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L'obra cultural dels
IN BALL BE CARNAVAL anteriors Aj unFa cinquanta anys de la mort de Jules Michelet, el gran
literal de la història humana, el gran poeta en prosa. Els diaria
.trangers dediquen aquests dies recorda i articles a l'autor de
- ffistória de França" i de la "Histeria dels Girondins". Entre els estudis sobre Michelet i les anecdotes de la seva vida, ens
bs eridat l'atenció el cas interessant, retret auara, d'un ball de
carnaval que se celebrä en l'any 1865, a la casa parisenca de
Jescripter.

De cop, aquesta anècdota produeix un moviment d'estralesa. Corn! L'auster autor de la "Biblia de la Humanitat"
telebra va balls a casa seva, i precisament balls de Carnaval?
5, si. El fet és cert. Horn conta abundants detalls de la festa.
ifins els germans Goncourt, que potser hi assistiren, en parlen
e llar t'arnés "Diari". L'aparent contradicció queda explicada
licrrt considera que aleshores Michelet esteva casat en segones
yes, i que si ell era de caräcter grave, la seva muller era amiga
¡el honestos esplais i de les solemnitats de la vida de reunió.
llichelet no sabia refusar res a la seva segona esposa; i havent - li
dla proposat la celebració d'un ball de disfresses en el casal

l'historiador hi accedí.

Però un ball a casa Michelet no podía ésser un ball qualalga. Havia d'ésser un ball notable, extraordinari; i ho fou
ealment. Hi assistiren personatges eminents de les lletres i de
arts: Renan, Buloz, Legouvé, Gustave Doré, la George Sand.
cert nombre de disfresses estaven inspirades en les darme obres de l'escriptor. La senyora Michelet anava diafressada
-el vestit costa una mica d'imaginar — d'Histbria de França en
segle XVIII. I Michelet mateix anava disfressat humorística-

unt de Franklin, amb un parallams a la mà.
Però la cosa més notable de la festa eren les disfresses reesentant nacions oprimides. Es sabut que Michelet fou un enIsiasta defensor dels pobles caiguts, particularment Polònia.
ostbaven per la sala de ball les allegories carnavalesques de
'Dlbnia, d'Hongria, d'Itàlia. La persona que s'havia disfressat
(11h — d'Italia alliberada—era la comtessa de Montemolí. Duia
;u jupa curta de transteverina, deis colora nacionals italians—
ved, y ermen i blanc—, constellada de mulera de segells de corle. Això volia significar, amb espiritualitat de la temporada, la
bEs lliure o enfranquida ("affranchie", en francés). La gerrana de la corntessa s'havia disfressat de Venecia alliberada.
Els germana Goncourt s'adonaren de la significació profunda que prenia aquell ball de Carnaval. En mi g de l'Europa
conto!lant, convulsa, amb sorolls anunciadora de pròximes tempestes, rodaven en la densa les nacions oprimides... 1 en Uur
`Diari" hom llegeix la següent anotació:
"En un ball donat a casa Michelet, en el qual les dones van
distressades de nacions oprimides, Polònia, Hongria, Venecia,
bono nIna que veu dansar les futures revolucione d'Europa." Els
GozeJurt, remarca un comentarista, no es van equivocar.
Aquí sí que tenen plena i directa aplicació aquelles paraules:
; sap el que hi pot haver en un minuet?" A l'Esperit no li
lau, en determinades ocasiona, la disfressa humorística. Els
bolo, les allegories, les imatges, quan representen una cosa

, mantenen tota llur força sota les robes virolades i els cassonora. Qui sap el que hi pot haver en un ball

ibolls

¡Carnaval?

Política

Full de dictad

CONTRA LA MANCOMU-

UN BON AUGUR!

NITAT.

Fa poca 'fiel vais veure que un cert

U pare r que de la Mancomunitat
14 Torras, de Granollers, va fent
eui!es. V egesi, asad. el que diu La
de Gerona :
'Para el bienestar de las provincias

zIaras y de Esparta entera, pedito h disolución de la MancomuLa Mancomunidad ha sido, es Y serä
prrar de /o que crean algunas perde buena fe) la madrastra de
Cataiuña tiene una madre que es

a , y no necesitan las provincias
aras :a tutoría ni el centralismo
? burle de Barcelona."

OBSEQUI CORRESPOST
Elra er-regidors dt Girona, que fonuprcsonats pe r haver votat el
as-it del Centre Autonomista de
dests i que, en ¿asee alliberats,
rat obsequiaras aranb un hpar per ¡'ex¿ usa d., la Diputad.; doctor Rieters espongueren a l'obsequi d'a, convident-lo a un altre alma.
LA FORÇA MATERIAL

e el atol "La fuerza material y
dr espiritual", publica

"El du-

de G." un ara& al diari madriAcci6n.

brunt article sdn els segiicnts
nts:

Ql;.e el ciudadano, sobre todo el que
' s en alta voz, vaya sintiéndose
Prro libre nada ras; no "Ii-

,!,r a

no puede realizarla ras

as G obierno fuerte. Yo estimo
la f uerza de los Gobiernos esa

Taeh i nve:sa dc los reciu. sos vio--

que n ecesitan em plear para
man"
traperi de la Justicia."

UN BUST D'EN TI I
MARGALL
4 'Pre tera/sito Republicana" de
h ' Odes cobri, dtumenge a la tarda,
"lt d'En Pi i Margall.
el nonti, hi cantaren el grup
, d'Olesa de Menaserral,
*Re coral Germanor, de remeni s'hi pronunciaren entuParlamenrs.

Mi truene* pee goembrds

nombre d'autos de lloguer anunciaveti
una rebaixa important, molt important
en el preu de llurs serveis. Me'n vaile
alegrar. No és que el fet hagi d'afectar massa intensament la me ya economia particular, ni que em trobi a
punt de substituir el tramvia, vehicle
socialista i democrätic, per l'auto,
vehicle individualista 1 aistocrätic. Però
em va (es goig de veure que els xofers
barcelonins comencen de comprendre
que llur missió és transportar ciutadans a un preu tan baix com sigui pos5ible i no fer interminables tertúlies a
la vorera dels carnes i places.
Benvirlirtada sia la rebaixa, adés
faci el taxi de poc cilindratge, ades
de mula cilindratge. Si, senyor. Fet i
fet, es un deis mes bells espectacles
de la vida moderna de veure un rengle interminable d'autcmóbils lluents
relliscan: per una ampla avinguda asfaltada. No us en vàreu adonar ahir,
precisament ahir, cap el tard, aleshorei
que plovia a bots i a barrals?
Els reflexes deis llums es multipli.
caven sobre les capotes regalimants,
sobre les pedrea inundades, dins els
fils d'aigua que quejen arran dels 1a:3
i dels voltajes. Mirat a peu pla. del
canee estant, és molt possible Eme l'espectacle perdis algun deis seus enci-.
mos. L'esquitx de l'automòbil que pasma, la necessitat de mirar simultànianuca: on poseu eis peus i per on ve
el perill no són coses agradables. Per6
cal prescindir d'aquestes petiteses i, de
tant en tant, contemplar les coses des
d'un bak6 o des d'un automobilet de
llagues, baldamene sigui dels de o'Go
quilòmetre.
Ara ens han anunciar que n'hi haurà
de 0'50 i tot. Molt Isé. Cal que tornera a G.. que ens en alegrem? Nomes cnterboleix una mica la nostra
purissima alcgria la temença que no
coneguem prou els avantatges oc la
rebaixa. No cal tenir una gran experiencia taximetrica per saber que
no tots els automòbils registren els
quilòmetres amb la mateixa fidelitat.
Per l'amor de Déu, que no s'ofengui
niega! Si de sobres que aquestes
ferincies, tot i que sovint ataquin els

interessoe del diem, no sean imputables
a la malignitat de ning4. Hi ha re-,
llagas que avancen, n'hi ha que retarden. Es camal que ele de moles
tudastres patelabe constsatunat 811

taments

OPintona d'un politice Malle'''.
DI •enyor Carlo Zansi, exdiputat italtä vicepresident de
ea desena Comissid parlamentäria dinstrucci6 i Belles Arta,
ha visitat la nostra ciutat, recorrent anal) Interes especialissim les institucions i escotes
de l'Ajuntament.

El resultat d'aquesta visita
l'ha expressat amb frases suinament laudatòries per a l'obra
de cultura dele darrers Aunteniente electius.
L'honorable Zanzi ha dit que
les escobes de la Oran Vla Las-catana, la del Pare de Montjuich i del Guinard6, la de
la Farigola i la de sorda -mute
i ecce, són altres tants campe
experimental?, d'edueaeld diriglts amb un gran esperit de
modernitat i amb &final instint
pedagògic.
—Totes les escotes d'amuela
gran ciutat vostra — ha dit el
senyor Zanzi— haurien d'ésser
cona la de la Gran Vis Layetana.
El bon gust de Vambient, el
mobiliari, el Material didactic,
l'extremada condlcia, el paridate ordre i la intensa eaborlosis
tat del seu persona!, contribuely en extraordinàriament a l'eflcäcia pedagògica d'aquella escola admirable.
Referent a les Mes que mes
li han cridat Falencia en aquestes visites, ha dit que el que
l'havia sorprès mes agradablement era la noblesa de l'ambiont i l'abolioió de( baile eive
colar.
En aquel organisme — ha

dit—es vela que el metge i el
mestre hi han collaborat amb
perfecta compenetrada. Les
vostres institucions -cssolare
modele o experimentale, cona
jo les anomenaria, san el germen adequat per donar al vostre país un aneto 1 complet
organisme cultural.
El senyor Zanzi es delta que
la manca de temps lt hagas
impedit de visitar la Universitat Industrial, de la qual tenia
noticies excelente. igualment
que l'Institut d'Estudis Catalans, l'obra del qual aquel%
amb interès i admiraei6
També ha dedicat grane elegis a l'Institut de Cultura 1 Bi.'
blioteca Popular per a la Dona,
l'organització administrativa 1
pedagógica del qual ha qualificat de meravellosa.
Respecte a l'escota de sordsmute 1 cecs de "Vila Joana" 1
la Colbnia de Mar, ha da que
eón instItucions que responen
superiorment al fi que se les
destina pesque estan organitzades i dirigidas amb un siß
criteri higiènic i pedagògic.
També ha fet elogie raonats
fina observad() de l'Esco•amb
la de Labore i Oficie de la Dona, de la Ronda de Sant Are:
toni.
Preguntat sobre la impressid
que en conjunt Ii han produit
les nostres institucions
rala, l'honorable Zanzi ha respost que la impressió que n'ha
tret és insuperable, sobretot pel
que es referelx a la tendencia
inscrita en el programa de reconstrucció de les institucions
munteipale de cultura.
—Desitjo ardentment — ha
dit — que aquest programa que
l'Ajuntament ha exposat en una
recent i notable publicaci6 no
tingui cap destorb, i que sobretot pugui superar 1 vencer l'escepticisme d'aquells que no
senten prou entusiasme per a
('educació i la cultura del poble. Barcelona amb la seva febril vitalitat, amb la seva
pida oreisenea, amb la ene escomesa comercial, necessita
disposar immediatament d'una
massa obrera culta i ben preparada. Si l'escota pot donar-11
l'ample respir cultural que necessita, l'organismo ciutadà adquirirà la rohustesa 1 da papacitat que es mereix.
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LES REPARACIONS

Mr. Macdonald es ostra disposat a
reprendre el control militar
interallat a Alemanja
Una nota del Devora anglas al de Parla :: Les Informacions
sobre els treballs del Comité de Parlis
nnnn•III•

París, 26. — El president
Maedonald ha tramés una nota
a Parle donant a conèixer oficialment et seu punt de vista
en ro que fa referencia a la necessitat de reprendre el control
militar interaliat a Alemanya, 1
les condicions en qué l'esmentat
control podria exercir-se amb
eficacia en tots conceptes.
La Conferencia d'Arrbaixadora deliberara aviat respecte
al particular . — Hayas.
Parte, re. — Aquest matt han
quedat ofIcialment conurmals
ele informets donats per l'Agencia Ha y as, dient que el govern britànic ha remes a la
Conferencia d'Ambaixadors una
nota en la qual manifeeta trobar-se favorablement disposat
a la represa del control militar
interaliat a Alemanya.
Aquesta nota l'est ä estudiant
ja el Comitè militar Interaliat
de Versalles. — Hayas.
EL3 CENCLES OFICIALS
FRACESOS I LES INFORMA0101118 SOBRE EL, TRERALL
DEL. PERITS
Parts. 23. Amb motiu d'alguns adietes publicats per la
primos de diferents paises sobre els treballs que porta a cap
el segon Comite do perita, en
els cerdas oficials franceses es
declara que el Govern de la Repábilo& te el propiastt d'esperar
lee decisions del dit Comite per.
que un cop rebuts els informes
puguin sotmetre's a l'examen de
la Comissió de Reparacions, no
voleen excrete la mis P atita in
en cap sentit.
-fle:ta
Ategeig en els expressals cerque
a
conseqüencia
d'alotes
xb les opinlons que vénen expressanl-se a la premsa sön les
deis artioulistes simplement.
Per dltim, en aquests cerdos
oficial' franceses s'estima lambe que totes les discussions
publicades relatives als estudie
dele Cornee, eón actualment
inoportunes, ja que no contri(miran mes que a dificultar els
treballa. — Hayas.
EL GENERAL DONES DETONA INFORMES DE LES FINANDO{ D'AUSTRIA
Parte, 28.—El primer comité
que presideix ea general Dawes ha decidit preguntar al senyor Saltar informes respecte
ele mitjans emprats per realear les finances d'Austria, 1 de
quina manera poden cercar-se
dales respecte d'aixb, per al
cae que calguéed—Ilavas.
ELS INMOLES UNITANIOS
Londres, 28.—Als cerdee britanics s'acull amb la mis gran
prudencia la informada segons
la qual el primer comité de perito, presidit pel general Da.
wes, sembla volar recomanar
un emprèstit alemany de dos
cents cinquanta milions de lliures esterlines per permetre a
Alemanya de pagar les reparadone.
El Govern té la intenció d'esperar el lliurament dele cap.
porte del dit Comité a la Comissió de Reparacions i després
el de les respectives comunicacions als Govern aliats abatas
de començar l'examen 1 la disenseba relativa a aquesta qüesUd.—lavas.
MACDONALD REBUTJA UNA
FROPOM010 DE STREOURANN
París, 20.—Diu la "Xicago
Tribena" que el primer ministre angles, Mr. Macdonald, ha
rebut j at atentament, però amb
energia, la proposició del ministre d'Afers Estrangers alemany senyor Stresemann, do
discutir les qüestions relatives
a la creaci6 d'un Rano alemany
d'embaid or i la de l'admissió
d'Alemanya a la Sujeta! de Na.
cions.—Ilavas.
A LA OASIURA DELS ODIEUNS
REDU0010 DE LA TAXA SOBRE
LES IRIPORTAOIONS ALCIRA NYEC

vid d'avançar . .. Pub, qui pot ubrinar els misteris de la casualitati
Si Dita vol, tot arrfbarä a esmener-se. I de la metete& muera qui
la Saeta Competencia ha modula ele
beneficie d'un seguit de babees de pan,
arribad a regularittar le mueca dele
tmdmetem.
Carlea Soldeolla*

Londres, 28. Cambra dels
Comuna temió d'ahir).—E1 repreientant del Tresor anuncia
que la tan de 28 per 100 sobre
les importadons 'anides alemanys que Anglaterra reté a
compte de les reparacions, serie

rebalsada en un 5 pee 100

de %

El primor anglte miel« Nao-

donald, contestant als que
terpelaven, declara que declinava tota responsabalitat pea
que es retareis a les recents
declaracions d'Henderson, en les
qualsaquest preconitzava la revisió del Tractat de Versailles.
—Hayas.
ELS DEMOORATES RAYERE808 I LA CONSTITUIR('
Nuremberg, 26.—En una assemblea celebrada pet parta demberata baveres ha estat adoptada una resolució demanant la
creació a Baviera d'un bloc alemany que reuneixi tots els
partideris de la Constitució
tual.—Havas.
ELS ARMAMENTS

LA REUNO DE LA SOTSCOMISSIO NAVAL
A ROMA
ES DIU

QUE EL REPRE-

SENTANT ESPANYOL
S'HA RETIRAT
Roma, 26. — La sots-comte.
cid naval ha acabat els seus
treballs, havent elaborat la part
técnica de la qüestió relativa al
desarmament, limitant l'examen
dels Estats que posseeixen valxells de linfa.
Sembia que el contralmlran
Magst, delegat d'Espanya, es
retira de la Conferanela meneada per la sots-comissió naval qua entén en el desarmament, però continua seguint els
treballs de !a dita Conferencia
en qualitat de eimple observadon. — Navas,
LA VENITAT DE L'AOTITUT
D'ESPANYA A LA 80T8 0{)MISMO NAVAL
Roma, 26. — L'Agencia Stefani diu el següent: Sitien dit
algunes inexaelituds en les Informacions que han publicat
aquests dice els diaria respecte
de la sots-comissió naval,
dient-se, entre altres cooes, que
Espanya s'havia retirat de la
Conferencia.
Dones be, aquestes noticies
resulten inexactas en absolut:
En efecto, conforme es va dir
en la nota oficiosa que es facilita ala premea amb motiu d'acabar les sessions, l'informe dirigit per la Comissió al Consell
de la Societat de Nacions va esser adoptat per unanimitat, adbu° per tant amb el vot del delegat espanyol.
No va fer, ni va poder ter, al.
Ira cosa la Conferencia, sima registrar les opinions i actituds
de tole els delegats respecte ela
problemes tècnics plantejats davant d'ella, ni podia prendre,
com tampoc va prendre, cap dedeba, ja que segons va haver de
reconeixer's prèviament i explf.
citament per la Conferencia en
ple, tots i cadascun dels delegats havien de consultar abata!
Hure respectius governs —- Ha.
vas.
DE MEXIC
NOTICIES OFICIALS DIUEN
QUE ELS REBELS HAN ESTAT
DEFINITIVAMENT BATUTS
aleatie, departament de guerra anuncia que les brees rebels que
comanda el general Moran han sofert
una desfeta aclaparadora i definitiva.

La presa de Tuxpan per les forces
federa% es considera cona un fet consumat.—Havas.

EL TESTAMENT DE WILSON
Washington, 26.—L'ex-president Wilson (Idea en el seu
testament beta la sa y a fortuna
a la say a esposa, exceguiant
una renda anua( de 2.500 Mane
a da seva filla mentre romangui
soltera.
El total do la fortuna de l'expresident puja a 221.000 Mari.
—Hayas.
COX ES TORNA A PRESENTAR CANDIDAT A LA PRESIDENCIA
Londres, 20. — Comuniquen de Non
York al "Times", que Ur. James
Coz, candidat derneerata a le riel&Acta de la República l'any teso. ha
temar e prenotar la len eudidatu•
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(0.1 neutro •rbeiat especial)
BERLIN, febrer.
Com que continua a Madrid
la eampanya dita del robatori
de marca, creo que sera interessant per al lector saber de
quina manera ha resolt Alemanya, des del punt de vista exterior, la qüestió deis mares.
El ministre de Finances acaba de llançar l'anomenada ordenanea fiscal ndmero 3, que
es el document que organitza
purament i simplement la fallida del maro. Semana aquesta ordonataria, tots els plaraments de
oapitals que puguin ésser constatats d'una manera auténtica
i princlpalment les hipoteques,
els reconeixements de denles,
els dipòsits de les catres d'estatvls 1 les matices d'aseencanees, seran objecte d'una valoritzacid equIvelent al seu valor nominal, en el ces que hagin estat realitzades després de
de genes de 1918. Les coitoencimas de capitals posteriors a
aquesta data queden anullades.
Vds els altres credits que no

siguin els plaeaments de capitale en les quatre formes citades, seran Lambe anulase. I encara: st el deutor d'alguna de
les quatre obligacions que hem
citat esté en una situació pecuniaria que no li permet fer
front al contracta que ameren _
gué, el ere« sera objecte d'una moratòria, i no es tindrä
dret a feclamarAo fins a l'any
1923.
Sense entrar en una explicada técnica 1 minuete» d'aquest
douument, el lector comprendra
la neva enorme imponencia
només llegint el paràgraf anterior. Que vol dir, an realitat,
la tercera ordenança fiscal?
Vol dir simplement que tetes
les eollocacions de capitals tetes abans de l'estabilitació del
maro — es dir, tetes abans del
mes de novembre passat—queden pràcticament anunades. El
capital collocat s'ha volatilitzat.
En Pere tenia tota la seva
fortuna col-locada a la Calza
d'Estalvis. Kqueeta fortuna. patita o gran, es igual, fou guanyada abatas de la guerra, és
dir, quan el marta valia 1'25
pessetes. Aquesta fortuna era
una quantitat d'or. Aquest or
s'ha fos. L'Estat acaba d'oreenitrar la fuel& En Pau tenia ele
seus diners rol-beata en cases.
Aquests diners, de fet, eren
mares or. Els llogaters de les
cases han passat quatre o cinc
anys sense pagar, practicament.
Han pagat no-ras. L'interès de
l'or que En Pau tenia col-local
a la finca, ha estat nul. Això no
vol pas dir que En Pau tingui
dret a redarttar ni un centim
als seus logaters . L'Estat acaba
de timar la porta a totes les
reclamacions que podría entaular En Pau contra els eeus
gatera. Un d'aquests llogatere.
En BPTEUSUOTIS. es creditor d'un
altre ciutade, el chite" Cervera, posem per cas. Molt be. No
cal, però, que ni l'un pensi en
el seu credlt ni l'altre en el seu
denté.. El denle ja no asisteis.
Aneu multiplicant els exempies: Imaginen que d'ama la
'-a ostra fortuna — pella e gran
— Es Mecha d'una ordenanea
fiscal eemblant i se as posaran
els cabello de punta. Es feeilment comprensible la triturada
d'ossosi carn que hi ha darrera
d'aquest tiple document del
germanisme.
I diem que As Urde, peraub
un dt,cument d'aquest ordre només es comprän a Alemanya.
Aquests experimente sobre la
carn viva, aquesta fredor davant de l'esperiment cruel 1 infinitament eolptdor, seria indtil eercar-les a cap altre pats.
Els russos han fet iota mena
d'experimente, perb sempre han
tima( a mä la plataforma de
pregfeer ente IPS mesures brutale justifieaven el nattement
il'un regirte mes just . Aquf, cap
Juetificaeid d'erdre sentimental.
Alemanea, resdeventdor d'Ale~ya, hoexiraist —... ha dif el
ministre de Finances. 1 tothom
ha abalg at el eap. No han tingut
ni l'humor de protestar Per pura fórmula. R'han tornat a posar a treballar corn et no hagodo usual rte.
veleu, tot plagia da una
enea delatara 1 meelenlea. perb

pròxima es fa la política be la
guerra. Aquest pafs es llene a
la inflació shir, i avui a feota,
/adatad& amb la mateixa fredor ami" que es llano!' a la
guerra. Davant dels morts d'ahir, cap mena de crispament, ni
cap arruga. Davant dels morts
d'avui, més fredor encara.
Durant els mesos ue la infla0
cid es registra a Berlín un pro,
medi de setanta a vuitanta
cilio mensuals per causes "ecoi
nbrniques". Avui arriba la tare
cera ordenança !t a nl que ami..
ba de collar fina al limit Largo.,
Ila de la trituraci4. Ni una cosa
ni Peltre, han id, socialment,
la més petita fmpressi6. I ea
que a Alemanya, el pitjor que
pot passar a un home la morir-se. Pot tenir la seguretat
que no s'ocuparan mai Mé3
d'en. A nosaltres aixü ens impressiona perquè, com a Iba.
tina, vivim dels morts . A Ale ,
manya, ces canvi, els mdrta no
testen cap importa:Iota. Aquest
fet äs da , siu per a la veitat
de' nats.
I els morts a Alemanya no
fan cap impressió, ¡s'Irgue sobren els rius i hi ha sempre
enes de material humà i de
capacitat humana. No hi ha cap
lloc buit parqué pera cada porta
hi Esa una corroa d'aspirants,
tete ella conveneuts que es
mes important el !loe que l'home. Llhome, a Alemanya, no
compta mai.
Tot aisb hauria de tenir-se
en compte en fer certes campanyee. El lector comprenda',
cense més explicacions, que si
els morts en aquest pafs no
lamen cap importancia, molla
menys considernai6 tenen per
a Alemanya els inerte de restranger, encara que en aquesta
ocasi6 es tracti dels morts més
pintorescos i més divertits que
hi ha al món, val a dir, els te0
nedors de mares madrilenys.

Aseo PM

Converses filològiques
Es sabut que el catalä posseeix. mes
el frenas, numerals ordinals de formació popular; ÇO él, posseeix un sofix, que es el sufix I, mitjançant el
qual deriva de cada cardinal l'ordinal

corresponent, com fa el francés mitjançant el seu nul ix eme. L'espanyol,
al contrari, mancat del sufix corresponent. per expressar els ordinals ha
hagut de manllevar-los al Ilati: a cin.
qu?, sial, set?, onsi, tint2, etc. (detivats de Cine, 313, SeI, Oese, vine, etc.),
oposa quinto, sexto, séptimo, undécimo,
vigésimo, etc. (que no són sia6, casteIlanitzats en Ilur desinencia, els mota
Ilatins quintas, stxtut, etc.). Com que,
de fet. el catalä modern, tot posseint
els ordinals populars cisqué. sisé, stt2, etc., havia costura, per iraitació del
eastellä, de reemplaçar-los per guisa,
Seit. si' ptim, etc., ha estat amb raó
proposat de renunciar a aqueots Ilati-

nismes, dels (vals eso tenim cap ne-

cessitat, i de preterir-los cisiqul, tate,
set, etc.
Pena això no vol dir que el ntot
espanyol quinto s'hagi de traduje com.
tantment per tinque. Avui havens trobat en un diari barceloni quinte esta.
cia traduit per cinquena essMcia. Not
aquella expressió castellana és
pressi6 quinta esses-d4 del baix Itatt:
'gusta expressi6, manllevada en bloc ,
dóna en espanyol quinto esencia, SI
francès (escrita en un 301 Met) quit.
tenme., i en catalä quinte ess.Meia.
Com el francés, que tradueix quinto
per cittquibee. no diu pas cinquittne
emigre, nss6 emintessence, el catal.,'
tot enema de preferencia ciegue a
quint com a traclueció de l'ordinal
quinte, no ha de dir per alud Asquees
esstetcia, sind oliera •ssttecia

P. Fabea
1U0ORLA VIA PREN POSEES610 DE PORTO-HABOH 1 DEI,

DELTA
Fiume, 26. — La gendarme-

ria serbia ha pres posseasiö

de teta manen de Impreeelo.

Porto-Dude i del Delta, substituint le tropel' italianas que

test en !apolilles d'Influid uva
ex la d'ulabillteneld

Com 64 rmairdud, adueotto
poblacions paseen A Mur ni
galana. agua al a« eef_t_t_4
runleatili
el" MMM

nant. dem ende hom nansa en
la »Mitin aleSSSUOS d'Alentad
nya Ist 014/134111111 duren Suya •••••

els ocupante.
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Idaciii Soler López, de 67 anys,
Bisbe Morgades, 9, al cementiri Nou.
A les onze.
Joan Mayoral Perdió, de sis meses i mig, placa d'Antoni López. 16,
al «mentir; Vell. A dos quarts de
deu.
Emili Bernabi Belda, de 36 anys,
Comte del Asalto, 66, tercer, al cementiri Non. A les deu.
Pasqual Grácia Solà, de 6S anys,
Arcingel, 2, principal, al cementiri
Ven. A les vuit.
Teresa Ora Boada, de 63 anys,
Diputació, 201, al cementiri Vell. A
les vuit.
Joan Cundes Serra, de 76 anys,
Enric Granados, 13, tercer, al cementiri Vell. A tres quarts de dotze.
Marian Rodríguez Escribano, de
6o anys, Marian Agniló, 121, primer,
al cementiri Nou. A les ruit.
Ramon Monteis Savall, de 77 anys,
Clot, 54, al cementiri de Sant Andren. A dos quarts d'onze.
Dolors Morros Mariné, de 57 anys,
Martí Molins, 2, primcr , al cementiri de Sant Andreu. A les deu.
TARDA
Enhila Gutiérrez Alcalde, de 93
anys, Alfons XII, 77, al cementiri
Nov. A les tres.
Anemia Malet Guixa, de 47 anys,
i Fontanal!, 44, al cementiri de
Les Corts. A les dues.
Josep Malimanya, de 32 anys, torre Damians, 19, al cementiri de Les
Corto. A les dues.
Maria Hernändez Hernindez,
64 anys, placa d'Eseni, ti, al cementiri de Sans. A les dues.
Maria Faura Virgili, de 73 anys,
placa Fénix, 3, al cementiri de Sans.
A les tres.
Filomena Gimes Ortiz, de 63
anys, Montesió, 7, al cementiri
Nou. A les tres.
Joan Pantaleoni Passano, de 52
anys, Avinguda República Argentina, 64, al cementiri de Sant Gervasi.
A les deis.
Margnerida Minar.° Maestranza,
de 23 anys, Meridiana, los, al tementiri Nou. A les tres.
, Jume Padreas BatIlori, de 76 anys
Consell de Cent, 265, al cementiri
Nou. A dos quarts de guatee.
Josep Puig Gibert, de 42 anys,
passeig de Sant Joan, 8, al cementiri
Nou. A les tres.
Margarida Casanovas Diumer, de
73 anys, Sant Eusebi, 72, al cementiri de Sant Gervasi. A dos quarts de
entre.

Tomes Puig Musons, de 52 anys,
Horta, 17, al cementiri de Sant Andreu. A les quatre.
Salvador ColeU Muñoz, d'onze melca, Riera Alta, 2, al cementiri Nou.
A les tres.

FUNERALS
Ea Franca« Traderas i Baulenas.
Morí el dia ti del corrent. Avui,
misa« a la Bonanova, Santa Mónia, josepets i Pompeia.
c
Na Bou Espinal Busquet. de
Llamar. Mor{ el dia 27 de gener.
Aval, a do. coarto d'onze, a la casa
de Caribe.
Bu %mea Cerdl I Soladoras. Morí al dise si de febrer. Avui, a dos
parto &eme, ale Domini«.
riongt ome 1 Amo. Molí el
341 del correal. Aval, a leo deu,
• b. Gmeepai6 i a l'iglesia parro' Se La Gane'. l s 3 d•

Ea

ap.

en assabentar-se que tot just 'lacten
arribat i que el pare estaca sense feina.
ca dir que l'acompanyes fius al Parc
ce potser podria facilitar-li trebail.
l'entres, la muller i la nena s'especarien al mateix passeig de Sam joan.
El Partomeu va ésser pregat que
s'eoperés davant d'un dels cdiiicis del
Parc, i va fer-ho; pedo ceicut
que després de molta estora el deseoneg-at no es deixaca veure va optar
per tornar-se'n prop dels seus, trobant-Je desagradablement sorp r ès (luan
la sera muller resta estraryada que la
nena no anes anal) ell. puix el desconegut l'havia asada a cercar per citarme del marit.
La nena no ha aparegut, i no cal dir
la desolació dels 5e113 pares. Porta
Un vestit fose, sabates negres de xarol;
mitges de llana cclor marró i abric
color de rosa.
La policia s'ha posta en movimcnt
per aclarir el que hi ha en tot atoo.).

C UPERTS

tau luan f ueeta
l

fahtlitc_.

tomado durada. Estoigs ospocials per a presents. Llorens
(ins., Rambla de los Elors, 30.
ROBATORI
Els mossos d'Esquadra d'Esplugues
dc Llobregat han posat a disposició
del jutjat el subjecte Genis Boluda
Ruiz, natural d'Algar (Murcia), seine
dornicili, per haver-li ocupat 23 flascons de productes de farmacia. dirigits a nom de N'Arseni Ferratosa, i
que hacia sostret d'un cohen de reotació de Molins de Rei.
EL PRESUMPTE AUTOR DE
L'AGRESSIO D'ARTES
La força de mossos desquadm del
lloc de Sallent va detenir en aquella
localitat el subjeete Salvador Sala (a)
"Climent". de 70 anys efedat, casat,
natural d'Artés, i vei de Sallent, pn
sant-lo a disposició del jutjat munici
pal d'Artés, el qual el tenia reclamo
com a presumpte autor de les ferides
causades amb arma de foc al vei i
sagristà Jaime Plana Motali, quan
aquest, a la matinada, es dirigia a
l'església.
SERVEI DELS MOSSOS
D'ESQUADRA
Els 11103305 d'esquadra i le Vilassar
de Mar, tenint coneixement per En
Francesc Sastre, amo de la fabrica
anomenada "Filatures de Labor, S. A."
situada en aquella localitat, de les sostriceions de paquets de l'A que (1,:s
dalli i en un carro trameten diariament al seu magatzem d'aquesta ciutat,
practicaren actives diligencies, les
quals donaren per resultat poder ob
servar que el carreter de la dita fabrica, enearregat del transport de generes, en un carrer de la barriada del
Clot (Sant Marts de Provençals), parä el carro que menava, i amb tm
paquet a l'espatlla es dirigia cap a un
altre carrer, essent detingut en el trajecte, ocupant-se-li das paquets amb
troques de fil de cató d'uns nou quilo,
de pez Interrogat convenientment, digné anomenar-se Joan Argés Juli, de
37 anys, caut, natural de Pineda i
veí de Matará, manifestant que els
paguen que se li ocuparen els portara
a vendre a la bot pa oc drapair, spc
tI establerta Jadias Margald hkesch.
es tal correr iseedial. en di

sessió les excellents condicions de per
fecció sonora i macanisme que presenta aquesta marca de ti producció
alernanya, guanyadora dels premis mes
honorif ics.
L'audició es perllonga fino a darrera hora. sortint eis assistents força
complaguts.
COMISSIO PROVINCIAL
La Comissió provincial ha despatxat els dietamens proposant raprovació i finiquit dels mitotes municipals
de Sant Genio de Vilassar. Sant jaume de Fronianya. Sant Marts de Torruella i Veciana. corresponents a l'any
1921-22, i d'Arinyonet. Corhera de Llobregat. Castelloli, Gironella,
Orsavinya i Sam Pere de Premia,
corresponent a ram. 1922-23.
La junta dhectira del Laven Tennis Ciub dcl Turó, contestan: nottibroses preguntes que se li cenen fent,
ens prega de fer constar que els socio t/ndran entrada franca als salons
del Club per al hall de disiresses que
adra lloc dissabte %Mera, dia t de
maro, mitjançant la presentació del
titol de soci o del , darrer rebut
quota. Quant a les targes per a sem'ora o senyor. poden demanar-les a
la Secretara del Club, donant el nona
dels invitats.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a do.
quarts de 8, i dmar a l'amert,ana, de U a II.
Avui, dimecres, a les set de la vet.
Ila, tindra lloc una de les conferencies
que ha organitzat 11 Secció d'Arqueologia del Centre Excursionista de Catalurya, doman noticia del descobriment de la tornba de Tut-ank-liamen,
faraó de la d'ilastia XVII. antla pro.
jeccions. pe , senyor Pelegri Casades
i Cramatxes.
Federaci6 Sanitaria de Cata l unya, en junta celebrada z.hir acorda la
pub£caci6 ele la seva revista mensual des (Iel prnxim marc, per donar

a conéixer a las classes mediques i
sanitäries en gen^rab. la seca actuació.
aixi com els escrito presentats al Director' i delegac:n d'Ilisenda.
Ignalment s'acordä organnzar per
%cecinas la seva representació a Catalunya.
BALL DEIS CORREDORS
L'iga de Corredors i Representants del Cotnere celebrara el dia 28
del que eom , a les deu la vetlla, el
halt de disiresses tradicional, que
profit dels seus cabals dincalidesa celebra antrilment a la Bohemia Modernista, en el qual tindeh lloc la distniInició donatiu que per el
u profit han fet cases comercials
assenyalades.
La

PURE PERMANYER
El millor per a Pestbmac.
Especial per a nens i tn&alls.
Dipbsit, Pas eig de Colom!), 2
Velkfon 2828 A.

v

riFTIKCUT PER AGRF.S.STO
. Els mossos d'esquadra de Castaterso' bu pozal a disposició del jutjat competent els germans llamen
Viena
GARIL k Indet•

Ils a

sein, de la casa de camp anomenada
"La Gareirà", de la barriada de Mariä, terme de Castelhar. per hacer agredit el seu couvei Pius Campruh• Forncils, causant-li diverses comusions i
esgarrapades, i atncnacantdo de mort.
per considerar-la el causant d'hav..r
embruixat cinc fills que té malalts
l'esmentat Ramon.

A aquesta excursió són convidats
devots de la Itforeneta i
tots
na manera especial les entitats excursionistes. L'hora de sortida sera a les
sis del mati per l'Estació de MagOria.
A deu CO dirä un solemne a
T.Ahrlda de Montserrat. A les tres.
sortida de Montserrat. davallant a peu
fino a Moni.eol (vilal. Arribada a
Barcelona a les 7 / 20 del vespre. Preu
dels bitllets. 414n.

Surreres st eristall amb hay:1(16ra i ansa d metan bert / t i _
c:urda/. al nreo inerriblo de nos....
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EN JOIN CEBES 1 glifi
Ha mort als 76 anys d'edat
HAVENT REBUT ELS SANTS

SAGRAMENTS
(A

. C. S.)

La aova afligida esposa Teresa Vilella i Barbat,
fill Jaime, fila política Maria liorna i Oler, nets,
germana. nebots i parents tots, preguen als seus
a/Mes i coneguts que el tinguin present en llurs oraeions i se serveixin concórrer avui, dimecres, a tres
quarts de dotze, a la casa mortuòria, Enríe Granados, 13, per acompanyar el cadaver a l'església dels
Angels i d'allí a la seva darrera estada, Cementiri de
l'Est.
Earcelona, 23 de febrer de 1924
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BANCA - VALORS CUPONS - CANYI
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El

Es complaucn a participar a
Ilurs untes I clients el trasllat
tel seu despatx a la Rambla
dol Centro, núm. 1, ( davant del
Oran Teatro del Lioetx) que tindrZt lloo et (Ha 3 do !tan vinent . 1

a

•41
ri1

im anamumm0000no coor m oicazoorrosi e
ELS TRAMVI-S

BARCELONA, S. .4

NOU SERVEI
INIA NU3I. 61)
RECORREGUT: Placa de Catalunya, Fontanella. Playa d'U-Tina*
Linda, Corto Catalanes, Plaça de Tenian, Passeig de Sant Joan, Co'93
de Cent. Napols fino a Valencia, enc7cuament amb Sardenya.

Inauguració d i
jous, 28 dels conexas
Tarifa: Placa de Catalunya a Sardenya I
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EN AQUESTA FORMA
VISIT E U -LA

.

2

DIESOS

Tel. 5165 A
e Vergara, 5
s. EL LLIT DE METALL
A LA ¡AST
u

1605

18 88

ACCIONS

Trausatlantica 4 4 14313
5% torno
6% inr-dn
tiran/1s ?sr. .
ne.'30•
„.„.
Asland
• • • • _..1/Oren•
d'Obres 4 1/0% sesio•
"
5%
.1 81'73.
. 00. 1 C. 6%. ••
:aro . Derga 4 1 flti 02.111•
Sonst. 1 pavs. 6% o l • o•
Canes Baratea %
.01011111 Onen
9115•
V. de P. Qe S. 7 X.; 99.00

1113AA

3. .,ta do war, Nina ríe luxe. Imperi
Crles t, Carrici, Esports d71ivern, etcétera.

seis

71'74

•

y

que els bono catalans pujaran diumenge a l'altar 1.. Is ti 4 i allí enlairaran les seves rens i els seus coro
en un Iiiinrc d'amor i d'esperança
bah 0444.146 •ka.,. RAM ah insate•

Les mascares darrerament inscrites
slan batejat amb aquests norns:

12

t

'i 'a
• 1 que iVitri el Uf nStre espc5it cerqui la iont de la nostra fe
redemptora. La Verge de Montserrat
és la Mare de Catalunya i és per això

t

wa.

2828
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LA EUA DE MONTjUICH
Harem rebut, redactada en espanyol,
una no a pregada del Comité ProCarnaval, on Irin diu que les darrercs
carrosses inscrites per prenden part
els concursos del Parc de Montjuieh
(bien per nom: Reses de te, El Castell,
Nia d'epc:ses i algun que altre nom

1201

.

EXCURSIO .\ MONTSERRAT
Diumenge snient, dia a de marc.
tindra lloc la celebració d'aquesta attada tradic;onal de les joventuts nostrades a Montserrat, la qual, per les noves que en tenim, promet veure's molt
concorreguda.
Se:a, dones, corn en anys passats.
un ver romiatge de tots els devoto de
la Reina de Catalunya. I enguany.
molt especialment cal que aix1 sigui,
car és precio que en aquest temps
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EXHIBICO DE CARAMBOLES
Arto', dimecres, a le; deu de la nit,
al Cercle A7tiStiC el concgut i celebrat
billarista N'Isidrc Ribes donara una
exhibició de caramboleo, la qual protnet esscr molt concorreguda pelo
amateurs del dit tercie.
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1T02
78 va
lG

*Idea RAS 5 ELECTRICITAT

set ee 12 5 cada una, ja us poden Fenea un les trobareu tan
t'arates- ja que tot Barcelona
eap que per e omprar harat bou
d'anar a les critaileries
INglada. de la Rambla de les
Flors, 8, i Ronda de Sant Antont, 5.

ATF_NELI BARCELONI
Avui, dimocres, a les deu de la vetlla, el senyor Joan Figo:s i Pujola
donara a la sala d'actes de l'Attneu
Barceloní una lectura de fragmento
dcl 'libre "Prosas literarias cervantinas
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ACABA DE POSAR-SE A LA VENDA

CIM3 DE COMs-)TABILITAT
Rel, Forran Bol -Ir

Preu, 7 pesaste.
Es ven a les prineipais llibreries i a les oficines soMala. Arca, 1, principal. Barcelona.
1111 1111 18 111

a rencreuament amb el ferreca
o
carrer dtl Fresser
s'inaugurarà tan aviat com s'acabin les obres de la claveguera dcl catre,
la Independencia.
Barcelona, 23 de febrer de zo.24.—LA DIRF.CCIO.
Diagonal - Bogatell
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La ova Maticomitilitat
SESSIO DE LA DIPUTACIO -:- SERA RESTABLEL,
TA DAMUNT VENTEADA DEL PALAU DE LA
GENERALITAT LA INSCRIPCIO 15IPUTACION
PROVINCIAL" L'ESCUT DE CATALUNYA
14 kk 421,d 1 t
II tI k 4 #f1) d 4 ete1I#11414
L'AFER DE LA BANDERA DELS CATALANS
D'AMERICA
La sessló de la Diputació ELS ESTRANYS INSTRUMENTS
Ahir, a la tarda, la Diputacid
governativa de Barcelona va
celebrar la tercera sessió del
segon perfode.
A dos quarts de cinc, el comte de Flgols obre la sessió. Manquen nombrosos diputats, i no
pas dels menys importante. El
senyor Sala lampee hi es, pera
la seva absència no es fa remarcar massa perquè el senyor
Conde ha omplert el seu escó.
L'ACTA DE ae'ANTERIOR
EL BON ACORD
DELS DIPUTATS
El ',armar Ponsä Illegeix l'acta de la sessió anterior, la qual
es aprovada• we ras uso

president proposa, i totEl president
Itera hi aesenteix, que s'afegeixi
a l'ordre del dia un acord del
Consell permanent de la Mancomuntat, que es refereix a
Tabonament al pagador d'Obres
públiques d'un resguard de diVed, per un import de 12.000
pessetes.

ACUSTICS DEL SENYOR CISA
En llegir-se un acord interf
sobre la Jubilada de Mossos
d'Esquadra, el senyor Cisa demana quants mossos es jubilen. Per entendre millor les explicacions que se di donen, el
senyor Cisa es posa unes alteres darnunt les gafes que porta
aabIlualment. Al senyor Conde
també sembla que l'afer Ii interessa d'allò .més. Indulgente, ala
senyors diputats somriuen, i
l'aeord es ratificat.
Els nostres lectors potser no
s'ho creuran, pera l'anterior äs
Púnic incident que s'ha produit a la sestil&
MES ACORDe ENTERINS
Es ratifica ll'aprovad6 del
compte de la Casa Beristain,
relatiu al subministre de ca r
-tuxosperalcd'Esquare.
S'aprova el Iliuramene ai comandant de Fesmentet Cos de
la quantitat de mil pessetes per
a Vadquisició d'armes curtes i
municione i apariament de les
que aetualment tenen.
Es ratifiquen els nomenamente d'un diputat per a la Comissió mixta de Reclutament
com a vocal d'ella, i en concepte de suplent, e de quatre diputats per als càrrecs de vocale
propietaris i suplents de la Comissió mixta de Reclutament
per a l'any que soni.
S'aprova la concessió de la
pende sollieitada per Na Maria
Agulló, venia del sois-caporal
del Cos d'Esquadres de Barcelona, En Lluis Arbell Ginestä.
S'acorde concedir 250 pesse-

ELS SENTORS DIPUTATS NO
TENEN INICIATIVES
Tot seguit, el comte de Figols pregunta si algun senyor
Mputat ha de fer alguna pregunta o presentar alguna proposic16.
Els diputats es miren els uns
ate altres. Com que no n'tii ha
cap que hagi d'aclarir dubtes ni
d'exposar iniciatives, es passa a
L'ORDRE DEL DIA
tes per cada reconeixement
Es llegeix l'esmentat acord practicat per En Joaquim \alar,
del Consell permanent de la
metge suplent de la Cemissió
Mancomunitat, el qual a la ses- mixta, durant l'any 1922; augee:, anterior es delate damunt la mentant fine a 6.970 pessetes el
laula a peticie del aeuyor Tor- seu compte d'honoraris en Itrio
ras, donant-li ocasió d'aplicar de les 1,500 que se ii assignaa ia Mancomunitat aquel l amo- ren en record inferí.
S'aprova el compte d'honorares qualificatiu de madrastra
ri5 presentat per En Llätzer
ó.
ce Ja Diputaci
Cona que el senyor Torras no Cuenca, metge civil propietari,
as.sisteix a la sessió, s'acorde de la Comissid mixta de Recludeixar S'acord en la mateixa ei- tament. pele reconeixements
practicats durant l'any 1922,
tuaci6.
Es desestima la proposició per un import de 8,150 pessede l'antic diputat senyor Casa- tes.
E3 ratifiquen l'artticip al ram
noves isollicitant la destitucie
del cap dels Mossos d'Esquadra de Guerra de la quantitat de
5,000 pessetes per atendre les
de Barcelona.
causades pels minyons
Es desestima, tambe, la dele despesee
eurant l'any
diputats senyors Mascó, Bofill, útils condidenals
i les despeses per operaNidal de Llobatera i Bassols , 1923
cions del servel militar.
referent a la supressió de l'esTambé es ratifiea l'acord de
mentat cos.
fer per administració els treA peticie del senyor Prats, balls d'impressid, tiratge i sub_
resten da.munt la taula les de- ministre de pa per de les llistes
núncies formuladas pel diputat electorals de la provincia.
senyor Guanyabens contra el
S'aprove el compte de pessesots-caporal i moscos de La les 3.727'90. presentat pel ResGranada.
taurant del Pare pels serveis
S'aprova l'informe desesti- la Junta Provincial del Cens,
mant el recurs interposat per amb moho (le les elercione de
En Joaquim Vilar, metge
dinufrite a Corte. provincials 1
suplent de la Comissió mixta de senadora. fet ee l'any 1923.
reclutament durant l'any 1922,
El senyor Cisa torna a tenir
contra l'aeord interí de la Co-. determinats clubtes erraereia_
. missió provincial relatiu a la- Uns, perb en explicar-se-li que
bonament dele seus honoraris. els membres de la junta sen 28
S'aprova l'informe relatiu a i que es tracia de tres eleeeions,
reecrit de l'Alealdia de Torelló pelen la seva satistariee
referent a diversos extrema reTambé s'eprocen definitivalacionats amb els Moscos d'Es- ment els següents acorde infequadra destacats en aque.sta po- rirle:
Comptem presentats per la
blació.
Es aprovat el projecte de dis- Casa de Caritat, per impresos
tribució de cabete per al prò- subministre r s al Nerzoeint d'Exim mes de mere, per un im- lerrions i Cens Electoral.
Informe relatiu a la declaraport total de 778.38782 pesseció deitilitat pública d'una pistes,
ta d'autombbils a Sant Pere
ELS ACORDS INTERINS DE Libes i Sitges sollieitada per la
SC . 0 iPt a t. Anónima Autbdrom
L'ANTERIOR DIPUTACIO
Es ratifiquen ele següents Nacional.
Informe en l'expedient reta-e
acorde interina de la Diputació
Un a la petició formulada per
destituida:
Subvenció de 5.000 pessetes la S. A. Manantiale de Metaldedada d'utilia la Junta provincial de Bene- Alt. perque es
tat pública l e e aigües que Peeficencia.
411 mentada socielat posseefx a la
Provisió de quatre places de barriada (Vilorta.
Mossos de primera del cos d'EsInforme en l'expedient relatiu
quadres de Barcelona.
la sollicittid formulerla perque
Autoritzacid per proveir una as'augmenti
a la categoria des
ta cant de Mosso de primera.
la d'aseens eme ItalProvisió de tres places de terme
ment t el Julent de primera
sets-caporals de l'esmentat instäncia de Sant Feliu de Lloces.
bregat.
Provisió de tres places de
gessepeid de les obres de fa
sets-caporals i tres places de "Torre
dele Frares" I pagament
Mossos de primera per cobrir
les vacante produïdes pels pri- d'aquestes.
Informe en l'expedient retamere.
Mi a la petieiti formulada per
Provisió de cinc places de N'Antoni de Barnnla per legalitMesos, durant els mesos d'a- zar les obres d'un pont moldes
bril i maig passats.
cl riu Ter, al terme d'Orle i
Autorització per proveir cinc Saderra.
places d'individus de l'esmentat
a la S. A. Minera
cos el mes de setembre ültim. delConeenti6
Llobregat d'unyautoritzaAutoritzacid per proveir 20 ció per installar un cable aeri
places d'individus els meeos per transportar onrh6 des de les
d'octubre, novembre i desembre mines de La Non fine a restad arrers i *otea) febrer.
chi de Seres, en el ferrocarril
S'aeorda ¿alear damunt la de Manresa Berga.
(aula per a la prextma s'asid
Es dalia menee efecte l'acord
a ratiffeaeld del concurs per nomenant Tantas diputat senyor
la provine* de dues places de nade per substituir el senyer
caporal alfärreo de ll'esmentat Vidal de Llohatera en (a. Junta
s, entre ii jota-caporala del d'Obres del Port.
mateix.
El senyor Marfit anuncia que
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LA PUBL7(2TAT
la Comissió retira de l'ordre del
dia ela acorde interina referente
el °encare per a la previste*
d'una placa d'oficial primer de
secretaria 1 nomenant el senyor
Joeep Kenya per ocupar-la, tele
referente a l'augrcent de Bou do
doe oficiala primers de secretaria i l'aelariment d'aquest concedint-los una gratificació en
Roo d'un augment de sec.
S'aprova la modificació de
record del 13 de juny de 1922,
relatlu al nomenament d'En Ricard Gay per al cerree de mejor do secretaria.
Es (lene compte de la rentinda del diputat de la Diputacie
destituida, senyor Dan Giró.

LA DENOMINACIO DEL PALAU
DE LA GENERALITAT.-2-L'ESCUT DE CATALUNYA.-.-FINAL
DE LA SESSIO
Es rectifica l'acord interf de
suprimir el rètol que hi havia
a la part superior de la porta
principal del Palau, aeordantcc de restablir-hi la inseripeló
que deia: "Diputación Provincial".
També es rebutja record de
posar al• capeal del Saló de
Sessions de la corporació un
domàs brodat amb l'escut de
Catalunya.
Aquests dos darrers acords
s'han pres cense que cap senyor
diputat haga fet manifestació
de cap mena. Ni el senyor Cisa
ha tingut els seus interessants
petits eseatipols.
Tot seguit el comte de FIgiels
aixeca la sessió.

L'afer de la bandera
dels catalans d'Amèrica
Les diligencies per l'afer de
la bandera dels catalans d'Amèrica, desapareguda del Palau de
la Generalitat, han correspost
al Jutjat de Llotja, Secretaria
del senyor . Sarmienl a.
El jutge instructor, s.enyor
Carrizo, ha dictat una providencia interessant que es prengui declaració als funcionaris
senyors Conill, Sans 1 Bingas,
Utrillo i Bayo.
Ha oficiat al senyor Sala per
si vol prendre part en causa.
Ensente li ha demanat les mides i caracterfetiques de la bandera.
Ha ordenat que -des perit
subhastadors estableixin el valor de l'ensenya desapareguda.
Ha oficiat al cap superior de
policia interessant la -busca y
captura" dele autors ele la sostracció.
No sap encara si als seNo
nyors Sala i comte de Figols
seas prendrà declaració a llurs
domicilis o despatxos, o bd si
seas oficiare demanant-los els
antecedents que coneguin.
La

irradiació

- de la Mancomunitat
Segons una nota oficiosa Iliurada a la premsa, el senyor Sala
s'ha dirigit al directo ,. general
de Duanes, senyor Manuel Cominges, per tal d'evitar perjudicis als productors, com passa
a La Corunya, "en la qual Duana, i a causa de la no observeneta d'algun requisa en la conocacle del precinte, es troben detingudes mercarieries. antb la
qual demora s'irroguen greus
danys al Comen.

L'obra que es fa
Ha comencat a repartir-se la
verse') catalana del discurs del
senyor Sala, pronunciat a l'Assemblea de constitució de la
Mancomunitat governativa.

ami d'arenas on ramistiren, se
trabaren unta l000 punto en bitReta nona, amb la »mereció vareteo:wat ala bitUsts rebata al lame
d'Espanya de Gijón el mas d'agost
P oleaett. També se Ii ocuparen
cartea i documente d'interés, pels

Els tiroteigs del
diumenge

r

TOTS SOM DE DEI!...
En «asió dels fets registrare diumenge passat entre uns individus sindica:istes i la policia, sha palesat una

vegada més el tracte de pretesencia
que sisternéticament va donant-se a la
prcmsa madrilenya, en perjudici del*,
diaris. barcelonins..
Els repòrters locals varen queixarse al governador accidental, senyor
Despujols, del fet liddad
que la censura hagués tatxat cense com.
passió la ressenya dele fets que havien 511CCeit i en canvi, unes horcs despees, arribaven els diaris de Madrid
amb tots els pèls 1 senyals i Ens afegint-Iti coses que potser no s'ajustaven
del tot a la certesa oficial del fet. Podem assegurar que el retas que nosaltres féiem en la nostra edicit d'ahir
no s'apartava en quasi res amb la
versi6 ara donada en la nota oficiosa
facilitada a "Jefatur".
Pené el censor inexorable i més intransigent que el propi governador que
ens havia autoritzat verbalment que
faciliteessim la noticia, d'un cop de
llapis va tirar per terra tota la tasca
dels informadors locals. I els diaris
de Madrid encantase...
El senyor Despujols, però, va assegurar formahnent que es prendrien
mesures per tal d'evitar la repetició
d'acuestes anormalltats. Celebraremt
que abrí sigui.
LA NOTA DE LA POLICIA

Sobre el fet de referencia, va sser
iaeilitada ahir a "Jefatura" la nota
"AenIst'poes dies d'ésser al poder el
segii
Directori i com a conseqüència d'haver-se agafat alguna dels autors d'alguns atracaments portat a cap en

aquesta capital, la major part per
pistolers i elements d'acció del Sindicat finic, que emigraren els uns a
Erario i altres a Valencia, Saragns•
sa i altres provincies, la "Jefatura"
va tenir noticies que lela ternos anaven tornara a Barcelona els dits
elements, els quals, per ésser molt
coneguts, es dedicaren a formar
grups de pistolers i atracadora amb
gent noca i totalment desconeguda

de la polka., reservant-se la diree-

cié deis fets i fer la fabricació d'explosius. Aixi, dones, fou disposat que
per personal competent s'establís un
servei d'investigació prop dele dits
subjectes per saber el que feien, i
després de laborioses i incessants
gestions, diumenge pegue ésser detingut un conegut pistoler j director dels grups dedicats a la fabricació de bombee Es aquest en Pe-

re Boada.
EL FERIT AL CARRER DE
BLAI
El mateix dia i en virtut d'haver

tingut coneixernent que un dels
autora de rassalt i robatori del
Banc d'Espanya de Gijon era un perillós sindicalista i pistoler que habitava al carrer de Blai, per ordres
rebudes de la superioritat, dos
agente anaren a practicar un regiatre a una casa ei aquell carece, no
trobant-hi nirrgú Quan els agente
es trobaven al carrer, veieren un individo (rae pujara a la casa de referéncia. El seguiren fins al pis on
entré i trucaren a la porta, arase que
agente baixaren al correr, i mentre
de dintrc seis contesté,. Llavors els
1 un es quedava vigilant, l'altre es
dirigí a la Delegació de policia per
cercar reforeos. A la poca estona
baba l'individu que hacia entrat al
pis, i lagert que vigilava al catrer
li doné l'alto, contestant-li aguell
arnb un dispar, i Ilavors l'agressor,
suposant que l'havia fcrit, fugi, fentli ragent alguns dispare mis, que
feriren el pistoler dd cap i del pit.
En greu estat ingressi a l'Hospital
Clínic, i en ésser registrat al dispen-

vaaarniall•aaaalialliiinwailitisiaaaaaaaaaaaaallaZ
ei

guate es dedueix que el ferit es reunia amb altres sindicalistes a la
barriada del Poble Nou, en una casa del carrer de la Independencia.
També se li trobà una pistola alemanya nova amb carregadors.
EL MORT DEL CARRER DE
CARDERS
Dos agents, fingt -se sindicalistes,
catvenientment disiressats, es presentaren a ralludidn casa del carrer de
la Independencia, on trobaren Daniel
Campos, al qual maniiestaren aquells
que volien prendre part en el complot
que els sindicalistes preparaven, i que
necessitaven mitjans. El Daniel Campos els pregé que l'acompanyessin
una casa del centre de Barcelona, dirigint-se en tramvia a la plaça del
Palau, i des dalli al carrer de Car'
ders; però pel cansí els agents observaren que el Campos portava la mi a
la butxaca de l'americana i empunyava
una pistola, i sospitant que llegues com-

pres que eren agents, en arribar al
cartee de Carden, i quan amara a entrar en una casa sospitosa, ele agents
s'abalançaren damunt seu. Llavors
tragué la pistola i disparé contra els
agents, fallant el tres, i els agents
dispararen contra seu, matant-lo.
En ésser registrat, se li trobaren
goo pessetes en bitllets de Banc i un
abre de roo frenes, una carta i un
match ple de documents.
cooseqiiincia d'aquests successos
s'han practicat alguns registres, que
han donat per resultat l'ocupació de
dues pistoles autornätiques amb cae;
regadora de bales "Dum -dutn", documente d'interès, cèdules falsee etc.,
expedits per la banda de falsificadors
descoberta aquests última diez.
Quan es despullà el pistoler es veié
que portava dos parells de pantalons
perfectament plangats.

DETINGUTS
També han estat detinguts Pau
Cola i Josep Sánchez Montero. Se
suposa que tenen altres noms dels
que han donat. Acueste dos foren
detinguts al carrer de la Independencia, trobant-los dues pistoles alemanyes amb la numeració correlativa, una amb la coberta d'alurnini
i una altea amb cinc carregadors.
També portaven gran quantitat de

documente, cidules falses, etc.
Pedem alega que també han estat detinguts Ramona Serns i Daniel
Campos, muller i fill, respectivament, del mort al carrer de Caeders.

CRONICA DE CULTURA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
El director de 4'Escola Normal de
Mestres de Baleare comunica al Rec- que ha concedit quinze dies de lli
tor
cencia al professor d'aquella institució Amadeu Viza i Tristany.
— Han visitat al rector, entre altres, la senyora Na Ramona Maluquer i Viladot de Ferrer i En Rafel
Vidal, cap de la Secci6 Administrativa
de Primera ensenyanea.
— Diversos amics de l'Inspector
cap de Primer ensenyament. senyor
Manuel lbars, projecten obsequiar amb
un äpat intim el dimarts 4 de mare,
al Resmurant Pätria (abans Moritz),
a la una de la tarda.
— Per Re:al erdre s'anuncia tia concure previ per a la instaHació en ele
ediiicis que es destkni del Islinisteri
d'Instrucció d'aparells d'alarma i centra l'incendi, d'acord amb les
bases que publica la "Gaceta" del ae

del que som.
— La Direcció general de Primera

ensenyança ha ordenat a l'Ajuntament
de Picón que installi amb urgéncia
l'Escola en un local que reuneixi condicione adequades a l'efecte de ren-

senyanea.

a
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Denle tindran lloc desea conferèn-

cies de Cultura a rInstitut Francés
▪ (Consell de Cent, aß). L'una, del sea ayer Lambert, que desenrotIlarà de sis
a set el tema "La catedral gótica",
•
▪ r l'altra, de set a vuit, a càrrec del
▪ director de l'esmentat Institut, senyor
3 Bertrand, sobre "L'obra científica de
9, Plaça Catalunya, 9 - Barcelona Nt la França contemporänia". Els actes
son publica.
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FUTBOL
EN EL SECO PARTIT COMPITA
CUTELLI PER 3 a 2
NO VA PARAR DE PLOURE L'HOSTILITAT D
PUBLIC CONTRA ZIS CATALANS BIS
TRES EQUIPIERS ES NEGUEN A JUGAR A
BAO EI:PARTIT DE SELECCIO DE DIJOUS
(Per eoeferéneia tekfémica)

•

Bilbao, 27.—
Aquesta tarda abs jugat el segon
partir entre els equipa de Catalunya i
Castella. Des d'ahir que no ha parat
de ploure, i poc abans de començar
Vencontre la l'hija s'ha convertit en
un aiguat. El camp esteva en condicione detestables i la concurrencia ha
estas poc nombrosa a les grades, però
emplenava les tribunes. A les ordres del scr.yor Fermí Sánchez, de Santander, elan arrengletar
els equipe de la manera següent:

Catalunya. — Zamora, Massague
Muntaner, Ceicedo, Sancha Carulla,
Piera, Martí, Peidró, Samitier i Sagi.
Castella. — Martínez, Olas°. Quenada, Mengen, Caballero, R. Alvarez,
lefuftigorei, Triana, Ifonjardin, Bernabeu i Del Campo.
De bell començament ;la observst
en les files catalanes un gran desconcert motivas per l'estas del terreny
fangós, en el grial els del Centre han
demostrat estar bastant més habituats Una bella arrencada de Une
davantera donà lloc a lluiment a la
defensa catalana. Samitier, flnaletent,
aconsegueix portar el joc al camp tontead, i en una ocasió sembla que la
jugada ha d'acabar en gol, pecó Olaso,
aclareix.
Els mitjos catalans són els que mes
s'entenen i aguanten molt be la situació contrarestant magnificament les
avançades conträries. Una bona arcercada de Peidró acaba arnb córner,
que tirat per Sagi la remata CaruIla, essent el primer gel.
A poc i en una arrencada portada
per Triana, Zamora surt en Jale i
queda a terra sense allunyar la bala.
Caicedo, per veler salvar la si:nació compromesa, introdueix ell mateix la bala, essent rempat.
Una bala perillosa de Monjardin és
salvada a córner que tira Muilagorri
i remata el propi davanter centre de
asteria. (Ovació sorollosa.)
En aquest moment Eembla abonançar, i després d'un llarg joc de mitjos,
en qué el domini és indecis, Piera arrenca amb vives] i cona a Peidre
que pasea a Samitier, el qual marca
l'empat en mig de la indiferencia general.
El tercer gol co es fa esperar gaire. Piera, coHocant entre mirjos i detenses contraris, llanca un fortissim
xut creuat, que és Ii victòria de Vaquip català.
En aquest moment és quan el partit esdevé Inés emacionant, puta sis
jugadors del Centre, encoratjats pel enhile, inicien un gran atac, que Mita
lloc a dues gran jugades de Zamara.
que a despit de la general antipatei
fine és aplaudit.
La segona part ha transcorregut
amb una pluja més intensa que
abans, i a estones ha pedregat. Era
veritablement penó; de veure actuar
els equipiers en semblante condicione
L'equip catala no ha existit, limitant-se a la defensiva, reforçant la
linia de mitjos En Samitier, i de fet
quedant solament els extreme i Marti de davanters.
El dotnini dels castellans ha estat,
dones, .molt fort i intens. Aquesta
tàctica ha reeixit per s'Ancle, pene:
els jugadora catalans, orase pla
coneert, slan agontbo/at davant /a
porta i es dificultaven ells mateixos.
A Inés, el públic, prenent-ho com a
senyal dinferioritat, no ha fa 111 n:•3
que alentar amb graos crits els jugadors del Centre. Amb tot, el resultat
de 3 a 2 favorable a requip de Catalunya no Osa alterat i els jugadors de Catalunya han esta: acomiadats per la xiulada més estrepitosa que hora pugui imaginar.
De l'equip catall cal cementar
en primer serme Samitier i Sanxo,
que han jugat molt Isé, sense, pecó,
sobresortir tata com en l'encontre
del diumenge. La millor tirria de
conjunt ha estat la de mitjos, a jutjar per la seva tasca a la primera
P art, perquè, corte s'ha dit, a la segona no hi hacia línies ni concepció
de joc de cap mena.
La parella de defenses al principi
la demostrat que no havien jugat
mai en un terreny la, fangós, acre
uesprés s'han entés força, i Massagué, sobre tot, s'ha distingit. En Zamora, si be Ira jet una Maca molt
mes brillant que en el partit de diumenge, i en certes ocasiona ha
gut bones jugades, ha continuas
mostrant-se molt nerviós. Tatnté
cal cementar la tasca d'En Carulla
a la primera part.
La davantera no s'ha pas entés
gran cosa; sobre tot Sagi ha estat
ben poc afortunas. Quelcom meter
En riera, i voluntariés En Martí.
Peidra, bastant acceptable.
De l'equip de Castella, la millor
Unja també ha estat la de majos,
corn a conjunt. Individualment, els
davanters extremo, que han fet belles arreneadts. El tercet central no
sha entes. /don be les defenses, i
Martinez no tan encertat com eni el
partit anterior, si be tampoc ha tingut tantea ocasione de Iluiment.
L'àrbitre ha actuat amb bona voluntat, pera lea deixat imposar-se en
mantee ocasione pel jutge de Ilnia,

Serrano, que és de Bilbao, el qual
ha procurar afavorir tant COM
pogut els del Centre.
Els jugadora catalana tetan di>
gustadissims per l'actitud del públie,
que res justifica J en sortir al camp
han estas esbroncats, sentint-se durant el transcurs de Yencontre tota
mena dimproperis; pecó, sobretot ea
acabar-se el match, la xiulada ha es-

tat de les que formen 'época.
El federatiu senyor Segura ha dit
que amb un camp en aguce estar i
davant de semblant públic no era
possible jugar.
Els jugadors Zamora, Samitier
Fiera, que han de tornar a jugar
dijous, en ocasió del partís de la selecció espanyola, per tal de constituir l'equip que anirà a Mili, ‚cmbla que han manifestat Ilur negativa
de tornar a presentar-se davant
públic bilbai.
Els equipiers del Barcelona se*
gueizen el viatge cap a Donöstia, On
han de jugar els dies 2 i 4, arab la
Reial Societat. Es diu si també
anirä Peiciró.
Els restants equipiers sortiran des
me, dimecres, per arribar a Barco.
lona a la nit.—Mutil.
• ••
La Federació Catalana assabenti
que els jugadora que tornen de Bilbao, excepte ele del F. C. Barcelona,
arribaran aquesta nit amb el räpid
de Madrid, a un quart de dotze, pel
Baixador del passeig de Gracia.
- L'ARRIBADA DELS ATLETES
VENCEDORS DEL "CROSS"
MADRID
Anit paseada pel baixador del cape
rer de Claris van arribar els atletes
que a Madrid han guanyat d'una
idee tan brillant el campionat pe-.
ninsidar de "cross-country".
Els entusiastes que hi assistiren no
Irren molt nombrosbs, a causa de
la pluja, si bé íes afectuoses proves de simpatia nq s'escatimaren, sobre tot en aparèixer els primera
classiiicats, qua eren l'Arbulí i
Entre els que eren a esperar-los
hi veiérem el senyor Libé, representant l'Ajuntament, i els senyors
Comamala, Matas, Bernabé Rubira,
Sastre i altres que no recordem.
Junt amb ele atletes arribaren també
els senyors Cabalte. reoresentant de
la Federació Catalana d'Atletisme, i
En Rossend Calvet, entrenador de
regajo.
Els arribats, junt amb le represenaciä dels diferente cerdee que hi
hocico, es :ras:Meren a l'estatge de
la Federad& on sels obsequil amb
un esplendid lunch, el qual transcorregué en !Mg del mes gran entusiasme.
Feren tís de la paraule el senyor
Cornamala, president do. la Federei el senyor Calvet, com a entr,e.
nador.
Les mostees de simpatia envers
e/; asieres vencedora del "cross" de
Madrid fosen incessants.

CRONICk SOCIAL
EL SUBSIDI A LA eIATERNITAT.
En la ¿terrera sessid celebrada gel
Patronat de. Previsió Social de Catalunya i Baleare es doné compre de la
comunicació rebuda de l'Institut
cional de Previsió en contestada al'
rexposicid elevada a aquest, en ia qual
se solicitava per l'esmentat Patronat
que d subsidi a la maternitat es les
extemiu a la dona del assalariat sense
que ella hagués d'esser inscrita al
Regim de Retir Obre: personalment.
Diu el referit Institut gua reconei.
xent rexccIlència de la humanitaria
aspiració d'aquest Patronat, i per
poder fer-se arree de la guantea
económica que suposaria aquesta
llora social, la Contissió gesten del
subsidi a ii maternitat del dit Instis
tut creu indispensable que se li proporcionin les dalles disponibles sobre
laust financier que aquesta mesura
podria tenir a Catalunya i Baleara el
que es completarä amb càlculs d'altres
parte, car el Directori desitja que
se li proposin les reforme, amb una
quantitat aproximada de despeses que
faci innecesearis els creditsiampliables,
o que almenys siguin una excepci6
eventual i de reduit import.
En vista d'aixó, el Patronat acordà
dirigir-se a la Caixa Collaboradora del
Regien de Retir Obrer Obligatori de
Catalunya i Baleare perque, a part dels
altres treballs que cregui pertinent
realitzar per ell raateisx. el Patrona'
procedeixi al degut estudi i informi a
la mejor brevetat possible a fi de
complaure en li seca demanda a limarla Nacional de Prensil i obtenit
l'efectivitat d'una aspiració tan aläruier
ta com la de fer arribar el subsidi
la maternitat a la dona de l'asedada,,
encara que elle no assisteixi ni a la
fährica ni a l'obrador, ja que per ab

seva condici6 desposa i mare es fa
digna ¿alta estima i considerada, lar.
jor tal vcgada si be es considera de
la que en el regim de la prodlitebi
aporta el sea atoan matetid.

Dimeeres,

LA PtIBL/LITAT

GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR

dedicat a la complexa «metió
dele "foros". calguent encara,
per així mateix, altres reunirme,
aprovat un projecte de
nacionalitzaeid d'indUstries i el
regtamenl.
El testant no le ce)) impor-

den

L PRESIDENT DEL DIRECTORI HA FACILITAT UNA NOTA DESMENELS RUMORS REFERENTS A DISTURBIS UNIVERS/TARIS. LA NODIU QUE SERÁN CASTIGATS ALGUNS PROFESSORS I DEIXEBLES, I
M DE COSTUM, ACABA AFIRMANT QUE EL GOVERN COMPTA AMB LA
COOPERACIO DEL POBLE
—
•
centenaris d'En Clavé i

nn Pi i Margall al Casal
Cataiä
• La Junta Directiva del Casal
.:atalit de Madrid, ha acordal
pe per la seooiii de CultUra de
a- dita entitat s'organitzt una
netllada per a solertmilzar eis

iatalicis dels catalans insignes
n'.'.a .Josep Anselni Clavé i En
'rancesc Pi i Margall, que es
• ampleixen. respectivainent, ei b
lies 21 i 29 d'abril vinent.
També ha acordat per unanieitat sollicitar del Diret ton
t i n tar l'indult de l'advocat 1
)eriodista En Manuel Carrasco
Formiguer. ex-regidor de
f, 3arcelona. i (Ud:: altres condenaials per delicles d'imprenita.
l Per complimentar armes' dar41 'er acord, una comissiú ferina la pels senyors Civil, marques
rOlivart. Puig d'Asprer. Eranrl't .ze.s. Avale i Duch i Salvat. han
visitat el secretan del Directoi i ri, remetent la sollieitud cor, i responent.
1
DEL GENE,DECLARACIONS.
,
RAL PRIMO DE RIVERA
A dos quarts de set ha arribal
ti iss la Presiebhcia el general Pri' ll.lmo de Rivera.
Ha dit ale perindistos:
• , -1 —Acabo de celebrar un in
3, terviii amb el rorresponsal de
:' "Le Tenlos ' . La conferSncia ha
i-durat tres quarts d'hora.
9 ' Eche se g ur que ha interpre1S tat he el sentit de les meves ma rdfestarinns. M'Ita fe( moltes
:',..preguriless Je he estat sinrer i li
bp- paelat anda tota franquesa
l' del; afers que ha toral.
- Després ha verbal dele versos
que havia lieeitsil ?vengue', que
. cel e braren els alumn o s de dan.'• . tina Academia General Militar el
tirent Peronel senyor Nieves.
! : ele auäls — ha dit el nre,iden't
[ 11 ' — no he vist publients en els
:.: perihdies. Ele versos — afegi
s.._ si'm inolt inspirats. i per a mi
molt ninent e. car ein recordaren
trmells bolle temes d'alumne
d'acuella AeadArnia.
En periodista li parla d'ims
4 altre g versos que N- p ifien de Va.
l tercia en un pereamí dedicat a
' ell.
, —Ja sabia el propesif de doi. .;-1 dicar- rn e aquest riere-ami, perb
1

F0, no roneixia els versos.

ale perita,
('Després preguntà
I distes si havien reimt diles imsobre
coses
j tes. Les dues són

actuals.
'i Com venran. no pasen res. El
que un nIumne deisi d'entrar a
classe no té cap importancia.
Bavia de tallar el cisterna de

contestaven des de
't Madrid donant cetnnte de ene I, eessos que no havien °corre.: gut i que contestaran des de
en els mateixos
1 Salamanca
il tons. sense nitre finalitat que
' sembrar j'alarma.
En to humorístic, digui, des'

El Rei diu que visitarà l'Exposició Internacional de
l'Automobil, de Barcelona
Aquest luan ha estat relatada en
audiencia, pel Rei, una comiscia barMonina formada pele senyors Bertrand i Serra. Nicolatt. Walker i
Masferrer, els «piale l'han invitat a
que presideixi l'arte inaugural de
l'Exposició Internacional de l'Auto/m'Ata, que se celebrara el 2 d'abril.
El Rei ha (lit que si no Ii ho privaven atece d'Estat, visitarä l'Exposició. Ha acceptat la presidencia d'honor.
A la tarda han anat a ter la mateiva invitació al general Primo de
Rivera.
Demä faran altres visites.

Una nota de la Presiciéncia
desmentint els rumors de
disturbis universitaris Catedràtics i alumnes castigats
La Presidencia ha facilitat aquesta
nota:
.''Per la Direcció de Scguretat
procedit a la busca i captura d'alarmistes que elan entren egal cu
creuar tclefonemes entre establiments universitaris. feat córrer que
en OnS i alt res occdregurren
hiS,1111C hi havia ferits i Adhue moste,
quan la rcalitat és que no slia reOstral d menor desordre en cap
centre (4,cent.
Alguns professors. no pas Inés «le
(los , que a causa de recelos sancione
imposades a un cat2drätic clan
inalues protestes t-logriiiiquie: en to
i mdmissible. sehe nrocessaiä
dret
A Ares, cirraluit nombre. que
loan t. abut agermanar l'eNpres7i6 «lels
selle sentiments i els re s pecles deguts al poder públie se'ls ha conte<-tat anal) la consideració que Sellpre riereis: una corpotació tan respetable.
En quant a maja datetta iralumnes discole per entrar a cla,sse.
les prOpies autoritats universitariec
(1s imposaren les sancione, que seron mantingudes
tot el rigor.
AixO és tot; i és -debades valer
treure les coses del lloc.
A anuells que els molesti el que
Espanya estigui trammilia i atema
als problemes vizals, -cense impresdonar-se per futeses o tanimlls. ele
queden moltes males estm.es per
pascar, cae ¡co és 2(pleS: alnbie/11
lielleiiCiOS una obra exc l usiva <le
l'aeció governamental. iiv restiltat
(le la seguretat i bon judici del re.ble
en la seca totalitzut, que ha respost al
nou regim amb una assenyada i patriOtica conducta:"

La sentència per l'afer
de Tizza

gut i que

prés:
no
i• —Sembla. senyors. que ja
ha eonsura, rar vele insIt
1. hl
peribdies.
als
poca blanca
Les Miestions doetrinals es
1 deixen pasear, tot el que es re
política., fereix a ensenyança,
i social, política internaelonal:
i ¡eles les qiirstions abstractes
tes comenten anib fofa Ilibertat.
Nomes es treuen els remors
tendenciosos enraminats a produir pertorbació.
Un redactor (le "El Sociaiss_
ta" advertí al president que en
el darrer número els bavien
tret rnolts solle.
—De quis parlaven?—dernana el presiden?.
—Eren c r its defensant a
Unamuno contra els atece de
"El Debate".
—Això es pot die , que esta

1,4 defensar el caigut; s'ha
d'observar. però. que Unamuno
no ha fet solarnent eampanya,
sin6 que ha barda t de destor_
bar la governació 1IP j ets ele

anteriors. t'os el que tos la significad() del Govern.

LA TASCA, D'EN PRIMO DE

RIVERA
El presiden, del Directori ha

extat tot nquest metí al efe)
despatx del ministeri de ta
Guerra, on ha despatxat ara
els sotia-serretaris de Governaeid. Instrucció Pública i Treball.

Després ha ronferendat amb
ele governadors de Madrid. Salamanca. Casfelld i Cdrdova.
Deepres ha rebut el president
le , la Federació Agraria de SÓ.
‚II'
EL RE0 1 EL PRESIDENT
4 l'hora habituada, el generat Primo de Rivera ha confeteaciat amb el Itei.
Despees el sobirà ha rebut
"masa audiinciea, entre lea
a hi hav:a 7esposa i el f!!!
»loe Enrolla, que . han
a •grair-li el condol que
,tolu don4 madi motiu de la
111.

Fins dijous o diccialres no es publicara I: sentencia que d'acord amb
la Ilei ha Cenit dictada pd Tribunal
Suprem de Guerra i Marina contr ach
genera; Tuero i die coronels Sirrent i
La Cana:.
EL, GENERAL PRIMO DE !UVERA FA L'N ELOG1 DEL SIIPREM DE GUERRA I MARINA
A la Presidencia s • Isa facilita( la següent nota:

"Algun perihilie no ha j'IN'''.
pretat be les meces paraules
.1 abir, que t'oren de sineeea
condolencia encers el general
els caps condeninate, pels quals
vaig r e conéixer la b( ena vadun1al, dintre de les faltes que
Oran sancionat, per() de cap
manera podia referir - me a pos.

subte equivoradS en el falls, ear

jo
doelarat quo id Consell
Suprem Guerra i Marina, pe

ia seva alta :calorina i per l'assonyal esludi que fa deis a fers,
ha inspira l sentpre i inspira ara

tothont ennfianea absoluta en
les seve g resolucions.
Apiest es un assumpte praldent i patriota, i el Directori
limitara a seguir deparan' el
ti

prestigi i independencia de labt

tribunal permie nrossegimivi
I p seva lasca d'administrar

!fria
dautoritat indiscutida que tb."
EN LLITIERTAT
A
a not e del sonyor .Orlega Gasset. han retal miente en
II iberta I
Da!boliti

¿'le “n 11y01'S Corral,
Alonso.
i el il mi'

EL CONSELL ''‘I'PE111OR FERROVIARI
El Consell Superior Ferrevia -

Fi celebra sessid per ennstiluir.
se. Presidí el genoral 'Vives,
(mal (tesar-As d'una salutarid ro.
di 'la presidenria al senyor Mn-

vice-president,
fer una ressenya histhrien de la
legislarid ferrov , aria. i es-India
chimbarrena,

ilel ronllírle ferroviori i les maneres som l'han
reentta palmas ríen Alemanya.
Franca 1 Italia. Després exporta
el regim ferroviari als Estats
Units i a Anglaterra.
Farlir ee cle., prSs e le se—sors
Ro!' 1 Escoriaza, Cala 1 Batanee.,
frarCedä reunir-es novament
el dilluns de Carnaval.
les Pauses

El comte de Romanones estarà fora segons diguin
les circumstàncies
Guadalajera. — En acomiadar ei
conite de Roma:iones. els anales qua
airaren a l'estada li preguntaren galanas
mesas duraria cl ecu viatge.
El carate de Romationes digné:
--Tres, dos o un, perquè les circumstäncies manen.
EL NOU SOTS-SECRETARI DE
FINANCES
Aquest =ti ha pres possessió de
la sots-secretaria de Finalices, el nou
titular Josep Corral. I.i ha donat la i,ossessió el sots-secretari sortint, senpr Vergara, canviant-se entre cls dos els discursos de
consuetud.
Han assistit a lacte de la presa de
pC, S5eSiiö, tots ele directors gencrals i
el sots-secretari d'Inetrucchi públka.
La próxima settnana es possessioliará del Govern del Baile d'Espanya,
el senyor Vcrgara.
NOM E NA M ENTS
Entre els decrete facilitan a la Presidencia, n'hi ha un «le Guerra, proposant al tinent coronel de la gaärdia
civil senyor Pere Puello i ele senyors
Nards Velez Torren i Jeep Osuna.
pel firmament de lee comandänc'es de
Girona, O. E. de Barcelonai de Cuen-

tancia.

EXPLOSIO
Bilhan.—Aquest 1/latí s'ha produit
una explosió als Alts Forns de Baracaldo. Ha fet un immens soroll i ha
causat un gran pänic.
No hi hagué desgräcies.
DOMADORA MASELLA
Circ Teatre una !leona
mossegà a l'espatlla la domadora. Si
no llagues estat reepian d'aquesta, la

fera banda mort la cima.
La domadora, malgrat haver rebut
quatre ferides d'impoftäncia, continuà
cl sen trcball fi .s s al final. Fou ovacionada.
PER A LES CAFIRETERES
La "Gacela" d'avui publica
un 11. D. aulorittant al sols-secretari de l'ornent per adjudicar en el present any obres de
reparad() (le I . arroleres fins a
quantitat do 4.961.653 pessetos, usen a Iftnil Al
e Prenpest (Volares.

Les festes de Carnaval
condemnades
El hishe nie Madriel-Aleala ha
publieat una eireular
nao( IPS prUximes restes de
Ca rn eslolles.
VN

QUE RENUNCIA.
UNA SUIIIIASTA

El contraelista alencia Cine
es quedà la subhasla de la
construccid del die d'a/irle del
port i le Valencia, 111 Inc remin-

ca.

riat, 'leerle/al tole ele setas drelS

CONCURS DECLARAT
DES E RT
El jurat lia declara desert el concurs projectes per al monument
a la comtessa de Pard4 Buzan.
D ET E NCI O
Ha estat detingut un artista (lel
teatre de la Sarsuela, per u:1 inci
dent que tingué !loe 15 anye carera.
La ccunpanyia del dit teatre Ira :mar
a interessar la llibertat, car s'han
d'embarcar tot seguit cap a América.
L'EXPEDIENT DE LA SOCIETAT DE PROPIETARIS DEL
LICEU DE BARCELONA
&mida que l'expedient promogmt per
la Socielat de Propirtaris del Teatre
dl Liceu dr Barcelona ja La estat resolt, cssent les impressione optimistes.
L'Ps cord P reS pci Directoti anit passada no trigarà ca fer-se públic.
1.'lr :A R. O. SOBRE LES IN-

t la fiainta de :SO 410 posseles.
La no/fria ha can s a/ un pessito efevle a la pulula'.

COMPATIBILITATS 11.1.

DE DUANES

COS

La "Gaceta" publica la segiient
reial ordre:
"Vistos cf.- dulcue,, sorgits amlc motin de l'aplicació (1,1 parägraf ud.
'oler de l'article 44 del reglarnent
cos de Duanes, referent a les destinacions que els funcionad:: d'aquest cos &han de considerar incompatibles;
I causiderant que es procedent
l'aclara-n(1u (le l'esmentat precepte,
tota regada que de 1:1 seca escasea
1urecisi6 resulten ésser compatibles
cärrecs que real/neto no ho han
d'ésser. per la possibilitat de que els
funcionaris intervinguin en tals casos en operacions que directament
aiectin a llore matelxos parents, encara que aquests no resideixin a la
provincia en la rural aguas acruin, i
que, pel contrari, nitres destinacious
en les quals no concorri aquesta circtunstäticia i que no guartlin cap re
Rein, amb operacions d'aquesta mena, imlegudament resultin incompatibles, sense cap raú que ho acotaseIli;
S. 11f , el rei (q. D. g.) de conformitat antb el proposat per aquesta
Direcció general, s'ha servit (Esposar que el parägref primer de l'article 44 «lel reglament orgänic del cos
de Duanes es consideri redactat en
cl sentit de qué el5 setas funcionaris
110 podran servir, sota cap pretext,
en les !Manes per les quals els comerciante, comissioni.tes o agente
de Duanes, que simún parents
cos, per consanguinitat o afinitat, dins del n mart grau civil, rebin
mercaderies directament de l'estranLA REOBERTURA DE FABRIQUES D'ALCOHOL
Alcázar «le SMit Jumi.--EI delegat per a la reprc,edó del contraban,
despres de visitar eis principals centres productors d'alcohol, autoritzä
la reobertura de le, fabriques i rece,mana als funcionaris de 1)uanes eerta talleräncia per faltes Ileus que no
afecten essencialment al compliment
de les principals fleje per a la Libracarió. 9:
Eu quedar resolt el conflicte els
fabricante telegrafiaren al Govcrn
agraint-li el seu esperit de tolerancia.
RENUNCIA AL CARREC
Ha renunciat el càrrec (le contener que ocupava en el Cansen Superior de Sanitat el doctor Gregori
Maraiión.
LA REUNID DEL DIRECTORI

A.dos quinta de, nou ha enebat la reunid del Direetoh.
El geenral Vallespinosa ha
donat la referencia de la reurid.
A primera hora estigué al
Consell eh nou eots-secretarl do
FinanCes.
fiatrebé tot el Cuneen abs

Darrera hora
DE MADRID
Reial ordre probibint al president de la Mancomunitat
expedir cap més tito!
professional
La "Gaceta" d'arad publicarà la
segiimt Reial ordre:
"Illustrissint senyor:
Sotniesa a consulta verbal pel ministeri d'Esta al d'Iustrucci nidal:ea
la validesa d'un Mol d'enginyer agrícola rapés per la .Mancomunitat
Camlunya el 15 de desembre de rally
passat a favor del súhdit boliviä Carles I., de la Torre, signat gel presiden/ i secretari de la Mancomunitat i
ml director «le l'F , cola Superior d'Agr'.cultura de Barcelona i trobant-se
rintegrat azul) t/111 ptl(Eea de 23 pessetes de !a din Ifanconitiadat i inutilitzada pel segell en tinta de la dita
Escota:
Considerant que constitueix una facultat infiel-eta a la sobirania l'expediciú dc thols professionals, segons determinen l'artkle 12 de la Constaneié vigent de 1876 1 Eartiele 243 de la
Ilei d'Instrucció pública, ,
S. M. el Rei (I. D. g.), a propneta
dele sots-secretari del minishf r i d'Instruccid ptildica i BeIles Ata:, ha acordar que el governalor civil de Barcelona, coca a rcpresentaut del 110requereixi al president de la
Ilancomudtat de Catalunya perquè
s'abstingui d'ara cmhavant d'expedir
ti 'le professionals, declarant al madeis temps Infle i sensc valor un ciente ' els que hagin estat expedits i noInés en el ea: que ele interessats ho
rxlrä el (Erector de l'Escala expedir certif:cate d'estudis.—De
De Reial ordre, etc., Primo de Rivera."

DE BARCELONA
LICEU
Amb tota solenmitat litigué lloc anit
al nostre gran teatre la darrera fundó
«le la temporada (lin yera,. ofcrint
sala un aspecte brillantissint.
L'obra triada per :opuesta sessiú (le
condal fou cl "Tristany". que obtin
com a les :me antcriors, un.,
magnifica interpretació, manifestant-se
mi:mimen/mi l'entusiasme del púldic
anit, largues ovacione al final de tots
e.s
Tres eh: artistee foren acomiadats
amb veritable afecte, però, sobretut,
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PENSIg-ttESTURANT

CASA PINCEA

oran Vio (metan..

47. Tal. 1530

BARCELONA

Salons do lectura i de elcita . Telefon i aigula enrrent calenta i freda a totes
les habilaeions. Quartos de
bany. Calefacció central.
Ascensor dia i nit. 'Toles
les habitacions amb baleé
al carrer. Situaeld única.
Gran confort.

Pe111143 cestseets •

13 estrella arotls

Obertura l'abril ultime 1

mestre Weingartner Ii ion palesat ben
efusivament l'entusiasme que la !ese
actuaeilt ha despertat en el nostre púlibe. En. acabar ta representad& nilustre artista llague de surtir repeti(Mamut a la llotja escénica i les ovaciuns que se li tributaren toreo de les
mes sinceres i entusiästiques que mai
Itägim sentit.

Del Municipi
LES CASES BARATES
La Comissió municipal (le Cases
Baratee es permet cri«lar Faenen',
dele propietaria «le cases i de sedare
sobre ropo
. rtunitat de contribuir a
la solució del problema (le l'habitaa Barcelona, acollint-se als avantatges dele dos rcials decrete del Directori.
El Primer concedeix 1,500 pessetes de subvenciO i supressió (le contribucions, durant cine anys, als

pro-

pietaris que sobre cases ja existente
aixequin habitacions higiéniques d'un
lloguer masita de 40 pessetes n'en,
suals. Aquesta subvenciO es limita
als 2,000 primen peticionaris.
El segon concedeix reducció a la
incitar de la contribucia
l'Estat
del Municipi abs
» propietaris de terrenys que ediiiquin noves habitacions, i aixO per un termini de vint
anys, si el lloguer cntftx iii es (le 73
pessetes incusnals; i sols per 15 anys
SI el Dogma- máxim e4 de t23 pCSSCItS.
1.a C:ornissió (le (:ases Barateo, davant la urgencia del problema, esP era que bits i cadascun dele propietaris de cases de i3arcelona voldran contribuir a tau ciutatlana obra,
acollint-se iminediatament als avantatges del primer decret, edificant
als terrenys de les cases una o dues
habitacions módiques, pern higiéniques. D'aqui ¡mes dice, d'acord
la ponencia que en la sessió d'abir
tionictia l'Ajunitament per estudiar
l'estnentat ascullurlire, rit,(Irä pbsar
disposició dels interessats plans,
pressupostos, etc., per resoldre präcticament EassumptcH a ii que tole
hi puguin contribuir es dirigeix per
aquesta nota als cunstructors d'ubres yergue aquests trametin a la
dita CumissiO, i cont Inés aviat
les dalles qüe jutgin oportutics de caräcter práctic per orientar la millor solució en donar a la
construcció de les dites cases.
La ComissiG «le Cases Baratee contribuirá amb una important quantitat a augmentar la subvenciö concedida pel Govern.
En atenció que el subsidi fixat pel
Gaveta) es concedirä als 2,000 primers sullicitants, es (l'interés capital
per a la nostra ciutat que a tota
pressa els interessats dirigeixin a
l'alcalde les oportunes demandes, a
que puguin ésser cursades al Diteetori, prenent el toril corresponent.
Les instàncies han «l'ésser remeses al Registre general de secretaria de l'Ajuntament, degudament reintegradcs, i sels remeträ l'oportú
rebut.

DE FRANÇA

Par:s, 26. — Amb mutis de la inauguraciii del croo edifici de la Cambra
del Comerç, el senyor Millerand ha
pronunciat un discurs en el qual diu
entre altres coses les següents:
"Per a resistir i &tensar-se ds Ira(misiva económica que ha segun a
guerra. Franea ha de ter abans que
tot el seu
Dones be, ja pot dur el seu actiu
els renditnents que van CiCrIt cada «lid
mes abundants en tots ele ranas del
treball.
El treball, en efecte, s'ha repres a
tot arreu dintre d'un ambient d'ordre
i de calma que no ha estat torbat per
cap agitació.
No han estat lee fortunes privades
les úniques en aprofitar-se d'aquest resorganent, sitió que, per p r im e r a
gada dencä de mol temps, el Preseapost ordivari que estava amb déficit
abans de la guerra ella anivellat i
attlunc ha tingut un excedent.
Les regions devastarles, realitzant
admirable retare. han ressorgit anib
inaudita rapidesa; tejare meravellits,
Perú al mateix temps costós, i per sostenir el qual lu yen' hagut de fer 14
reconstituciO i per cortante d'un deutor
monís, uns anticips que eón precisamcnt els que contitueixen la partida
major
nostre passiu.
El fonament «le tota sana economia
tan pública com privada, és requilibrar les despenes amb els ingressos.
Dones bi, apliquen( ¡n'atesta regla.
Cap despesa !tova SCIlit el corresponent ingrés non.
La compresiö heroica de les despeses i la revisió simplificació dels
scrveis administratius, han d'ésser la
preocupació constant riostra així com
recluir el deute flotant mitjançant
reemborgament metòdic dele anticipis
fets al Tresar pel Baile de Franca. i
en quant sigui possible mitjançant
consrdidació d'una part deis elements
d'aquest deute.
Per acceplar aquestes varee;mes provisionals, subraIllo intencionadament, din l'orador, la
paraula -provisionals" cal que
ein inanlingui inciilume la conqtlf!, per hacer treballador, lia nierecul el nostre país,
l'ranea be tot rellena que es

qualsevol d'agressid O lionffis resta_
pul t1sser a

trut el que So I t den; tanmateix.
perú, vol que se li pagui i esta
resalta a aconseguir-lio.
L'orupacit't de la Ruhr sem-

pre Pliem considerat com un
mitja,
eion un fi.
Feni (m' yente vots per al bon
exit de les »egociattions matanladee per fixar les dates simultànies del pagament del que

Els Tea1res

viar.

gratioe'ssims. Els chors i demés

parts

eseiLstryia tst3 consliren.
Al Tívoli, dones, hi ha "Leyenda del

beso" per dies.

febrer de $021

Un discurs de M. Avui es—reprendrä
Millerand a la [ova el trebal a tots el g
ports britän cs
C. de Comerç

ene (lenco i de, revaeuaciú de la
llo 11 r

TIVOLI

de

D'ÁNGLATERRA.

LA FUNCIO DE GALA DEL
LICEU
Atub motiu de la hindú extraordinäria del Liceu, que se celebrará deiná, (Numeres, a la tarda, l'Alcaldia
ha disposat «me ele cotxes que hagin d'esperar Ilurs ocupante ho faran coMocant-se des del carece de
la Unió a la Porta de la Pau, i
la Porta de la Pata al cartee «le Ferran, setnpre en direcció. Quan acabi
l'espectacle es dirigiran la porta
del tcatre pel pas de la Rambla que
indicaran individus de la guàrdia
urbana.

"LA LEYENDA DEL BESO"
Segens ja deiern en la nostra edició
do dissabre pasear, l'estrena de "La
leyenda del beso" aconsegui f.area èxit.
En mig de les nombrases obres que
ri•nen estrenant i que no arriben a
reeixir, tenir una acol.ida com la que
tingun, ..1 Tívoli robra deis mestres
Santu/lo i Veo és un ixit remarcable.
Els senyors Paso i Reoyo eta escriure la lletra de rubra han vo'gut fugir
de la vulgaritat que impera en unidtitud d'argurnents d'obres liriques i
elan empescat usa Ilegenda fantästica
que conta la Gatilicra d'una tribu bougaresa i sobre la qual han basta robra. donatd-li uni cert iteres. Cal dir,
però, que In ha trossoade lletra rima
fluixos literáriament i que s'abusa del
que la gent anomena -xistos dolents".
Els mectras Santullo i Ven han musicat l'obra amb gust i encert. Sobresurt la serenata del primer acte que
Cabale canta adtnirahlement, i que hagué de repetir. Es binih també a peticiO (lel pablic "vcritat" el prtdudi del
tercer quadro.
Hi ha, perú, algun trae de música
xavacana que deellueix quelcom robra.
La presentació de robra no pot esserl millor. Ton es decoran fiaren
aplaudas justament, sobretot el de rúltian quadro.
La companyia d'En Caballe i Peto,
amb la sera interpretació ajustada, ha
ajudat. molt a l'èxit de robra. Caballe
ti ocasió de lluir-se. Les senyorcs
Pérez Carpio i Sane, molt bi en Hure
papers. La aenyora Galindo també encarnä be el paper de vera Gatillera de
la tribu. Els senyors Pefia i Dial,

e

Mentrestant,"leontials en el

resulta' final, hem de seguir -la
Buda ontitulada contra Fratma.
El presidenl del Consell (le
minislres belga. senyor 'rheu-

nis, protesta fa pocs dies. amb

con] indignacid, contra la comparaeiú que
cortes persones pretenien establir entre el freno i el mares
La mäquina d'impriinir bitliets ni a París ni a Brussefles
no és cap maquina de oagar
deut es.
La politiea ecnnhmica
Franca P S i ä tota resumida en
diles paraules: produir i estattarda eloqti6rcia

Por acabar runb les actual o
difirtilla te romlem linicament i
exclussivament a mb rl postre
treball i amb les reetricciona
que tenim, el patriòtic valor
d'ii»posar-nos.

No hm do pordro inai do

ta aquesta veritat que

resou-

rialisAima: En aquesta guerra
el mateix que en l'altra, el que

mil s importa i
és la moral.

el que

Cal obrar atoh

més val

rapidesa, car

ja no sdn els moments per a paraules, sind per a :irles.
non fingid ocrisid de Con,provar el valor .1 l'eficaria de
la disciplina i de la unid i
heile de consentir que una
vier nosaltres pagada a
tan dolorós preu, quedi comprenmsa mermada per culpa
riostra.
Sinn les mateixes virtnts que
assoliren aquesta viethria les
bern de rnantenir de 1r4'es
rinssades. rar no hem de besen
en efecto inferiors a les nostres destinacions. — Ilavas.
EA BORRA DE VALORS F.STARA
TASCADA TOTS ELS DISSABTES
París, 26.—La Horca de Valors estera !aneada tole els dissables, a comptar del dia primer de mere inclusiu. — Hayas.

LES CAMBRES SINDICALS MODIFIQUEN ELS REGLAMENTS

• Londres, 26.—Els delegats dele dockePs han decidit- acceptar els oferiments dels patroas. El treball es reprendrä demà a tots els ports.—Havas.
EN FERETHE EN AEROPLA

Londres. 26.— Els aeroplans
ulule eorner(Mil 'tarjen servil
fine ara per al Iransport de bota mena de mercaderies, però
no havien transportat mai férelees. La innovad.; ha estat

recentment introduida per un
aeropla anales de la Unja normal Poinnia-Londres. el qual
féu la Iracesia portant a bord
el feretre d'un funcionan brilitnie mort vietiana d'u rt accident automobilista a Polania.
El trajecte fou realitzat en tres
llores i mitja- A rarrodrom el

Breire era esperat per un catee fúnebre ordinari.
ROBATORI DE SET MILIONS
DE LIRES
Génova. 2(). — S'ha carnés un importain rohatori a 1.1 caixa provincial
de Correos. La caixa de cabals ha
estat violentada, apoderant-se els Ila&es de set milions de lires i desap,
reixent tot scguit.—Havas.

DERROTA DELS REBELS
MEXICANS
Veracruz. sé. — Els revolucionarle
han estat a Paso del Macho, tenint
139 baixes, entre morts i ferits.— Ha-

figurin inscrites al Registre

de Comerç.

2.—Reduceid dele terminis
d'execució en els mercats,
3. — Condicions nie liquidacid
deis negocie en curs. en el cas
prouir-se una M'enunció de
ISIS cotitzacions.
Es preveu que la reobertura
de la Rorsa s'efectuar à demà.
L'estudi de les rnodificacions
quo han d'introduir-se en sí
reglament del mercat del blat
encara no s'ha acabat. — llaves.
de

EFICACIA DELS RAIGS ULTRA-VIOLETA CONTRA L'OBESITAT
París. 25.—Dos metges francesas
han llegit a l'Acadèmia de Medicina
litt treball en el qual es china compte que gràcies a la utilitzaci6 dele
raigs ultra-violeta aplican als obesos 5'han obtiagut en Menys de trenta sessions pirdues ele pes que oscilen entre quatre i deu quilos.—
lisias,
COMENTARIS DEL "JOURNAL' Al: CONGRES DE LA
a PREMSA LLATINA
París, 26.—EI "Journal - , resumint els treballs del Congres de la
Prernsa IlatMa acaba dient que si
tate ele diario de les vint-i-cinc nacions 'latinee es comprotnetessin a
rublicar en un mateix dia una «Iècladele paisos de raga llatina, segons
racioi reconeixent la filiack, romana
proposició que ha estat presentada
al Congrés, la reunió celebrada a
Lisboa batirla assolit ja un important ob;ectiu.—Havas.
UNA LINIA AERIA ORAN-ALAc.:\

Oran, 26.—S'anuncia oficialment la

prhxima inauguració

d'una 'nava lin:a aeria entre
l'aura serOran i Alarant,
rei diari entre Oran i Alacant

i entre Atacan i Oran. sersiiaS
a les set del metí. El viatge
fertuarn pel maja d'avions ele
luxe, comprenent tres ¿'lacees
de sial geh e, els guata podran
seguir Ilur ruta fins a Marsella i Toulouse, utilitrant els
aparells que presten servei en
les línies ja existents.—Ilavas.

EL CONGRES DE L'AFR1CA
DEL NORD
Casablanca, 26. — Amb mo1 in de la celebrad() del Congres
de l'Africa del Nord, el servei
aeri t -Oran i viceversa

funcionara diariament.
La nova linia Alacant-Oran,
sneä. diaria cii abzdds sentits,
exeepte ele (tintine. i funcionara a cometer del dia primer de
mare. — Hayas.
París, 26 — Amb mothi d'haver estat cridat a París per conferenriar amb el Govern, el gis _

SI.
cenador general
Steeg, ha estat ajornada eine o
sis dies la Confer'encia Nord-

Afrienna, que baria de celebrar_

se ei din a del prbxim mane a

Rabat.

Hayas.

DELS MERCATS
Paris, e6.—Els representants
de les Cambres sindicals de sucres, olis i cautxús, han aceeptat les següents modificacions
en el reglament deis diversos

Mereates
1.—Eselusió dels estrangers
que no siguin domiciliats a
Franca 1 de les persnes que

11111~111111111111331113111111111111
AQUEST NUMERO, HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR
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LA PlIleterAT

CATALUNYA
GIRONA
— EI passat direudres va catire
des d'una bastida al carrer, en un
ediiid en construcció de la Rambla
tic Figueres, Fahrer Jaume Print quedata mort a lacte.
L'endemà S a tenir lloc renterramena assistint-hi nombrós seguid i
totes les socicrats obreres d'aquella
eiutat. les quals Ii feren ofrena (le
tres forrnoses corones, i demés han
ragat les despeses de l'enterrament
han obert una subscripció per soearrer dos germans petits que el malaurat treballador tuantenia amb el
producte del seu treball.
— Diumenge va tenir lloc a la
Rambla traquesta ciutat raudiciä
de sardanes organitzada per la secció Foment de la Sardana, de l'Ateneu Social Democràtic.
Les sardanes foren interpretades
per l'Art Gironí i molt aplaudides.
sobretot "La Santa Espina", d'En
Morera, per la gernació que emplee
nava cl passeig.

MANRESA
Necrologia
Corrija:
Dissabte paasat, a quarts de cinc
de la tarda, deixà la nostra chitar.
acompanyat de la seva senyora osare,
per dirigir-se a Vilanova i Geltrú,
ta esta: destinat, el senyor Eral/cese
de A. Segrelles. jutge de primera instancia iins ara del partit de Man 1
Les moltes amistats i simpaties
belab que compra a casa nostra el
scnyor Segrelles s'han posat de manifest aquests dies i especialment
dissabte, que acudi a l'estada per tal
dacomiadar-los una nombrosa representació de tots els estaments socials.
— La malaltia que temps ha pa.
tia el conegut tenor r.antoni Vives.
Migué un deeerillae fatal, morint a
les set del vespre de dissabte passal.
Actualment N'Ante/1i Vives era
president del Centre Esports Manresa, el qual. en senyal de dol, susvengué el partit que hacia de jugarse abans crabir amb el Jovenzut,
d'Igualada.
A lacte de renterrament, que s'efectuà ahir a quarts de cinc de la
tarda, hi havia una gentada com puques vegades s'hi vcu.

l'enterrament al cementirl..de
Canyamäs.
Han passat ja les stiligincies al
Jutjat d'instrucció del partit.
— La Societat Iris ha publicas
el cartel de l'extraordinari concurs
de disfresses que teta eta anys celebra a la nit de Dijous Gras, ha
ofert 25 premis a altres tantes disfresses que s'ajustin a les condicions qua el cartel assenyala, ersent-ne la major part a tema Iluso:
amenitzarà el ball la banda raunicipal.
— El Centre de Dependents del
gud

Comerç i de la Indústria prepara per
a dissabte, dia primer de marc, un
grandiría concurs de disfres,sea,
comptant amb mis de 25 premia i
a mes scran oferta presenta, en numero de ro, a totes les disfresses
que hi concorrin.
— El mateix diumenge darit un
nou concert al salo-caíd del Clave
Palace, el celebrar Quir.:et amia ,lazband mataron i Excelstor. en vista
dels exits obtinguts darrerament
— Tenint el rampa totalment
canviat, no deixant-se sentir ni de
bou tras el fred.
•— La Junta directiva de l'Associació mutual ''La Nueva Herencia
Mataronense" ha quedat constituida
en la (orina següent
Preeident, Francesc Palomee; vicepresident, Tornas Castany: secretara
Josep Lloig; vice-secretari, Manisch
Clot; tresorer. loan Riera; Interventor, Maten Ros: arxiver, Vicens
i vocals, Esteve Ferrer, Josep Puigvert, Cantil Castella i Manuel Corredó.
— La Secció Feminal del Grup
Sardanistic ha quedat constituida
en la forma següent:
Presidente, Josepa Bartotneu: secretaria, Rosa Saleta; trcsorera.
Dolors Soteraa, vocals, Dolor, Casas, Concepció Domenech i Matilde
Clariana.
— A l'estacha del ferrocarril ton
detingut el • ei de Berga Joan Pone
Usoms, de 53 anys, salten, per recatire en ell sospites d'una robatoris
efectuats a la Fonda Montserrat i
en una fusteria propera.
Li foren trobats els objectes que
es reclarnaven.
La detenció ton portada a cap
per la guardia municipal.
— En recent reunió celebrada
per la Unió Patronal dc 'Mataró es
procedí a la reconstitució . del Consell (Emer j o, memnant- se per :lela-

SANT FELIU DE GUIXOLS
Per a les fan/II:es deis dáuirags del
Diverses noticies
dia 13
MaCiä :
Diumenge al nutrí va fer-se una
Presidente Angel Eáltregas; viceuptació pública a favor de les fa- president, Joan Riera: tresorer, Joan
13,
remires dels näufrags del dia
Maymi, i ecretari, Albert Gnauk.
collint-se 1.15063 pessetes.
Amb carácter de delegats i subEn el ball de la Joventut Gauxina
deleaata de les diferentes secciona,
se'n recaptaren 166.1o.
els senyors següents:
Diumenge. una tómbola que fa
Puja Cardumen. Ruiz, Aluna [acudies estä instalada al Passeig de la
nan, Nualart, Casas, Vilade‘all,
Mar, Iliurà per al mateix ohjecte 85 Burras, Domenech. Comas, Roa, Mapessetes. i en el partit del futbol
tas, Soler Puig, Pla i buch.
jugat a la tarda entre U. S. POnten3
— La Junta local de Reforme!,
i Atesten Deportiu, se'n recoll fruti
Socials publica un edicto en el qual
174 Inés, donant un total de 1.57575 es consigna que als efectes de rarpessetes.
tiele 17 de la vigent bei de TribuA aquesta suma caldrá afegir-hi nals industriaba de 22 de julio! de
després les subscripcions obertes
19a8, i per poder tenir lite. sueper l'Ajudantia Ae Marina, el setcessivament, a la renovacia bienal
manari local "L'Avi Mune" i al- dels jurats del Tribunal industrial i
guna eraltra que sumen, en junt, aldeis Consells de coneiliaciä i arbiguns centenars de pessetes.
tratge, assenyalant•se eI pla': d'un
— Sota la presidencia del dele- incs per a la rectiiicacii, (le les 'liagar governatiu (raques( districte, rlires electorats de patrona i obrera
jous al mati iou reunit el Capital i
d'aquest motit judicial.
Junta de vocals associats, per tal de
— En la darrera sessió municinomenar els vocals per (leer propi
pal es dona compre d'un MIS-rancia
de les Comissions de valuaciú per a d'En Francesc Puig Turón, en inla ton-nació del repartiment sobre terés propi i en representada de 27
em
utilitats.
proveidors i vertedora de carn, ex', oren de e ignats els senyors Pere posant la necessitat d'augnientar el
Balmanya Ros, Antoni 'ferie Anloen de la catar de U: a. 190 peSSCgulo, Josep Vilaret Natart, Josep
1CS i a 220 la de malte, eIs ano
Batet Camps, Ferran Simon, rector grants, i interessant a la corporació
parròquia,
Aritoni
Romad'aqueeta
rantoritzacia deguda , pessa a
guera Noallas, Josep Estrada Fano!
catudi de la Cornissi6 corresponent
i Arcis Garcia Dermis.
TERRASSA
Per disposició del senyor delegat
governatiu, foren pcnyorats amb el
Abres noves
cuádruple del que marca la sanció
La testa dels estediants Mort
ordinaria, tots els regidors i vocals
1.a inauguració oficial de la Fedeque no assistiren a lacte.
rada, Catalana d'Eatudiants Cato•
— En la darrera sessió consistolics se celebrará en aquesta cinta
rial bu designat el sergent Josep amb diferents acres religiosos i proMassó Batet com a tallador dels ¡ans que coincidiran amb la beata
minyons de l'actual reemplae, per al
de Sant Tomás.
reconeixement dels quals va no— Els elements directors del Cenmenar-se el metge Joaquim Ealguetre Terrassenc fan actives gesti,)n.;
ras Dalmau; els minyons Urda Caper convertir trovan/cm en diari "La
Ilicú Presas i Ramon Urres Matute
Comarca del Vallas", portaveu (le
Juren designats per informar en tots
la política d'En Sala a Terrassa.
els expedients d'excepció de rally en
— A la Cambra de Comerç d'acurs; així mareix (oren designats queata ciutat alar] rebut els prosper informar en els expedients
pectes de l'ExposiciO deis paisos Ilarevisió d'excepcions de les tres lletins i Dura. colänies, que tindrà
ves antcriors, els pares de minyons a Tolosa durant els menos de Muy
següents: Emití Bosch Viella i
a octubre. A la secretaria de la
Miró Marsal, per als de 1923; Euge- Cambra es donaran totes les dades
ni Calvo González i Arseni Menció que puguin ésser útils als industriaba
Calzada per als de 1922, i Joan Ar— Ha luan, després de curta maser Ferrer i Josep Bou Negrell, per laltia, el conegudissim mestre d'enals de 1921.
senyament En Ramon Trias, el qual

MATARO
Mata d'una veleta :: Altres noticies
Ea el veí poble Canyamas, i a
la casa de camp coneguda per Can
Rogent, ocorregué un molt sensible
accident.
Faltara d'unn dies la mare del
m asover, Na Joaquima Sánchez de
7n anys de edat; després de molt
b uscar-la fou. trovada monta al sarareig de la pròpia casa.

El Jutjat de [loarías es constituí
el lloc del Bucees instruint les
dilig encies pròpies del cas.
Mir fou practicada pel metge fore nse del partit, doctor Ctuzate,
ra ntopsia a la infeliç velleta; mido*en a lacto el doctor PM., de Doswee,

— Ea presentad la dimissió del
cärrec de ~tilda de l'Escoli
Normal de Mestresses la professora
Na Laura Mirct.
— A la p ostra ciutat talment tiembla que s'hagi despertat la bebte
darganitzar balls carnavalescos. Per
(lima gras vinent hi ha anunciats
cts següents:
Al teatre Principal, a la tarda, el
celebrarà el Cercle de Tarragona.
societat aristocrática; a la /lit, ball
cratenament, pel grup humorístic
"Els Estornells", els ¡vals primen
fer sortir pcls ilustres carnees una
bonica cavalcada.
A l'Ateneu celebraran un ball infantil; per al qual hi ha una munió
de valuosos prianis, que Nena] re•
partits entre els nens o nenes que
vagin mis ben dis-fressats.
Al Coliseu Mundial també s'hatt
organitzar dos halls mis: a la tarda
el donará el Club Girnnstic, i a la
nit, la societat de Dependents del
Contrrç; aquet darrer ens assegnren que será, potser, el más Iluit de

tosa la temporada.

(JRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES
Davant de la aeecta segona
s'ha presenta( Llúcia Valla Ca nalis, la qual. deapres d'una
liengera discussin ami) Mariana
Mario Monten:1e, inquilina del
pis on aquella vivia cona a reRogada, va causar a la Marín
unes lesians, de les que va cat
ter als 28 dies.
La processarla va conformarse amb la pena de dos n'esos
un dia d'arrest major i 50 ptedS'eles d'indeMnitraCiG titru demanara el fiscal.
ASSENVALAMENTS PER A
AVIA
AUDIENCIA TERRITORIAL
S,nla primera. — Audiencia.
Major quanua. Jacint Cuyäs
Gclabier1 contra Ranion Gironella Vilä.
Girona. fncident. F.. Barceló
contra G. PagAS i nIras.
Sala segona. — Valls. Comiat.
Francese Galofré contra Pero
JIVInpera.

Universitat. — Nfonor quan
Laplana i Croopanyia con--it.
tra Manuel Fernändez.
AUDIENCIA PROVENCIAL
SPerIfi primera. — Audient la •

En oral per haratrall contra
Franetnae lionut Valls i un inciden l per estafa.
17niverstSecan') segona.
tal. Un oral per infanticidi
'contra Malible Milla,.

3latarta, Un oral per furt contra Manuel Valla.
Seceió tercera. — Llotja.
Tres orals per ftut, estafa i
adulteri.
Barcelaneta• Un oral per lesions.
Serrad guarra. — No te assenya lam en s.
nnnn•••••nn••••nn•......11.
••nn1111

Anuncis Oficials
COITIPANVIA CAftrELORIESA
D'ELECTRIC1TAT
Celebrat
aquesta data el
17 soereig per u l'a int.eh <sao id
dinles ohlignetinis al 4 per cent
din
eses per aq•sta
w Companyia
PI 1 de nutig sle 1907. 1 el 16
sorteig per a ramortitzacan,
Ins emesea el 5 de juny de 19as,
tamba
per eent. han resu lt a' antort zdes
a
de l'en, issia
d'II de intuí; de 1907, les 10
ohl igaeions corresponents a
l'indica!. 17 sorleig, la numeració de les quals es cota aeg,umx:
291 al
Del
300
IV

a

hacia dirigit per espai de mes de
40 anys el collegi de Sant Joma,.

— L'Ajuntament ha publica:, en
eatalit, el programa oficial do. les

testes que han de celebrar-se durant
les próximes testes de Carnestoltes.

a

TARRAGONA
Bella
Altrea noticies
/ncendi
Durant tot el dia d'ahir foren
mores aqui, per mtijä d'estricaina,
gossos vagabonds.
— Abans d'ahir, a dos quarts
de deu del molí, ea declarà un in-

10451
10191
1269i
• 12751
• 12901
12921
" 13371

to del carrer d'En Granada, ea-

sant apagat
apagas als poca moments d'ha-•

ver-se inicia per * alguna bombera
que acudir** tot logia al non del

:12n1
3711
3801
3981
415!
4471
4731
5071
5721
5831
5911
6141
6561
6721
7221
7241
7601
8241
8401
8531
8/81
U931
1ffll

ceadi a la fumera de la casa número

5a I "
b50
1121 " 1130
1151 " 1160
1401 " 1410
1841 " 1850
1881 " 199U
23i1
23!)0
2521
2530
2691
2700
2811
2820
3021
3030
:Mi
3040

•

3210
3750
3810

39tin
4160
41/0
" 4710
5080
" 5730
5810
5950
6150
" 8570
8;30
7230
7250
" 7610
8250
8110
8540
8890
9500
9940
10070
10370
10460
" 1(1500
" 12700
" 12760
" /2910
" 12930
" 13380

43621 ▪ 1138M

" 13711 " 13720 •

" 13801 • 13810
" 13851 • 13860
" 11061 , " 14070
" 14681 " 14690
IDEe les emeses el 5 de juny
de 1908 han resultat antortit.
vides les 480 obligacions corresponente al 16 sorteig. segons
la numeració que seguejx:
Del
13131
140
561
570
671
690
SO1
810
941
950
171t
1720
1951
1080
2031
2010
2511
2520
3111
3420
3811
3820
4111
4150
4381
4390
4741
4750
493!
4940
5361
5370
5601
5610
6341
6350
6761
6770
6781
6790
•
7011
7020
7201
7210
7581
7500
7651
7660
7851
7860
7891
7900
7911
7950
8141
8150

8331 • •340
8341 "8360
837t " 8880A.
" 8601 • 8700
" 8961 • 6970
011i " 9120
•

▪ 0181 • 9190
9931 "9960
"
• 10531 • 10510
"10931 • 10910
,, 11341 • 11350
" 11901 " 11910
" 12101 • 12110
" 12961 " 12910
" 12941 • 12950
"13271 • 13280
" 13301 " 13310
" 1343t " 13.140
• 14301 • 14310
" 14731 • 14760
Des de 1'1 vinent es
prneedira al pagament del capital de les obligacions amortilzades, o sigui pessetes 500
cada una 1 del eum5 número 34
de les emeses l'any 1907, aixi
com del número 32 de les emeses l'any 1908, tftnt de les
amortitzades en aquest sorteig
earn de les en circulacid, amb
deducció deis impostos corres.
ponente.
El pagament tindrâ (loe tota
rls dies feiners, a la Societat
Anbnima Arnús-Gart.
Barcelona, 25 de febrer de
1921.—E1 director gerent, F.
Fraser Lawton.

Tötailfign
Frederic Cabal»

C•-

Gran Teatre del Liceu
Avui. dim a ares. a .los quarts
do 5. Extrartlinäria funeiö "Irga nit zafia per l'empresa d'a quest Oran 'reatre. a benefici
dels Hospitals de Santa Creu,
Clinir i de Sant Pau.
obariltra de allgnon per la
Banda Munivipal. Tereora Simron ia (Heroica Beet ho yen. per
rorquestra del Gran Teatre Li-.
CPU , sola la direecid l'eminent mestre rana Weingartner.
Concert per la Banda 31unicipal. !Tima ropresentarid de
Eusalka, per la companyd taccosiovaea.
El loeslre Felix Weingartner,
Lamotts de Grignon, la 'hupatnyia d'Opera Nacional 'fxoeos_
leivaea. l'orquestra d'aquest
Gran Teatre, els antincis en la
PCCII1Sd diäria i tots quants el o rlient prenan part en agitest
acto benèfic, han renuncia( als
anua havers, per la qua' rosa
els ingressos integres seran
a i.,t i nats a favor deis hospitals.
Detalls per programes i cartells.

uCriszo mimo

totes

Nit, a uu quart d'ende. emgima representacIó del tilabayal còmic-tràgic, en troté
actea, de Josep U. Acevedo,
MAMA PIIIIIIMOUTORIA

les alto:

LA LEYENDA
DEL BESO

Infle

•

Tertúlia Catada:data
• DlIME 8E111

TEATRE OATALA ROMA

IN En

Demä, nit, Edlp Bel, per l'In.
ric Borréis,

dans
CINEMES-

guatee grana caneen.
i

SAUER

t Primer concert, dilluns, 3
de març, nit
.44 e. 5-- '/,...r.4..1...-aelPf.....

e

Teatre Novetats
Cantava! Anrigenuna

4444.444

IMPORTANT: Despatx de
localitata a comptadwria,
d'onze a una i de (palie
set.

PriliCell Pala

eses000ósso•ososesoome4
•
*44444~44~44~~
Teatre Barcelona

Gran Teatre Espanyol
SARTPERE BERGES

Demà, dijous, tarda i
MAMA PERSEOUT01111A

—

0111C 1 ME

444•44

Avui, dimecres, tarda,
quart de sis La bonica
guina en tres sietes, de Ost.
cia Alvarez i MuIlos Se"

BENAMOR

TEATRE NOVETATS

geopreemseePeopepopoopens.

Primera aatrld
MAMA OMMITIE

Aval, dimecres, tarda.
Butaca, 2 pessetes:

I 44.1.14.4 I- ...ea-ea-

Carnaval de 1924
Diurnenge, 2 de nutre,
tarda, a dos (marta de cinc.
Nit. a les orne:
2 GRANDIOSOS opus DE
MASCARES, 2
organitzats per la distingt.
itasocietat recreativa
— EL TREBOL —
La sala estarà guarnida artisticanten. Animadissimes
batalles de paperets i boles
dc neu. Selecto programa,
interpretat per la reputada
banda La Marina
Alegria i bon Ittunor a l'ahast de lotes les (orlarles!
Preus econarnies. Titol de
senyor: tarda, 2 pessetes;
nit, 2'50 pessetes (inclusos
impostos). Invitacions senyora
fraile. Per a invitacions, titola i llotges dirigiu-vos a la taquilla del
leatre de Novetats.

PEIIZ ZOMUILA

Ramon Pena

Els Espectacles
T P

Primer -.Mor

Grau tompanyhi de *arene.
II I opereta, primer actor I
&redor,

Nit i

Demä, Nona Gras. a la tarda, dia 28, a dos quarts de quafre:
Gran certamen Infantil de vestila AurIgemma
4 grana premie, 4. Magnifica
presenta, Sorprenent cercavila.
Nit: El rennmenat i fustas gran
ball de mascares:
Par. el Travesti Aurigemma
Dissabte vinent, 1 de mare,
quart ball de la serie:
BALL MULTICOLOR
Localitats: Carrer Ferran, 53

8a16 Catibilys
011A11 MEMA DI 110DA
Notables ~tia Terma
I Wat Mesa
Avul, dtmeerea, dues grana estrones, mies: No judeves.... ~MI
per Elena Makew•lig:
t dearnattea,
Una eituaeld 601199fflean trine
matutean, inversa:gamma euaNdia
americana; a linee!: Cada& arlah
«mica. Denla, dijous. el medido
• eadeverament: Illmaa, la samaaaea
49. correr, carrera censes de Xara Ptekturd. Aslatt Si tsialetale
fono de la mar, dels senas»

Wat:atasen.

„

aossoffloss0000ssom000.
Gran Teatre Cendal
'
Gran Cinema Bohémia
Avut, cumeeres. tarda 1 alt, amas
preartunasi la divertida patees

La gran Idea; la famosa entuma
Justa 0E04410; IV !Ubre de rte.
teressult dita Tea; •alLti de diem
Nata impe•late, per &aquel Medir.

-.44446~~«....~
Monumental - Pedró
Walkyria

044444•41.114.11.4.444.164.1144.
Seht,

Teatre Català Romea
Teldon 3500 A
Avur, d'ameres. tarda, a les
corre Enirea repe2sentacin de
EL FERRER DE TALL
genial ereacita de l'Enric Borr is s. Nil, Joventut Jordiana. la
tragedia de Snfocles:

EDIP REI
indiseuttble de l'Enric
Porras. — Dernit. tarda. reriresenlaeni extraordinäria Ie Edlp
Nit, 'rerfülia Calalanista:
Edlp Ref. -- Divendres, Vel lada
Selerta: Edtp Iloi. Es despatxa
in comptaduria.

rumeeres, tarda. a les cine.
- Entrada
bt.,.ca UN% pes..111.
LA S ENYORA VOL UN NE11
a les deu.
Gran tan
rtlin «op te melodramane, feespectarle, en un praler.
Sres artes 1 un entlee, dividir en 14
quaaros, orletnal de L. Fontanal:1,
AL CAMAMA I AL JEPIC
o
Le molla del
de La Faltadas
Denla, dunas gras, tarda, a dol
41.1 1. 1.

de vino:

tatunottErna
t

.444+.4444444444.....1)•••

TEATRE APOLO

TEATRE NOIJ

Com p an y ia Gibert

4, mora velrada sil vernitilh,
r n dIerela eml tres notes. Too-

f doro y Compañia. Extläs
' citado del ~sha, Guerrero.
Nit , a les deu. Perinin ens
tlivertim tots. Butaca ainb
entrada, 2 •pessetes. Entrada goneral, 0'50. L'opereta
en tres actes, ded inestre
linerrero. Teodoro y Compañía. Exitita monumental
de broma. — Dijous., fixeuz sala ('lt 0! cartel!. — Diven'e dres. estrena: El hechizo.— 4
i Dissubto... dIsGabld...
$

LA

0011911111A OIL
•0100

LA CESA FRANCISCA
——
ALMA DE DIOS
Nit, a les deu:
EL TIEMPO DE LAS
CEREZAS
444444444~44444.4.444.

ELDORADO
Magnffies filme i les gratas
entreilles de varielats..
Avui, dintecres, tarda, a dos
quarts de cine. NA, a les
den, Pilar Alonso estrenara el ettuplel Petons do suero. Projeccid d'interessanta i notables peinenles. Exit dels celebres patinadors equilibristes
LES TUMILLET
L'aclamada dansarina
PILAR BELLO
Succés de la parella de tulle
aerobaties
MAU SOLFF - MERCEDES
Els ovacionats saltadora
àrabs

THE EYPSE CAMP 41:
RAMPEN

La popularlssima artista,
idol del ptiblic,
PILAR ALONSO
Nou repertori de la seva
creació,—Magnifica presea.
lactó. — Denle. Mota, i
cada dia, Pilar Alonso ¡
s'amper. — IMPORTANT:
Queda obert el despatz de
lucalitats d't latí de 4 a 7 .

Fixeu-vos en ele Interprete.

Colarse! repartIment.
NI,. a les den, MitirnIftle programa.
1.'exIt deis exlt,. I,a iirettOnit marJineta en tres arte . ,
elne
quadroa, ltstire (le Jorp kaluu3
Martin, indslea del mestre Guerrero,

LOS WILIHES I

In peeparlield:

Co.

L'as deis excèntrics.

18893 hanCiSlillita

LOS GAVILANES
eantant-ta, tarda 1 utt, al, una
taínos°. eretaaost Vepela Badana
1 Pan Coree. remitiera len« ENID Vendrell tatuara • la tunee! de
larda 1 el nottallIaella tenor Asee
Pineda • la do u en.

•
rairetluar Lapsa« MADI«, 11 1 narren. L'afea* I la liNet•
Os. Retal PrOgranta Ajarla; Lealle

tantee.

.44114144.114,44Pletedella.04444.114

COLISEUM
I En pieparació. una gran
exclusiva del
PROGRAMA AJURIA
ESPECIAL

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non

Coliseo de carlota!.

itera. mmerres. tarda , a dos mutile
(lo cinc. Colossal vermut popular.
pis. En[tutuca anlb entrada,
trada ernetat, lents. Debut de
la celebrada tiple i,antant Marta
Landlila, bderpretant el paper de
-aurora la Beltrana", de la for•
masa obra del utestte

Tilo'« de Pepeta PuRat Uf, ErnIll
Veurtrell, )(Asna Cadenas, l'errin
Valle» 1 denles Interpreta. Eapleittilda presentarl d .
nene. larda I Hit, dote represen•
illr10101 extrauldltetteles de l'Obra
au sotollOs trat,

amarres: La Cefaleas famas-

alca, Al 1 Xli, narren; Illapases
frisoles, 1 tornada, Do ea, a pea,
per wanare Reimt: El denageolt;
La Joana Lambe sol casar-es. Llena.

4loodeime4~6~44.soesep

Primera actora i directora, Fersan Vallejo i Caries Iteran.
Mestres directora i concertadora, Julia Vivas i Laure
Riva

1

Avoi, larda, gran vermut
Dele: La corte de Randa
Barnice. Mil: La niAit de las
perlas 1 represa de Dolor.Me. — Dissabte, l'obra . en
dos actea, de gran risa, de
Luque. Soutullo 1 Vert,

Avui, dirneeres, tarda, ma- /
tinée popular:

Gran companyia de sarsuela.
Direcció escènica. Leopold Gil.

^a444%1141.44. 5 54 514.40444444-a

TEATRE VICTORIA
Gran companyia do sereneles, operetes 1 revistes

Companyia de Comedios

1 DONI Jeme DE BE AAAAAA ROA
PUL l'e502,
EL GANAV1A 1EL EPIC
o
La mona del correr da La Fermata*
7
Eu asaalg:
LA DESIA NOVA
o
1 LA FALLIERA DEL 11R. MUNE
cementa en tres artes d'Eu Juli
Valiintlitudi
.444.4.114444-4-2,4~42/444441,

r434444444444+11444.4444441.

Avni, dimecres, tarda. a
dos quarts de 'inc. senzilla.
Pillara a rnh i. ntratiti. 0'35.
Ent rada ganen!. 01 5. La
canción del olvido. A tres
quarts de sis. r • spertial. nuut,,, alith entrada. 1 -17. Etix trada general, 0'50, Per pri-

TEATRE POLIORAMA

.

.

tre aey

Diumenge, a les once del
mati. tercer concert Orto.

i

Graohme.

4144.4-44-.+-44~~414..e./44,14e,
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AVUI, dimecres, 11101•••• Imperial., Memela« de la neu,
Cursa d'obstaelee, Tao, tercer
— Dilluns, El* Mis da
nIngú.

COL

ISEI

El millor »Id
El m'Use programa
Avui, diniecres: Ultima
projecció du EL QUE FA
FALTA ES VOL«, PROGRAMA AJUMA, per Conrad Nagel i Anna O. Nilsson: gran lrionif d'aquelits
artistes: LA CARTA AMO.
ROSA, per Gladys Walton;

DOLQA I 101110A, CCulliCli,
i NOVETAT8 UNIVEMAL

número 73.
Denle, estrena de UN aui.
MIT 1110DILL, PROGRAMA
AJUMA, cornòdia per
Bryant Wasbburn. Avis':
Irene Castle, la dona nube
ciegaut del mön.
Divendres, 0081 LA MIL
RA, per Peggy ilyland.

..»444o.bee•Pe•ffl•9404111.

mummaammine

KUR SAAL

Alltn,PdTellita 4111111 e. : PALO PU CIlICIO Me VAIN11114
Ami «mere. leatipereale Paletilla: 15 delineas dais M
• Ilbaildef mastatoddls) de maila brome svsn 6511 de
••••er, Vol
▪ 1.• MANA LIalavipe tesetusere.
11.1Meme
• mi as ~dan meada& capa
N

•%,

gr.:

pese& »N

babee imaims 'menee

▪

Cinema Princesa

filaterials armat a ab actitud excleilvament

Toldo* talt A.

:

Portal de l'Angel, (13 praL Telefon 3344-A

ELLESA

dimecres, a tres quarts
de deu de la nit. Segon concert
psi
' 12IJATUOR PRO-ARTE
de Brusselles
Programa:
ellertota do Brahma 1 Beathovme-I primara audioló de
ConoartIno elgor Strawinsky
Palau do la lidies Catalana

p

bres, Càlculs, Lletra comercial, Mecanografia, Taquigrafia,Ortografia,
Francés, Angles i

Aires,

•

Alemany. Tito! de
Comptable

Cap a Centre América i Sud Pacific
(Venezuela, Colòmbia, Equador, Perú i Xile)
el dia 22 de març, el vapor

VENEZUELA

pis principal
SEN VORS:

pis primer

JOVES
pis segon

n

A.SSAIT

ARCS,

28

./-E S

314

Teléfon 5041 A

L

QUE PATEIIIN

CATARROS

TOS

ue procura PULMONES ROBUSTOS:

sellatIoa.a.coanaaso;

7

•

1 FER
RODR1GUEZ
RER
CAMISERS

•
a
a
a
a
•

aEl•

4. t'y A.ps
•

Parda4a 1712.

i•
•

2 Mugas I mitjens irrompibles

•It

er;
Vendada MY.

Emplastos de

lanera, se II donara Del! venda. Bona

(emi grad. Eserlure. amo referencias. v.
Paree, Hospital, '7e.

branca mes,
ceda 5 'Milars &Miel g a cotTedor a cOrntsald Heredia a LA PUBLICITAT, ntlm. ale.

REPRESENTANT

LLOGUERS
per a dos 'mies o
germana. ota Panel&
creta muelles. recta faMIllar. Artball.
9 5 , quarl, tercera.

HABITACIO

DISPESES

es dultja per menee solament;
D'uds. familiar. Diriglu-vos Bol
de la Pite Hoy a, 50. tercer. mona.

JOVE

.11411101511111•11111111111BRIIIIIBB•410•1111BBBIIII111111117)

Alleock

3 ,..

Coastracc10 da tele
mana 44 Pace& Ras.

Vena rrrrr na.
de la Poni del 1.1e0;
stulacld esplendlda; preu medie; trae:.
directa. RIÓ: casanova, 15, Km, pra.

PEDRALBES •

COMPRES

*i

Ya', •

1.

e
'

UVI «roa

ted••n• ea Kepaite-J. Ununuai di Cd..

Cm:9K 4.

—

MAGNETOS.

Interior, Vullcarci.

Remedio universas. piara dolores.
Domas quiera que se slasta dolor aynqueart urt emplaste

r .•

ys

TREBALL

e.

Vi

•
•
a
a
a
o
•
si

qualsevol freid! Der mar
tiran mentira na m'u

OFERTES DE
maquinaria
viATJANT d'antelas
que visid fabrique* I

"ib""e

toles17,eitges.
COMPR O Arden, ndm.
loada.

DIVERSES

ell

1
3

a
a

Fan cemptable. E/KM» • LA P11.
LILICITAT, finasen, 111,

d'un gall 1 una gallina rae
VENDA Plymouth hoch, I d'un gel
1 una gallina, roca castellana. 00M1S, 40,

de Estómago, !malgasten, Dispensan, fla g u. ttiaaae. Ictar(ulia y los desarreglos
qua almea,' de la Impureza de /a lugre, no tienen Igual.
DE UNTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO MIRO. dfighste4

e>,

DR. M. NADAL,22rD2417;

CASA RERE

COPIES

a maquina. arca/ara. Pra.
&tacto« del rumbea 1 seo
la. Talaron alifil A.

*Da Noot-did.

VIF-S URINARIES. :2•PeZ.111:
;a,..unrog"tiniell.1..d.eff1edtélrlelac2

g!

TrunnacId ra HIPOTEQUES. da. Soria de Coa-

tractac10, 8. A. PUMA. de II Pan. S.
entresol. Telefon 1454 A.

TORRENT, DENTISTA taterrIssa, 14,

de 3 a 7. Predi econbodco

111111111111111111111111151111111M1111111111111113k11111031118i311131:11181111111111111111111111•111111111111111111.1111111111•111 IR II IR II

1
Demà,

EUM

dijous, tarda, estrena de la comedia del

PROGRAMA

1

ELEHeretrui-ndrnInletradee releed*

Carrer 31117. adosara 03.

1...be Píldoras de BRANDRETH, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estómago y los
Mengua et
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
• Ny W r re=
la pddera entrar en
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
Es ton.
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
Parad Estrujamiento, Vabldee, 3mlutokacie, Lengua Sucia, Aliente Fétido. Doler

36-38 •

Telifon. 5027 A.

Mal I ~es referencias, (letal» ea,.,
LA PUBLICITAT, 5. V. P.

-

.orrte.„
a*,

Curan el Estreñimiento Crónico.

•

de Tint-1.sla enys, arad miel-

JOVE »menta aliella de collIPSMI•

de dos pisos. cantiles II assolo.
CASA liada, es sea a Badalona. Pie*
baratissim Rad: Saluat. 47

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

E

DEMANDESDETREBALL

YENDES

Cuando Quiera Vd. Píldoras,
tome las de Brandreth
•

m
a
•
E
a
a
a
IE
a
a
a

1 1108,121111,
El

"

ira me indelemien

Ne>

,

RS
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taTUSERCULOSIS

Els que Enguln ASMA o sufocació, *que out
els MIES AZOTATS o els CIGARRETS ANTIASMATICS t
del matolx Doctor, pe calmen de seguida eis atacs I de
*Nlpermeten sumir tracqull.-Demaneu prospectes ,
,............--....

•

Palau es la mes important d'Espanya.

Nicle
J Patiliberge
414.4LI

•

Aguaste Academia-

ontagerte y recae:~

TOSES, BRONQUITIS
CURAD O 8 racUcalmeate por la

per forta 1 crbrIca que s'oil, que prenguln las renomenades
FASTILLES del Dr. ANDREU. Sán tan raptds I segun els
efectos d'aquestes pastillas, que a les primeras preses so
sentja en allanfamcnt que serprén I anima 1 galreiM sempre
deuparelx la tos per complot en acabar la primera capsa.

14

(Places santa
Anna i Nova)

FARMACIA

ROM*

:: cada una d'enes e

(tina. Eseriure I LA PUBLICITAT, 3111.
de / ha an , IllUre Gel aereel
ami) conellements de
•
comptabilliat 1 mrranogralla. amb beses
roterCncics, caza. Escriure a LA
PUBLICITAT, R. C. T.

SENYORETES:

A les oficines de Viables i Turisme, de Barcelona.
Madrid i Sant Sebastià, es venen bitllets de ferrocarril
italiana, francesos, suïssos, alemanys i combinables internacionals a preus de taquilla.

CONTRI
AB ORT
iDOLOR

kumis

?etils
a 0'50 pessetes les deu primeras paraules 1 a 0'10 pa.

DESITJO

gausaperwairstagaseirmarmarmfflesimeammiasfflim.

Gran Teatre del Liceu

1111Jouo Oras, dia 28, a les deu
nit
ORAN BALL DE MASCARES
organitzat per la
U114 do Cerradora I Representante do Comen

cap a Rio Janeiro, Santos, Montevidta i Buenos Aires,

GIULIO CESARE

establIme ts DALMAU OLDIENES, e. A.
YASSEJG DE L'INDUSTRIA. te .8ARCELONI

4/13011 3APANYI

Casanova, 3 i

Próxima sortides de BARCELONA

Cap a Rio Janeiro, Montevideo
dia 14 de març, el ràpid vapor

DENTÍFRICA (en comprimits efervescente 5. - eatilOt.
MONTRY (sale minarais per a banys da 3'50.. SANISEL
(corn rimits al bay-rbum, pare regenerar el caben): 3.80A
I • Espada:
Dlyttull d

director artisur de bi sus
Obres de Mach, Saeteasen, Chopin,
Clryl Ileon 1 Deimanyi.
Invitara«, ecen de costura.

Bohemia Modernista

Ensenyança perfecta i rápida de
Teneduria de Lli-

hATABLA SANTA MONICA, 1 I 3

PRODUCTES HORL1NE:

»leandras, so de febrer. a dos
Cuarta de sis.
(547 audici6)
RECITAL DE PIANO
Var Dmatnent concertista

*Carnaval 1924. Avui, dimeeras, dia 27, a dos quarts d'onza.
Eaiths tradicional extraordinari. Ball de mascares de la Cer.
manda de l'Associac16 Professional de Cambrers, de Barcelona.
le 11110111P108 PREMIA, 10
Oral desasean de paperas I
serpentines
Oran desasean de xampany

" SOCIETKMUANA 01 , 5ERVIZI MARIITINI"

DUCA d'AOSTA
el
i Bucnos

AMA d'HOPLINE (tintura progressiva per als cabello
blancs) 6. -DEPILATOPI (a ctlu I inolensiu):4. - POLVOS (molt
adherente 250. - CREMA (evita les arrugues): 250. • AOJA

OIL PA88120 DE GRACIA, U

Bohemia Modernista

BARCELONA

el dia 7 de març, el vapor

es un tónic del caben que deturarä la sa y a caiguda, (art
avençar el ecu creixement, U dortarä finar i suavitat. Desseguida despres de l'aplicació d'aquesta load, les senyores poden procedir al pentinat, rizal o ondulas.

FILL DE PAUL IZABAL

DIVERSOS —

1

14:AIGUA crilORLINE

SALA /MIMAN

g

Doato o: Tallero, 72
Talara.. A. ION
rieg os: Garree Benavent
prop da la Traveseara de
Sana)

NAVIGAZIONE GENEPALE ITALIANA"

Amb higiene i precaucione, allargareu la vostra !oven*
tut o la TOStra maSuresa. Combatiu l'obesitat pel rigim
Fincercici, csborreu les arrugas amb massatjes locales
pero sobre tot, eviteu els caballa blanca o grissenca, primer senyal de la voztra decadencia.
Veieu atub quina atenta vigiläncia els bornes 1 dones
rivels vosee:, competidora vostres, miren els vosees caballa, el acetre bigoti, la vostra barba. Cada día sentires, a
dir: - Has vist a fulano? Es fa velb la te cabells blanca.
En quant a les dones, mis observadores, mis coquetas,
mis prcsumides, la situació Es pelo:.
,Dones a defensar-sc, a resistir! Fora 'la cabells blanca!
Al primer cabell blanc doneu-vos una tintura dc
Aigua d'Horline, la tintura progressiva 1 científica pez
excelencia. Ning6 se n'adonarä, ni 'Is vostres intima, parque 'La vostres cabells agafaran llur color normal. Podeu
aplicar-vos-ho sol encara que tingueu la pell delicada. No
uc (art picor, ni us surttran grane, ni us faran neuralgies,.ni
teniu que tener per la vostra salut.

Fado ds Modesta Cuides
Bajeles d. Vd òndaI arti.
das de construceld

Casimir ViC8118

O

Defensi's contra la

AMICS DE LA MUSICA

—

I

BARCELONA

Fibrina a Burell

CONCERTS : :

Conceda do Quaresma. Tres
grane concerte per l'orquestra
Pau Casals, sota la direccid deis
eminente mestres Igor Strawinsky i Franz Schalk, dia 13,
nit; 16, tarda i 19 nit, de marc.
Als senyors abonats a la temporada d'hivern seis reservaran les aeves localitats fins al
dia 29. Queda obert l'abonanient. Dates per cartells i programes.

teMNI14114%
111P.\1411111n
,

JOSEP ESTEVA

Alasir d lineares, extra° rd i na r
IlfrOgrama II fill de madama
111100 S4., grandiós interessant
filas histeria tiran-ante de atan
ampoid, un dels millors
- ese s'han projectat a la pantalla. interpretat per la reina
eles artistas, Heoperia; Tao,
interessant super-serte, projeeIlint-se el segon llibre; Amor
«antany, grandiosa comèdia
deornatioa deis artistas asaoereseid de la bella artista
Doris Keane; No d'has anar
mal, assumpte dramàtic; Dieloaexa sooldontada, gran broma..--- Dijous, tot estrenes, enLes elles Violetas Imperial., per
Raquel Sellar, proj e cl an t -se
ieneera; El delinqüent, per
Franck Mayo; Tao, 3 !libre. i
la /mea vol casar-es, gran
broma.
:

inda

Memo
ondulada de
120 por 75 e"
Ptas. 715 Out

411110oree, Ter& 4 labre;
feineestale. 11 esteetlopl
La gran Idea.

AJURIA

UN MARIT MODEL
BRYANT VVASHBURN

IBEIallElOCJIATE11, /B. 411.
UU

o
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