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nográfica, degudantent illustrat, que
repartirà amb profusiU per Espanya
i l'estranger, constant lambe en et1
les diferents festes que tindran Roe
a Barcelona durant el vinent mes de
mai«.

CAMISERIA
SANS

•

Requeria, 32
Liii usut..._...
r cdates
t_
ATROPELLS

—A a plaça Reial une taxi
atropella Mide Delet Toullen,
produint-li diverses erosions a
la cara i mane.
—Tirs Monclus fou atropellat
al carrer del Siti per un auto•
_
mäbil.

Saogri ":147„'" limeras
•
UN TREN 7C/d'A UN SOLDAT
A Sant Andreu, un tren de la

lima del Nord velar un so1da4
del batalle de caçadors d'Este11a, destroçant-lo completament.
No fou identificat.

Aixi mateix la J. 1). dc la própiz

Societat adreeat a lalcalde, com
a president de la Junta de rE y.posició, oferint-li els seus serveis, a.n'a
tot ço que caigui dintre la seca esfera d'acció, amb motiu dels nombrosos forastero que vindran a la
nostra capital durant la celebració
del Saló Automòbil, Exposició d'Avicultura i Fira Internacional de
Mostres.
Ultra aquesta cooperació, la Societat d'Atracció de Fe-astero es peepara a intensificar ami, tal motiu la
propaganda a la ciutat mitja»eant
els seas delegats. socio cooperadors
per,.unes aios a la pztrlótier t 01*
ca que ve realitzant, valent-se de
cartells, fascicles, prospectes, pos-

tala, etc., etc.
Les oficines de la Societat faci:taran tota mena de detalla respecte
a aquelles manifestacions industrials
i a restada a Barcelona, a totes les
persones que ho soRicitin.

Tapioques i

Purés

FIGUERAS

sön sis minora del men

• EL PAPER DE FUMAR
DESERTOR DETINGUT
Reclamat per lautornat militar ha
estat detingut Manuel García Villena,
per desertor.

LA PINACOTECA
is el que haveu d'usar per la
sa y a excellent qualitat.
INTENT D'EVASIO
S'ha fet públic que abans d'ahir

e

van intentar escapar-se de la delegació
del districte Sud, tres detinguts conaiderats com a perillosos per la policia.
A un d'ells se li aribueix l'haver pres
part a l'agressió de la que resulta
mort ragent de poiicia senyor San/
Escarda.

EXPOSICIO PERMANENT
Entrada Muro

pARAIEHE s

Ferran, U. Casa

MORBOS CLAPES

Pastillas Laxants Prats
UN BALL AJORNAT
L'Associació Professional de Cambrers de Barcelona posa en coneixement de tots els seus a>sociats i de
toies les persones que tinguin llotges
i invitacions per al hall que havia de
celebrar-se ahir a la Bohemia Modernista a profit de la Gcrmandat, que
va acordar suspendre'l i ajornar-lo per
, al dia 5 del mes entrant al mateix saló
de la Bohemia Modernista.
Els organitzadors cregueren que el
temps no era el Inés a propòsit per a
la celebrad& dc la festa • i preferiren
ajornar-la.

MARES
Undreu

MOLTA LLET
prensut

Rob -Vida Miret
140 de mas que una orzan del tue de
Plantes detenta que puturen tnatIntiva3tent cte namifers quan Unen neceuttat
d'alistar.
Moran Putbariat Roe-vida núm. t
enb raltbumindria, dolor, I monines
co.(
propia de restat, neseurotna 1 maulea
el non euer, toallita la mere 1 predi'.
posä per 1 un part fans I Ilet
Ita is laenulä: Ate-Vida ‚üb. 1 uf menta la quantltat de llet, l'enaguan en
easselna 1 onlitees• re11 la osara es la
dettautetela causada Per 2.1dletanunt
in (aresetes. Autor, Meter %Wat.
Oso Gusereläl, O. ~celo».
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Contribuint a les iniciairrerdr7a:

salde, «ny« Alvarez de la Campa,
pes • rassolimest del majo, kilt Pos-

en el II Comerá. i Exposició
likedeal d'Avieukurs, que.. celebem8 el mea de mis gola el Peleed de expoeici6 de Heredo• 011119ielet d'Ateseel6 de Formal» tiellee-IIMMIllst't
CMISril Pes,
di
ible

TES: La mlilor LAMPARA
PER SOLDAR, garantida.

Dipositari CAMALO, earrer,
Roger de L'Urja, núm. 9.

RESTAURANT ROYAL
cada dia te dansant de 8 a dos

UN CASORI ANIEI DOCUMENTS

(marta de 8, 1 dinar a l'americana, de 9 a II .

No comprenem que s'hagi resistit a convencer-se deis nostres avantatges; la nostra seccid de Carns de qnalitat
dnica a Barcelona, esta
ben assortida i provelda. Economat de Barcelona, Rambla de
Catalunya, 80.

PURE PF.RMANYER
al Me bon •ubstItuUu da la
lastimo'. materna
Berna& Laudable: san LA SA1KA.

"ASSOCIATION AMICALE
FRANÇAISE"
Diumen ge que ve, a les cinc de la
Sarda, als salons del Ritz, s'anuncia
un ball infantil de disfresses, orga-

nitsat per rAsuciation Atnicak Française". Els tiquets de te, al preu de
cine pesarme, poden adquirir-se a

FALSOS
Sha dictat aute de processament i
mesó sense ftança contra Elvira Altés Purcet i el seu cSpÒi Josep Estape
Oriol, la mare d'aquella. Maria Purcet
Faura, i els testiononis Guillem Fernández Corbella i Marti Gaitas Aguilar, acusats de matrimoni iflegal i talsedat de document públic.

PURE PERMANYER

El nUllor aliment per a nena.

Ideal en epoca de ereisenca per
la mey a fácil digestió i pel seu
poder nutritiu. Altrament estb,
indicat per als malalls de l'estömao 1 convaleseents de malalties greus. De venda al Centres d'especffies i als colmados.
UN CONSELL DE GUERRA PER
INJURIES A L'EXERCIT
Ahir a la caserna de Roger de Lltiria va celebrar-se da Consell de guerra ordinari de placa que havia de

l'Association Anticale Française", •veure i fallar la causa seguida contra
merar de Junqueras 36, pral., o al els paisans Manuel Moreno Clavaria
Rita.
I Aanscie Gualque Muela, pel delicti
dlehiris, • FE:in:h.
Segase rapentament Unir pal ba0418110181 PE11111.11e-glirm
se inmuto, de la mula. sal meBoit.1146, 10. Teta» . SUS
edideler.bi' MISS eie enriksaela. tia de liaterrainem earattetilt
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MORT

Els seus afligits germans Ricard, Virginia, Claudina i lgnäsia, nebots,
Cosins i famil a tota, els preguen una oració per l'ànima de la finada i
avisen que l'enterrament tindrà iloc avui, dijous, a un quart de cinc de la
tarda, sortint de la casa mortuòria, Plaça de la Universitat, 7.
NO ÉS CONVIDA PARTICULARMENT

va produir-se en intentar passar
camió prop de la comitiva quan armesta anava per la carretera de Can Tunis.
Els prOCesSa1S van maltractar de paraula i obra, tot i empunyant unes pistoles, a un recluta d'enginyers que.
junt amb altres, eslava fent la instrucció 1 que al soroll dels dispara
acudiren en auxili del xòfer del camió, detenint als acusats i havent de
lluitar amb ells per tal de reduir-/os
a l'obediència.
La prova testifical va ésser desfavorable per als processats i el fiscal
va demanar per a ells la pena de sis
anys dç presidi major.
El capità defensor. en un llarg informe. va demanar absolució, per
estimar que no eslava prou demostralla la culpabilitat dels seus dejensato.
La sentencia. no es coneixerà fins
que sigui aprovada pel Capitä gene•
ral.

manera Molts ninots, coro sernpre,
a diferents coloro.
Entre altres coses del test, Contindrà una glossa d'aquelles paraules
de Cervantes * tan conegudes celerint-se a Bartelona. que l'anomena
"archivo de la tortesia", "hospital
de los pobres", "albergue de los extranjeros".
També publicará, "les set plagues
de Barcelona: el cólera., Lerroux, les
bonibes, les vagues. Ull microbi nafrat, la sopa, els horneo honrats"; "la
vida alegre a Barcelona"; "els governadors de Barcelona"; "les invasions de Barcelona".
Finalment, durá una interessandsfinta entrevista amb ellkomte de Romaltones, en la qual fa, segons sembla, declaracions sensacionals.

Fayans Català

Teniu dolor a la gola, ven
ronca, tos.° angines? Prenett
les Pastilles Bertran i trobareu
sllenjament immediat.
Venda: Junqueras, 11, 1 farmieles ben assortides.

LLAUNERS I LAMPIS-

PER TAL DE PRESERVAR-VOS
DE LA NEU, IMPERMEABLES
I CALÇAT DE GOMA
'Villa de Pai . it, Forran, 32 (cantonada a Avinyti)

de Te

•.%

'L'ALIANÇA '

lAtericic51

V41

Havent rabel els Sants Sagraments i la Benetlitció Apostòlica
C. S.)

LA QUINTA DE SALUT

ROBATORIS
Uns Itadregots penetraren al magatzem de la "Societat Comas i Llnrens", apoderant-se d'una màquina des
criure. una petita suma en metäHic i
«meres per valor de 1.525 pessetes.
El gerent de la "Teneria Moderna
Franco Espanyola" va denunciac que
del seu magatzem havien estat sostretes unes importants partides de pells
i curtits part de les quals san ésser
recuperades en una botiga del carrer
de l'Hoipital. La mestressa va dir que
les havia adquirit a uns desconcguts.
No shan trobat cls autors d'aquests
robatoris.
El jutjat hi intervé. •
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Tenm anta» . .

HA

A lea cases dele senyors es beu

I obJectee emite de toles ollasea. Preu fix, Taller., núm. 41

NOVA YORK
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Cham-Sors, etiqueta yarda, sec.
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OotItzaolons del dla 27 do filmar de 1924

LA SENYORA

Mercadees, 38 i 40, celebrarä el tercer
ball de disfreses el proper dissabte,
dia primer de mitre, a les deu de la
nit, i el dia 2, a les quatre de la tarda, un ball infantil dc vestits. Tambe esta organitzant per al dia R, a les
deu de la nit. un ball obligat de cestito, els quals prometen ésser molt
concorrcguts.
La sala estará ricament adornada a
l'estil japonés.

La Junta tle Govcrn de la Quinta
de Salut "L'Aliança", en la reunió
celebrada pcl ple de la Junta. previa
discussin 1 tramo dc diversos assumptes administratius, va acordar radmissió de la Germandat de Bombers de
Manresa i de la Germandat de Sant
Antoni de Linyola con' a entitats federades.
•
Es donä compte de la constituci6
del Comités locals d'Arenys de Mar i
Malgrat.
També va aprovar-se un reglament
pel personal intern ocupat al Palau
de la Mutualitat pel cas de =labia.
Per últini va acordar-se continuar
la reixa del jardí del Palau. fina al
xamfrà del carrer de Padilla.

MERCAT D.E COTONS

Obertura . . . .
Sean telegrama. •
'ruca

CASETA BARCELONINA
Sants d'avui: Leandre, bisbe, doctor i fundador; Burt i Teafil, mirtics.

R

NI -E

1

'Telefon 188k A.
Taixelles, eristalleries, serveis de te i rafe. Extens assortit.

,44.~0•44.14,444444+8•44***444444441444,444 .**ffleffl

1

Xocolates Amatller
Noves Creacions
Xocolates purs, només amb
cacau, sucre i canyella o
vainilla, a 2'20, 2'50, 3 i 4
pessetes els 400 grama

ha Carloixa de Sevilla

•

Rambla de Catalunya, 13. Telefon 3812 A- ran assortit- en
Fayences i Orfebreria.

XOCOLATA CARACAS,

elaborat amb els millors cacaus venezolans, a 4 ptes.
els 400 grams, en tauletes

- --

PER MOURE ESCANDOL
Artin Chicote Ramera loo detingut
dalt d'un auttimnibus per haver-se esvalotat contra el cobrador.
Fou detingut per uns guàrdies urbans.

de 100 i 200 grams

ACCIDENT DEL TREBALL
Trehallant a una serreria d ' En Erancese tisú una serra Ii va agafar els
dits a l'obrer modest Scnra Folch, tle
22 anys, causant-li la fractura de la
primera falange del dit i ungla.

Xocolates de tipus FAMI-

v

AVIS:
A tausa . de lea avaries en les
Untes telefòniques. que tardaran algnns dies a esser roparailes. els que linguin alguska
porta d'amer ondulada nvaeinda
1/ 111, funcioni malament són
pregats d'avisar directament o
per corren ti la casa Albert San-

No tossiu mes.
Preneu pastillas u
TRES RALS OMISA

•

400 grams

L'el condensada

tan/aria. Ronda de Sant Antoni 7 2. perqub els pugui quedar

arreglada el mateir din.
"'EL BORINOT"
Astil, dijous, dia 25, sortirà . el unMero 14 de la popular revista satirica i humoristica "El Borinot'. Es
tracta d'un número vs:recial de Carnaval, però d'un Carnaval a le seta

LIAR, des de 1'50 ptes, eis

De vendaa tots eis bons colmados
*1141N1444.11444/144+1144444444~84*
n•n•••

EL PIES

•n•nnn•n

ELS » TRAMVUS OF BA'RCELON'A, S. A.
.•

LAVABOS-BANYERES

ESCALFADORS
BIDETS - DUTXES, etc.

NOU SERVEI
LIMA NUM. 60

RECORREGUT: Plaga de Catalunya, Fontanella, Plaça crUrquinaora
Llúriá, Corts Catalanes, Placa de Teman, Passeig de Sant »as, Concli
de Cent, Nipols fins a Valencia, encreuament amb Sardenya.

Inauguració dijous, 28 del corrents

Tarifa: Placa de Catalunya a Sardenya
;
o
1
viceversa
..•

cintima

trajeete;
( a rencrFuament asad el fetrocarni

El usen

JAUME SAURET
1=2

50

o
maree del Freaser
alnaniurant tan aviat cota s'ir:ibis las ohr¿i de la clavases,' del ~te
la ladepeadbnia.
ss de tabas de saasd—LA MEGO°.
Diagonal - Regata

7'emeifflierrfr

;1774M99vine, 28 de lebrel' de 1924

.ESPANYA

D'ALEMANYA

D'ITALIA

DE BELGICA

4.nn•••n

A CONSEQÜENCIA DE LES NEVADES HAN
QUEDAT INTERROMPUDES LES CONFERENCIES TELEFONIQUES AMB MADRID. LES POQUES NOTICIES QUE PUBLIQUEM LES HEM
REBUDES PER TELEFWEUES DEL NOSTRE
CORRESPONSAL
El temporal
Les comnumeadons telegräfiques i telefóniques diuen que
Lt Espanya est â mol l endarrerala a conseqüencia dele temporals. Els correus de Santander, Astúries i Galicia estall
dolinguts per la neu. A toles les
erovineies es registren lemporete. A elillaga i a Almeria eslen destruits els camine i inter_
rernpudes los comunicacions.

Ieadvoeat Eduard Sojo Märqeez, que. eslava pres. paseej.,nt-se per la galeria ha caigut
a pal Està graviesim.

LA TASCA DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA
El general Primo de Rivera
despatxä al Ministeri de la

eluerra amb els sots -seeretaris
Governació. Finances i Justeia. I
Després rebé els generals
Ardanaz i Fresneda, i Fex- d iputat senyor Girona.
A les cine de la tarda essistf
el president a un te a la casa
deis senyors marqueeog d'Herrero.
EL DRET FORAL DARAGO
La "Gaceta" publica la se-

güent reial ordre:
"Formulat i eleset al Govern
per la Comissió Permanent General de Codificació el projecte
(eApendix del Codi Civil corres_
ponent al Dret - Foral d'Aragó,
pot ésser de positiva utilitat i
conveniencia de ooneixer i tenle
present, abans de donar total
eempliment a la Reí de bases de
1 . 11 de maig de 1888, el mejor
cimbre d'opinions i judicis que
sia possible reunir sobre tan
important ros legal.
Les institueions forals que
convé conservar de les que avui
existeixen en les tres presencies de l'antic Regne d'Anee
i la seva transcendència en la
vela juridica de les mateixes,
t. olgtolartrient en el que afecta
a la propietat i a familia, abonen i justifiquen aquesta mere d'informació pública a que
s'aspira,, àdhuc tenint com te,
el projecte la màxima autori-

tat i l'excepcional garantia
eencert que ii deixa l'haver
esta! redaelat i aprovat per la
Ceneiseió Permanent de Codi-

les observacions i consideradone que ereguin coneenient."
FUTBOLISTA QUE JUGA NOU

HORES SEGUIDES I SOFREIX

UN DESMAI, UN ATAC DE BOGERIA I UNA BRONCONEU-.
MONTA \
Cendova. — Ei futbolista Manuel Portero Migue jugant
neo hoces seguirles. caient desmajal, al final. Ha sofert un
atan de hogeria. Se l'ha portal
al Bit, on se Ii ha registrat una

broneeneurnänia.
El seu estat es gravissim.
ELS PRODUCTORS

ITALIANS

Ha arribat a Madrid una comissie le pedductors italians
per estudiar güestions comercials.
Vénen de Catalunya, on han
quedat al g una dele .comissio-

nals.

. .....--

RUPTURA D'UNA TUBERIA

El comiscad regi del Canal
de Lozoya ha donat una nota
oficiosa dient que s'ha trencat
la tuberia d'aigua, ..ocasionant
un esfondrament. Aquest esfondrarnent es deu a les males condicione de la construeció, car el sól nornes s'aguanta
en la tuberia.
LES PENStONS DE VIDUETAT
1 ORFANDAT

Sense desconèixer el gravamen que per al Tresor poden
representar, totalment o en
pare ele beneficie del R. D. que
modifica per a l'esdevenidor les
pensione de viduetat i orfandat
deis funcionarle a les families.
dele ja inerte, el Directori no es
nega terminantment a l'estudi
de laten. coneixedor de la mísera situació pergue travessen la mejor part d'aquestes
i dele fons d'equitat que hi pot
haver en procurar-los alguns
avantatges, però abans li cal
conèixer les dades ded que importaria qualsevol reforma en
agnest. sentit i de la liquidació
completa del pressupost actual,
que, si fos favorable, no hi ha
nuble que facilitarla la solució
d'un assumpte tan digne d'ésser atte.

CLÍNICA
VIES URINRIES

ficaci
ó.
Per tot això, el Rei (q. D. g.)
ha tingut a be disposar que es
pubiliquf ala "Gaceta de efa
drid" el dit Apendix del Codi
Civil corresponent al Dret Foi al Aragonès, amb el fi que
t-ds els que ho desitgin i ho

del Doctor Cilreaß.v.„,

Pla boquierts„ft,,,
cuita, A, primera
ten/. noemtat t-st. Pi«

Veneri,
sífilis, impotencia
Matriu, pell,
bufcta, próstata
de 03 14 1338
Economice per a
emplees t obrera.

COD311/111,

Un frasco de
"SALDE FRUTA"

EN
SAL?).
UNO s
FRUIT
l'OR

Ptas. 3,30
podrá usted adquirir en todas !as farmacias, a más del tamaño familiar,
que se sigue vendiendo a 6 ptas. 7
La «Sal de Fruta» ENO es indispensable en todo
hogar pan; combatir indisposiciones, dolores de
cabeza y estómago, descomposici ones , diarrea.
estreñimiento, inapetencia, impurezas de la san-,
gre y otras dolencias.
DESDE HACE MEDIO SIGLO LA
-Sal de
Fruta"
TIA08

ENO

IR«

("fruit
San")

TIENE UNA CIMENTADA FAMA EN TODOS'
LOS PAISES POR su ACCIÓN

Purificadora Laxante Refrescante
CONSULTE A SU DOCTOR

ratassures•
¡C Erro LiPlITED

soma»

sera

diSS011

Berlín,
En la sessiA del Reicg:
tag, el caneeller ha justificar les mesures adoptades per mantenir el mare
al nivel l en que eslava en el mes de
novembre darrer, equilibrant el Pressupost i miilorant la situació econòmica, amb la qual cosa s'espera acotoseguir una solució suportable en el
problema de les reparacions.
Enumera les reformes realitzades
per salvaguardar els intesessos del
Reta, indicant que es renunciava a
continuar la infiació amb Lobjecte de
millorar la sittiació exterior.
Va fer constar després el noto desenrotllament del- problema dales reparacions, expressant la seva satisfaccid pel fet que l'esmentat problema sigui examinar per les Comissions de perits.
El canceller va ter despres una crida a l'abnegació dels funcionaris de
totes classes i de la població per tal
que contribueixin al bon èxit dels estoreos del Gvern, expressant la seva
esperança que les mesures adoptades
pel mateix seran aprovades.
Ara be, si una meció qualsevol demanant la supressió d'alguna de les
Ordenanees proposades fas votada, demanará al president de l'Imperi, scnyor Ebert, la dissolució del Reichstag, fent constar a l'ensems que ei
Govern anullara • o minorará les esmentades Ordenances quan les cir:
curnstincies ho permetin.—Havas.
MULL ERDIU QUE L' AMEN y:A
DE DISSOLDRE EL REICHSTAG NO MODIFICARA L'AcT 1-

—
Snveesow. Do/tete Clä
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Roma, 27.— El president Mussoun,
ha declarat que aviat el Govern comencaria d'augmentar gradualment les
lames marines d'Italia.—Havas.

TUT DELS SOCIALISTES

Berlín, 27. — En la sessió
d'ahir 'del Reichstag, el socialista Muller deelarit que l'ame_
naea de disoldre el Reichstag
no modificarà de cap manera
l'actitud dels socialistes, els
guate, pede aproven la decisió
del Govern de continuar pagant
les despeses d'ocupació.
El diputat tambe soeialista, fit la erítica de certes
economice :propoeades i t'emana
que siguin posades a diecuseee
les mocions present mies narrellerament pele socialistes
vas,
A MUNIC

HITLER I LUDENDORF
AL BANC DELS ACUSATS

Comença el procés per alta
traició
Munic, 27. — Anit paseada, a
dos quarts de note cor»enell el
preces instruït contra Hitler i
udendorff estant la sala completament plena de públic.
En penetrar els anisete a la
sala ,e1 general Ludendorff saluda cordialment Hitler. Al
La t dele acusate s'asseuen l'ex_
prefecte do Munic senyor l'ehner, i el tinent Pernet, pareut
de Ludendore

Es dóna lectura de l'atea d'acueació inculpant Hitler i leidendorff com a responsables
d'un delicte d'alta D'aleló,
obrant de coniú acord.
Hitler explioa de quina mane_
ra enträ en conflicto ara la
Constitticie, i diu que no era
partidari de la resistencia passiva a les trapes d'ocuparen (le
la Ruhr. Despees explica de quina manera enträ en relacione
amb els seus cämplices. — Ha_
vas.
Munic, 27.—Procés Hitler.—
El senyor Weber, cap de l'As_
sor:Meló Oberland, declara que
Von Lossow i von lean!' coila-

boraren amb els conjurats fins
que els van trair.
L'objecte de les Associacions
de combat era abolir el Tractat
de Versalles, i per facilitar
aquest fi desfer-se dels elements marxistes i jueus i dele
parlamentaris, realitzant el projeete de crear una gran Alemanya.
Weber afila que el 2 de no_
vembre va anar a Berlfn ando
l'objecte de slandejar l'ànim
von Seekt, i que despees, el dia
6 del mateix mee, von Kahr celebr a un Cnnsell de Guerra amb
els caps de les Associacions de
combat, al qual va assistir Lambe von Lossow.
Von Kahr es declarä disposat a emprar la forea, essent
aprovad e s les aoves rnanifestacions per von Lossow. Es impossible, afegeix Weber, que
tant von Kan!' com von Los.
eow realitzessin solament una

presenta la d(misse
del Gotero

OBIUARE

Roma, 27 .— Ha inort la duquessa de Gènova
Hayas.

Brn-ss-eiies, 27.-1.a Cambra ha re -

;-•:-

MALALTIES SECRETES.
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Reichstag, aquest

Especials tractaments per
al guariment rapid de lea

creguin oportú. corporacions,
s ntitats i partieulars, exposin
per cecea, al ministeri de Gräi Justicia. dins del tenme
( tun mes, a comptar des de la
eisercie de l'esmentat Apèndix
-n el metete periòdic

'

El desarmament.
El Cocellir declara Mussolini declara La Cabra reholla
El
que el Govern prope si el 10011 cedirä a
l'augment el comal INIK
83 derrolal ell el de les forces na- belga 111 lheollis
vals

a tota l'Alernanya del Nord. Estan
completament gelades gratos extensions de la mar Báltica. 1.a navegacid ha quedat completa:ama interrompuda. Un vaixell de Soco tones
queda presoner entre el gel, a tres
mines de Kelberg. Un mariner marxa a peu sobre la mar' gelada fins
a la costa en busca d'auxilis.—}lavas.

LES REPARACIONS
Alemanya soliticita- que el

control dels armaments si9ui
confiat a la S. de N.
Berlín, 27 —Sha pubEcat un comunicat oficiós, sollicitant que el control respecte els' armaments d'Alemanya sigui confiat a la Societat de les
Nacions.—Havas.
EL FUNCIONAMENT DF, LA
COMISSIO DE CONTROL

DECLARACIONS DEL GENERAL BURGEOIS
París, 27. — El general Dure
geois ha informal davant la
Corniesio senatorial d'Afe r s es-.
trangers, facilitar-e, informes
sobre el funcionament do la
Contissió de control alemanya.
Indicà els obstacles amb que
es va trobar l'esmentada Comis
ele davant la negativa sistemätira de les antoritate acicalo a
facilitar les investigaeions que
els rnembres de la dita Cornisele creien necessaris d'efectuar,
afegint que des de Poepació de
la Ruhr cessà prächeament (o.
la suena de centre'
Afegt que Alemanya no respecta per a res les xifres dele
efectius finte en - el Tractat,
sine que pa contrari nieta

voluntaris i

crida novament els
oficials de la reserva per efee-

tuazepertodees.pietriieCi6,:hai. ent realifzet veritables assaigs
de mobilitzadó, quan ele incidente de Turingia.
L'esmentat general acabà
expressant la seva o pin i ó qae
cal reprendre les operacions de
control.—Ifavas.
París, 27.—La sols-comissió d'asump
tes bancaris del Comite que presideix
el general Dasves, prossegueix activament l'examen de l'informe mulo

pels tCcnics ferroviaris.
EIs membres de la sots-eomissió encarregada d'examinar tot el que es
refereix al pressupst alemany, estudiaran individualment els darrers docanents rebato de l'ea-lita—Hayas.

Matee per 95 vais contra 74) el conveni econòmic franco-belga.
A conseqüència d'aixh, el cap del
Govern, senyor Theunis, ha presentar la dimissió de tot el Gabinet —
Hayas.

M. THEUNIS ANUNCIA AL SENAT LA SEVA DF.C1S/0
GRAN ESCANDOL
Brusselles, 27.—El president del
Censen, senyor Thennis, ha anunciat
al Senat, en mig d'un violent tumt.1te, que hacia presentat la dirniasió
del Gabinet. —Havas.
INCENDI EN UN BANG
Quebec (Canadà), 27. — Ha
esclatat un ineendi a 'l'edifici de
la "Union Bank", elevant-se els

danys a cinc cents mil deltas.
— Hayas.

Darrera hora
DE BARCELONA
L'ARRIBADA

DELS VENCEDORS
Anit pastada, cono havieon anunciar, arriba una part deis vencedors
que tan heroicament han batut la
selecció de Castella, i amb ello el trofeu: una magnífica i valuosa copa
d'argent.
Arribaren solament els jugadora
Sanahuja, Feliu i Montaner, amb els
delegats senyors Segura i Piel]. •
Ultra nombrosos i ectusiastes esportius, anaren a rebre els vencedora,
por la Federació Catalana, els senyors Moragues, Castells, Nadal,
Grau, Fernández i Rossell.
Malgrat la inclemencia del temps,
l'acre de l'arribada transcorregué
amb una simpática animació, oint-se
molts aplaudiments i visques.
UN FERIT GREU
A mitjanit passada fou auxiliat al
dispensari de les Cases Consistorials
Ramon Serrate Salahert. de 32 anys,
habitant al carre dels Elassaders, 21,
tercer. segona. Presentava una ferida
d'arma de foc amb orifici d'entrada
a la cara anterior del :ere inferior
de la cama esquerra, amb fractura de
I tibia i probable fractura del perane. En estat greu feto traslladat
l'Hospital Clínic.
El fet ocorregué a l'escala de la
casa m'un. 12 del carrer de Carders.
Sstubla que les ferides sólo produídes
per haver-seli descarregat casualmeni
el

resaMver.
"

Editorial Pedagegica de i 'A ss ociacie Protec t ora :
:1 de l'Euseayaoça

Calla

Arce, 1, pral. - Teléfon".5199
ACABA DE POSAR-SE A LA VENDA

CURS DE COMPTABILITAT
per Forran Boter

Preu, 7 peseetes
Es ven a les principals Ilibreriee i a les oficines socials. Ares, 1, principal. Barcelona.

EL FRED A L'ALEM ANTA DEL
NORD :: GRANS EXTENSIONS
DEL BALTIC GELADES
leed es suca intens
Berlia,

N
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'mores:ion L'ande de la- clatat :: Accidente
Dos morts I diversos feria

•
•
*-registrant-se alguns abusos ben dignes
L'HORA. EN QUE COMENÇA A
de censura. Malgrat i tentr.en ose*
NEVAR
te
les circumstàncies extraordinitries i
Quan, (aneada l'edició del
nostre diere sortirem, ahir, a les males condiciono sin qué havien
dos quarts de quatre de la ma- viatjar, explotant la necessitat del que
tinada, plovia intensament, i un havia d'acudir al taxi a falta de trata,
vent glaçat i impetuós feia re- vics CO cobraren preus exagerats.
golfar la pluja en tetes direcELS TRENS
cions. Despees parä do ploure i
comeneft a tronar, i a ilne
DE LA LINIA DE SARRIA
quarts de cine leirem testirenras . presencials del Deu-voe- deEncara que no :t'ab la normalitat
es ten el scrvei de rota
guard de Irt nevada. Semblava els costunt
rectos que surten de restad.") del,
que I'llaver - hi el leCreny huntit
i en força lloes eobert de la in- ferrocarrils electrit o de Sarria.
Es nota el retard amb que arriba.
tensa pluja. fondria la neu, perä
aquesta mida a borrallons tan ren tots els .trens de les distintas
grossos i tan espessos que molt estacions de Barcelona. ja que a cauavine la blanca catira slineene sa de la nen, en arribar a les estaestes arreos ele la eiulat. La ne- cions prOxiines a la ciutat calia
vada fou tan intensa que a les anar a una velocitat minimä i fina
en alguno llocs queda interromput
deu del mate hi havia un pam de
cl scrvei Ilarga estatua.
neu a tot arreu.

L'ASPECTE DE LA CIUTAT
Els mes raatiners, en llevarse i veure la nevada, tingueren
una agradable sorpresa, porque
a Barcelona la neu és acollida
amb honor d'espectacle. Bal-

cons, gateries, terrats, carrers,
a primores hoces del mate tot

era . ple de curiosos que admiraven la cititaLvestida de blanc
comentaven la sorpresa arnh
que ens ha volgut obsequiar el
fred. Estem segare perb, que a
mitja tarda l'alegria dds barce-

Innins s'havia fos eompletament, molt mes 10 presea que
la neu, senyora de la ciulat.
A mi g mali els c arrers estaven intransitables. havent de
caminar pe i ring deis trille d'a i _
gua de la neu que es tenia. Els
tramviee, que eomenearen el
servei a l'hora de easlum . ha.
gneren de eusprendre la cireulacte, quedant p le coteee, al tres
de frajecte en la intensitat de la
neu els privä de continuar. Per
les 'voreres. dele carrers, des-

pees de la nevada, calla pessar-hi arnb el paraigües
car la neu deis halcons i canelero es tonta. caient l'aigua en
11r/teces a cada pas. Amb aquests
&enchile, els barcelonins que
anaven i venien de Ilion treball i
els que havien de transitar neeessäriament. cornenearen a
sentir l'enyoratn:a del bon
temps 1 de la norrealitat.

ELS "ESPORTS DE NEU" ALS
CARRERS DE BARCELONA
Ara que l'afició espentania es macuesta en els rama mes insospitats
de la vida ciutadana, veiem surgir
també, en diades ceno la dehir, es.
devingudee extraordinàries per una
nevada de cuajar quantia, els sficionats al ski d'estar, per casa, arflatboi
anoto boles de neu i sobretot„a COI>
vertir eta carrera i places ea eirerig
d'egor
setstudiants — que honoraren 14
nevada assistint a la Universitat, pe,
ro quedant-se fora de l'edifici contemplant el panorama de la pise- a-4s
dedicaren de . ple a resport. de salo.
dar els transeüntai sobretot els autor'
no6bils que passaven, a coda de pilotes de neto. S'origina un petit aldarull per haver troncal, un dels
projectils de tuca, un vidre d'un att.
tombbil que passava.
Pel Passeig dc . Gracia veierern-uti.
trincu original que cridä extraordi:.
náriament l'atenció. Un ase menut,
de raea moruna, estiras-a a tata vilocitat un trinen construit a base de
les despulles d'un balanci. Al davant
dcia un cartellet que deia: "cotaAlguns aficionats als esports
de neu atilitzareri els skis per baixar
pel carrer de Muntaner.
.•
Ja no cal dir els nombrosos - exeursionistes que aloir sortiren equi.
cap a .L.es
finQs.
pTaitbsidau
tjui
Planes i V allvidrera, Monch

A ,Leirl i•;?he lié /ala'
Aquests simpätic estad2rits deis ar- panys de redacció es dirigiren ert .automäbil Tibidabo, passant la
bres de les nostres Rambles no eliges,- carretvra de* Vallviilrera,-que a Ata!.,
ren ni la fugaç alegrica quela_neald.a.
ila fibra encara esteva cobcrta drusa .
proporciona als barcelonins. La l/e12 t
'capa de neu camplctano9t intacta.
branques
i
els.pOhrc-S
de
les
els treia
Els nostres companys a 'Mg carai C3
ocellets, arrupits, balbs, queien al snig yeierett
obligats a desiatír de _l'esa
de la Rambla, i era un espectacle com'cursie, perquè era tal '41 tInac•titat
movedor veure'ls cercar un rmer en de neu actimulada.•en -reri,s imites
el petit copal que el gruix de la cerera que les 'redes co posaren en mosiels protegia del vent. Havien perdut ntent, pela', no es tuovjen poc ni gaitalment l'esma que es deixaven agafar re del mateix Iluc. Meonre els nossense intentar ni obrir les ales.
tr^s companyx idea . 'esforr:/..1 .2.cr girar el cdtke.en direcció de.Barcee.
ELS COLOMS DEL PARC
na, baixaren uns excites:mistas que
Un dels Roes mes visitati pels cu- vcnien de l'altra banda . de muntanys
Parc.
Innombrables
obel
i els dignaren que no cls dolgué s
riosos, fou
el contratemps, perqué dos ceras
jectius de mäquMes fotografiques
pressionaren en platines i pellícules el metros Inés ainunt el pes de la nett
hacia fet cauta: un pi. caicnt tea -es'.
beil aspocte de la cascajo. Els parterres, encatifats de blanc, i els arbres, ser a la c.orretera.
curulls de neu, d macen al Pare una
• .•
•
nota de novetat agradable.
De hott mati, tot just obrirezi
Els coloms del Pare. aquells mansois
colonos que el senyor TarrUbia ha en- les portes els establiments.
senyat de conviure amb el pUblic, aco- casis fologräfigucs es veieren
vardits per la neu que cobria els seus pleitee d'aficionats a l'art de
llocs preferits 1 atuits pel fred. ana- lit folografia Tothren a pro -a
ven a picar les melles de pa de la veir - se de muelles de 'militada f
plagues. Els fotrigrafs impro -t .1
rda dels curiosos.
visats einatmen tots els indrets
i recons pintorescos. Els aria
ELS AUTOBUSOS I ELS TAXIS eionats feien tuna:.sperant
Els autobuses no van interrompre cl torn per impressienee'llor pla-t
servei, i cotos es natural anaven atapei:; ea O petticula. No es donava un
pas senee veure un jove, se.
de viatgers. No havent-hi tramvies
calia cercar les combinacions possi- nyoreta. o se'na',or anoto la noé -o
bles arnla les diverses lírica d'au to- guinda a -punt, per endur-se'n
bot es .
un document gräfie reecied de
Els taximetres també feren l'Agost, la nevada.

ELS OCELLS, DE LA RAMBLA

Pregueu a Déu en caritat per l'etern
cans de l'ànima de

N'EMILI
que morí

des-

CAKE 1

ahir, havent rebut els Auxilis Espirituals

R. I. P.
Els seus germans Dionis i Joaquim, germanes politiqueo., tia, nebots, cosins, parents tots
1 la CASA JOAQUIM CABOT, agrairan a Hure amics i relacions que els acompanyin a l'acte de
l'enterrament, que es farit demà, divendres, a dos quarts d'onze del mati, des de la casa mortuieria, Passeig de Gràcia, 120, a l'església parroquia) de Jesús i al Cementiri Nou.

comedia en aquella «asió.—

Havas.

A •

'LA NEVADA D'A

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Barcelona, 28 de febrer de 1924

-

fialyee-le rimel ~lb

nee tekianiqe, eüese-

estatua los •eiseltAtrteldoes
.
hiera
. rbensl ele tdégrais
de ~pudre les conferencies.
ULTURA DE NEU 1 ELS
'. -ARTISTES ANONIMS
¡de nombroses les estimes que
•escultors admiras modelaren
.de les boles de neu i que consun bell atiae. tiu de la diada.
passatge de Montjuich del Bistravessia del carrer del Bisbe,
hacia una estatua d'En Manelich
teoh perfecta, amb una Masada Imitada al coll.
Al carrer de Trafalgar, plaça Reial
1 a altres llocs cèntrics de la ciutat
havia ninots aRusius a persohatces d'actualitat, molt expressius.
A la placa de Catalunya, tocant a
les tanques del Metropolità, hi halda un bust d'En Cervantes modelad amb molta perfecció.

‘ .4

MUTUALITAT DE SE
NIUNICeALS
AL SÉNYOR SALA I.I'DESPLAU
LA PUBLICACIO DE NOTICIES
NO OFICIOSES
El senyor Salta abandonä ahir
a mig dia la reunió del Consell
permanent per rebre els • periodistes.

bent. Els vaixells estaven adornats

artisticament per la neu uipositada
damunt dele pals i cordes de les cor-

-betes.

El públic que acudí a admirar-lo
durant tot el mati fou molt nombrós.

'LS REPREN EL SERVEI DE

i

.E

.N

DISSOLÍMIO DE-LA
•esw#4 D'AGRICULTURA ::ARIS
Í tUNCIONARIS

L'ASPECTE DEL PORT
El port oferia un aspecte sorpre-

'

v

- --Y,
4,40teriringt.ciligtatttrrit.

Alit14,40.3 ..anüen:artiiiet
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TRAMVIES
A primeres hores de la tarda coineneä a notar-se quelcom la represa del transa rodat que duran! el
dir-se que fon interromput
mati
completament.
Els tramdes tornaren a circular
u dos quarts de cinc, costant mol!.
però, de aormalitzar el servei.

ELS ACCIDENTS A LONSEQUENCIA DE LA NEU
DOS MORT:i
A conseqüencia de la tinada cal

bmentar la mort de duce pers n mes.
Clara Burillo Poza, portera de la
casa número 51 del carrer d'Aribau,
de vint-i-sis anys (Vedar, per voler
treure la neu va enfilar-se damunt
' d'una elezzboia. que . va cedir al sea
, pes, tenint la desgracia de rodolar
pel forat de l'escala.
Va expirar als pocs moments d'ingressar al Dispensad del carrer Sepúlveda.
D'una manera gairebé igual va resultar mort el guarde de seguretat
Alfcshs Frasquet, que treia la neu del
terrat de casa seva , al número 761
del carrer de Rocafort. La claralmia
també va cedir amb el seu pes i el
desgraciat guarda era ja cadàver
quan la gent s'apressava a donar-li
els primers auxilis.

El senyor Sala :”7-'

slavia confeccionat o un petit
parlament que va Regir 5 .
.•, pregant
sistentraent que fossin - repro&lides amb rota cura i exacti-•
tud les seces paraules.
Ens complac era a - recollirles, sense treure'n un punt ni,
una coma, i en Ilenguatge original:
'"Como ya expresé públicamente en el acto de tomar po
seSión de la Presidencia de Ir.
Mancomunidad, no contestar
cera :pasión a la pasión. Digo
esto a propósito de la 'campaña
de. cierta prensa, • afortunadamente poca prensa, en terminas de constituir inäS que una
minoría. una .excepción de la
prensa .barcelonesa y catalana
que al tratar de los asuntos
públicos que a-la Mancomiinidad se refieren no se produce
et aqueillos términos de seriedad. de sinceridad y do justicia que la magnntud y transcendencia. de :los •problemas que •
aquí -se ventilan se merece.
.No descenderé, .pues, • al terreno bajo y mezquino crin que.
esa prensa pretendo tratar las
cosas 'le la Mancom•unidad: nao
dirijo pues, a la Prensa barcelonesa y catalana. 'para decirles que el tietnpo Tespondertt
si• los que patriótienmente -hemos venido a colaborar en-esta obra magna de -la Mancomunidad lo hacemos • conda • alt ora ele miras 'que éstas difielles c. iretinstatienas . requieren
de nosotros, ' pues-lo -nuestro
pensainienta en la • Par:: en •Ila
prosperidad Y • en la grandeza
••
de la Patria.'

parada"; El president cregué

olioilá reservant
fins al tinal.de la reunió. I pares

PER FICAR-SE A BEDEMPTOR
Un guärdia tirNi Na requerir
un ve! del carrer de l'Hospital.
per tal que neleg.t4 la neu de
la vorera; aleshores un transeunl. anomenat Tomas Ponto
Figueras, de 21 anys. considera
inoportuna l'exigencia del guardia i • lefen s ant Pis inIerAesma
del Vol. dig,ité al guardia que la
nelegr', s oil, que per això li
payen.

El redemplor fou onduit a la
delegació.
LES CAIGUDES
Degut al pas de les persones i
desglaç. les voravies han començat a
convertir-se en un fangueig abans de
tnigdia.
Aleshores era dificultosa la circulacid, í s'han reg istrat mn'tee caigudes.
DIVERES DESGRACIES
En caure un cable elèctric del tram-

via al carrer de Ga ya. davant del de
Cuyas. va tocar un cavall, carbunittant-lo.
A la ejerciera de la Bordeta pasea
iel mateix als dos caval:s d'un cotxe
mortuerri.
Al carrer de Sant Antoni. prop l'estacin de Sane, han caigut dos pals
telifoni.
En passar pci carrer de Sant Carles (Barceloneta), Ramon Miralpeix
Fonte rebi una gran ferida contusa a
la cuixa esquerra i roft dieta. i Josep
).(artinez Pérez una farta contusió a
la regió cervical. erosions diverses i
eoternocid cerebral, causades per un pal
de telefons que ha caigut cedint al pes

Per-dónar
.
•
idea de la campanya que se li
Li. va dir que mossiert Alcover,
ui querl :s'Ud suposat que no ha
volgut rehre. es un bin- amie
d'Pili que no l'ha anal a visitar. ni ha esta! ¡t Barcelona
d'enea queoil es 'president.

El senypr Sala m'iniciada els.
repòrters pregarit-los que donessin a l'opinid la sensaeití
que eis nous diputals i di esPecialment emitinuaran ii seu
Roe, mielgrat les•eannranyes
que se'ls faein, i
Nosaltres, curan, the donar
la sensacid que .el senyor Sala
VIL dentamo s .assegur o m als
l 't• que .teniin la
leeo
l'strera
o
impressiú qtle elS littp s tlipulats
tto • abandonaran fin'ilment els
Seas :linea.
1017E4 -SENYOR DALLARA...
Ahir, eli éssisr relnits els periodistes pel senyor Sala, no
hi hacia al seu despatx ni • el
senyor Marti VentOsa ni el seir>or tiallaró. Aquestja faulguano : dies pie; ningú no el veu
pel Palau. prodult tanta inquietud a la : casa, con' la
seca obstinada permanencia
•
d'abulia.
Es foro : Illastima que e! seBalitara
hagi leL Mutis.
ajan.
Preeisament ara que eumemaven a saber, si no qtii es, alineiiy qui ha . eslat ! Ara .que-

qüe . el sisteicia tIc li
Es
i clar
ponencia per estudiar la millor
Manera de gestionar qualsecol
enea no era:gaire ritpid.'Pere el
Directori, arnb el . •procelliment
expeditiu que acpstunia a ins,
pirar el seits üel'ea, ha resolt
la qüestió quan la:Arte:ida tol
juS t emnenraca d'estudiar-la.
. La "Gaceta' . inserta ahir ta
Se1riiint reiafordre:
"Sofmesa • a consUltit verbal
Per Ministeri d'Esfat.,a1
trueci&finfilica la: ntalidesit d'un
tftol d'englnyer agrícola exps
per la Manrmmunitat (IP Catalunya el 15' de deschibre - de l'any
passat a favor del 'súbdit . bolivia Carleo üde la Torre. signat
pel presiddid i secretari sie -la
ga'neomünitnt i pel dieeetnr•dn
l'Escala Superior d'Agricultura
de Barcelona. i trobant-Se
teurat arnb una pòlissa
pesseter s de- la dita Manconruai-.•_
tal i inutilitzada pel segell en
Eseole:
tinla'de
Considrrant qun . imnsliturix
una faeultat inherent a la soli t ft i
birania l'expedid.")
professionals. se g ons iletern)ineta 'Vertido . 19 Ale • la Constit ucid Vt iétenl de 1870'i l'arbole 213
de la Ilei d'InstrueoM N'afilen.
• s. M. el rei 1 q. D. g.'. a proposta dolo :•3013 ..lorrof ;iris ds.1
n)inistori d'InstrueciA ))fibliea
Belles Arto. acordat quo el
governador civil )10 Bareetonn.
emir a representan! tlel (1overti.
requereixi. al presidon t de la
3Luuie ni/tundid de (.s iaiutnvii
perque s'abstingui d'ara indavan! d'expedir Hlols ¡id-des:atonals. des-/tirant al maleic lemns
nuls i sense valnr , ni Afecte .ela

cumençavein a euneixer, si no

la seca 'Moral', actual al Palau
de la Generalitat, la seva
muní : guau figuraca als rengles de la U. F. N. R./
de la neu.
Que ele »ostres leetors no
terrat
de
la
Barceloneta
juA un
se sorprenguin. Com tant d'alun
d'ells
no.s'adonä
gasen uns nois. i
tres, el senyor Bailará ¡Mana
' que havia cargar un fil de telèfons, d'esser un incondicional del ree
produint-se una ferida al col.
gira, ha. estat .conseqüent ; reA la França Xica. al carrer de Era publicà i 'rin g ¡ tot nacionalisJuncosa, davant la fabrica d'oli Salar,
ta. Amb els anys es posa reny...
la neu va trenear un cable de condue- 1 el senyor Mallartt ja porta una
e,k...-adó elèctrica de la Barcelonesa.
barba grisal
pati de lestacid de França ha
• Del Seo pas pe) C.•14. R.-un
eatigut un p al de la Ilum elictr:ca, agaetnia' n'hb donat inleressards
,eeefirat a sota Zens Ripollis Yirt, catj.
detalle. El senyor Ballarli acu.
ferides i contusions al peu drct dia a lotes les junte; i a totes
foccipuei.
tes assemblees. 'lli romania des
4 1 carrer de la Sagrera hi llagué del con)ençar a l'arabar. Proautolcida de l'empedrat que eraisbaldeaneitt era l'últim d'anarsjik un perill per a la circulació. se'n. Ni mes ni manyar que com
' bombera hi han posat una ele&
•
tela al Pelan.
eyibte el perl
• La seva intercalad& lea
heracions era interessen-.
deli
((salina. No perdia. «asió ele
••demanar per parlar.
Un dia el senyot • Lluhl RINsech presidia una äaieniblea. El
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A 4../dedieerri, baliai" ,'esr`trelir 'tua.,:impoetant:.
nucli 'de pertorbor.16, qUe dtkut free a uaqàe$a la,
Centre i Seflest!d.srsopenya 'el.
costa catalana. —
temps és be, ate , „tenneutures tooe 7 tiaises"
tija
graursote erro a Yalladolid).
altes a ks Illes Britäniques, Club bOn ten les a lu
ves cates de 17.tlantic.

sen yor Billarkva-Memdüsr•la

riodist PS.
EL CONSELL PERMANENT
El Consell permatient Int des-,
patsrat eIs següents assumples:

SUPRESSIO • DE LA ' MUTUALITAT IlE SECRETARIS 1 FUNCIONARIS MUNICIPALS DE
•CATALUNYA •
A proposta del bar() de Vi-

iii Consell pi r rinanent ha

pres el següent acord:
Primer. Es revoca Vacile('
admitid, per l'Asserublea de la
Maneoniunitai de Catalunya en
fetwer de l ' utly últim, t'ti VirtUt
del 'qual es va erial- la Mutualilat de- Secretaria i Funcionaris municipals de Gatalurrya.
.Segon. Resta senste efecte la
su/serien') de 411.000 pesantes
que es ;cota a favor de l'esmentada Mutualitat.
Terror. Comuniquin-se els
precedente aeords al Consell•de
(Rivera de la dita Mutualitat,
als finb procedente.
Quart. - -Dones t'orante dele
procedente :acorde a l'Assemblea de la Mancon)unital.
-Eas abstenirn de reproduir
els motins d'aquest aeord, els
quals figure» Pil el dieta nnen,
perquä els nostres' ilectors es
t'aran cärrec que, en aquests
mornerds, _eón d'una force ir•
refutable.
CONVERSANT AMB EL COMTE

Tatr. )(411, gteoembeiwi- :40g.

er.idätiri>

' haig, pei: Jet. 1'4
Itaa*K .dedia ,. de Cite

fas 'criaiitiicacions teiefaniquis. —
Li aèvadie ' ese -efe ciannnicaren "Vea 1 • Vileitorts
iba etthe ala costa, base» caigut i a Barcelona as
•
aceréa di 11eagera itrapes
_
-s cintlinètrei-di

. . ..

mau);
VENTS SUPERIORS- A BARCELONA. (S °ademes de ratmeesfira lliure, a les 7 del
Altitud, meres:
Direcció:
Velocitat m. per suma:
Plató de núvoles nimbus.

Névant.

:--- •
OBSERVATORI IIETEOROLOOIC DE LA UNIVERSITÄT.DE BARCELONA
llores crobsuvácit5: 7, 13 l 28 horca

I . 2, 77,
Barienetre a zero i al nivell de •la mar: 757'5, 7575, 7575. — TeriAmetre sec: 02,
Humitat (centessimes de saturació): 74, 9r, 74. — . Direcció del
Termòmetre 111.11111t: 1 . 2, 67, 172.
Velocitát del vent en metres per segoir: 4, 1, 2. — Estat • del• cel: neva, tavent: N., WNW., NW.
pat. — Classe de núvols: nimbas; nimbus; cúniuls - nimbus, alts.strats.
Temperatures extremes a rombra
48. — Temperatura mitja: 05. — Pre. Máxima: 2'9. — Mínima: eta. Oscillació termométrica :
dia
anterior
a
les
7
hores
del dia de la data: 29 . 2 milimetres.
horco
del
.
7
de
les
)
aiguosa,
des
cipitad(*
— Recorregut del vent en igual temps: '218 quilòmetres. — Observacions particulares A la matinada,
La capa de neu va alcanear
• tempesta eléctrica, acompanyada d Pedregada; despees, intensa nevada.
*.
. 18 centimetres despessor.

•
4
direetor deis Serveis de Satiiitadonant
tat de la MancomunL
. v
romas.) do l'organitztleM ¡ dice
deis , Serveis que li estan conLICEU.—"Tristan i Isolda".
f Mts.
Clausura de la, temporada.
Frunció drals càrrecs • de co:
ral vacante a la Junta • de - goAmb la fundó de dimane qued à
Liceu.
tat per hacer sorlit dels scus
tallers les locomotor e s del fer- cen' rIels - eslabliments de - Be- chota la temporada Oliver:1u al nostre
de Oirnria, designant
rdearril de Lleyda a Balaguer. neficienria
L'èxit assolit pel mesure WeingartTambé s'assaben t a amb sen- se pér a ocupar4Os'els Senyors
reverend Josep Tarrés, Salvador
tincent. el Conseltl, de la mort Auguet, Jatune Bertrina. Ere- ner. en la darrera etapa daquesta temporada i el ,fet de coincidir amb la dard'En Manuel 3Ialuquer, enginyer cap tb . la Seeció de Ca- derie Bassols, Isidre Bosch i Tera actuació d'aquest gran artista,
Joaqium Font.
portare al Liceu un.públic nombrosísmino v.einals del ministeri
Distriburiö de cabals -per tele' sim i la sala es velé plena i brillant
Foment, avontant - so (telegrafiar
establiments de Beneficienria corir en Lee -grans solemnitats.
el condol a la familia.
de' la Mancomunitat, correspoÉn la interpretació de "Tristan", els
S'aprova la resposta a la nehts als serceis sie mare prüeminente 'artistes senyorès Haigrea i
instancia de l'Assoeració de;
.;
Willer i ,senyors Schubert, Groerien i
Contractisle s d'Obres..
de
Manowarda, la tasca dels quals en toEI preeitlen1 donä • cinnpte
=1:======1
tes les repreentacions wagnerianes tan
Taas:empleä Pro Crèdit Agrícojustos elogis . ha merescut, es pert dir
la. que se eel-e1).4
Dels tiroteigs de diu- que dimarts se superaren encara, aconpassat : a le sala de sessions
seguint una per: iraní en el conjunt,
la alancomunitat,.. i proposà al
menee
que segurament deixarà aquí records
Consell, con) si ixi s'aeordä tose
inesborrables.
IDENTIFICAN'U EI, MORT •
unanirnitat, que reforci les r• onLa senyora Hafgren i el senyor
olusi o rs votades. •
que .reettitä ferit al
Iiindividu
Ei conselhr 'd'Agrii .b1t lira. carrer de lila i, (Ir resultes del ti- Schubert • tingueren en les escenes
cultninants moinents. de gran emocid
N'Adolf Serra. dineä•romple
roleig. amb Pis agents sie Dolii posaren : sempre en la interpretació
da. sembla 'I r:ser un subjeete
la vi ita realitzada als Cellers
Cooperatin s de Sutil Ctigal eled ilatiä, o altnenys itiKf fan ;ami- deis seus papers tanta passió i sinceritát. qué feren viure veritablement
Ruld, Terrassa i Mariosar-110 els seus noms. •
El que l'estilla reuirt al car - als espectadors la gran tragedia dels
ron..
•
•
dos armarte..
Designaciti dele .ilipulats se- ver tb . Carders. encara que se 11
L'orquestra, per la sera part. acula
una :cedida' expodida a Banyors A raiongal i aintiM per
iota /a eit amb una perfecció rares
dalona a !loar de Daniel Camrepresent ar .1 0, 3l55tie0munita1
la
pos .\l uin». os tren que- aquest Vegades assolida i anda un entusiasme
en la Junta consultka do
i escalí que -no defalliren un sol insno As el sett ceritable. Per
Fira Moslres, segons les
- tant. Amb cl goig mis sincer repetim
tomes(
motitt
el
jutge
militar
Fume
Estatuts
que
mantos )1) . 1s
instrueix lii causa per l'elogi que ja havicm fet dels nostres
rog-eczen a la dila Instituto:O que
agites:1s successos. ha Puhlicat músics. elogi que ene enorgullim de
poder expreesar. desitjant que sigui
un Pebete - invitan! PI ptiblie
earretee e s, eaillittS i puels.-artnest triomf un estima' que ea les
oy a ¡den t i f ie aeiA. donant per
la
s
de
Is
I
venial::
st
t
Ctutlittuaen
futures actuaeMns els faci defensar
etixii los souyes coeresponents.
les Mires que es rea llitzrm per
dignament el lloc que han conquerit.
1 '11 tiPl3 projertils deis tret o
a d in in ist rao id.
Llomenatge que 'es tributa al mes'it n -arrer de Earders. toeä a SIAprocaeld del reformat sl si
ind Miguel \Mitró. de W:2 anys, tre NVeingartner fou com meecixia
i
reparaciO
ele
tainsercaeití
pla
rl dual passava per allt. Un ;O- aquest artista extraordinari. Tota la
eorresponent a l'exererei evotee projeetil topa rontra tia nIi rebé les mé3 grano ovacions i
per
111M1110 lb' 1922-23. aprocal
dril!i i le relmt
acabar la represen:ad& el públic en
11523, eristall
II. O. de 18 de initig
va forje lionment un soldad que pes, i a peu dret aplaudia frenéticaune de los sleSprslmeSa.
t la liquidaeM
at1111
la
SeVa
passava
Ment i na es dansava de fer-lo sortir
peSes quo s'oeasiortar e n duveo ; ”( ha. tfos d'un hall que'lli a I:escenari,. que fou cobert per una
ran( aquest exerelet, relatives hacia en aquel). Carrer. El soldar pluja de corones de !toree.
fou portal a l'Hospital , Militar.
ii camins enlate que ' ,ristr evolgué expressar
Tarnbé
va la 31an5'onninitat portanymits
l'empresari • del Liceu. senyor Mes.
a
MES
DUES
DE'rENCIONS
i
la
ii eimtrael e entre l'Eslal
tres, la Seca satisfacció i el crida a la
BarePlona, de 21
Diputaehi
En virrut de confidendes
llotja escinica; palesant-li així que els
a
la
se
i
novembre do 1901.
/ludes, la polida va efectuar un seus cocerte han . estat justament apreva ampliaoid de 22 de novem- registre en una rasa del earrer ciar,.
•
bre de 1921.
del Tentad (Poble Non) •delenint
Aquest final de temporada quedara.
Rallfmade
del
plee
i
Aureli
Aprocarit
els germans ' Cefisrf'
com un
ia- Ferriänder.Sänelib z , als quals Once, en la- memdria de, tots la nosMent 3 i Justificante, la Re
dels moments mes vibrants de
ein de Justimett i les Entiba
groeseS pislbles autra activitat Musical. •
d'apreciad)) lea/IllviPS per la
lotrattiques; ainb hala. ä. la rea
'Vexperliont
dos
carregatior$
(ser
4
ter:Mea
cambra,
i
sPelq
•
d'expropiació fOreOca dels ter- plent s. .„ •
renys -11uP han il'oeupar - se amb • Es tlim.si haelett 'inteivingur

L ea

Despatx oficial. — Es va -assabentar el Consell d'un ofici
de la societat - La :Maquinista
Terrestre y Marituna" _agraint
la feilieitació de la Mancoinuni-

que hetgin esta( Pxpetlit A. i. tíoi/U P cliinlere 'ssalo Im sollirilin, podeil el direetor do VEs e nta -exp e dir eerre i al
I ifieak d'estudie. —
Pritno de Rivera.*
OrtIrP.

ver,

410 " .

Ditti IltAtt COGibiii4oes.
"Aelki".- gierlita . te

un orador, :f un altre, i un altre,
no áense que el senyor Ballarä que també mancava la bandeprotestes • län sovint einn ener- ra- del eatalans d'América. N'hi
giaament. I continuaren parlant hagué prou amh aixä, perquè
mea oradors, saltant per da- als senyors diputats se'ls
munt el M'el indiscutible del die que Idea bona cosa subosenyor liallarä de parlar quan florar aquesla bandera posantfa en. una vitrina.
Ki toca y a el -torn.
Esdevingué que parlaren lote . Els nostres ledors ja saben
•
els oradors: La reunió s'acaba- la resta.
El comte de Ffgols es propova. Els m'imite ja anaven a
aixecar-se Allav'ora el senyor sa de fer penjar tots els reUnid. aSsenyalant el nostre trate que slian describen a les
heroi t adreçant-se 'a lassen)- Imites a les parets de les dibina. digné: —Ara, el senyor... ferents dependenries de la casa.
A més a més deis del cap de
Ballarà!
• .1 el senyor Baillarä ni va po- l'Estat; hi ha els dele antics
presicKents senyors Vilasera i
sar en present d'indicatiu
verb que 4i dina nom ni va Moles i .3feldor Ferrer, i probahlement d'altres.
obrir boca.
El combe de Figols va mani' L'OBRA QUE ES FA
festar que hacia reina ananims
• Eis nostres lectora catan aadeis caSibentats de l'acord del Coneell dient - li que la bandera
a éspermanent 'enearregant ihs di- talarle d'América tornava
patrioputats senyors Lloses i Serra ser Plt poder d'aquells
una ponencia per gestionar del tes. Ell no ho creo. peré:
Tampew 'roba segur que l'esDirector' l'oficialitat dels Mole
estat
expedito per l'Escola Superior mentada bandera no hagi
confeccionada a Ar& . riea, com
d*Aerieultura de la Mancomuni
s'ha dit...
-ta.
Nosattres hem de confessar
• •Això, segons el senyor Sala,
havia d'obrir nous horitzonts que . no ho baciern sentit a dir
als nostres estudiante que po- mai.
Desprt1s d'acifiestes manifesdrien dirigir explolacions a Espanya, América, ete..'ele.
tacions. el erimle de Figols s'acomiarlä aroettiosamen t ¡Iris pe-

="cie.12.-krafTiíral

FAM 1 FRED
' Ahir, a les dues d le tarda,
fou recollida jol Passeig do la
Indústria. tina doten arromenatin
Nareisa Bambay Trias. (le 37
anys. sertSP lontirili, estenallada de fam i de fred.

Otie .`dé
nfetErnesslails :P -Une . eabBNI
Ini,bavien-cai g ut durant-le .net
'•
.
Inda.
Altrn;yre' p arlar de la- bandera
deli;eAtilaita.eArnbries, la calin -de la nüal euu ere nl deepatx
preildendal de. la 'Dipulacid.
senyor eötnte va explicar
.
In. corma episódica la dese pa ebsi6 de l'eamentada ensenya.
• Sembla que. els senyora dIputils.governatiue van .adonar-se
cine maneaven Opine quadros.
Després de ben cercats varen
ésser retrobats ales golfes.
suggerir
Allavors

DE FIGÖLS
El' Mide de Ffgöls va • rebre
ahirciii repeterjs. • •
Donada la impurtäticie de
cose, que pitasen 'a, la Diputad& la conversa se reeaure o•.
bre SI lampe i la loen.

Aisb va dur el eenyor comte
4*. adlebblAter ele -repbrtere nne

la construeriti de lee tibres de

(la travessia Sant Juliä de
%r ífalo:da, dç la carret era ite

Vid]. al ron(' ele la provinria

en ditar eeM a Sant
Ag,rieultura. Treluells realitzats per les diverses 3PCelotIS
del departament.
Realitzadó il'una eampairlyn
d'entreeavat median) a la eo
marca de Les (t'amigues.
• Telefons; — Antoritracid a
la seecid de Telefons perque
donat el earäetor urgent i inc
tenint en comp
te les avaries ocasionades per
la -nevada d'aval, procedeixi
immedialannent a la reparacid
de los diles marica.
Beneficencia 1 Sanitat. —
Aprocaeió del contracte signat
iti»b l'Ajuntamniit de llena per
a Ka banal-lactó del dispensanf
antltuberculds en la silla dutat.

•fteport del doctor Pittaluna

en • el tiroteig del carrer sie Cae.;
doro,- •dieparant contra . els
agents qne allaVell iunb • el mort,
Manuel . Cainpds !Ritual: , •

üllillE1111 ITILIANt
Lirdia is Cataloga, 125 - tš, 1:45 .

I

tares Revistes o
tetes les lleves Odios
tiras stock ei Mulla
Itillenes a
Ptas.

1'75 T tia
i

•

El

l l

u si ca

falaguer, com ho l'apoderar-so dc Pesmentada quanti-

tal de Urdes i• le detenció, de
mornent, de cine individuo.
Com sigui que aquest illegal
negoei molt extenses ra-

tràfec de cocaína

e CINC DETENCIONS
Al Govern civil va (asen facilitada ahir la segiient nota:
"Tenint-se noticies a la "Jefatura." superior de. policia que
es realitzava tIll träfee important de subseländes täxiquee,
va o e denar-se al personal idoni
per al cas, que practiques investigueilons per tal du saber
quina o guilles erina les persodedicaven.
nes que
Deepres' de molla dies de fer
aquesles'diligencles, Ob agente
entraren en contacte amb els
alludits traficante, els qualssaren comprometre's despres deK
cinuregüent Inicie, a Murar una
important quantitat de cocaina

i similars,,per valor de .30.1100
pessetes •aproximadament.
PrOnO8 les mesures consegüents, va planeder,se el serresultat •• tan
vei,, que . va tenir
. .
•

•

mificacions, • segueixen practicant-se nous serveis eneaminals a la destrucció total del
mateix."

Podern afegir que els detinguts i posats a disposició del
jutjat. eón Erancese Munnay,
Concepció Puig Cuni111, Maria
Riesgo, Vicens Rabassa Portai Manuel López Yaguas. els
vals, segons sembla, varen esser sorpresos en un establiment de begudes del carrer
Nou, on es reunien.

A part la responsabilitat criminal que pugui eorrespondrels, han estat milete pel
g
> Mernador civil amb son pos-

soles el primer i 50 els res--.
tants.

el

Municipi

ELS SOUS DEIS MESTRES
Els havers i altres quantitats que
cobren mensualment de l'Ajumament els mestres, els seran abonare
e
e. la Dipositaria municipal avui i
u
de dos quarts de deu a la una.
VETLLANT PER LA HIGIENE
PUBLICA
• L'Alcaldia tua impOsat una multa
o
tic SO pessetes al propietari de la cati
sa húmero 31 del carrer de Pons i
ni
Gallaua. Per no hacer fet les IMIlodi
re' s higieniques que se li ordenaren,
i una altea d'igual quantitat a loseta
Calohardas i Antoni Rutile, calmes- al
sinnaris, respectivarnent. dele Hoce
número 353 i 371 bis del mercat de
la Llibertat, per haver-se comprovat
que usavcn pesos anule falta de
grains.
CALDA A UNS- HEREUS
A l'Ale:Lidia s'ha rebut una comunicacid de la sots-secretaria del
minister'd'Est at traralailant-ne una
abra del.censol general de l'Argena
tina perque es participi la mort a
ir
Buenos Aires de la súbdita espanyola
la. natural de Barcelona, Agustina
Martinez, vidria dc Emites. que
ocorregué el dia primer de desembre proppassad i que ale que acreditin ésser els seus hereus seis erranitesti que en el dit ministeri tul lia
l'inventad dele bias que la finada ha
deiicat.
LA URB.ANITZAC I O DE LA
GRANVIA
...En • la darrera junta que celebra
lii comissió d'Eixampla s'acorda donar gran activitat a l'expedient incoat per canviar el pas a nivell de
la Cornpanyia de M. S A. que aval
dia‘ es troha al carrer internan Cor-

tés i hauria de passar pel que ha

d'ésser prolongació del carrer de
Corte Catalanes, i airci s'aconseguiria poder vencer l'obstacte que per
a la prolongada del tal carrer representa l'existencia de la linia ferria. Corn és propòsit de la Comisen!,
d'Eixampla portar eadavant amb rapidesa l'obra relativa a la inolongació del carrer de Corte Catalanes, serias acord que sorgí de la visita

d'inspecció feta recenterwat a la plaga de les Glòries Catalanes,•fins el
carrer de Sant »mi de Malta, desitja la premia Comissió 'donar gran
activitat a l'assumpte, perque acial
larlfet el canvi dell • pas a nivelL

'lun. siA—Pedidte Anaragué-ierA9
j.—Niria
9.111qi
- 3.7-5ra. Ca'nednialtudoe Penad%
L'excursió, tot i el mal ~pa, fon
CA!
DE PERIODUITES Un nota ?eh per, a la Seeei6. Restes
e
ehcara a ter atentes curses, que S'eESPORTIUS
nunciaran oportunament. 1031ENATGE A EN
NATACIO
CORREDISSES
CLUB NATAdO BARCELONA
Continua el Sindical de Peadietes Esportius rebent adAquesta important entitat, desitjant
sitias a l'homenatge que com en anys anteriors portar a termo
uesta nit, a les deu, al ami la vinguda de.cereles estrega% esté,
stat g e, Canuda, 13, segon, se- gestionant activament la vingnda d'aV:
ona, tributarà al ecu consoci gun equip de l'Europa Central i de
lias i Juncosa, amb motiu de l'América del Nord.
camplir - so 25 anys de fa seva
La vinguda d'aquesta equipa coincisida •periodística.
dirá amb la inauguració de la calefac
S'han adhoeit darrerament, ció de la piscina de resmentat Club,-1a
paya, de l'Aire, J. Costa i Deu,
qual, segons ens comuniquen, tind4
i N'Antoni Mi- lloc als començaments del mes de
ti Club Maritim
la
setrames
Tambe han
MarC.
t adhesió i un donatiu pez
CICLISME
al
record
que
s'ofecontribuir
PROVES D'AMATEURS
;¡ra a l'homenatjat, En R. MoLa U.W.ß., per tal de formar un
ote i $enesteva, amb 50 pesque haurä
eetes: En Römul Bosch, amb 50 equip de tres corredorsestà
organitzant
a les Olimpiades,
nar
pessetes. i el Club Natació Bar-

l

als

unes provea per a amateurs per
amb 50 pessetes.
27 d'abril, rorEl Sindical, en la impossibi- , dies 16 de maic i 6 i
:itat d'invitar lotes les perso- dre de les quals,s'anunciarä ben aviat.

ee i Clubs que simpatitzen amb
Fhornenatját, prega a tots els
qui vulguin assistir - hi que es

Els Teatre5

donin per invilats. quedant

agrait per llur presència a
facie.

COMIC
Avui celebran cl seu benefici la po-

FUTBOL
EL MATCH CATALUNYA

CONTRA CASTELLA

pular primera actriu Angelina Capará.

-"literpeezdte:141.
díkei
temen manca d'anales. Asib tot,, eil
momear la tase* de les merme«
Gatean i Ceittl, i d'Ea Fuentes.
El públic, sane entatiasetaree,
acollir be l'obren.

"el--"%ele

'1.11 .14- N ,

RAMBLA DELS-eitUOIS. la, 1 aten

l'Atoas-eme—Mas- CAZ«

ROMEA

Dime, divendres, 'a la nit, finaré
Roe la quarta de les estilados seketes organitzades per distingides da.
mea de le nono. tocietat. En aquella fundó En Ronde representar& la
gran tragedia de Sefocles "Edlp
Rei".

legeciem tete 'eis mes xeeilment
primer de març''

. INTERNACIONAL del 10 al 25 de maig de 180;?It
NIENCAT
Institució declarada oficial per R. O. de 20 de maig de 1921,
sota el patronal de l'Estat espanyol i la presidencia honorària
de R. M. el Rel Anona XIII
EL TERMINI IYINSORIPCIO ACABA EL. 31 DE MANS
SECRETARIA GENERAL: Apartat de Correus, 132. Direceid
telegräfica: burlarte. Clan: A S. O. Cinquena ediciá. Telèfon 1405
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LA'

TOS

PASTILLES VALDA

,

(A. C. S.)

(Poble Nou), per la qual mercè els restaran agraïts.
.EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT

a
La
e

Malgrat el torb que diumenge pasva regnar arreu deis Pireneus.
davant molta concurrencia es corregué
a La Molina la cursa de ski, parelles
mixtes, organitzada per la Secció d'Esports de Muntanya del Centre Eitcurdisionista de Catalunya, amb els següents
tresultats:
rat

'

de

out comedir 50 dies d'indidgencia per cada aete de pletat que es fiel en irle
1.1:cern. t llin. senyor II1sbe de Barcelona sha m
ramme Ort ditunt.

•••lrítift eeer

t

"EDIP

REL

1

PER L'EMIR BORRAS, AL TEATRE ROIEI
onle
ui
a
le

er
2e-

,ió
' c-

ita
lael
Sealt
lat

elL

El mes entrant tara vipt-iun anys.
Era el lo de mace del 1903, que al
teatre de Novetats migué lloc un csrleveniment únic, una veritable solemaitat en la història del nostre teatre.
Pou la primera representació de l'Edi p, de Sedocles, en catalä. Tots els
que hi assistiren i ele que- hi intervingueren encare en parlen amb una
remula emoció.
Aleshores En Gual havia tornat de
havia vist de la voks les expeiincies d'Antoine i a Barcelona una
ulla de joves d'aquella del cabell Muy
i la pipa, plos d'una le absoluta, ar-

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

guits amb una disciplina i una constancia úniques. Va venir el dia; l'Enrk Giménez fcia l'Edip ; entre eis
comparses hi havia l'Eu g en i d'O rs , En
Bagaria, En Pahissa. En Ramoa Reventós, En C. Capdevila.... L'espectecle fou un triomf absolut. Entre els
espectadora hi havia En Zacconi i l'Enric Borràs. que miraven amb un
gran respecte. Al voltant d'aquesta
representació brotaren les branques de
la mis verde esperança ; s'aixecaren
les discussions, els grits i els elogie

de tots els diaria. Era un bon moenent per al mitre teatre; després
vingueren les beodos& al Wats* de les
Arte, vingueren tardes estfledes plebes d'augurio que *apdo Ima frs.

borats d'un entusiasme de debò,
ren al voltant de YAdriä Dual i
atentasen fer
gest similistaeii
-lumia, un espetado que demostré@
haste noble
tra
le possbilitata
nema fide de difitelni'
te va majar Un agiowiel' *reno= eq

trde

Nlt, a les den, la eosaidIa ea
tres actea

Tnrom

bat de la tiple esatent aireen J1.
manes 1 el novel! tenor M'ere A>
dala. amb noolice: u: Lee.
Oda sanada ea un aele eleallts

TOURNU

I eaboaellas.—Att, 1 lee len.
1 ON. »AMI
general. rae. Vsimre lltTienes y C..5 0111 ae
sentires. (*mal suenan—sm: so-

predi:die ciüanä
,Oran oompanyis oanno.
la 1 iperita, primer aoior
director.

tata amb entrada.

Mea de la &muela en la
aleall en dos guara. aets ssluan Llores I Marta) ad& oillah
ea aei mesita alteenot 11.1aeltlaitb.
Diseno,
Siseante...

limen Pena
dijous, tarda, estrena
•
del sainet lirio de Dieenta i
Paso, m'Islas deis mestres
Soutullo i Vert,
CARAS Y CARETAS
1 l'enorme trzit del dia
LA LEYENDA DEL 112110
Nit. i totes les zdts:'
LEYENDA. DEL UNO

ieeeeeffleffleimaiiefteei

rtizeil Pilan
r

lja

'ristre Novebb
Carnaval Airignemas '
Avui, Dijous Gras, ¿la 2, 1
Im tarda, a dos quanta de qua'
trie :
.7-:‘a O .i.it;«.-.',Lt AS

nrffle certamen lagontll do vos' . ,,, Uta Aurlionnna

1Pettliar 4.:- Mamille* 7.
ifreeenta, Sorprenent foraavIla.
Nit: El ~ornen« i Mide-Vds
, , ,..
ball de màscares:
Piel et TraveaU AurIgiánia
Dissabte " vinent, 1 dé Mire; '
.
quart ball de la serie: .
çe
BALL 11111131005.01
-11.00alite: Carrer Forran; 53
4g

,i11.0“44.4.0.91#4441•••••44

- 't Gran

Teatro Bemol

1ANTPERE - REMES

dans

Aval, DeOall Ore.. tarde, a Me
quieta de cine.
Esculcan vermut PAPUlar•
Mitrada 1 batata ras ames.
E L'exliem

MIC IN
Teatre Barcelona

•WNONITI111
11.

OO. JOAN OS ANNRALLANOA
zas, a las (hm
Oran esa del film *Jade "ntelodramute, trespettade, en un presa.
tres aeles 1 un eptlet. alean ea 11
quedros, original de L. Yoatsnels.

1

Qualre grana mal:mete

SAUER
Prinier concert, «luna, 3
de març, nit
ot«ddlanl~ennrennern.nren.

1

..eweeeeieefteeftiieeees
Teatre Cande
Cesapanyla drorlatlea

111. Sallana 5 ILL SESOS
•
La surta dott
eareer-d• La feseleina
•n••n••nn....,
Inane. atvenares. larda:
,. BU 9171111111 DB Illät T.,
mg reunas
in ganarla• 5 m. arte
La neeela det serme IN La Peediales
In mato:
LA AMA AOVA
Alt. ~A I
LA Ital-Litta
Menda en tres artes d'Ea AM
Semilla»
I
.4.4444~0~4444~14s

vees•••••••~••••••••“

TE ATRE POUORMi ll
1 empane* do Oontidleo ,,

IIIMAACAPN/10

lAvui, dijous, benefici de la
primera actriu
ANGELINA CAPARO
amb
IRANIA ANTONIETA
i La motyora ti un desig
(estrena)
Neg able: Loa enanas de
a Imita i El »I de la humanidad.

Avui, dijous, nit, debut de
ROSER PINO
amb la preciosa comedia
deis germana Quintero,
CRISTALINA
feeefflo»44.61••••••1111ek

"Afe,4"'s

apuesta.

talitat, que presideix l'obra,
talent d'Ea Borras. No és aquest pre- alguna cosa mal lligada, pede els que Mula agafa una duresa i una fredor tragbdia ti un caracter taléis, d'ucisament el seu gènere, inri" En Bor- coneixem una mica com :Un de fer de marbre„ tense adonar-vos-en el na religió que no Higa ni amb la naras és un l'orne tan extraordinaria- les coses en aquest país i com cal tre- geni del poeta i us ho lesteix de
ment dotat, que sap trioinfar i seis ballar en els' escenaris, hem d'admirar can: i sentiu la presbicia d'uaa anima fta tradició cristiana ni amb el eratu actual de la nostra vida, des del
emocionar de la manera que sigui. El la representació de l'Edip a Romea ben lusitana.
I datnunt de la infinita vicia de punt de vista de la tratrildia del ceparlament de la mort de Lacha% que com un ebforc digne de tots eh elogia.
endino
Drixant a part els detectes de la la infinita grandesa d'aquesta obra, hi neixement, del desig de mirar
ve a kaber una de les pedrea de toc
de robra, loa dit per En Borräs en traducció, deixant a part la insufi- veieu la desesperant figura d'Edip; la de rinima i (escorcollar la nutre
victima oes *tinta del ecu destL prqpia miseria, Edil, és una obra acuna forma Magistral. Va saber treu- ciencia del marc de Romea per ; una
re deis versos tota la plasticitat i tot obra con Edip Rei, cal preguntar -nos Velen tota la nobksa, tota
tual i d'un gust modendssim. Edip,
en mig de les tenebres a qué
el movirnen; en el darrer acte, quan bi la representació d'aquesta Obra in- tot el talent, les mis altes virad Im
el monstruós horror està contingut per cercase vivament el públic. No hi ha manas, Iluitant per.fugir de la sentät- conderanat el matriz, da un
la bellelsa més noble, l'Enric Borràs dubte que-la :tesis' dramática de l'E- cia dels délas, rebellant-se contra el del doctor Faust en la ama camine
d'estudi 1 del prime, de Diamaaree
arribi al cor de tothom. Fou el mo- dip es una cosa actual i ho .erb sente leo lores aell &superada:
Fat aal
ment definitiu: el de contenir les 114- are. Deixant de banda tots els prelui veleta can la. senténcia divina es danta la tomba d'Ofélia.
grimes amb radmiració i resgarri- dien, tot el respecte ecumolat, totes compteix,
Slip. obra retericament perrilla.
as treballa
com el Desd gajeles fórmales adral:alises, encareat-nos t'een, i per mis que neme exceb obra impregnada d'un sentit rebulle
fanca amb l'entusiasme.
inudacable i d'uea gran
El y. clemente de Romea secundaren simplement ainb la tragedia de Sb(sei, i per Mis preeaueiede que pealbucles sense abro &Jeme que el nosdepeoperada, tragedia per wad"
dignissimament el treball d'En Borno hi ha res a fer.
te lama ami Be, -ea el trialetr42
räs, En Montero, en el paper de Ti- tre gust i la nutra enmeló, venal
I ot la 111U9 CEO, 110 bi ha aiai
de
de hoy" oral IN* Ifbanot eple,
sangoncnt del desgraciat rei de Tebes. resina, va estar justIssint, antl die rEdip Ibei una reanudó perfecta setols
ué
encara
quo
ell
hagl
conde
.
Id;
porq
teatro; sanbla inspomilis cota tma
wmgkikie
En Borré, Es un actor de facultats entonació de ven profetice que lela cid ton moconcoa taa complicada ' lote ala cobas ateastrusittats, amos 11 alessúl
finima dertots. En Grauee, en
I% berra es va segmlhir s
de
domo**
a
loe*
d
enormes; al lit precia divina de la vea vibrar
*
*
recorroe
ea
el tercer acte, ligue els Versos -tal ma la de
Te ab** eme 31111i del . gest. El seu , fort no Cl le.pst eom din de dir; la ievatparittla
iothma. di "de dad. di Id *de
'`ea
ab golliMair
Colegia profunda ni fanalisi
ne• tse* (Me'
'
e
tOt
.
d
premiertieirmi entrada d'Ea lord" de peiller'Sitit)
la

Soy Mire ea Os*

negarle taba

tombecep -•rer 414
sr.d.
• mis no

4.1!: cetio:

La (*Media en

lut PLUMA nana

eine--era un hellenisja ni uwi gran
poeta.
L'entusiasme va fer escriure els versos i C3 cuida ¿'interpretar al trägk.
Fou una improvisació, que no cal d:r
que fina gramaticaiment colonia. Es
trist que en vint-i-un anys, després de
les moltes aportacions de la poesia
grega a la nostra 'lengua. encara no
tinguem una bona traducció de l'Edip.
La mateixa improvisació de c.nc jóves inflarnats de li7isme es la que ha
servit per a la vedlada de dilluns passal al teatre Romea.
L'Enric Borras. que, com he dit
abans, assisti a aquella solemnitat de
rany socia, ha volgut ara, en plena
maduresa artística. mostrar-se davant
del seu públic estala amb el ulls florriblement aclucats i amb la túnica

gAtISEllk

naft000~r.

es!--

aMb entrada.:

a«

present mes

havent rebut eis Sants Sagraments

ESPORTS DE NEU

Delea,
, ei*e.

CRISTAIZNA
Deml, tarda, una altra de les
iesspriaelpahi
grana creacions d'En Bolita, prenent-ht
Nada Rosa. Nit, Vetligda Selec-parte de la competería
— Didinenge, a
ta: Irellp
Be dime d.compladeris
doe aliarte de mugre. El gran
éxit *'En /rolar i Torres: Vas
era VA pastee,. A dos
-es
Be ale: II Ferrer de tau,
•
per _En*, Borräs. Nit;
Room, Muna, tarda i nit,
acida ti Bgreelona del nortes
teas, tarda. • Mi gane
•
gran actor lierie Berrio. 'Dues
o• une. asuma. Sama sub mde les artes mis grane creaBastada senerel,
eada.
cions. Es desgataa. a comptaduLa sambeta Las tesSISSIS, talt
na.
e2,
altota Gasmän.—e tres guares da
As, doble. Batees aneb
Weameeeeeeiee
110. Entrada general. oil. t. lbe

EINCEP CORROS MINE
del,

lilledde,

Tertúlia Catalantata;

'

Morí el

tia *bah

la tragedia de debeles . •
!DI/

TEATRE

El programa escollit l'integren el drama en quatre actes "María Antonieta" UNIVERSITAT DE BARCELONA
L'evidencia de la desconsidehan
estat
victimes
Ha estat desettimat el recurs
(creació de la beneficiada) i l'estrena
ació de què
te jugadors catalans a Bilbao, de la comedia catalana d'En Caries presentat per En Nadal Pla i Giró contra el seu nomenament
desprèn del que respecte del ,Rubio -La senyora té un desig".
particular diu la premsa d'aPOLIORAMA per reingrés per a asceta de
Les.
quella població, arribada ahir.
Avui. dijous. a les deu de la nit,
Ondeen' que elgul el eso «lipa
—Ha estat separada de l'enllancats d'espai, ens limitem a tindra lloc el debut de la companyia
es CUNA REME INSTANTANWLIST
senyament durant un any, per
reproduir coro a mostra dos dramàtica que dirigeix l'aplaudida priemplean% les
abandó del desti, Lt mestressa
parägrafS d'un article publimera actriu Roser Pino.
de Ritter, Na Petisa • Andrés 1
.'
cal a -La Tarde":
L'obra escollida per aquesta fundó
Fernändez.
-...Ahir, senyors, el públic
la comèdia en tres actes deis gerdisposat que a la mesilbai es manifestä en una for- és
mano Quintero. "Cristalina", de la que
•
ANTISEPTICAS =
ma desconeguda. Mai, ni quan la senyora Pino fa una veritable crea- tressa de Poal, Na Maria ForcaPROIDUCTE INCOMPARABLE
da i Serás. se li instruebe exOir equipe locals o regionals
cid'
pedient per impossibilitat. fi. CONTRA Elll
tan Iluitat davant seu contra
ISEFREDAMEN113, MAL de COLL,
APOLO.—Estrena de "Teodoatea,
elements estranys, he - m presenLARINGITIS
remates o crealgues.
ha
conce-4irt • superioritat
ro y Compafiii", arranjament
cial un espectacle semblant.
_
BBONQUlTIS agudas-e inveteradas.
Ilicéncia amb tot
de
dies
dit
30
gran
part
del
de Cadenas i Reparallmúsica
senyors,
INFLUENÇA. ASMA, EttleillfflA do.
la mestressa d'Albee,
a
ddil
el
cense
hostilitzà
p ostre públio,
del mestre Guerrero.
Na Clemencia Bordiel i Martíparar. cense treva, requip de
FIXEUSE BE •
Dissabte passat va tornar a obrir nez: quaranta dies per tal d'amoment
Catalunya des del
les portes aquest teatre, amb la matei- tendre al seu infantament a la
DEMANEU-EXIGIU
trepitjar
l'herba
va
qu aquest
xa companyia que fins fa. poc hi ha- mestressa substituta de MonaA TOTES LES FlUtelettiEs
del nostre primer camp. Foren via actuat, perá mancant-hi el popu- cor, Na roana Vieano i Martoal prea de 115 ?tea. la CA»,
gliner uns discrets xiulets;
dies ami) tot el
lar bariton Sagi Barba i la tiple Lluirell;
i
(renta
DE LES VERITABLES
pontintiä la incorrecció anda sa Vela, que, segons sembh, a dar- son a les mestresses següents
rits }Vira de lloc, amb riallarera hora han optat per allunyar-se Na Eugènia Rei i Samba, de BarPASTILLES VALDA
des que volien ésser iròniques de l'escena durant algun temas.
portare el nana
üelona; NIa Matilde ' Pomar i
i. al final, arnb un clam geneVALDA
Va estrenar-se una opereta, arran- Bernard. de Pla de Sant Tirs;
ral cada vegada que ele rata- jada del francés i que si la me/nimia quaranta dies a Na Carmen Roans es mostraven perillosos no ens traeix ja ens havien donat
mem de Villalba deis Ares.
paró i Tinto, de Maser a l'equip contrari."
catalä fa uns quatre o cine anys. Els Na Angela
La Na Joana
BOXA trucs són de vodevil pur: situacions sanet de la Selva,de
Coll d'En
Ferne t Garcia,
i de bon gust. El mestre GuerVETLLADA DE DIMARtS xistoses
Rabassa.
rero hi ha posat una música fäcil, senA NOVETATS
Poca concurrencia. El programa
nu4ciat sofrí duet variacions, per
esaparició de Sergi Anderson i per
alaltia de Jim Moran, segons deia
cartel' fixat a la porta.
Els matchs "clon" de la reunió
o tingueren, esportivament cap inrès; Kessler-Barnils fou guanyat
el primer malgrat l'handicap de pes
contra seu; amb tot, el francés
o es comportä pas molt correctaen t.
Blind-Paul Gabriel fou guanyat
.cr punta pel primer i tampoc la condia 6
turrencia feu gaire mes que badallar
urant l'encontre.
El combat més interessant fou
Mural' contra Puig. Mural' cada dia
.
LléS en posessió de les regles del
joc, aconsegui al quart round remete a terra el seu adversari d'un magdile crochet de dreta i amb tot i la
duresa del cop de Puig boza sempre amb gran valentia i escomesa,
Bonaventura Guixer,
apuntant-se una indiscutible victúEls seus afligits esposa Maria Torren, filies Pilar, vídua Fisas, i Maria, fill pelaje
la per 7diltS.
néts
Pere
i
Josep,
germana
i
germanes
politiq
ues,
nebots
i
familia
tota,
en
recordar
a
Ilurs
mica i coneguts
Els altres combato donaren el se11118E8 que: ea sufragi
a
les
l'assistència
I
preguen
un
pietós
record
en
Burs
oracions
giient resultat: Arad!, cado. , bat
els
tan dolorosa ¡Ardua,
Diógenes per punts, i Candi i Morndotze, a l'església de Santa Maria del Taulat
de la seva anima, se celebraran demà, divendres, dia 29, de deu a
po feren match nul.

4

~jai:

l'amena catalana ~lo

eer r_.as.aCtiOenarl:
,2 ,13.1 Lberg sn
J'A'W
ta: IPirearta, dijous

i dissabtes, de 3 a 5. Balmes,30, principal, primera.

CRONICA DE CULTURA

»n i .

Eztrabrdiaäria teinalibeilk da
do
la genial ereaolUdel

EDIP 111111

MOSTRUAUI
7? F1RA
VALENCIA (ICepanya)

Quaranta horco: Església de l'Oratori de Sant Felip Neri. llores d'exposicid: de les vuit del mati a les sis
de la tarda.
— Cort de Maria: Avui . es fa la
visita a Eastra Dona de la Misericòrdia a la seva església o a lb Catedral
— Comunió reparadora: Parräquia
de la Concepció.
— Vello en sufragi de les animes
del Purgatori. Torn de la Corona
d'Espines.
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Dissabta, 1 de maro de 1924, a
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Gran Teatre del Liceu :
Reneee* do Quaresma. Tres
grans concerts per l'orear/Ea
Pau Casan, sota la direcció diel
eminents mestres Igor Seawinsky i Franz Schalk, dia 13,
nit; 16, tarda i 19 nit, de maro.
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