA DOBLE 1
LA LEYENDA DEI. BESO
Nota. — Es despatxa a
compladuria amb tres dies
n

d'anlicipació, amb l'augment de 15 per 100

444444+.4444444+414.~~
Gran Teatre del Liceu
Dimecres, a dos quarts de
cine. Extraordinaria (unció organitzada per l'empresa d'aquest Gran T'entro, a henefiei
deis Itospitals de Santa Creu.
Clinic i de Satt Pau.

Obertura de Manolo per la
panda Municipal. Tercera Simtenia (Hernies), Beethoven, per
l'orquestra del Oren l'entre. Lirou, seda la direcrió dc remi-

n o nt mestre FA! NVoingartner.

per la Banda Municipal. Ultima representaeid de
Rusial ka, per la companyla LeeCotwert

7.1 mostee Filta Weingertner .
Lainote de Grignon. la rompanyia d'Opera Nacional Taeroslovare. l'orquestra d'aqueat
Gian *Centre. els anuncia en la
PI/C111518 diaria i tole quants elementa preilen part en aquest
siete benefie, han renunciat ah;
seus /le yera, per la qual rosa
els Ingresaos integres seran
destmats a favor dels hospitale.
Detalla per programes i car1444414444444.444444444.»

PER COTITZAR
La peltia harta tingut noticia que
ea un establiment de cenfecci6 d'equipo militare del carrer N'oil de Szat
Francese, es coti:zata. Va ',asee deLogut Attoni Boet, de trenta quatre

tkr "
_..1,„„
41
4.

1
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TRES RAU

h

je

:DIME

ET MEIS

CAPEA

Vasos fina per a signos a peneeles 380 dotzena. i a peeseted
3 per a vi. sol, els podreu c om
tan barde a lee crietalle--prat
ries e Lluís INgInda, Rambla de
les Flora, 8, a Rondado Sant Antoni, 5.

dans

Riva
Mumentre, ‚1,1.. erandlnees I
e rtraorlinerles rimel:me Tarda. ti
do, pitarte de qualre. Co/ossal carAndo

Companyla de Comedla,

men:

Avui, diumenge, tarda, a
don quarts de quatre, primera secció:

1

EL CAMPEONATO
Lt ferannss enesnels
EN SEVILLA ESTA EL AMOS
FIxen-vns be en els Interpreta:
mere., ra s as, Ferrara Välle.lo, el tenor Bruna, el bartten Estrada 1 Pe:minen% artista
PAU mane
La formes. rrbra en tres actea, del
mases Mauleo ','1mal.

LA CHICA DEL GATO
A les sis, secció especial,
nit, a les deu, gran moda:
LA 8E4A FRANCISCA
——
ALMA DE D108

Fraucispill
interpretada Beis "'tupen" artlites
rnprta Auwa i l0. Sierre Molo, Pilar
Barloa rerrin Valle)°, Carlea Berama Arrue Pitare 1 l'ernMent tenor
EM11.1 VEYDRELL
el nual Inte-preta rt el canee de
a rernansio" per primera regala es
insidd
.
Kit, a les del', preruna u:nula

411444.0444/44.,1111.11***11114*
11

1,-.4+64444.4n44444444444444
Teatre

Barcelona

Quatre grane °encarta
I

EL CAMPEONATO
Ertt Immens. Ex!! terstable. La
311• 31/P11 C11 tres actea da( neme
luna Cuatrero.

SAUER
vere-ropti+444.44+444444,

4414•4444444444444444444

Gran Ti`tIlaila p o r a dlmarts, se do

monimennenzonn
No tUF3111 me4,
Preneu pastilles

EAE
TR POLIORAMA 1
1 TEATRE

TEATRE TIVOLI
Caballé

Mestres directors i concertadora Julii Vivar i Laurel

-

e4444~44.4

Frederic

Gran companyia de saranela.
Direcció escénica. Leopold Gil.
Primera actor. i directora, Ferran Vallejo i Carlee Beraza.

144.1144.0444444444.4~ed

BOXA

TOURNEE

TEATRE NOU

1,11.10411141114*--:

TERNA SAMA

per l'Enric rterras. Nit:
EL MISTic
d'En Rossinynl, rreaci6 de l'Encte Berrtis. — Dilluns, la grandiosa tragedia de flefocles. Edip
rel, protagonista, Enrie Borras.
Es despatee a comptaduria.

*44.144•044404604.0444444a.

LOS CIELOS DE LA CELES

dele celebres artietes liattgren,

Obertura l ' abril vinent
MULTES
Han estat multats els empresaris
del Viethria i del Tívoli, amb 25 0 i
5no pesse'es, respectivament per haver

' Avui, diumenge, tarda i nit,
•m
inaseis funciona, en les t
1 guateo prendran part tots ele
• achates de la cornpanyia 1
4.i es representara, el sainet

Willer, Schubert, Groenen i
Manowarda.

Teatre Català Romea

‘=t
le tot el personal de la conapa.
nyia Estudl Cirera, que omb
tant d'encert ve actuant. Aq ueoten obra serd presentada anal
tota propietat. Docorat i ves.
luari expresaos. Intermedia ame
niteat pol tercet Riera. Per le
llarga duració de la comedia el
recumana la puntualitat.

TEATRE VICTORIA
Oran companyia de sarsue-;
lea, operetea i revira«

Gran Teatre del Liceu

coslovara.

rENsto-NESTURANT

BARCELONA

ces ha nomenat per a l'exercici corren ,, els sigue-31s senyors per formar

conTS CATALANES, 613
w.osus, :OMS, •API8304
LAMPARES &corma& proJemes per eminente artletee •

CAPITOL DE DENUNCIES
que
a la placa d'En Prim li robaren 1,500
JO3ep Prumeat ha kl enunciat

PORTS INTERNACIONALS JO-

La Comissió provincial ha despatxat l'informe al rorernador eolere el
recurs interpsaat per En Francesc Simi i altres e3r.tra record de l'Ajuntament diquesta curat declarant caducats els dipósits de vins que tenien
concedits els reenrrents.

OPTICA ELLIN A.ICA — Arce, 3
---

la Junta directiva:
President. Linus Coromines; viceperSident. Ferran Mantserrat ; secretari, Silveri S. loes; vice-secretari, Feascese de P. Pentit tresorer. Miguel
liernintlez; cemptarlar, Ramos Vidal;
Amadeu Ripien; vocals:
je s ep M. Armengel, Llu a Duran,
Franeese Villuendes, Jeeep Bertran.

presó.
SU ja ruit ein patrona vaquera detinguts per aquest afer.

Peilleules naturals i d'esport

L'Associarib d'Agents d'A s seguran-

4IGUA lePERIAL

L'AFER DELS VAQUERS
El patró veguer Pere Balanyä, aseabentat que la pelk , a havia anat a eerear - le. va presentar-se espontaniament
a la "jefatura".
Va quedar a disposició del ¡urge
militar, que ordenä el seu trasllat a la

VPiS raphis DUANES 1 TRANS-

LLAUNERS 1 LAMPIS-

PURE PERMANYER
doneu-do ale vostree filia I ele
guardareu de Pescrofutisme.

MARES

ales, demiciliat al arree de Marina,
i al goal li force aupada 7010 pesemes er enetillic, vetee camita de la
Confederació i melts atiene de astitsed&
Ha non pesas a diaposició de renieguen militar.

Dee de 11 de mare. — Ser-

JOIES. VERITABLE OCASIO

•Ceresa

1dargarida Sastre Andreu, de 75
ys, Grassot, 82, al cementiri Nota.
les vuit.

S'atorgaran • les diefrenes tpse Mes
ea distingeischt eent prenlis, donatiu
deis senyors Sede, i • mes a mka quatre premis d'honor, coesistents, el primer, en un mommaental relletge, cerda

MISERIA

!

Miguel Balafia, de 34 anys,
'Hl, 4. al cementiri de Sant Ang n. A les vuit.
éaria Matei Belruz, de 71 .anys,
!eatge Santuari del Coll, 11, al ce-nti r i Non. A les non.
kúria Salvat Eleutcrio, de 4 anys
Pujulet, 23, al cementiri Nou.
* les onze.
Botnon Aguilar Albanell, de 80
lys. passe:g del Born, 15, al cenenNon. A les deu.
Eosa Serra Darrius, de se anys,
3spital Clinic, al cementiri Nou.
7 Ics deu.

seat a des quarta d'enee de la tut.

Masaje 21 Je test;

PUBLICITAT

i

febrer, • les deu de la ntt, al
T AAAAA NOVETATS
Cinc estupenda eornbata, einet

DOÑA FRANCISQUITA
A preus erennmtes. Butua amb entraoa, 3 pessetes. Ell. 1 tutea lea

na,, l'extras

LOS GAVILANES
d • •PIIVI a n ompradura unb
tres dies d'anticipace. TeL 2984-A
ES

•ses4111141.44442.1~4.40opurego
1 4.111~44.4~44~

TEATRE APOLO
!

11~11+11+1+0
4 Gran TeatreEqtAnyol
SANTPERE - BERGES
enumenge, 5 1 fierre 1924.
Tards ä l e ; matee.
Ea LLCGA UN PIS
Gris asir &I P rrn «mine morndea.
mtrte
eteeir. en 111 1 1 ' Mr1l.•
tres metes i hm *hilen% dividir en 12
nuartros, original de I. Fontanal!,
EL CANARIA I EL JEPIC
o
La mena dar e•rrer de L• Fentaln•
Nit, a le. den E/ « nrands Soll.
EL. CANARIA II EL JERIC
o
La morta del c.er,e de La Fontaine
Aval,

drid. Nit. a tres quarts c'..e

deu: I. El barbero de Sevilla. f.. . Terrera representació de l'opereta cómica
en tres actea

TEODORO Y COMPAIIA

Dilluns, torda. senzilla: La

corte de Faraón. Doble: Las
- corsarias 1 EI barbero de
„ Sevilla. Nil. i tules les nits:
; Teodoro y compañia. Aviat,
:i gratis novetats.
5

Den&
rae:
ELS APATXES DE FRAC
Ni:
Et. CARISMA 1 EL JEPIC
o
La morsa do c rrrrr da LaCamama
. rie:O.Immemesaels-.1.,.esmeNe 1

r r

Comoanela Caber!.

Avin. diunienge, tarda. a
• dos quarts de qualm. Preu'
. pupulars. Tres ohrrs, tres.
: Cinc artre, cinc. t . La gas tila blanca. 2. El barbero de
' Sevilla. 3. Segona represenb e l6 de l'op e reta córnea en
tres atetes. Teodoro y com/ peala. 200 representacions
al Reina Victoria. de Ma-

e444•444.11.11.04444.44.4,64...

h arse-erevre••••wroureeleortsgmberrs.

ir •

. .........4.~~....o44~

eseeeeeeee.+4.*

Teatre 13aree7ana

Teatre Còmic

Companyla oficial del
Teatre Espanyol, de Madrid
Primer actor:
RICARD CALVO
Primera actrMe

Compsnvla &manca
ROUIS-CAPARO
•••••••••n••••

Acul. enumeran, tarda a leo mute!,
1 MI, a ‘10S quatls de m'u:
p noGnA3t.t MONSTRE
Dos «arrea, volt u:tul
II. El ranids drama en cine actea:

F.M P ‘11. MAÎtTI

Un altre primer actor:
EMILI PORTES

EL CRISTO 5 00511110
popular drama en 3 actea:
CARLOe III EL LIBERAL
•
LA EXPULSION DE LOS JESUITAS

it.

Et

T
11+04444~.0.11+11~4~

,•••••••••••••••••••••••••••
SALA EMPORDANESA
Carne del Pi, 11
TITELLAIRE: J. Anita.
Anal. dunnemre, tards. a les quatre:
1.—El .neertit sainet en un acto

?knut, diumenge tarda. a
dos quarts de cinc. El fornuls drama romantic, en
cinc jornadas. en vers i proea. del aeriver Angel Saatveden. dile de Rivita,

•• DON ALVARO O LA FUERZA DEL SINO
Nit, a un quart d'onze. La
Ilegenda tragica en trms setes, en vers, de Josep Echegar ay,
EN EL SENO DE LA

MUERTE

*, (pela tltelles,,

FORA
11.—FALLIT, inri de la minada

Dema. dilluns. rorniat de la

companyia. Tarda. En el ae-

d'apuesta • ala. en enriar prograrna
111.—UN QUINTU, rime,int en un
arce, ieple,enlade pela manos, arar

broma.

Teatre de l'Orfeó Graciene
Auditórium, Astúries. 85

re0,44444444444444444444•4

Cornpanyta Estuell Clrera

ESCALFADORS
ISIDETS • DUTXES, etc.

Gran Teatro del Liceu

Extraereliehria fuerte% per a
dmmenge, ¿la 14 %bree.
a les titulare de la larda. Ea pe.
maril en escena la gran obra artglosa, fenteteitt en quatre
original de M. J. M. narria. tradueeld de J'aquilea Montero,
VADEURILINLE 011BOWYON
prebent-bi part el primer actor
AII NTsr Jis, gir an, Ofcsadald.

PELMA", 7

cine

minina. tarda.

LAVABOS-BANYEREe

JA U ME SAURET

!lenes, Fer . an Va/lein I riente. Intu pre rS 3uperba preseniaclig.

enoonANIA

Primer, a qua:, rounds:
Aeroll
Contra
e*Cen. • eitiu-• serme: D'avenes
IBempd
ennira
Subir/oh.
Ter r e-, a ms rounds:
lidurti l
centre
Pula
Descans ele quinta minuta.
ellort, a sls emule:
Itse/ae eantra Suero
Clnrine: eran combot s den ennorls,
AM MORAN centra PAUL GABRIEL
veneennr de
Canm16 oei,-, Sto.
92er
pues del Relenr
Guante de 4 tinees. Arbitres, Jorres
1 rron,metradors del F. E. B.
Preus mutare.
Entrada g eneral. 5.50.

•

Cenaras do quemarle. Tres
grane. comerte per Porqueetra
Pau Casal., seta la direceld dula
eminente medros lgor
— Die' II,
le I Frene
e lL 16 tarda I II nir, do maro.
Detalla per programes. Queda
oboe Valeasierat

Triomt de l'emita Butano. Pan

norge, gmtl Vellaren, Ros e ta Co.

tormoses are,aetons. Riquisatra

PREVE * CORRENTS
Taquilla. du de Me en» dal mal(

111MC A 11111C

11,13 G01141131

no de la muerte. Ntt, Reinar demuda de morir. Terda 1 nit, lectura de poesies
per Rioard Calvo. — Di1 marts, debut do la rompae ama cómica de
PERE ZORRILLA
-IMPORTANT: Deepatx de
localitats a comptaduria,
d'Orna • una I de quatre a
set.
/.4-•sese44444~41.414~144411

Gr.:4 Teatre del Bose
Avut, diumenge, 34, larda,
des queda de guatee. L'Hiena de
l'Empresa Sindical Musical de
Cataluaya. Gran funeid (Pepereta i sarsuela. Cine atetes, el»
Primor set• 1 direeler, Wat-

▪▪

ge 24 de Labrar de 1924
tut, grandiosa eombdia Citar.
pretada pea graeiosissim artista Gareth ilughes; Oereuptelee
politiquee, assumpte dramàtic;
Fora do la torra, gran broma.
Nit, estrena de Tao, segon
— Dama, programa extraordinari, tet estrenes, entre
elles. Amors d'antany, per Doris Kiana; Disbauxa accidentada, Madama Sana Gene, segons
l'obra histórica dEmill Moreau. Exit insuperable. — Dijous, estrena, Violetas ImpaMala, per ' Raquel Metier.

der- Castre Anuden
y Tiples. Enriqueta
goma Valor, Era López,
Sanz. Tenor, Marcial R.
1. Bariton, Enrlo de Guarl.
prescalant, Franc Coll.
ME-.
Opereta en tres actas La
eran èxit de la companyia.
la en dos actas Se.
La sarsue
oj Pinturero, creaciú
en et pa_
iselm Fernitndez,
de Farolero. Preus acortótS.

ELDORADO

0.414444+94441444441 5044.4»44.6

Coliseo de ~Mata

COL1SEUM

lentfies films i les grans
'-estreelcs de varietats.
trui, diumenge, tres ses;:ens extraordinarias. Tara dos quarts de guatee
i a Ics sis. Nit. a les
Projecció d'intorss 1 notables pe/líenjes. Exit dels celebres pac
taladors equilibristas
LES TUMILLET
acede de la formosa dan;arina Maneleta /sarao. Els
garionats i famosos equileistes en escales lliures,
Les 4 Peres.
'as dele excentries,
RAMPER
a pepularissima artista,
101 del pabilo,
PILAR ALONSO
5 0 e repertori de la seva
crac:d.—Magnifica presen.
!soló. — Domó., dilluns,
,aaa dia, Pilar Alonso x
gareper. — IMPORTANT:
Queda obert el despatx de
localita ts d'II a 1 i de 4 a 7. t

El millar sala
El millar programa

CH9FAIES--MilerlaraninaO7.4.7441.0.043Se

Sal6 Catalunya
a pela CINEMA De MODA
I ario Roles

GATZZ-HAARA, Contractas
Reynds—Tapinerla, 35, primer.

IIEJI "6
TEULADES

•

diumenge, dia 24 , a dos
quarts de sis de la tarda, presentació a Barcelona dels eminents artistes francesas R. Ca-
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Gran Teatre Conta/
Cran Cinema Bohemia

Portal de l'Angel, I i 3 pral.:: Telblon 3344-A
filartea a Barril,
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TERMA - FABRIQUES OIL ItOCOLATS

LA MAQUINA IDEAL PER
A LA PMTITA INDUSTRIA
FARCELONA: GIRONA, 112
MADRID: PRIM, 2
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:arrumo Da Lam
E. reben avisen
CENTRAL
Carrer do Sepúlveda, tilj
pral., primera; teléfoa 36 4 5
SUCURSALS •
Passeig da Sant Joan, 95, pal;
Tetaron 2037 0.
Coeli°, 169. Teitton 3025 e
Carretera de l'Hospitalet ( 4 14
pósits). Telefon 529 H.
Francesa Giner, 55, tendef
(Gracia).
Carretera de Sana, 135, pa&
mar, seaona.
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ItAXINUal DE PRODUCCIO
flUDOEIFIC.11

°ma ta de lotee eludes en atelana 1 fustes. Raptam en el! en'
Cartees Corto Catalanes. 643 (entre Brueb 1 Lbarlal. 'tel. ale a. P.

e

Es ven, per motlue de ealut,
l'HOTEL RESTAURANT. Es donaran tota mena d'informada
Preu dos oents mil franco. Alas
tenir-se d'Intermediari s. Ese
erlure, Paul Pag és, 111, Avenes

Gare—PERTIONAN.
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Ex-oficial muntador de la eaad
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Encàrrecs: quiosc "El Sor,
Rambla dels Estudis, i Florida/
blanca, 130, segon, primera.

N
N
N

U .
N
E
O

S. A.

CRUO, 188 -
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Reparaold garanUda.
Marian Clavero.
"PHILIPPS" de Frankfurt
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e
da pecho. Vejez premetnra y
demás enfermedades originadas per la Arterioescloroda e Hipertensión
Be curan de un modo perfecto y radical y se
evitan por complete tomandd
Angina

1101111ERIA,
Tolden,

5027

30-38
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1.05 síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rampa o calambres, zumbidos de oldos, falta de tacto, hormigueos, vahldos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de
carácter, congestiones, hemorragias, vences,
dolores en la espalda, debilidad etc., desapare.
cen con rapidez usando g oal. Es recomendado
por eminencias medicas de varios paises; suprime
el peligro de ser vIctima de una muerte repentina;

•

A.

Mitges 1 mitjons irrompibles

•

no perjudica nunca por prolongado que sea su
uso; Sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, continuando la rnrioria basta cl
total restablecimiento : y lográndose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
VENTA: &legal; Rambla Flores. 14. Barcelona,
y principales farmacias de España. Portugal y
Americas.
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TABLETEE

GABA

refrescante, desinfectante,

sobiranes contra la TOS
1 afeccione de la gola.

0444444•44.444.44444,64•44
!

Sucursal de Barcelona 1
Plaça de Catelunya. 20

per. iloses conseqüets.

cles leo evilareu premiad

;

;

COSES DE LUXE
per a cuarenta 1 batatas. taupa Casa It IR- GutS. Garrar
ge Sant Fan, 38

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

es posará a la venda la nova
CINTA PER A MAQUINA D'ESCRIURE

E

Iota mena « operacions da Banca da 3orn

a

OACCES DE LLOGLJER

E

AMICS DE LA MUSICA
Dernä, dilluns, i dimecres, 27,

a tres quarts de deu de la nit.

111. dlumenee, 505515 matinal.
- -1 1 nit, últim dia de l'esileve- •

Presentaeie del
QUATOR PRO-ARTE
de BrusseHes
Progratnes.—Priiner concert
Quartets de Mozart i Ravel i
Primera audialó del de Cela.
Bartock
Segun roncad:
Quartets de Brahma i Beethoven i primera audició de3
Concertino dlgor Strawinsky
Palau de la Música Catalana

by

Associaciú Música Camera

Monumental - Pedró Walkyria
:
la temporale, Eta filia de
. Acuesta pellteuia e. liroleren els lornis d'aque,ta
Empresa.
ra.-1.Tdre 1 bares dels p resea e5 d'avut estaran anlineiati a 1e5
le ures de rada local.
1 511, 0 111105. eF1rorio, Espesara
t enles, primera Jornada; Do cap
a esas, !i er OVillace /lela: Le f celies fant•stica, 11 12. ültlueiii El
lsolient; Tamliä en Jaanct vol
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ESCHER WYSS Y C. ZURICH
- PER A FABRIQUES DE
i CAMBRES FR1GORIFIQUE9

sadoslis, pianista; M. Casadesús,
violinista; M. mancha!, violonceltista. — Inscripcions: Sala
Mozart

In!, Munieres, stissid matinal
Me a una Tarda 1 rilt. grans
.cerarnesi las dirertides Cerrares
'obstado, 1 Odissea d'un monedas;
11:nre de Muteressant film
Ice; ealt grandiós de Mina pe! pos. a, la sessiú de la la estrella
Sio:o:e, imperials, per Raquel
Mellar.
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MAQUINARIA FRIGORIFICA
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Associació Intima de Concsds
Sala Mozart, Canuda, 31

steitelefolet-1-6-2.944910044.
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ORQUESTRINA

mere. eran matinal: tarda. des
treirris. Salt forMidable. La ina
dels raleen' perdida, la mes '
sin produce:O. urna ver tu- obra
'•::....^:enints inermes: una novia I
tu mil Solars, per Richarci Talassies.—Nit. C CIII del din: La 5!! 11
les plisada perdets i La red de
riere, per Geore, Arin s.— Demä,
estrena: Casimir orla de la
eeli.enai La
unpostc. —
mi esierioss, la ectwallOsa
Cirttflts.—.avial Roseta la
.
darferd
creació
cvnuu Ce carrera,

i
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41,-,444.4-2.44.~444.04441.4

Diana - Argentina
Exceisior
Mili, matinal d'I 1 a 1. Tarne , 3 de Tao, Relna pel po,Vedisea d'un moneder, Una
e'ebstaclea.
eatres Triomf

i Marina
i Cinema Nou

Harold a la Ola del Beal Carel de redempcI6, alar_
al fiable, Tao, 2.
Cinema Princesa
Telefon 1371 A.
diumenge, programa
tt e:Tao, grandiosa superd:vidida en sis lit • bres,
ic• tant-se el primer; ModaX, gr andiós interessant film
f:iti• c de gran argument, inPlalat per la cense rival ar' a P aulina Frederick; Jovon.

Sale colmad atas 1923-24.
Presentació a Barcelona
del
QUARTET ZIMMER
Erusselles. Primera audieiii del quartet
"RIEPETTI E STROMBOTTI"
tle 51alipioro, una de les
obruS mes significativos
de la moderna escala italiana, guanyadura del Pro_
mi Universal Coolidge
(Estats Units).
Completaran el programa dues juies clessiques.
el etuArtet en "re menor",
de Mozart, i en "si bemol
major", de Beethoven.
Exclusivarnent per als soets.
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DIVERSOS —

Venus Sport - Palace Ball
Ronda de Sant Antoni, 62 1 64,
Tigre, 27

LA HERNIA

CHASSAIGNE PIRES Claris, 43
PIANOS, AUTOPIANOS ,

HARMONIUMS. ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
Vendes a taminia Pianos estrangul

y

Curada per 50 ptes.

aguan CDMOde I pelleel neu
Milleue"1
embenat amerteti aparell elastte sisase mollas, que s'emmotIla al cos cota un lellant. DO el ressent alela
detectes dels insten-me tracemos, superant-los en piantar, etaMOdllat 1 en ola resultats posnlus de eonteucló I euractO rnalleal
de l'hernia (trenradure). 3.000 pessetes es regalen a qui derenstrt el contrae. No compren cap altra mena d'entbeitet ni
eraguer serme abano veure I !melar sume« memada apsrell. A/maigo gratuita: da
a 1 I do 3 a 7. Case PALAU. Canelo Antele, 10 I toeatil a l'eseleala de la Meren/.

"PERFECTH

z

ASMA

o maceen qua ata
Els que finguln
els PAPEES AZOTÁTS o els CICAERETS ANTIASMATICS
del matelx Doctor, que calma do seguida els ataca Ido .
'qn elt molen cormir tranquil.-Demaneu prospectes z
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AIOUÄ diTORLINE (Sbiloro prottreadva per ab caballa blanca) 11, • »Te
LATOSA (adlyt 5 tableaste: o.. poLvOs (mole adberestayi rso. -CREMA tanta
lea erregver reo. - AIGUA DENTlFRID.A (ce comprIcniti eterveseeatet f. •
SATUOL tIONTUT (ama minarais per • bares de pon* 530,6ANUIEL (coa.
primita
•rfesus per 5...generar ideaba), 3'00.
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VIdeteres d'en m Esmaltara al Me OO.
tare atare 1 cristal' : ViArea 1 trissas plano 1 torbats : Balda«. PI.

desates, grama. N'eme 1 =UN

Callana. ; 32, entre Corta 1 SepUIIINUI
BARCELONA
TELEI• UN 6343 •

PAPER DE
FVAIAR,

CLÁSICO

Debe general: Emanaseis OlititAll 01.111ERES, & & • Passeig de rhteustrta.14 . gomina
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ienes, yer/rilis, prierW l ir, o5 .
6a g arla., ato ~elitistas
, per crónicos y rebel•
eistitie gota matinal...cc . radic.linen e i cou les
quil
des que asian, ao curan pronto y

Soivre
Cachete del Doctor» , comunican
9

iv, !numere
que depuran is sangre yanti4ptte•N
y mieriadca,;
la orina SU4 propiedades
resultados se experiment an a Ins psa
admirables
4119
hasta el completo
prOsipuo
mojarla
inerm e 500153, la
do tono rl aparate ga.
y perfecto restablezMnentopaelento por si solo, sin
nitO.urinario, curand o. el
haya de interna* el
ni
lavado.
en
gnu
s
inyeccione
enfermedad. Basta
médico, y nadie so entera do ea
para convencerse do ello.
tomar 1,211 el>
Astenia tache... 411(o 99 4 1044 VID91. Y Sirias.
Tonta, 5 pta.. !ruco:
e. ss C.. Noo r e da , 21.-Flores,
iti Faa.art•
Sarai.4, 'rambla de las
da Es.
salir, Princesa,

7, y principales larmactas

anataininnenn

kLCOHOLS PURS
I rectilicats de 96/97•. Especial.
per a Clinique• laboratOrily la>

mieles, perfumarles

ANISATS
de toles olasSee
VENDA A L'Ir:OROS
DETALL

I Ar.

A. ANTICH
Telefon 810 A.
R rada de Sant Paa. 32.

gaña, Portugal y ~ricas.
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tintura deutete; procreado; e(?cae, fnofenstea, pintarles (mar, que neo,sea ese anee color al 'Ostra cab<111 el delmara ondolat 5 llcsible-

econtimiquas
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Fabricada amb procediments moderns

noetnt, amb els caballa blanca, no'l triaba coltocado per a guanpar-sc la el.. Ele sal:ella
blanca fan MI 1 gcncralmcnt co he dell tea
per a donar n'aval'.
Alzó encara el Olor per •*lea dono. Una
velleza prematura pot destruir una telldtat coniu•
cal 1 allonyar a la dona drla licita goige de l'amor
U .r tico da ranear, al eis caballa blanca aparetiren al p ostre Cap. lis han de Sentir desseguida
qut enemic de la vostra foeentut apareguf.
Use.. per alzó, tialtament

TOS

S

QUE PATEIXIN
E L
Per forta I cela que sigui, 9 ue prenguin les renomenades
PASTILLES del Dr. ANDEEb. Són tan räpids I segurs els
electos d'atmastes pastillas. que a les primores presos so
£entja un allsujament que scrpra I anima I galreb g sempre
dcsaparelx la tcs per complot en acabar la prImera capsa.

diurnenge, tarda i nit,
ball de sociel2it per la banda

Venus Sport, dirigida pel senyor
Pons!. Estrenes:
Fox-trot "Flor del mal", fan
go "Al Sena", one step "Espuma de Champagne".

RESULTAT

D'EXCELLEM
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Divendres, 29 de febrer.
t

de

tr.sr-se.

31Et

aNI-1444.5444044.

ilclobles salte. Torran
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Avui, diumenge, a la sessi6
matinal i primera de la tarda: EL CERCLE ALANO,
creació dramitt ica dirigida
per Maurice Tourncur i interpretada per Janice Wilson i Wesley Barry (el menut de les pigues), irremis1blement 'última projeccid de CHIQUILIN ARTISTA
DE Cine, la millor
la de Jackie Coogan, i B010
PER LA SORT, còmica.
En la sessió de les sis
tarda: Estrena de la magnifica comedia dramàtica EL
QUE FA FALTA ES VOLER, PROGRAMA AJURIA,
interpretada per Anna Q.
Nilson i Conrad Nagel, luxosissima presentació; CAVALCANT DESENFRENADAMENT i EL PESCADOR
DE CARVI., per Lloyd
l'emperador de la
broma.
AVIS: Es despatxen butaques numeradas per a la
sessió ESPECIAL d'avui
larda. Nit: El mateix programa i NOVETATS UNIVERSAL número 72.
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GRANE TALLERS DE

FUAHSTERIA a CALDERERIA

PRECKLER, SABATt 1 C."
Ceban ecandelieues : Batirla de ad»

Termo-Sifoes

TFIF Fov 698 ti
_

Estafes de me duna : Inidesiers

MOMIO I TALLERIA Mamen es Own, 1••

Totradars : AMASEIS

Mamo ti lie

¿A Peardelle' Ato
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ARMARIS —

Armen t d'homo

YORK.

Armar de

Els mes

Els de mes

sòlids

cabuda

el

4.7

senyora

i mes
pràctics

1

Am. L.4

econòmi cs

e

•
o

725 pessetes
809 pessetes

En faig Imitació caoba o noguera ..«

111 En caoba o roure
te

▪

. • ..

imitació caoba o noguera
En caoba o roure...

p

De venda a /es rincipals ehealsteries i als TALLERS REG, Enric Granados, 2 1, xamfrà Comen de Cent. Telefon 2085 A.

825 peasetss
900 pesset4

S'ADMETEN AGENTS PER A TOT CATALUNY1
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ESPECIAL de la tarda

PROGRAMA AJUMA
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GRANS

CASP, 17 I 19

zN,

FAAGATZEIVIS

tt

delIntr3) 94R-1
;;:i44. 4-t k

á
.1,34S it ,
ENGIIOS 1 DETALL .„j

Len tz:
FABRICACIO PRePIA

Le,

1 Present de dilluns, dia 24
5 nutres cotó eolç clase superior per
675 pessetes
"
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DARRERS MES DEL MES DE, PRESENTS
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66
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MES

BLANC

GRANS DESCOMPTES A TOTES LES SECCIONS
Detallen) alguns artickes prq;è e [mine s'adoni de com és d'avantatjós de comprar als nostres Magatzems
llana Mallorca,
se

90.

4 radien, rer

6
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te

91

99

fina
4
" de eaiva
»
" 6 "
•• • . .
"
8 90
00
Crepes llistats per a batee, el metre, a ...
Una camiseta poni angiès, tulla corrent, per ...
"

•Tzne "erro

.a...mino
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•eo

ee

•

••••

•••

3E-3 313 tO
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11'39 per,,letes
16
16'5'0
20
2150
17'33
247.;
29
G'60

ATTe

1 Bärova camera eroxet, per ... ... • • .
.••
1 Joc de llit de ala/rimen!, brodat a mit, pzr . • .
.. •
1 Toraila bargn, cause farta, 7 per 7, per
.. •
1/2 Dna. moca/jets Manes de senyora, per ... . • .
••.
... • • . • ...
1 Tapet etstampr.t Íil. per
re
Crztürz 140 per 140, per .. • .
1 "
•
••.
fi Baietes de fre ar, per .. • • • . ... • • .
1 Pared de mitges de iteda. ECI1SC tara, per ... • • .. • .. •
1 Carata anzelina fantasia, senyora, per ...
1 Elt.o.g dc Draps higiènics, per ...

•••

4'50 pessetes
25
395
re
1'40
125
5
225
190
3'25
360

e

g
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MOBLES G1MBERT
Diploma

IfLa 21M

332)
PER CESSAR EN EL NEGOCI LA RAO SOCIAL
Casa establerta„ l'any 1882
Telefon 4161 A
d'Honor en l'EXPOSICIÓ INTERNA T IONAL DEL MOBLE NOTA* El nostre magatzem és el

Canuda, 35

.11M.
IMU

de menys visuaatat del carrer, no us confongueus núm. 3,5 - Davant del correr del Duc de la Victbria

CARRER DE LA CANUDA, 36

• 8 •

Es traspassen les botigues , entresols i magatzenas
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