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VErwrit qui mena el món", va dir Maurice Barree.
ea...tules d'un alt home de iletres, formulant un princrai, han estat confirmades recentment per doe alta

pelitice, que han fet aplicació del principi a problemes
a realitats actual-s. Era Hamsay Macelonalel qui, la
pasada, declarava a la Cumbre deis Comuna: "La
lees fia dele arrnaments per a la seva seguretat, tindrit
vall ti desengany." I era Driand que, poco dies despres,
ea er cl seu diecurs de Carcassona que la França ha de
poli* ca exterior la seva si g nificació idealista per tenir-hi
r qui Ii pertoca, i que fou la França republicana la qui
• en a gran guerra.
vire /Idee les noblee veus que reivindiquen l'idealisme,
erren l'imperi de les forces espirituals! ii havia hagut,
rre '3 anys, com a efecto de la neurosi de la guerra, una
de. elaterialisme. A la dreta, al centre i a l'esquerra.
a prestigi de les torces materials i la inclinació a creureisive, en lee harenes dels horneo i en la marati dula
Ele procediments de violencia, no solament eren consirom a lícita en els casos excepcionals, critica, sinó que
ia a implantar-los sistemàticament, àdhuc com a sistema
-mar. La força física apareixia, no ja com un recurs
, sinó com una eina d'ús habitual.
post-guerra haurà estat, mes encara que la guerra, el
de les armes. Saltant als segles passats, l'arma &l'a
distintiu deis miletars, cica deis exercits. S'estengué a
classes socials, a tots els grups en lluita.
la imperat l'arma de la passió, de l'odi i del crim. tina
eeent amagada, manejada per mano miste.riose.s i per
es fonedissos. La /m'ilesa da l'espasa ion substituida per
darla de la pistola automatice. De l'arma visible penjada
tila o al flanc, es passä a l'arma ficada a les butxaques
ates. Havem vist, a mes de l'imperi de la força material,
ement d'aquesta força.
Estere ja a les darreries d'aquest periode de neurosi? Apabono senyals al cel i a la terra. Torna a sentir-se l'aleteig
3 forces espirituals. I els primera símptomes del canvi
precisament d'aquells pobles que tenen en la histeria
rna el paper de guies i d'exploradors: l'Anglaterra i la
.a.
Intre la força material domina, ens eixorda amb el seu
tes aixafa amb el sen pes. Feixuga i baladren, sembla
hazi guanyat per sempre i que hagi destruït la força esrae) aquesta prepara la seva revenja. En lloc de cridar,
a. Quan l'enorme corró enemic rodola i esclafa les coses
tea al dessota, ella alça el vol. Es lleu i alada. i per això
Ja p esclafar la força material, la qual el propi pes reté
•
regieno baiXese
••
La 1-falencia pot vencer una altra violencia. Són forces sien un mateix p'a. La violencia no pot vencer l'ideal, que
un pla més alt. Millor defensa encara que la cuirassa
pit, és la idea dime el pit.
Tiren una arma a la butxaca? Podeu perdre si lluiteu. Teniu
or al cor, un pensament al cap? No tingueu por de perdre.
erd-t és vostre. No hi ha res que triomfi contra l'hostilitat
eme.
Exercits de terra i de mar, batallons i esquadres, armes
d'acer i armes vermelles de foc, tenen encara llur feina
el nvín. Pero no el meren ni e1 mellen. Qui mena el món és
er, t.
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de dictan La Política

ELEGANCIA BRASILERA

h pec el Cri de Paris publicava
í que, per raons dificils
•:ls ha jet una impresslä
-ia.
•?.•. •cgle, un rci de Porto.
•r coronel d'un seu re• .\nteni du Padua. en
ee.ne per una v.clörta
temps despees, un
irultant l'exemple del
"1 normrlar el mateix Sant
l'ad d'un regiment
ha anat com una seda.
el Brasil és república i el
.e la Guerra ha considerat
..tue un rtgiment repteblie:t
mandatit un San?, per bi
I ., mis illue:res.
.re—cFuen—ra exposar els
, !s al President del Con:I va resoldre elegantment
: "El corred l Anteni de
fet tres segles de servei
general i passeu-la a :a
tot

El raln:stre escoltä el confi F'íes:dent i des d'aleshores en
del Brasil, en la Ilisna situado de reserva, hi
Antoni da Pädua..,
es la historieta tlel Cri de

C -1 f

eren les reacilns entre la
l'Esgles'a en el segle XVI
Atteseores
.2 1 al:Ta COS3 són
erclent atribuia..les sevesvicä Lt intercessió 'd'un Sant i,
%rail. el nomenava coronel d'un re1 encara que després aquest
k raent intervingués en un segult
de5grac1ades, no li tea pro.
el destituia. ni el degradara..
re un ministre repubEca i. per
vaga qüestió de princ:pis, el fa
heal el pausa a la reserva.
1:t ia n'hi do! Ja pagariem que
114 els actes contra l'Esglisla i els
'41 Sanas fossin realttzats amb la
ttt: xa elegancia que aquesta destiki de .Sant Anteni de Párlual la
bkricull

Garles leoldeella
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El delega, goziernatin de Reos ha
511,5 t'S I.-1 jan:amen, del pebl: de Rinden l e . aavcnt nominal alcalde governatia a N'Eusebi .1Iaria i jarinaciutir; primer Comer, el inetge del
dit tolde &tic Cardona; segon finen!.
En Josef' Pallari. s, caporal del So¡ sindic, el propietari En Pe
re Cobre..
EL PERIODIC "AREATS I

SA COMARCA"
El peeiikiie i sa comarca - , d'Ar.mys de 31a . , ha sitsp,'s la
crea 111bl:roció.
ELS REIS D'I7'.4LL4 .4 ESPANTA

Trzifaíni d'un (rol d'ahir:
fí.rat ja, COM JC sap , per a
primers de ¡ny la visita a Espanya
lis reis aernirpanya!s de Mussolini. Desembarcaren scerreament o
Barcelona, esperant-los aquí els reir
d'Estanya i el .Coure.
El 7, , :alge a il,ìlia del centre de Ro,':animes i les seves receMs declaracions que durara tr.'s ,,:esos es u probable ,ne passi res de pa-tieular in /a
político espanyolg . tenen indublablement relució intima aieb la prixima
e:sifa deis sobirens d'Italia al nostre
país."

LA SITUACIO A EUROPA
Ha tingut 110c a la Cambra
dele Comuns la interpcBació
sobra /es dectzracions del ministre do t'Intcrlor senyor Henderson, que diçr,u6 en un miting
que s'ha,via de revisar el tr..crat
de Versalles. Deserte d'havor
estat severament censurat per
tothom. ha acatet cl deba' senas adornar - se cap unció contra el ministre.
L'Aeaembleg Nacional tones ha volee una moc.. re-

butlant la destitu id de la dl-

naeiia 1 un aitra eprovana Ice

bine* por al plebiscit.

LES
•• n•n-.

ARTS

E•POSICIO J. DE WARTI
GARCE,S,
A l'interior de la casa tsteve,
hi ha una vintena de teles, paisatges i
retrats, d'aquest pintor.
Es la primera regada que sens
prescrita ¡'avinentesa de parlar d'una
exposició individual d'aquest artista
amb el qual ens uneix una Ilarga amistat, cotneneada en una epoca de confussiorume i de passió i d'autodidactisme. La seva firma os recorda unes caminades absurdes pels voltants de Barcelona, en busca de la
Iluni trua i crua, anda un assedegament de barbres i amb ¡'esperis ple
d'abomniacions infantas. Realment,
alta potser no correspon . a ;
aquella vocació que resistia totes les
imposicions amb una tossuderia esquerpa. potser feia augurar una pintura mes altiva. El barbee "bien" que
el xla a les sis del mani de casa carregat amb la capea i la menestra per
tota la jornada, que tornara a casa
vespre, despres d'haver-se arrossegat tot un dia al bat del sol amb la
paleta a la mä i els ulls mig aclucats,
cscrutant ävidament el natural, tanmateix no podia fer sospitar el pintor d'aquests interiors romàntics i literar:s.
Es per això que ens sentim en una
situacib especial en contemplar aquestes teles i potser també és per això
que els ulls sens en van a aquella
"Naturalesa morta", pintada amb una
amplitud i amb paleta positivament més
aristocràtica que totes les altres teles de ¡exposició. d'entre les quals
recordern amb gust "Billy y su dueña", iieerior d'elegant simph.citat. "Inquietud" i "1.a siesta", interiors en
els quals hi ha fragments embolcallats
es una atmosfera delicadament colorida. Dels retrats, preferim el de la
senyoreta 14. T. Costa, de factura ‚Miple i molt afortunat de qualitats i de
to. El del pare de l'autor és ¡loable
per la correcta sobrietat. En les restares obres, cspecialment en els intericos, predomina la distinció natural
pecullar en els temes d'aquest artista,
especialment sensible a la intimitat fa
mantica 51111..iutriors :senyorials.
ENPOS.4C1-5 - TORNE-ESQUIÚS
En Torné-. Esquius ocupa la sala
gran de' le's Galerics Dalmau amb una
nombrosa collecció de petits olis, pastell3 i dibuixos Colorits, en els quals,
com seinpre, glossa la intimitat dadorabies interiors burgesos i les petites
aniedntes de carrer, posant en el comentari una discreta emoció o un humorisme amable. El to apagat i tendre de ia seca paleta respon admirabiement a ¡actitud sentimental que En
Torné-E.squus adopta davant de les
ceses.
Cesposició, en conjunt, resulta molt
so/wat:ea totes les obres es mantenen dintre una tónica de fines harmanies.
E.VPOSICIO LLUIS GILBERTO
A les mateixes galeries, aquest pintor esposa unes guantes teles, en les
quals. malgrat les pr eocupacions d'un
primitivisme cuinat, s'hi observen estimables condicions i especialment
singular ínstint de la composeió. El
fons d'algunes d'apestes teles estA
reselt admirablement.

BARCELONA, DIVENDRES, 29 DE FEBRER DE 1924

LE LES NACIONALITITS
L'obra cultural dels EL PROBLEMA
A LA RUSIA SOVIÉTICA

anteriors Ajuntaments
L'OPINIO D'UN PEDAGOG HOLANDES

Del peribdie "De Amsterdaleer" reproduïm el següent in-

tereseant article:
"Els holandeses — diu—tenim vsI coslum de treure profit del coneixement deis paises
estrangers i de llurs costums
populars.
Es evident que el coneixement que tonim de les Mengües estrangeres exerceix tina
veritable influencia sobre la
idea que ens hem fet del que
passa al :itere Per() tampoc pedem negar que entre alguna de
nosaltres hi ha una tendencia
excessiva a exagerar els nostres coneixements. Aixi ho hem
pogut constatar aquests darrers dies en fullejar vs I libro
"Les construccions escolars
Barcelona", que acabem de rebre de la Comissió de Cultura
de l'Ajunlement de Barcelona.
Aquell 'libre ens ha fet coneixer quan forta i interessant
Os la vida escolar a Barcelona.
Que Barcelona es una gran ciuiat i quo s'ha desenrotIlat d'una manera räpida i extraordi-

näria en tot el que es refereix
a indúsdries, era cosa ja de
lothorn prou coneguda, perü
ara ens convencen.% que tambd
es una de les primeros ciutals
en qüestions de cultura. Es un

plaer per a tots aquello que
saben gustar les eones belles,
de trobar-se amb un 'libre com
aquest amb els iiihuixos i fotografies de les escoles construidos a Barcelona amb tanta
bellesa i amb taut d'art.

El llibre de "Les consIrticcions escolars", lan voluminós,
tan ben concebut i tan bollamos( editat.' en/ les allres
obres que ye g t, rebot de
mentada Corat3sió; cus tir.n en.
cantat veritablement. Es un
Model d'impressió, c,,m no pode m admiren- en cap de les nostres edicions oficia:s. Es un
goig de poder eslutbar-lo.
El prefaci de "Les conste- ocdiosa (escotare de Barcelona"
Os una nota histórica referent
a les primeres construccions
escolars retes a Barcelona al
segle .XV1. L'interbs veril able,
perú, estä en la relació de nles
escotes que es fundaren del
1869 al 189 .1 Despres segueix
la descripció (retires projectes
i obres que sisan anal exectifins a la creaciö de la present Comissió de Cultura.
Pels dibuixos i fotograCes

rit, que !a mes encantadora es
la de la Mar.
Com esturiern orgullosos si
pogttóss ,:rn tenir a Zundvoort
(5 Seheveningen, ¡lees com

aquests, (terrera de les finestres 41010 /vals, °borles a la
mar, hi poguessim tenir les mes
belles decoracions murals que
un hom es pot imaginar! Tant
do tia poguessim ensenyar als
visilants un refectori tan bella
i modernament amoblat, model
de [ion gust, o el despatx del
metge de l'osera, o les màquines perfeccionades d'higiene
con) es veuen a l'Escola de la
Mar.
En aquesta obra es parla
lambe do l'ensenyament dolaistio que es china a l'Escota
de Labors i Ofieis de la Dona.
Són lambe d'envejar els Selle
menjadors incitante, els seus
departamento de bany, les einsseo do planxa utillades electricarnent i les cienes espaioses
i (runa neletlat i pulcritud essrunolosee.

En Mires escales s'hi veuen
les elasere de dihnix amb tela
retracte() d'un taller. Es admirable la instal-lacid de tallero i
de totes les seceions de trehale
de les Escales de Villa emula.
Es hell acure els nene deficiente eom Irebeillen als seus
¡arillos i fins i tot a les imprendes i a la fusleria, /taparlaments tole elle installals d'una manera perfecta.
De la impressió que se segueiK de la lectura de) Ilibre
de "Les eonstruccions escotare", un bona es fa Arree que.
contra la 'mania que tenim de

citar sempre el Moerdifk en
qUestiong d'ensenetarteefeaes fu.
iterar riquesda obra ens serä Un

remei saludable."
Mulo Luns

Fegionwisine sä

Alguns esperits ohcecats, regionalistes fue-cents sempre dintre la unta
infran g ible d'Espanya. han gosat alguna vegbda insinuar en retret als
hemes del Directori perqué. segons
aquens, no sliasien complert promeses
solemnials tetes en els memetit
▪
lid la instauració del regim nou.
Aque t;s regionalistes' que de bon ccmeneament varen posar tota llar fe en
els militars avui governants no tenen
d'aquelil libre i les explicacions cap raO de desconfiar. Si altra cosa
que els acompanyen velera com no, l'extensió a tota Espanya d'una
hi sien ateses toles los cacao.- instittició tan regional, tan tips -tu com
teristiqu e s que en ids nostres el Sametent hacia de bastar a esvair
temps ha da tenir una cons- tots els recels; homenatge retut des!enceló escolar. aixi cona rea- pees selenmia . ment a atioest sentiment
!ancló de z»oltee coses que regional proclainant Pationa de tots
els Som,tents espanyols a la Verge
desitjariern tenir a casa nosC. C.
Ifontserrat ¡vivía de preservar Le tot
tra realitzades i l'execució de
Subte ulterior.
los quals Os encara molt iluPech, il'altra banda, el programa sanyan a.
Es remarcable l'esfore, que nament regionalista va sanament adoreSense donar e, pas mes
fa la ciutat, de Barcelona en
qiiestions de cultura. i es veu cuila de jalan —la materia es periiloelearament pel contingut d'a - siaieta i justifica lotes les preeuuques/ publioat rally cions—henfortiment de les regions i de
Ilur fisonomía espiritual ve saviament
C,Irtisment no ens sembia be, si el
1922. que malgrat el malestar
general d'Espanya, no l in bu s- subministrA des de la Gaceta. TipiiC11/1.111 de l'adjectin correspenent n:5
aviesa. Ara. sembla indiscutible que
cal Itt municipalital de Barce- eisme rple pallideix. disposició que el
corh's ha d e
- ser considerat con; uís
lona econianles mal enteses, vivitica; indtlitria regional que perilla,
iota vogada que les construc- ordre de govern que l'atura.
adjectiu de dues terminacions,
roen
Ara mateix—ho dio la Gaceta del
contri. Dones, l'adverbi corresponent
eu g ls (red:Pchs escotare velalablement relate es troba en dia 06 -- s Ita adenat el . Directori que les
corti. s ha de revestir la forma e,
vclien lletrzeries i els t'pies brodats sete,sainenl, COM el corresponent a comli.
plena aelivitat.
govians !Imita .% gairehé desaparegut.
13 :01111:1 CC IMMOInclIt.
Les perspeetive.s arquitectuDOnes bé. una R, O. oportunissirra (Es.
ral:, fraque8tes encoles les fan
A pne a poc la ¡lengua literaria ha
puse que la nispectora de primera en,'
sumptuoses. No manquen en
arrihat a fi.v.r lt. harma femenina (/1
aquests edificis -Sestil barree senyanea de la provincia pagui donar
aguas adjectius que, en el ¡metal, va::11 caes que no excedeixi de sis ¿les.
cilf aren unre una forma idelitica a la palts esp!endids, jerdins, grane
estibuls i escales que acaben per rassi;teneia al goal sän donades
maseu:ina i una forma terminada en 3,
amples facilitats, consagrat a treballs
de ter-los-lit. Teta són sentli:thea d'i.upusta. La tendioicia a conpopulars segovians. prenent com a base
vertir els adjectius d'una terminació zi/lo i atraients.
cls ve l ls panyos segovians. Segons
en adjectius de durs terminacions,
Les grans escotes Baixeres,
74,menta R. 0.. el curs que autoritza
11 qual den el catala modem les forPe p e Villa i Codina, Llull,
eles fenienines dilo, [eta, tri..tla, Cte., 1.1ais Vises t Orup de S'out Mar- "servirà pe r orientar a tothom en la
t.tilitzaciä d'aquests recursos artístico.
produi així mateix, mes cita formn
t i iP PrOVI,11(ak Ot19
regionals gairehe desapareguts, i que
com jeliça, siruderon, ete,, que
!len per la sera grandhria i pels
esser l'eix si ii,, ensenyameat
no arrihaten, perú, a suplantar les
5 e ti A frontons deeeratius. •
artistie d'una milita! immediata i adline
Aquestes Pscoles ers donen una
formes feliç, prudcnt, iguat. etc. Desidea de la conelruccie mcider- iniciador de petites indústries popaprZ;s d'una época en ene es escripers
eren afec,a!s a diferenciar el fement ,na entelana i no s'hi troba res lars".
Tot això es fa—traduim literalment
quo pugni recordar-nos l'hudel mascull' i escrivien habitualment
mor 1riel dele m p olres espa- —"tenint en e,mpte la importancia,
ec n anta. qem ne iant a . etc . vingué una
riquesa artística i ideolägica de rärti-1
reacció , i en aquells adjectius que. en
nyols d'obres de Felip II. En
nia popular que te Castella, una tintes.
el femcní, presentaren una vacillaciä,: ¡eles tot hl Os: aire, lium
i femenina expressió dels seus draps
confort /rinden).
acaba adoptant-se per al femeni la
de llenfiirma idéntica a la masculina: felieri, , Les ;eserdes especinis per a brodats, en els seus trebal's
drganta, evideirta, ete, f oren del inicesio, surit-mate i anormals de ceria i en altres laboro anàlogues que
interessa, no sols evitar llur desapativz.ment reemplaçats per pile, elegant, Villa enana. s'Atentes a.ple hoee,
a-ició, sinä vigoritzar-les en quant sigui
erident, etc. En alguns adjeetius, pero,
l'Escola de la Mar que s'aiadaptar-les a les necessitats
, era la forma en a la que havia frisser
M'A a les platees de la marr .posaible i
preferida; tale eren corts i coieú. 1
de Barcelona, shn extraordinà- • de la vida moderna".
riament atraellvalee. El mateils'
A'aci que rds adverbis corresponents a
• Ve•S,1
aquests adjectius hagin d'eme
hem de dir de' les..earoles de ,'."
i esnimianicnh,.. '
pàrvula i de les instilitcions ths
, P, Fibra Colònies Escolars. Repetim, pe-

Converses filo Ibeiq u es

EL PROGRAMA DAS ROLIMSTES
MD

En pujar al Poder els bollevistes, ja tenien preparada una
leerla per resoldre ei problema
do les necionalitats. Es mes:
tenien un programa.
El programa nacional dels
bolzevistes dalava . de l'època
d'abans de la guerra-En tote els

partes socialistes de Rússia,
igual que en el de tots els paisos de poblada mestlada, el
problema nacional ha estat
sempre objecte de discussió, de
discussió assidua, detinguda i

fine de vegades molt vehement.
La premsa socialista de Rússia
(corn la de l'antiga AustriaHongria, dedicava molla atendió a la qüestió nacional, puix
que no eren poca els casos en
que les diferencies d'opinió en
aquesta materia soben concluir
a la disgregació dels partits i
la formuló de fracciens noves,
decidides a unir al radicalisme
social i peilt e, el radicalisme
nacionalieta. Prerisament, ets
boIxevietes han estat, entre els
partits russos. els mes radicals
ne solament quant ale postulats
socials sind lambe anib rehice()
als que els imposava la realitat
nacional de Rüssia. Mentre els
menaevistes os declaraven en
contra del separatismo petate
de les nacionalilats russes i no_
més recorienrien Ilur dret Van_
tonomia, els holsevistes, i sobretot Lenin, defensaven el dret
de les nacionalitats heteroge-

nies a formar llurs propis or-

ganismes politice, completament independents de Potrograd. Ele poloneses que tingueren ocasió de parlar amb Lenin
durant la seva estada a Cracòvia (1912-1911), asseguren
que aquest marxista incondicio_
/me aquest esperit profunda_
mune impregnat del materialtsme eeonemic, no vaca-lava a reconeixer que el.namonalisme de
cettee-'pobles sigui un factor histerie de force igual a la que generalment te l'estreictura econòmica d'un poble. Aqueela
compre/19h) de la força histeria del nacionalisme. ha portal
lider boIxevista a entrar en
polemice amb la famosa Rosa
Luxemburg. que arnh tot i esser
polonesa pretenia demostrar
que a Poleinia li fallaren ¡co
condicione ecomerniques neceesäries per a I./11 Esta! independone que Polenta està unida a
nessie per necios econernies
constante, que la "incorperacie
ärgänica de Polenta a 'Insola
era completa i que. per lene era
abisme qualeevol esforç' de separeen) politice que s'intentes.
Tenitn, per be que devot fidel de
la teoria de Mara, no s'he declarat d'acord amb ha test de
Fescriptora polonese. que ja
aleshores era linguda cenen una
forra eminent entre e/ 3 contenInri'' AS de Marx. I el generalfseitn boixeviele no solament defensava els drets del nacientetisme en la qüeslie polonesa,
sind que, heme d'una legica
ff‘rria, no dula-ave a estendre
els seus principia fine a les Altimes conclusions. Un periodista
pelones assisti lt 1111a reunió
que .se celebre. a Creeevia en
1913, en la qua! Lenta defensä
el dret dele ucranians a separa e- -st' 'de Reesin. 1 melerat que

m'esta °pintó oudae molts le •
ninisles la consideraven una
borharnal. hhome inflexible la
• mantinettO fine a la fi,
ittuosta ha eetal rectitud
dele boixevlstes davanl dol pro_
t.lcissa de les nacionalitats
l'Once d'abans de la guerra.
trenca do la revoluei.i de Kerenski, p n 1917 , els boIxevistes

segueixen mentiinint Hiles idees,
la e riferis m in bolsexista del
r,

mes traben d'aquel] any, publieh la segrient deelaracie:

"Totes lee

liar ionalilats que

formen par( de han d'ohtenir el dret de seperar-se Ilir.
rarnenl i de formar 11/1 Esta t
independent. Le negacid d'a .
solement el sea
quest
reenneixemPnt leerte. Os a tir.
'setas° pisar ell 1)r/tetina els
mitlans que unrenteixin lut sort'
rortijir,ejit eqUiV:11 a una nolttioa
anecionis t a. Bolitmenl unan el
proletariat reetmegui el dret
les nacions a 3 enarar.se. Apeä
•poseiblela solidarilat dels
ebrere de' diverses naeienelitate

Iaeostament llomo v rät dun e
poblee l arnb altre," En aquesta
derlerarbe tan lii ha Cap mona
Tot Se clan. No As
possible cap onfusdh. dret
ele les naelones a emmelllar Unes
propis deetiae hl 41 reconegin
d'una meneri-explielta 1 incoaEls entere de le declaracie arene!) com a punt
Partida els interessoe del pro-

letariat, però en la demostració

hi resson p n els ecos de les (liscussions humanitaristes de durant la guerra (l'espectre de la
politice danexions!) i — el que
es mes interessant des del punt
de vista de l'evolucie ulterior
del boIxevisme — els criteris
laslemocräcia. 1 no hi ha dubte
que aquesta actitud franca i

noble deis bobeevistes davant la
qiiestie nacionalista, ele va facilitar molt la basca d'enderrocar el Geiern de Kerenski. En
interpretar el fenomen de l'èxit
de la revolucie roja, ele hiatoriadors es limiten a parlar de
la propaganda holxevista per la
pau i per al pa. Obliden que a
l'interior del país el programa
nacionalista dels boixevistes ha
constituit un important factor
de la victòria.
Els bnixevistes venceren. El
Govern de Kerenski caigut. Calgué el sistema hurgés. I l'endomó del iriomf de la revoltirió roja... L'endernä l'actitud
dele boIxeristes segueix essent
la rnateixa. L'endernä, el dia
2 ilP novembre de 1917, el Censen dele comissaris del pelele,
publieä una proclama en la qual
es declara:
Primer. — La igualtat i so-

birania de les nacions de Riese
sia.
Segon. — Llur dret a la Muna expressió de llar voluntat,
sense excleure el dret de separecite i de formuló d'Estats in,dependents.
Tercera. — La supressió
tots els privilegie i restriccions
narionals.
— La !Hure expansie
de les minories etnogräfiquee.
Entre aquesta proclama oficial i l'actitud que els boleevistes ebservaren, fine en aquest
moment, no hi ha cap diferencia. Les matetees idee», la mateixa elnredat en ¡'expressió.
Les diferencies no varen començar fins al moment de realitzar-les.
Tadeu Peor

Una bella portada
El2S hem embadalit una Ilare
ga estona davant la perlada
dais periòdic català. ha una
parella arietoorätica o, almenys
seayorivola. Ella porta un vestit de soiree; ell, deeseea el capen de copa, alça un nas de
carteó vermelles impertinent.
La parella es a punt de travesear utt ample carrer on Palpa
d'una pluja recent enarenes:.
el reflexe deis arbres. El cel es
gris i grises lambe une vagues
edificis que clouen la perspeca.
tiva.
La parella senyorivola s'ha
aturat un moment davant un
eaptaire vestit d'arlequi que sena un fagot. mentre que el seu
gos, dret sola les potes cierre,
reo, aguanta el platet de Hauna. Una moneda d'or hi va de
dret, eixint del guant blanc de
la dama.
Signa t ura Campmany.
Es una saliefacetó de veure
una portada aixi. No se'n veuen
gaires. Es mes satisfacció encara saber que aquella portada es d'un "magazine" nos-.
tre.
A primera vista, la gent sol
fue-toar -so ia idea que un "nia,
gazeire", una illustracia, un flari sin coses exlremadament

ea,
pital i una imprernta qualeev,a.
Gorree reaccionar contra,
aquesta idea superftelalessima,
bon diari, i mes una bona
illustraelei eón coses que nomes poden florir al cim d'una
c'sllitzaeM madura. Es poeelble d'obtenir un poeta genial
enrnig. d'una poblacid semi-'
bärbere; impossible de fer,
hi iCtI hon "magazine" que pupa vagament, remotament,
comparar-se amb el "Vogne", el
"Vaniles Four". O el "Femina": .
De manera, que veure una
ella de ter. Basta un cert

Terra"—
lemplativa
on Irohen un gravat ben .
son, un ilihnix eräcil, un art ! -

ele pile de ciencia Ilengere, un
figuri que no sembli rescat e fat, — un, mentes un — ja da
un mirarle esperaneador.
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ELS BARBERS DEL LLIURE
S'assabenta a Int3 Pis associals als Sindical Lliure Professional
Perruqders
Barbero, que a partir d'avui
pa960r4 un delegat del Sindical
a recollir eis earnets, amb
ti de eativiar Ilurs.reäneetives
fulleo per les de l'any 192.1.
Aviat se Celebrará una importan/ assemblea per tal de
donar a cónifixer assumples de
Stall transcendencia per al rarn
i per al 'Sindica!.

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS D'AVUI
MATI
Emili Cabot i Rovira, de 36 anys,
Passeig de Gracia, 120, al cementiri
Nou. A dos quarts d'onze.
Cristòfor Grau Miró, de 72 anys,
Consell de Cent. 371 , tercer, al cementiri Non. A les deu.
Bautista Ors Figueras, de 2 mesos.
Alcanar. 41, primer. al cementiri
Pilar Fernände; Loza, de 19 anys,
Parlament, 48, tercer, al cementiri
Nou. A les deu.
Jesús Sänchez Garcia, de 19 alls s.
Tallers, 57, principal, al cementiri
Nou. .A les vuit.
Joaquima Pares Fares, de 60 anys.
Tapioles, 6o, al cementiri Nou. A
les deu.
Magdalena Hirivalla Bertra, de 87
anys. Borrell, 159, al cementiri Non.
A les vuit.
Cristina Vidal Ferran, de 63 anys.
Corts Catalanes. 529, segun, al cenir2tiri Vel!. A les onze.
Jasep Selles Planas, de 45 anys.
Jocs Florals, 77, al cementiri
A dos quarts de deu.
Manuel Mateos Balaguer, de 24
dies, Mora d'Ebre. 22, al cementiri
de Les Corts. A les vuit.
Josep Pere Callao, de 47 anys,
Providencia, 40. al cementiri de St.
Andreu. A dos quarts d'onze.
Josep Carbcinell Malaneyra, de 55
anys, Or; 30, tercer, al cementiri de
Les Corts. A les den.
Josep Plana Plarca, de 17 anys,
Sant Joan de Malta, 233, tercer, al
cementiri) Nou. A les den.
TARDA
Raül Cendra Mir5. de 17 /Ilesos,
os,
13, al cen-M:itiri Non. A les
dues.
Montserrat Campanyä Artigas,
77 anys. Sans, 34, al cementiri de
Sans. A les tres.
Concepció Fau Bueno, de 28 anys,
Sala Rafe!, 16, al cc-mentid Non. A
les dues.
Pasqual Ortega Carpi, 28 anys,
1'ista Riera, al cementiri Nou. A les
tres.
Maria Ruiz Garcia, de 2 anys, Salamanca, 36, al cementiri Nou. A les
dues.
Filomena Rafort Pujols, de 41
anys, Aribau, 203, al cementiri Nou.
A dos n juarts
quatre.
Josep Torres nr, de Go anys,
Martí. 159, al cementiri Nou. A les
quatre.
Isabel Cardaldras Jordan, de 71
anys, Bruch, 79, al cententiri Vea
A les tres.
Josep Gil Ventura, de 85 anys, Cirés. 16, al cenientiri Non. A les
quatre.
Pacífic Arnau Folgueras, de 78
anys, Consell de Cent, 279, al cementir' Nou. A les quatre.
Francesc Puig Corbella, de 20
anys. Pelayo, 16, al cementiri Nou.
A les dues.
Agueda Avila Morellon, de 6 anys,
Viladomat, 32, al cena-mili Nov. A
les dues.
Francesc Sabartes &unte, de 20
dies, Menéndez Pelayo, lis, al cementiri Vell. A les tres.
)
FUNERALS
En Josep Estela i Riera. Morí el
dia 17 del col 1 rent. Avui, a les deu,
als Doininics.

En Josep Corrons i Forne. Mori

el dia 6 del corrent. Avui, de den a
dotze, misses a Santa Maria del Taulat.
Na Maria

de l'Asatunpci6 Riera i

Maree. Mori el dia 18 del corrent.
Aval, a les deu, a la ii •irróquis de
Granollers
Ni Maria Mine i Sevarroja. Morí ei dia .17 del corrent. Avui, a dos
quarts d'onze, a la Concepció.
Ea jeme %alai i Quintene. Mor; d dia 22 del corrent: Avui, a dos
sitiada d'onze, a Sant Vicens de
Paw.
imitará Pida I Mal de Coll.
r• ei •iia 1,1 del coarta«. Avui, a dos
,qWs. d'ente. e la 1,6311 de Carl-

,

JOSEP GRAU

te el gust de participar a da
scva distingida elientela que ha
turnia a e ne arr e gar-se del sett
faliler de' Sastreria, carrer del

g

Consell de Cent, 265, primer,
ie ona,• lotalmeni restablert
l'accident a u tonlobilistic •sufert
el dia de San/. Es-teve.

PER AMENACES DE, NIDif 1.'
Anloni Tr aVella, a 111,1 ;fr. ; bar
"La muralla", al .Parallel_
denunciar a • In pu I ie IR itle
ex-enipleat s'e tí, aniimetutt
Francesa: Larima itttrrera. el
reta eoitstat'ututeill 'objecte
tnenaces de 1110 1- 1; s011.23 altea
causa que l'Itater-lo-'deantiadal
[entras emiera,
a:sea/T.1:ml- l'indiVitha
qüeslió, se Ii Vii 11'etlniC un revòlver
,earregat anth
,is Mipsuiles i que . Portara
als'eaba.det.s..
Sentida que ja ha sofert 'Mea
ii o ndentnes a Altirria: lata de
cine ti»ys. 1 • ///1.* niesus i Iii dios
i una allia iii ii any, vuit n'esos
i 21 'Bes de presidi Correccional per dispara. i lesions.
Va ingressar, a la presta
EL G OVEIIN.%10)1I -NO II EP
Per no
noticies d'hileres que comunicar. fa dos•dies
que els periodistes n
' o han vist
e l governador inferí.
Degul 11 . Itt i n terrupcitt en les
com unicaciuns, ltont no isahia
tibie al vespre si a 'II liti
itqiiesl /naif • cl goneral Lossada. tal (ami va deixar eillreveni e tniiments abans
de la seva
toa rxa.
Durant i despres del desmausen

111 1,

PURE PERMANYER
DE LA BATALLA ENTRE
•
• GITANOS
hluin estat aild p. rats nds gitanos que havum •atai detingula
(humo/112e passal_ amb moliu de
Ija
batalla campal que la/da
alarma ea- produje cutre el vela
nal del -Ca np le EArpft.
La ;Manera de . 1 dnys. Cartilo Saultag. 11in-be /tez, que es
(roba a l'hospital de Santa Creu
es troba mnit mdflorada, de leä
lesions sofertes.
.•:
-

x0FER
Tumba ha estat alliherat el
.1,)1er Jusep Fernayolez.
que conditia tl» an t iminibus de
la Ifnia .19 Satil Adrià a l'Hospitalet i quo ditimetige pasPitl
!Mune In deagrilseM -d'abatir/411-w
a 'la nena Assumpició' Suptafiez
Oviedo: que va resultar molla
e o nseqüenria dr les ¡critico
rebulles.

IIXOUISIDA L.Loisluoitage
itarrima S IB ERIA,: de , de
1150 pisa INONTADELLA, a
1 20 pis. lata . 1/11.
n 9'95 ' . pts. dala 1/8: VIORNS
i tmegg fi COOPANVIII: Plaça

t

.

Catalunya,. J. Tel. .112 A.
•
CAPITÓL DE DENif.NefES
Josep 8errnlos be -denunciat

lui individu al quid acusa il'ha..
extafal 800 peesetes en

plättins une Ji vit vendre.
- Antoni (itterrrro ha fel
detenlr a Josep Miralele Rubirala, al qua l va fer retirar do
•
•
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MERCAT DE COTON
Cotitzacions del din 28 de febrer de l924
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.
o. T. Barcelona 6%.
• C. E. COlonitzaal0 6%
•

l'estaciú un bagui contenint robes. avalundes en 500 pessetes
i se les v vendre.
- Amloni Dander. atoo d'una tinioretna del -carrer
Corts. ha drniniciat que ces !ladres li trencat el cundan
de la pOrla. éntrala (Naire la
bolaga i emporlind-se'n diver2.7. 0.5 vestits el?"' 131112 per rentar.
Fa . peles cli p s es -va cometre
un altre. robatori en aquesta
inateixa-

j

cansant-li diverses eroetons.
- - 121(1.01 RelMoMe 'rebanan a) di,:

.

eletantIi sobrevingua un atac epileptie.
Trebollant emana caszt cii eans-'
trucció del catrer del Cousell de Cene
el pileta . Joaquim Crari
produl leides CulltMes a la parpella dieta
-•

UN XOFER QUE S'INSOLENTA
El xofer Joimuiin Rexach Sanmarti
travessava la placa d'Urquinanna contra (laceen.): »ata:almea', adurAt
per un guardia urba i aleshores ei NaJ •
ter vi i!en Ole111:11. se i
juriä el guardia.
rön enlabia a . la deleciatiO.

0006 A
1906 e
1006 C
1907 D
1910 D
1011 B
1919 R
1912 F
1913 e
/9101 B
1017 18
1018 B
/919 B
1940 B
1921
1922 Eap
Ellempla 1
•
.
1913.

e

UN SOMATENISTA FERIT
Abans d'alar. a dos miaus de dome
del eespre, el somete:11>V; Ramon rate i S ilabert, que viu a! correr de
Flassaders. nfim. 21, baixava lescala

d'un (mute del carrer de Carders: va
rediscar amb tanta desgracia que la
pistola que . dula a la butxaca de les
calen se li va disparar, lerint-lo
le cama e5querra.
Foil auxilian al dispensar' de les Ca-

ses Consistorials i després traslladat a
l'Hospital Clinic.
DETENCIO . DE DUES "TIRADORES"
Ahir van ésser detinguiles al carrer
de Santa .Clara. 29. Concepció Sitochez i Dolors Rodríguez, de guantea
nou i vint-i-cinc anys, respectivament,
que a manca d'una cosa mes divertida
s'entretenien a molestar els vianants,
tirant-los hales de neu des del terral
de casa seva.

3forlt-Sió, 10

r 19=i5

09_50
22
02'72•

100.75

"
'• Melilla.
"• Sevilla
t l'OU
•
011.•Musel 71'20

iiiterescolars. i a la tarda a l'estatge
de l ' AssuCiació una icslIl.iotima en la qind la s o
' mita N.1 Men: ,:errat Gallard donará un recital :U
(.1incom poptd.irs humor n tiques, essem,
acómpanyadi al piano per I harm gnitziador de les tondes el proie5;sor Reo(Miel Itlartin. En acabat sera scrvit un
lolix. despreS del qual un tercet interptetaea nio quants balls
esplai de
Le; invitacions per aquesta festa po
den recollir- j'e 101> els dies, de set a
1101. de le vetll.i a Cestatge de l'AssociaCió (cara) Urgen. Irún,. 187).
ATRDPELL
Al carrer de la Pritizessa l'auto lindero 9451. 11 atro5ie.12 a la nena So letal Aznar hiquierda. de 9 anys, que
iu al carter de Jaume . Gii-alt..núni 3.
produint • li la fractura de la coma
dreta.
• La nena loa auxiliada a lit calu de
sucins de la Renal t de Sant Pere, i el
xofer tou dettimut.
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A les se', thd respee
al carrer del Cotisell n 10 Con:,
cantonada al de .la Independón da , Iii havia utt fil de telefoa
enient i probablrinent en contacte a tial un de. forra 01,..et rica.
1 rn aquel! instaid
ssava et
carro 738i, i
fit
eI
detattitt -lo mora ti Emlo.
EA fills l'oren caiguls a cunseqüencia de la nevada.
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Telifs. espatllats, comandes per cor:reu.
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UN PLERISCIT DEL BARCELONA FUTBOL CLUB
•
Ara/esta citrina ha organitzat
plebiscit entre els setis socis, per tal
que W11165516 dignin si les Rambles han
de continuar en la forma actual o bé
si s'han de convertir en bulevard. Els
socis que hi vulguin prendre part
han de her nes que t) ,-.crittre en una
papereta, precedida dels seus cognnins
i- número, la 'taranta "Rambla" o
-Boulevord", se,goits sigui dar parer,
i remetre-la a les olientes dcl cercle.
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iet aulaMar particularment amb le> danses
Fal:a i
Albèniz.

liC fer contsar que essent obiigaiöria
disiressa per a (lames i Setlyirrs. 110 iß

Eis ahr, • .)ctes dliiimenatge
tctit impt e
ado

indi>pensable (;uv tingui (12:terminan c.: -1 2Cter. Això vol dir que malgrat des-

goss c-matni)::1, pul di: C
però tent-it 1., coaiormi,t pa,
dels individus que el compenes.

tar decorat el saló a semblança d'un
tantitstic infern no es prec:s aviar disiressat de diablesa o•de
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El paper

•

UN NOU PRODUCTE

craieusla amb CiFE
marca

1

't'L

PAGF.s"

• Aquesta Ilet anda rafe.- ha estat
preparada antb • Ilet riquissinia
en grassa i amli 1:01i i sitere (le
t-upti-ior tpialilal. I.a dorada d . :tiple: t produete és indefinida.
Stil t 1A ami, a vaél,/ge el café
andi ilet preparat ami, Ilet fresca per la tmilormitat de la 're
paraciti i la c ndensació perfec

.

o

tissima del care
ii. Con normal de dos litres de
café amb llet
Lita Idos l U
' na. ), 1 ' 40 1106601CS
Café,
0'35 .
ii'xi
--

.1 otal:
225
Un put de Ilet
condensada amb
calé, marca -EL 1
PAGES" per
preparar des litres, val
1.70
Benefici per al
consumidor,
0'55

MAJOR' ECONOMIA, DINI TRE LA MAJOR SEGURETAT DE PURESA I QUALITAT
Patentat per
S. A. INDUSTRIA
LECHERA
Oficines: Placa de Catalunya, 9,
Magatzems: Trafalgar, 04
Telefint, ,j927

BARCELONA

1

ASSOCIACIO .BONANOVA

Atine,-ta As-me-tarjó convida cls :deis
Ibirs tamiliee a la >Memo( Itutrió
ne4eal o, eanilrada pel-• an;ic, :Ovni
/a n gli. n 1 tindrd
(lima:14:e de
Carnaval, a les (m.ore
ti 1111,1a.
te.itre del ('.1 1,gi dels Calman, de les

.

Escotes Cristiattes (pass.-ig de La Bu111111”V'2, 141111. (0.

moNTJuien

PSRIYIANYER
fltli,,;n,•nsillrle al
•

IP

l'intesti.

CULTU:(.1E.
La Joventut Cultural Popular efectuara thunt-Pge, dia 2, nn:t extraordinaria CXCII1' I0 (! tol el dia a Sant
Andren de la Barca.
L'obj):cte
sortida és el de
una visita 412 sinntatia o
canilla' i de _levan in. 1110;4'0 l.lei, G.
Moniort, el qual fa 11.)c que regenta
la partGimia de la dita
Lloc de reunid: ' al: . lesnétei (correr de Cald. per tíir (II '52 i . combregar, a dos quarts dii sis. Turnada a
les set.

,

LA PUNXA
L'Agrupada Excursimlis:a La Puti.
xa lia org ;nitral per al Ilia
marehila extnirsit., a les sorres d'Ord.n •
.II n d;11, de Rei. La P..Ima.
.•-I,crt,
1.1.1011er,
Subirats i San! Sa.
Llue de reunió: a l'estació de la
riera de Alagória, a les 545.
EI.S MESTRES OEICIALS
El dio vial-i-cinc damnar
Conscll directin de I Associariö Bar
CCI011illa ile Ileares Ofi 'ciali. visita I
5en déipaIX l'inspector cap de Prim..c
Ensevatnent. senyor Mantel lbars, per
adlesió i express ir )11 1.1
satsiaceiii que sent per 1:1 ecatinuacia

També,
espanyol, cus la Saber
que les darreres disfresaes inserí' 'o
1,1)/1: Gr g p pierrols. Cali i gallina i
un personittge d'un.1 conlédia I rico espanyola
E i,i mateixa llengua, aquest Comité ens demana de recordar que. dogut Is cab:es dels tramvica els
des no pudran pastar de cine metr..e.

'EANC

-

EL BALL DEL
CERCLE ARTISTIC
El hall de disfrutes organitzat
Cercle 'Art suc que se celehriirà diana,
que ve a Novetats revestirá el eararair
d'una brilla:a festa Per la seta origim.:Lat i Ezat guA.
.
Una Comissió d'artistes facilita a

Testatic del Cercle Models de disfres.
ses. • A aquest propòsit, 'tus sima

/ Agramen)

1

lalties greus, anemics, i als sita-

dcl dit senyor ett el seu earrce.

Timbre elMric.

Diumengc 1 3w

Gata.

l'estúlOur, convalecents de m a-

SegoilS ulls comunica, en una 11011
redactada en espanyol, com és el sea
costura, el Cornac Pro-Carnaval. les
d1rreres carrosses inscrites mía: Gabi.,
d'ossos. i
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I 1•115
t d'una roe
11111111:11
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Sucre,

l.a SecciA d'Arqucologia del Cciore
Excursionista de Catalunya diumettac
fuá una o:cursi() a Polinyà, Sentmenot i Palausolitar. on tindra Ibie el
ELS ESTUDIANTS DE LA UNI"Ball de les allanes .' (Inc tradicionalVERSITAT NOVA
ment es halla co alguns poblcs del N'aIlavem 'tahur el programa de les
libí.
testes de Carnestoltc., que organitza
Sietida, Estar-hl) del Nord, a les 8.
l'Associació dEstudiants de la Uativersitat Nova per al diumenge i
EN MONTORIOL TARRES
unas vincula
En Montorinl Tarrés, que amb En
Diumengt al mati hi haurä una baCosta. cl mirare eximi violinista, donula de sardanes als jardins de la
nara dos cancert• al Palea de la MúUnivcrsitat que donará la criaa Barsica Catalaoa cls die, 6 i in dol eincra
cino. Dimorts tl mati es fati un parmes dc març , ha tocha darrerament a
tit al cama ven 41 F. f". 137-e4ns
P"-entre dos equipi, d"estudiaats per 'clec-. erflic musical En Roben Desaman*
cionar sis jugador; cm- hauran de re- *(1.0 Liberté,.6-1-. 24):
"En el curs
presentar la Universitat Cll les 1:uita de l corren setmana, ultra les tupí-

(nimia Palme Teil‘f.ni

13a

la grill j.e.

PiOdutlei lus21), F. I.

va . trincar-se la clav.cula dreta.
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BARALLES ENTRE GERMANS
gerinil/S Bassilissa. Matilde i Mar celi . Ramírez, que aq uel] al carrer .cle
Marian Agiilú, 103. van discutir per
diferencies económiques:)els dos !mines von unir-se i apallissaren la seva
germana, cate:aun-1i diverses erosions

RESTAURANT ROVAL
Sud de Ti
cada dia te dansant de 5 a dos
quarta de 8, I dinar • l'amen-•
cana, de k a 1*.
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quetes blanquea de le- qut

van enganxades- en e. pot
de la l'arara Lacloada Nestle. es rega1111 à una toro'
clima nina i un bón numeral per al sortetg n'uta
n ina de gran tarn 1m.
Atines( sreleig s'ufe•etuari
entro cada cent par;:eipants..
1,39 etiquetes poden pro.
sentar-su a lea nfieines
S011ETAT NE7TLE, C7aos•-a t. ayelana. 41. Barcelona.
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Aquest Baile a la seva Central i -a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,

Renovacions, Converstoits, Canvis, Agrede Fulles de cupons i Revisió de llistes d'amortitzwions.
g Adw,eten dipòsit .3 tota . rnena de valors
gació
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i ita- sigui')
a Inglaterra No s'adopta cap liana contra Mr Henderíon. Polònia
es d'Andrinü'

polis

Ceastartinoble, 28.—A conseqüendela circular del ministeri d'Inso ; referent als distinrelitz . ` s e s a les escotes estranle, escolta franceses i italianes
drin polis han tancat llurs por-

Al( C missari de França, M. Je t-

-urei ha entaulat, prop de Adrepresentant del Govern
ter s negociacions relatives a
sesti de les escoles, i a les quals
as, dat els alts cornissariS ani
tr comissaris aliat shan ret u: nota collectiva que ha esto p a , al senyor Adnan Bey perti meti al Govern d'Angora.
andS.

DE REPRESEN.1C. MBRA
`iTS MOCIONS CONTRA
LA DINASTIA
st a :tinoble, 28.—A la Cambra
lepra entants ha estat presenta.oció en la qual es demana
.aprei6 de la remuneració que
el Jalifa.
so en, ultra es dernana l'expulsió
'Carena de la dinastia otomana.
'kssemblea discutirà, dissabte,
52s mociona, que es creu que

allaprovades.—Havas.
TRACTAT D'AMISTAT
GERMANO-TURC
urinoble, 28. — Les negociaper a la conclusió d'un tractat
:ti; germano-turc comcnçaran !a
entrant a Angora.
estará a Alemanya el senyor

-"lavas.

DE FRANCA

a mort de Felip
Daudet

,t,

111

tiae
n)t
se

-•

71

a

Acrss EL CAP
LE SEGURETAT
Paris 2 t.;.—El procés sobre
mest misteriosa de Felip
• es complica.
tempe qu Léon Daudet
>ix dee de 1 — Action Frana acusar obertament la
rctat pública i particularel sea cap, Marlier, d'hapreparat l'assessinat del
fill Felip, en connivencia
ek espies anarquistes.
perú, fins ara havia
- acusació, i la conjura
semblava treure tota
da práctica a les acudel-pare adolora.
En els seus [Infieles Ltion
del . ‘ pellava a la conseilmeia
nutre de l'Interior, se3totoury, del val depén
(eze- , trit pública, i del pre: t )i
barr,•.•!mf:/t havia corregut
te Manier s'havia pretal 1 jutge instructor i
.m un ira t tots els re1 Sc. 'eta de la polida sobre
st fer, compreses les dejes anònimes mes inverllar s.
VES COMPLICACIONS EN
1. 1FER DAUDET
16.—EI diputat Ferran
os president de la Lliga
1 Si de l'Home, ha prel a t poc a la Cambra una
lutt d'interpellació sobre
PIJE '..!CIT4T

;y.

le
a.
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SICRIF1CI
de C. A. Jordana

al res, 'afegí: "L'home
degnominia".
e t eixe es comedia"--peni donava un cop de
e a 'Enric
`Seguim-li la vela,
ens ampari".
lees d'aquest prec sitiencontiene( amb l'hoste tina
di scussier. Al bell mig de
. s ussid. el 111/ell contrIneant
una d'aquelles coses que
b adar la boca.
'i tleus"--promineiä greuereixen tot el teten resDerqué van Crucificar Je-

1113

- esonithuä —

-ene esbalaIt. 'Si aingii
uds erueieleate. (PM

Londres, 28.,— Els periòdics diuen
que el Govern es propon concedir importants crèdits a Rússia per destinarlos a la reconstrucció del país, -ame
la condició que Rússia despengui
aquest diner a Anglaterra, amb la
qual cosa podría remeiar-se Iatur forc6s.—}lavas.

RUSSIA DESITJA PRINCIPALMENT REPRENDRE LES RELACIONS AMB TOTS ELS PA1SOS
Berlín, 28. — L'ambaixador de Rússia a Anglaterra, senyor Rakowski,'Im
declarat a un redactor del diari rus

alarmada, :: Inglaterra reduiri el centra militar a l'araliarla »suda Eis treballs del primer Con» de Pörits
Londres, -- A la Cambra de Comuns ha tingut .1Ipc l'anunciat debat
relatiu a les declaracions tetes pel
ministre de lInterior, Mr. Menderson,

en un miting durant el qual - denienä le
revisiti del Tractat de Versalles.
Mr. Lloyd George qualifica de gran
indiscreció el discurs de Mr. Hender-

tervingut • en el desenrotliameat
d'aquest afer, diu, d'una banda,
que la policia ignorava que el
jove anarquista caigut en mans
deis anarquistes tos Felip Daudei, i deepres diu uns mots significatius en els quals, rectificant la idea primera del suïcidi,
admet la hipäte,si de l'assassinat:
"Cada .dia que passa—diu el
"Libertaire", pren cos la hipótesi de l'tusassinat. Les coses
esdevenen afrosament simples,
si hom relä la història del drama. Dissable, la malicia bou advertida que un jove anarquista
eslava decida, costés el que
costés, si fer un atemplat; que
aquest jure anarquista semblava sobreexeitat i que anava armal, i que, detall capital, estasa (espose' a venjar-se sobre
alguns policies, si no podia até-

test( eixerivint-me—. "Prepara
una burla de les seves, i aquesta vegada tot fa pensar que la
burla será extremadament macábrica".
El rostre e l'Enric s'asserena; perú torna a entristir-se
tot d'una. Damunt el sostre,
ressonaven les pasees regulare
pesades d'En Vitapilana.
"Cada nit fa el mateix — digné el noi—. De vegades s'hi
esta hores i lores".
Quan em vaig quedar sol i a
tes fosques, el soroll de pasees
s'aecentuä. La pluja continuava de caure, i un gros raig d'aigua, que s'estimbaea de la teulada; passava erran de la nieva finesfra. Perú de lote els sorolla 1 moleslies es destacaven
aquelles pasees insistente i inacabables.
L'endemà em desperti sobressaetat. Una claror apaiva,
garla entreve pets fineetrons..41
peu del Bit, l'Enric, terribleinent pällid, esperava quo em
deixondfs.
"Qué hi ha de non? Que pasea?" — exclami saltant del Bit
comeneape a veetir-me.
"Estle espatitat 7— digud ,e11
en veu baus,, einu .
eettgués
atbnie—'—. M'he , despeit4 molt
diseki 1 Jis ne 1)e. ort4 Mor.5

mir-me. No podia treure'm drel
cap que el vell eslava madalt,
que potser es ?noria. Lite
' leobat que s'aeabava d'afaitar davant el gran miran d'una consola. Quan coba vist, s'ha torna', groc coro la cera i ha estal una estima SP1198 poder parlar. Després zn'lui abraçat coco
si un ders dos s'hagués de morir de segtlfea i recomanat que anés a la capella i pregués força .. Perú jo no he gosat a anar-hi sense vds. Ell hi
e9 i m'espera."
L'aspeete i les paraules
l'Enrie cm consternaren. No
vaig dir res, pelee, mentre ein
rentava i acaleva de vestir-me
a corre-cuita. Durant les tnanipuilacions imprescindibles, la
nieva consternació haeia fet Itoe
a una gran indignació contra
En Villaplana i contra el seu fill
que se'l prenla seriosament.
, "Sou un parell efe ximples—
esclati—. Si el leu pare no plega el lo. li lumen el , cap! Cm-e
hi ha món que l'hi cebar-Jo!
--eridava jo davant
noi eeverat—, Et seu cap de cachasen! Davant mateir de rally!
Eerb un eicrifici dels que
, ••
Mallen.*
.
.Perty, gneis pase, el lempo,
Invariable/0M meJagendds, em
,

gira el tarannà. Aquell cel cendriSs, haix, m'oprimia, La pluja
subtil (migué sobre el 111ell cap
descobert i les gotee que s'escorren coll avall m'esgarrifaren. Quan arribärem a la capella. petita i ruinosa, la meya
indignació havia cessat. Pressentia la, fi de t'aventura; l'expeetael6 1 la temor se'm dividiere
Mitja dotzena de graons conduien a l'altar; d'esquena al
qual ens esderava En Vilaplana
dins un abrie negro que Ii dava
un c e rt aire sacerdotal. Des de
la seva posició enlairada, En
Velaplana ene aturä d'un gest,
i ens tir a senyal de seure. L'obefrent en silenci, i ell comench a parlar. "No As gaire Delgime!! — vaig dir-me, despees
d'haver escoltat una estens. Era
una histeria vella. En Vilaplana havia tingut un somni. Un
tingel de Déu se li havia aparegut. i ii haelit ordenat d'immolar la primera persona que
veles. Tino de sacrificar el meu
filll —.exelamä En Vllaplana
solemnialment—. Hem d'acom.
plir, upe ..c/ues, .el s . alta decrpts
Vitelo 1 je -ens mirinvemsonardent.:
•
nuSan'posa-solta.1— Mis Jo'
,
•
•
•

entre ella França.
Ha afegit que el trasllat de la Mis5;6 económica russa de París no ha
d'ésser interpretat com un simpioma
que els Soviets ignorin la importancia
de les relacions normals entre Rússia
i França.—Havas.

creure que Anglaterra ti males in(codos,.
Insisteix Mr. Lloyd George en que
la parau/a revisió ha d'evitar-se sempre que es tracti de potències catean-

sItauria fet la nostra salvació?"
Era un punt de vista mal situat, As elan. Sobre aixh, ira discussid va esdevenir mes torta.
M'animava l'actitud expectant
de 'Ende. En Vilaplana no necessitava que l'animessin. Era
molt deferent; per?) tenia una
manera compassiva de mirarme quo ensems m'irritava i
metenvardia. No m'aclaparava
amb argumente sine amb sentencies. Semblava un oracle
transmissor de l'eterna
ea: però Enrede s'havia documentat. A Pentorn de la leona
del saerifici orniatori, En Vi:laplana em mostrà la vastitud
des, seus coneixements tl. Era nri
ardent expositor, i tenia el true
anlipatir de e.onfondre en les
ceses llances els eadrificis
els sacrificadors.
A la fi ens separarem. Tenia
el cap tan ple de la controversia, que em valg trabar tot de
sobte, a la cambra on em tocaya dé dormir. No hauria pogut dir com hi havia arribat.
L'Enric, segurament, m'havia
guiat els pasmos.
"Qué us ha semblat?" — pm.
guntit el meu•company.
semblat qtiè el tela pa...,
re ene, tiren el núniero', ecuu

'

Tal pretensió risúltä aleshores inadmisible, tota vegada que les condicions fixades pels aliats en Ilue
proposta havien quedat sense compile i que altrament s'havien assabentat ele Governs aliats, en els darrers mesos d'aquell any, de certs
fets que feien imprescindible que es
practiques una investigació general
respecte de l'actuació d'Alemanya
des del punt de vista militar.

ben organitzada. Comprendreu
que estigui decidit a altar fins
al eapdavall."
• e L'Humanite" demana tambe
l'esclariment . complot.
El "Quotidien", que és un
dele diaris, despees do 1-11umentid", mes adversari de la
dreta monàrquica, insisteix porque es pare clar.
L'escriptora Severine, també
de l'extrema esquerra, examina
les circumstancies estranyes del
drama, i tradueix la seva inquietud i el escrúpols de la
seva consciencia en nonibrosos
articles.
E —Echo National" anuncia
que diversos diputats han anuoMal pels passadissos que en
defecte del senyor Buisson ells
farien la interpeIlació.
El "Libertaire", òrgan deis
anarauistes, q ue mée han in-

te interessava 3,3 nacions que podrien

Aquest és el sentit de fa Interpellació, presentada pel senyor Buisson, que 18 per objede els incidente a l'entorn de
da mort de Felip Daudet.
La intervenció del president
de la Lliga dels Drets
refereix al lliurament
per part del director de pulida',
Marlier, d'un document al jutge
encarregat d'aquest proces.
Segons la revista "Aux Ecoutes", aquest document conté
f notes infames de policia con' cernents a Daudet. Aquestes noles acusen el director de l'"Actino Français e " i el sea fiel,
d'un vire innoble.
Sempre, segnete la revista, el
Consell de ministres ha indagat
de 'quina manera Manien havia
pogut produir un document
semblant.
El director de la seguretat
pública eleclarä al jutge instructor en aquests termes:
"El senyor Daudet m'acusa
cada din en el seti diari de tenir
informacions secretes sobre la
mort del seu fili. Jo us consigno, dones, fofa els documente.,
cense exeeptuar-ne cap, que es
refereixen a atines, afer."
COMENTARIS DE LA PREMSA
París, 28. — Interrogat pel
"Figaro", Leon Daudet ha respost auf:
"Corne e tots cls detalle d'aquests assassinat. L'obra de la
justicia soguctx; l'eminent jutge instructor Barnaud, no ha
menyspreat res per ter la Hura.
Només es qüestió de dies. Jo

que es referia l'esmentada nola iriteraliada del 29 de setembre •de 1922. • •

acuso Manier d'haver abandonat primer el meu fill als lliburlarte, d'haver-lo fet desvalisar per aquests, després, sempre
per mitja de cómplices, d'haverlo adreçat al llibrer confident
prop del qual ha estat assas,sinat.
Acuso Manier i la seguretat
pública d'haver cereal. de dissimular aquest dende i, coneixe.nt el nom de la víctima, d'haver-lo espoliat de totes les seves cartee per fer-ne un pobre
anenim.
Acuso Manier d'haver inventat la faula del suïcidi.
Acuso, per últim, Maelier
d'haver fet matar el nieu fill
"accidentadament", designant-lo
als sena subordinats con, anarquista perillós i armat i disposat a tot. Matant Eis Felip, hont
vena colpir el pare. La cosa era

lacions normals amb tots els paisos,

e

pesada. Alemea hauria de comprometre's a facilitar roperació, a no
construir fàbriques de material de
guerra i a revelar el material existent
que posseeix segons l'estipulat pel
Tractat de Versalles.—Haas.

Londres, 21—Circula el rumor que
ei Govern britànic desitjaria reemplaçar la Comissió de control sobre els
armaments a Alemanya, que presideix
el general Nollet, per una altra comissió de control la inspecció de la

greu si es té en compte que l'assump-

les mesures que el Govern
cometa prendre per posar fi a
e l'actuad() d'un alt funcionad
de seguretat pública, que amb
el fi de defensar la seva administrad() ha Ilançat contra un
eititadä acusacions calumnio -

qual hauria de limitar-u a l'artilleria

LA QUESPO DEL 'COrRoL
INTERALIAT 1 L'ACTITUD
D'ALEMANYA SEGONS' ELS
TEMES
•
París, 20. — Ja que ha tornat a plantejar-se per als atiats
la qüestió del control militar
a Alemanya, conve recordar el
següent:
El 29 de setembre de 1922, els
davant la Mala voluntat
•
demostrarle per Alemanya a recluir els seus armaments a l'estipulat en el Tractat de Versalles, i inspirant-se en el propasa, de portar-la a complir amb
els seus compromisos sobre el
particular, es dirigiren al - Govern del Reich manifestant-11
que si no es trobava disposat
a rollaborar lleial i decididament per a la realitaci6 en determinat termini de cine importantessims punts pendent
de cumpliment, elle. per Ilur
part, estaven disposats a suprimir. tan aviat COM quedessin
degudament complete aquests
punts. la Comisniö interaliada
de control militar. substituintla per un Comité de garantice
o sigui per un organismo- la
missió fiscalitzad nr a del qual
tindria menor amplitud i que
actuaria a costes dele aliats duq-d-sNestaeseft vligçpyceeeneçyp
rant tot el temp e rom aquests
ho creiessin neresenri per quedar complerts del tot les clanentes del Tradat de Versallee,
referents al desarmament del
Reich.
El Govern de Berlin ne' serepta equesta p r o P rHe i4: dones
bé. pcI gener últim i a punt de
reprendre'a el control militar
interialiat, com se sal), yat;
de eessar ei no de deet al_
ver de
menys de fet. amb metiu i com
ronseqiiénria de l'orenla Ruhr el Govern de le e rlfn es
dirigí ale allais manifoslant
que Perfilarle dol Comité interaliat de control militar opinava que havia de lintilar-se a
l'observäncia dele cinc punta a

son, indiscreció que resulta molt mis

"N..kanune" que un dels principals
desigs de Rússia és ,reprendre les re-

ELS SOVIETS ADOPTEN EL
SISTEMA METRIC
París, 28. — Comuniquen de
Moscou que ha estat adoptat a
Rússia el sistema metete decimal. — llevas.
ELS SOVIETS DETENER UN
CAPITA JAPONES.
Telegrafien
Londres, 28.
de Toquio e l'Agència Reutee
donant eompte que ha estat de_
tingut per les autoritats sovietiques un eapitä pertanyent a
l'Estat Mejor de l'exerrit japonès que es trobava a Rússia des
de fa dos anys per aprendre
dioma. — Hayas.

,

genes.
Mr. Baldwin !dita que és perillós
sempre que - un ministre de l'Interior
parli d'assumptes que interessen a potencies estrangeres.
EI primer ministre. Mr. Maodonald,
declara que solament pertoca al Govern de pronunciar-se sobre qüestions
internacional, de tal importancia, i afegeix que Mr. Hendemos va cometre
un error en exposar el seu Criteri Personal sobre aquest assumpte.
El debat acaba sense imposar-se cap
sanció contra Mr. Henderson per haver renunciat els conservadora a votar
una mociö de Mr. Macneil.—Havas,

POLONIA DEMANA
SEGURETAT
Paris, 28.—Telegrafien de Londres
al "Echo de Paris" anunciant que el
ministre de Polònia, senyor Skirmunt.
ha sollicitat del primer ministre britinic determinades seguretats amb motiu del discurs prononciat per Mr. Henderson. en el qual el ministre de rinterior digné que havia d'ésser revisat
el Tractat de Versalles.
Sembla que el ministre de Polònia
ha donat a entendre que si en realitat
la política anglesa és la indicada per
Mr. Henderson, Polonia es veuria en
la necessitat de reforçar els seus armaments com a mesura de previai6
contra la voracitat de Berlín i Moscou.—Havas.
ANGLATERZA REDUIRIA EL
'CONTROL A L'ARTILLERIA
PESADA

apte*
ganitzacit del

ter- mustia!
mar non Cuero
presidir pel senyor Theunis obeeix a
la feblesa i als errors d'alguns ministres que s'havien guanyat una im-

popularitat cada cop mis aran.—Havas.

e••
Brusselles, 28.—El pereedic "L'Indepeidance Belge" diu que l'únic
politic que COlä en condiciona per
poder reconstituir el Govern és precisament el que presidia el Gabinet
que acaba de catire, o sigui el mateix
senyor Theunis.—Havas.

COMENTARIS DE LA PREMSA
FRANCESA A LA CAIGUDA DEL
GOVERN BELGA
París, 28.—Tots els diaris aún uni-

nimes en posar de manifest Ilur sentiment per la caiguda del Govern belga, la causa de la qual atribueixen a
Mlestions
de política interior, i recoressencialment per objecte exPosar la
den; l'estreta i lleail coHaboració dels
manera opte el Govern atetes projecta la represa del control, que s'ins- seriaras Themis i _raspar amb el Goveril francès.
pira a aquest respecte en una justa
A aquest propòsit, diu l'"Oeuyre"
apreciació de la situació; acostant-se.
sensiblement als punts de vista del que seria un error interpretar e/ vot
de la Cambra belga de representants
Goleen francès,—Havas.
cona una manifestació contra França.
EL COMITE DANVES :a S'A"Le Matin" fa ressaltar (Me la criPLICARAN A ALEMANYA ELS si política belga es produeix en el
PROCEDIMENTS DE RECONS- mateix moment en qué els Comités
TITUCIO D'AUSTRIA?
de pirita estan treballant en la preParte, 28. — Sir Arthur Sal- paració d'un pla que eancilii tots els
tee, cap deis serveis económica interesaos i en que les relacions francoi financiera de la Societat de angleses s'han tornat novament con-

El memorándum britànic no formula, dones, cap nova proposiciór eferent al Comité de garantia, tenint

Nacions, en resumir les dadea
i informes que va exposar
aquest mati davant el Comité
de périts que presideix el general Dawes referents als mitjans emprats i resullats obtinguts en 'la reconstitucid financiera d'Austria, declara que,
a judici seu. si s'apleques a
Alemanya el mateix proceeliment reennstitutiu que a Austria, s'obtindrien segurament
resultats satisfaetoris com els
()Menguas amb acereest lútim
país.—Havas.
DETENCIONS PER ALTA
-TRAICIO A SILESIA

1

Gleiwitz, 28.—La policia ha detingut vint persones, acusades del delicte d'alta traició.— Hat as,

SE SUSPEN EL TREBALL A
LES DRASSANES D'HAMBURG,
LEK 1 BREMA
Berlín, 28.—Els directora de les
drassanes d'Hamburg, Lubek i Brema han decidit de suspendre el treball, a conseqüéncia de la negativa
dels obrera a l'augment de la jornada de nou hores.—Hayas,

bt

8.—Segons *Le Ma- g
&melles, 2
tin7 d'Avers, la taimada, del Govern

Seria, dones, exessm creure—aregeix—que la crisi belga impliqui un
veritable peral per a la sitnació europea.—Havas.

dials.

nyer un blanc més alt, o si es
trobes amb perill d'ésser detingut. Aquests detalle tenen avui
una importancia trágica."
Leon Daudet a I " Action
Française" diu que en tres mesos, lentament, pacientment i
fredament, s'ha pogut desembullar la tragédia sagnant de
l'assassinat combinat del seu
fill.
Termina el sen article dient:
"Si Millerand i Manoury
creuen que salvaran Marlier, és
que no ens coneixen be. Es perdran polítioament, heu's
tot."

Ateces, '28. L'Assemblea
ha rebutjat per 192 vote contra 12 la meció ele drepublicans demanant la deelaraci6
caducItat de la dinaetia. Després ha aprovat per aelamació
la moció dci Govern demanant
'l'organització d'un plebifreit
per resoldre la qüestió del re- e
gim que ha d'imperar a Oréeta .EI reglament. modalitats i
data del plebiseit els decidirV
ulteriorment el Govern.
Els diputats republicana
abandonaren l'Assemblea en
senyal de protesta.
El cap del Govern, senyor
Cafandarie, anunciä que de cap
manera eslava disposat a modificar l'orientació de la seva
politice en aquest punt—.Ra- i
vas.
UNA VACUNA CONTRA LA
DIFTERIA
Parle, 28. — Dos doctore
francesos han sotmés a l'Academia de Medicina ets resultats
d'una vacuna que han des e o
bert i que, segons elle, assegura la immunitat contra la dite
tènia.—Havas.
DE BOXA
CAMPIONAT EUROPEU DE
PESOS LLEUGERS
Lió, 28. — Durant el campionat enropeu de pesos lleugers el boxador
Bretonnel venç Baudry, challenger,
per punts, a vint rounds—Havas.
10,000 COM1TADJIS BULOARS

A LA FRONTERA DE SERBIA
Atenes, 28 —Els diaris anun- •
cien que 10,000 comitadjis búlgars s'han concentrat a -la frontera iugueslava, disposant -r
metralledores i important materielImposen contribucions
gals a les collectivitals i als •
particulars i a una població de
la frontera li han exigit
contribució de 100 milions. —
Hayas.

LA QUESTIO DE CONFIANCA A LA CAMBRA
PER L'AFER DAUDET
París, 28.—Cambra dels diputats.
—Havent-se demanat a la Cambra
que Bicis la data en que s'hauria da
discutir una interpellació stibre certs
fets referents a la instrucció relativa a la mort de Felip Bandet, el mi-

nistre de justicia ha declarat que la
Cambra no té el dret d'intervenir en
l'assumpte abans que l'esmentada
instrucció hagi estat acabada.
El president del Consell, senyor
Poincare, aprova la petició que fon
rebutjada la interpellació i planteja
la qüestió de confiança.—Havas.
París, 28.—La Cambra ha acordat, per 385 vots contra 186, l'ajornament de la interpellaciO del senyor
Buisson relativa a la instrucció incoada per la mort de Felip Daudet.
—Hayas.

Pftris, 28. — La Carnbra deia
Diputats ha aprovat un projec•
te de llei autoritzant al Govern
per invertir una dotzava part
cliii presesupost de despeses rein
tegrables, en cobrtr necessitats
de l'Estat relacionades amb
aquest pressupost.—Havas.
Es penca que ens
esglaiarà de debò, l'imbècil!"
-Vine, hill meu — digué En
Vilaplana, arnh la veu tunee matisos.
L'Enric pujä els granos de
l'altar.
"Agenolla't, flill mea".
L'Enrie s'agenollà davant el
seu pare, 1 el tnirä, tirant el
cap enrera. En la niä dreta d'En
Nitaplana brill lii sobtosanient !a
fulla nua d'una navalla. La' fe- •
Vil mit °suena palpa el reell
de l'Enric. I aleshores l'Enric
Madre% una mirada d'eslitti
i jo vaig arelar com
"Atureu-vosl"
En Vilaplana quedkeinniebil,
la nava fin en la mit ttilsi i rail a,
interrogant-me, atnb L gfiard.
Jo no sabia que dir. I' ergonyia d'haver-ine deiXeL ngaayer • per
bus lt au.
da. Xtia idea hemoriellea e\i\n
trague j e !rebulle.
"Si' heu d'ebeir ele • lecrels,
tau-ho com cel. No es pas• e(
vostre fiel la primera persona
que heu vist avui. Quan ell ha
entrat a la vostra eattibra, lis
aeabltveu d'afaitar I estäveu
davant un mirall. La viniera
persona que Iteu vist era en Nostra persona."
'Vernal! — ezelamit En Niper dins—.
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Nao.. 310 al bet, Dura u. anos mufla, ~de
a • Ea reet lo lamer, Ileopolu....monnii

Ist 1) fent la rialla curte 1
seca i deixant caure els braeos
al llarg del cos.
Embafat (Etiquete espeetaele, •
arrossegui l'Elido cap a lora,
N'arena estar una estona sola la
pluja, respirant feixugament.
"L'he ben atrapat! — vaig
dir a la fi—. Perú, Deu meu!,
he arribat a esglaiar-me de ve,
•
res."
Forci una niatla i un pensa e •
ment sobtat nie l'estroneä. L'Enrio em mirava amb els elle
molt oberts i el meu pensante:lee
s'iii reflectia. Tot d'una ens .71
vinguA de . 1a canalla el soroll
d'una caiguda. Atareen trobar En
Vilaplana estés damunt els
graon( de l'altar. Els peus dallt;;.e
el cap damunt, les lloses. Tenia
encara a la mä l'instrument de .
la mort. Els seus olls ene miraren un , moment i s'entelaren,»
El seu vol, semblava mea gran,
boca roja que vomitava sang.
Miràvem, estúpidament Un« e.
mòbils, com da sang rajava..:
Aviat se'n formen un tusad.
I la sang del. bassal s'estorria
per lee juntures de les •Ilasesien
dibtrixant ientamenl, daralmIt
sed de la capen% una gran fiable
dricula roja.
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SICA
' .TEMPORADA DEL LICEU
a.tLea sessions de la temporada

il'hIvern, closses amb la de diporte, ens ofereixen,- en fer-ne
el.resum, . una bella perspeus. Aja.
Destaquen en primer termo
ea representacions wagneriame Armarles- darrerament, que
19111- assolit una . perfecció exepcional.
- L'aetuació dW la companyia
.,.,...
russa ha eonstitult fambé un
pit complet. essent ben meretgedlres tfesmetit les excellents
udieions que es donaren d'"El
Cinrep lgor" i de "Boris Gonnoff", i l'estrena de "Kovb. nehtehina", -de Moussorgky,
renda amb entusiasme.
'--Tambe la represa de "Eme-.
äff" fou una !loable iniciativa,
lhavent-se posat ell escena
äquesta obra amb tota cura, i
IfaVent-se aconseguit vèncer les
rieses dificultats que la seva
trepresentaciú ofereix.
Deixen un bon record els audIelons d'"El Cavaller de la Ro4a'' i d' u n barber de Sevilla".
Ta de "Faust - . ben notable. i les
de leatre espanyol. representat
per '.1..a Dolores" i -Marianela".
-"La incorporacid a aquest repertori seriós de l'opereta de .T.

1

Offenbach "Els coittea d'llofrhilim". que desconcerta Ulla
pärt del núbil(' massa gels de
Is tradicions. no la considerem

4rens inoportuna. i representa.
ilifts la - temporada una nota
Beitgera en contrast amb les
fortes ernoeione de " . Parsifill" i
de " La Walkyria".
.. Les darreres futoions. connades a la eompanvia texeo s lovaea. han constituit un Pedeveniment d'importància, assolint un hon 2xit les estrenes de
"La núvia venuda" i de "Misalea": exit que encara esperavein
Inés gran per a la primera. una
veritable jota del glefere ebinic.
En t toles aquestes obres han

actuat exrellents artistes i dirociare d'orauestra. havent estat presentarles amb la cura que
permelen els elements del p ostre teatre. dels anals ele tret
tpt el partit nossitile.
.L:orientaci d ciue aquesta eamPanya asseryala per part de
l'em p resa. As ben merrixedora
d:e.lorzi. i la demostració de simoatia mis es fén -al senyor Mestres la nit de la (farrera funeie;
• segurament 'l'animara a per . everar en .ella. PS". ;Pltl d'esperar
que l e s vinents ternwarades seran digna continuació de la que
ha - rinalitaat.
-.. -Cpa .penyora se'its Hola ja.
- l a M'al consi g nem amb rznig:

s"aSegura que les primeres
fetes Per tal
mestre
PI
W'Kintrartner dirierixi. en els
enneerts de primav e ra que li
-7e'Ven ennfials, la IX Sinifonia
de Beethoven. en la anal rollahoyarien PL." Taf's prestigiosos
efersients corals i orquestrals de
.1a 'ostra ciutat.
' No Cal dir l'entusiasm e mie
Ittura' de despert ar la realitzafdd d. tan bell proierte.
lieSOCIACID nr MUSICA DA
CAMERA
...
.Avui. divendres. al Palau.
l'Asee/ciar id de Música da CaUilara fara, la presentaeid del
faraás Quartet Zinimer. ne
Bifi.sselles. que arriba a misalfree' precedit de les referencies
rdIe'excellents. suara -renovados
aiiib ele més eselalanf; triomfs
aS:SOlits a la Filltarmianica de
Mädrid i a lote els altres e n in•sestions han estat
(I'li',,hnsestetir (111P

ce"ris que ha dona t fa poca . (Bes

eines prineioals entilats musn-

ea'g espanvolee. la majoria de
lee atale han volgut tornar a
gandir de Par meravelhís del.
reputals enneertistes pel record
fala g ner que deixaren Pll la se_
va presetarid. el fierre! . curs.
El con' ert d*avui luir
tal un gran inters entre els so.
risa- de Ventitat organilzadora,
per als guate t'el?' rp,prval.
-El Ouarl el Ziminer fin funda} por Veminent vinlinis t a ,iur

fijrnra coleara al da ,,ant de PngeneariA. latir 1895. La seva
infatigable acfnmid l'Ira fet co -

nèixer per tot Europa. en dotar
elutats de la qual. tan Motor1-,lits enm Tinisselles. Ancore.
Poma. Näpnla Marsella. Mes ha
fl:inat rendir« Inte g ra dele

XVII, ensarteta tle B o elhoven. r,qa
nue Vhst ressenralat emir a mer , t,i,ssim intlqmr e f dels grane
e s tas eläss iee . havent-se'l crooparat. PTI diver g e s nensions, al
ai4q. Hilarle! do Joaeldin. 1,a
"losa:mes e" (Esionests ;M'ates Per
r .1.1iP bri C a del Sud (192 1 t reines_
tf_faarbeler 1riremfal..nu t x (1110
sora'rnent a Buenos Aires ba guereja de donar fins a vint coner.

Dl. 29 f111 ',reir che ItileiÄr:.2
SITUACtO ATMOtatERiCA GENERAL A,
a ESTAT TIMPS A CATALUNYA A
LES 7 DEL MATL (Obeervacione dlitwopa, Nord
,LIti e DEL ltA t. (Ohearvackias de II Irania
mateorol6gica «Wats., comunicadas ¡mer naba):
Continua la intertapció de les boles telefòniques

d'Altea i Aterir., rebotica ,per , telegratia eense ido)

una de les més importante d'aquest significat autor, un dele
més- personals i exeellidors de
la moderna escota italiana. La
Importancia d'aquesta obra
queda consagrada en obtenir el
premi del Coneurs Universal
Coolidge, dels Estats Units.
l'any 1921. Per preparar com As
degut l'audició d'una obra d'aquest caràcter. sera repartit als
concurrente un interessant estudi biogräfie-temälie. que el
distingit muestre \leerle Maria de
Clibert ha eserit expressament
per a aquest coneert.

Continua el nucli de baixes pressions a la Mediterrània occidental. - El temps és bo a tot el cen-

i per tant sease dades dele ilustres observadora.

tre i sudest d'Espanya i variable, ami, forta mame
a tota la costa mediterránia, particularment a les
Balears. - Una gran zona de nevades intenses compren tota l'Europa central, Suissa i gran part de

44. IMMiNENCIA D'UN Aleje GENERAL :: EL
TÓPIC DE L'UTILLATGE YELL LA PROTECCIO

França.

ÄRANZELARIA CAL PROCEDIR A LA DENts.
,
CIA DEL TRACTAT AMB FRANÇA
ESTEM ABOCATS AUN ATUR
ABSOLUT •

El Quartet Zimmer eslä integrat pchs etninents coneerlisles següents: Albert Zimmer.
fundador i director, fill de Líeja. 1871. professor de la elaaSI,
ninsiea da camera del
tlant
Retal Conservatori

(1902_19911 i substitut del famds violinista Thomson
Reial Conservatori de Brusselleg.
Frederie fhigo fill (le tiox
n:Suissa). 1891. deixeble d'llenri Ma Oral' a Ginebre i d'Albert
Zimmer a Gant; violi solista de
la Soeletal Bach.
Llufs Barren, nat a Ostend.

3. - VENTS SUPERIORS A BARCELONA.(Sondatges de l'atmosfera Iliure a les 7 del mati):

1872. direetor dels "Enneeris
ancions" de Brur.er'l . le u exeellent oreneertista de viola.
nasent a
.1aeques
1875. professor el.'
Verviers.
Reial Conmúsica f la ramera
c erval mi de Brusselles.

Altitud, mares:
Direcció:
Velocitat en metres per segon:

250.

500,

1000, 2000,

NNW., N., N
1,
1,

3000.

\V., NNE., NNW.
7.ti,
4,

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

ni Bareelona poi maig de 192d.
contratlat per l'Assoriaeid de
Músien da Cantera.
ELS CONCERTS DE

L'OREE° GRACIENC
AL TEATRE ELDORADO
El tercer dels concerts de la present
serie que celebra l'Orfeó Gracienc al
teatre Eldorado tindrà un remarcab'e
interès. Es &natal/ en primera audició les cançons del mesure Lamote
Grignon "Orad(' de grades". "Nupcial" i "Es juny!". ultra les del mateix eminent mesure "Les aranyes",
Riera avall" i "Cant dela rossinyols".
També en aquest cornean s'estrenarà
una caneó gallega (popular de Carbalifsel, harmonitzada pel jove mestre
gallee En Josep Doncel: i entre les
obres ja conegudes del públic entusiasta
que assisteix a aquests concerts figuraran en programa el magnific poema
del mestre Nicolau "La mort de l'escola" i les cardanes del mestre Morera "Les falles seques" i "La nostra
verema". aquesta última a petició de
nombrosos concurrents al concert celebrat darrerament.
EL CENTENARE D'EN CLAVE

La societat coral "Euterpe",
amb motiu Ite la eelebraciú
les festes del! Centenari del seit
me.4rr fundador l'eximi nnisie
i poeta En Josep A. Clave, estä
act iva nt els assaigs per remendre els tiadicionals concerts
matinals.
El seu primer concert es de_
dicarit quasi en la seva totalitat a exer'ul;rr eomposiciems
d'En Clavé, i sinifonies com
'-l':rnlerpense' lii mestre Manen'. i "Fantasia elegfaea a la
31entória ele . Glave", tan veloWat s del núbil, que lionorava
els eotteetts d'Enteraos

N'Emili Cabot i Rovira
Abans daliir morí en agriesla ciutat Eloonerable senyor
Emili Cabut i Itevi;s1.
Oran arnic de Eart, treballa

incansablement per Venrigniment lib pittrummi artista . de
la Mula'. adquirinl-se pel
seu 11uniciPal, a inieiativa sera,

valuoses tattletteions din dihnixos. Es dislingi sempre. tatithe's
per la proteceió que dispensara
rultut'als.
a miles
La 1 . 111111ra arlisliea. flones,
ami, la niort de .k . Entili Cabot,
ha perdut un dele seus mes ferV011,S0A protectors.

Als nombrosos testimonie de
cotillo' que els Sella permute i
familiars han rebut. Iti unten
noslre mes sincer.

Del Munid

liiteresantissimes rnieife ‘giacions de l'enginyer
N'Andréeit

i

FELICITACIO Al. PERSONAL DE
L'ESCORXADOR
L'Alcaldia ens diu en nota uiick,sa
cmque -ha felicitat el pees rin
pleats eh l'Escorxador general. els
quals. Iluitant atnb les dificultats propies del dia, realitzareu abans d'aliir
eis treballs necessaris per evitar la
manca de carn a Barcelona.
Coin que la matatica de bou no poguè començar fhts a les quatre
Ir tarda foren i 'sacrificats nennes 64
caps. També; ¡oren sacrificats 574
caps de eatjár !lanar.
La matas/ea d'ah,r fou la següent en
els diverse , esce,rxadors: 5 bous, 461
vedettes, 246 mitotes, 44 bocs, 13.) cabrin,. 7(.7 bens, 348 ovelles, 13 cabres
i 47" porcs.
EL PROVEIMENT DE LA CARN
Al despatx de l'Alcaldia ha estas
signada l'escriptura concedint a l'Associació de carnissers el sacrifici total
de tot el bestiar bovi per al prove m -

Hores d'observació: 7, 13 i 18 hores
Bariunetre a zero i al Mvell de la mar: 758'1. 7584. 758. 3 . - Tertnómetre . sec: - t'o; 7'5, 7 3. Termòmetre humit: 40. liumitat (cenitessimes. de saturació): 69, .51, 54. Direcció del
vent: W., SW., calma. - Velocitat del vent en metres per segon: 1, 3, o. - Estm (Id cel: quasi seré.
nuvolös; quasi send. - Ciasen de iinvols: cirrus-strats; • cirrus-strats, alts-cúmuls;• altsestrats, cúnitilacirrus.
Temperatures extremes a l'ombra
Mixima: - 1'2. - Minima terra: 29.- Oscnlacto termométrica: Temperatura mitja: s'o. - Precipitació aiguosa, des (le les 7 hores del (fia anterior a les 7 hores • del
dia de la data: 4 . 5 milimetres. - Recorregut del y ritt en igual temps: 9r quilómetres. - Observacions particulars: gelada.
adjudkant a la Companyia Espanyola
d'Assegurances "Barcelona" el solar
liara B, illa tercera, de la Secció primera de la Reforma interior. essent
autoritzada pel notari senyor Rufasta.
CRIDA ALS .MINVONS
La Secció de Recluta del districte
sestees cita els minyons Joan Navarro
García, Joan Vilardell Casals. Manas
Bayot Estruch. Frederic Lisandra Benet. Josep Vidal Roca, Manuel Sempedro. Joan Oteiza Allano. Enric Taba Otero, Juli Capdevila Roma, Lluis
Piladas Sabater. Lucas Calvo Armengol, Jacint Carreras Gimierrer, Antoni Ginesta Arcos. Juan Bernadi Vinyals. Pau Bola Planas. Enric Galles
Lorca, Ramon Mata Echarri Filibert
Barruel Gallard, Lluís Coll Cabré.
Emili Puigdomenech Farnés. Emili
Cao Alegret, Josep Väzquez
Adolf Banano Bueno, Damas Giné,
Ernest Bussmann Urrich, Agusti Maladesa Ferrer. Francesc Vinade Carreras. Jadia de Antoni Velasco, Antoni
Forre Noguera, Silvestre Boquet Esteva, Antoni Hurtado Chisvert, Josep
León Ruiz. 'Manuel Gómez Hermandez. Ricard Broto,,, Berberä, Josep

Grau Anal', Joan García López. Erancese Torne! Jaén, Manuel Esteve
nez. Francesc Estere Asimila. Antoni Mateu García, Armand Vidal Zazatornil, Joan Rios Serra i Joan Puig
Gonzälez, concurrents al reemplac de
l'Exercit del entrene any i anteriors,
i que s'immea on són, perqueecompareguin a lacte de la classificació i
declaració de soldats i revisió d'exaccions i excepcions, que tindra lloc els
dies 2 1 3 del propvinent matas a les
vuit del matí. al local deis magatzems
de Manes:e : A d'hulústries Electr:ques,
carrer de Méxie. en la inteiligència
que, no eirctuar-ho, seran ¿echarais pròfugs.

LES CASES BARATES
La ponencia especial de, Cases bavist el gran nombre de consultes eme els han estat dirigides sobre
el procediese:1u que s'ha (le seguir per
acollir-se als beneficis del Reial decree de primer del ce,erent. ' per estimular EampEació. anal) habitacions de
lloguer limitat, de les cases o edificis ja construits, fa públic ece que segueix:

subvenció de l'Estat i els
de tota mena que el Municipi paga; atorgar shauran de son:citar per
instancia estesa en paper segellat d'una pesseta i reintegras a mes a mes.
ami, una pòlissa municipal del mateix
va • or, que es presentará amb la cedilla del ignat al Registre de Secretaria. Els funeionaris del Registre
!limaran retan de la instancia amb expressió del 141111C711 jun In hagi correspost i (le l'hora dc pre4entació per
tal destablir la prelació per a la percepciii de subvencions que assenyala
Eartiele (luan del R. D.
Aceanpanyara a la instancia un etanol signat per Irr rquitecte o mestre
d'obres que s'ajusti :11s requisits del Reiai decret, que són. en sintesi, els següents: Extensió ininUna:
70 metres quadrats; altura miMma:
275 metres: distribució: canta, me injadee. dos o tres dormitoris. remador
i ratee- inorlor.
Finalment s'imite que en presentar
la instància. el peticionar' accepta el
tinas de noquee maxitn i inalterable
de 40 pesseles al mes, per espai de
cine anys.
L'Ainntament trameträ amb la mes
gran rapidraa que sigui possible. les
instancies que siguM presentades.
La

,Ber llar primera visita al
te1idie hareeloni han eseo1111
nee treels . ¡Mistes duce gran:
oll*st elassiqu e e: el quarlet en
FUI:tenor. de Mozhrt. i el aran
trarlet en ei bemol! maior (oí,
13,(l),, de Beethoven a io ta fq qua]
',t'A assolit arreo mi l'han in- fezpretat llore D'ion-de ms
coili -fActig . La se g ona par' del
prOgrama coneentrare Eateneid
d,k
, .t.Rilstadora de les novelate
willtpals , aer haver..etatat. iris- ment de Barcelona. Fou autoritzada COMPLIMENTANT L'ALCALDE
, erttr"en elle la primera a Ildi senyor
Han complimentat
pel notari Josep Torelló.
- Ilieiii, , i nonderet nuartet "Ris, Alvarez de la Campa, l'abat de MontVENDA DE SOLARS..
effitrarobottr. : de • MallpieTimbe ha cstat signada l'escriptura serrat i Joaquim Montaner,
- 11.1011.- que egosenvala 'col»

LA NOVA

MANCOMUN1TAT
No haviem entès bé una
Els titols de
Reial ordre
l'Escola d'Agricultura
.1 la secretaria de! setiyur
Sala ha estat Iliurada a la
premsa una nota ofieiosa "acta1.011/./ ordre
hui" el sentil
(helada el dia uìf reforent abs litols aeadérnics de la 31:Incoa/ulii! al i especialinent ir is expedite
per. l'E.seolti Superior d'Agrie-nl.
tuca. lieu-vos-la aquí. traduma
literalmenl. rünt els leetors podraii remarcar:
"Perque no s'extravii
pública de Calalunya,.sobre els
efeetes de la reeent Aisposieid
del Poder pi'ddie prohibint a !a
11aneonfunitat l'expetheM do tutols aczolenties en ele - diferents
ratos d'ensenvarm que es (mesen a los seves . escotes; donareta (inepto de I s iteord•deS1 Con-

soll perninnent del 13' tte l'af tunal telet,e.
Considerant que a Catalunya
els eseolars quo ns dediquen a
estudis iudustrials poden obtenir nds tflols intlust hale do prit en les SI'VeS IlifPrP//1S a plieavions mal menta mml - se ande eeiritoter 'linee o oficial a les EsIndos Itolustrials ele Terrassa
Vilanova. a la d'enginvers
d'indústries 1; . xtils. a ba de Ter-

rassa, i mr lit d'enginyers
trials a Barcelona. i els que oa
declienn e n nl effinere poden obteifir atjunst tito! oficial a l'Eseo_
la el . Cometa:. 1m0I10/11
srm r' Ilurs respeel jets estudis ent
eds diver s os v e ntees el'ensetiyas
ment que sosle la Matteonitis
on ttanvi resta tutu huit
a la 110:ol quo PS

Catalunya, perqué s'abstingui d'ara enriaran( d'exPellir titole protessionalS,-declarant al
mateix temps nuls i senen valor
uni efecle els que hagin estat exi notnés ett el 'ces que
interessats Im sol-licitin, po/Ira el director -de l'Escota expedir, certif n'ate . d'estudis."
Els -nostres • lectors podran
adonar-se que amnesia reial ordre no necessita aclariments.
Sempre itS bo de saber, pnrit,
que el senyor-Serra i el senyor
Llosas van estudian', estudian!,
es/ odia l

Destitució i nomenament
de metges .
Hkeettit !Hura( a la prernsa
el següent "suplement a l'ordre
del di a . de la CaliliSSit3 provincial del 26 de febrer do 1924":
"acial ordre del Nlinisteri de
Ini Oovernacid per la qual es resol deixar.eense eferde el nomenament de metges civils
la Comissid mixta ‚In' Reclutament -per a l'anv rorrent efeetunt per In Conlissii'e provitivial
a favor - de N • Andreu . Vin/rd

En ‚loan Ortinrz CuMlar i normen:tul en el son lloe NAtiteeni Salclursa i En Francese López

Ferreira."
A la nota no es p arla IIPIS MO..
fla g de la eidistittleiú. Ele eenyoes inne! ge dest ituis haVie/1
Palal nomenals per l'anterior
Cmnissid provincial. flesprfls
d'un coneurs de Writs reglament a ri.

Fira Oficial de Mostres
Els senyors industrials adherits a

la l'ira de .Mostres o aquells que desitgin conèixer ela emplacanients
per adherir-se escollint-los eobre el
›ibilifat d'obtenir el tHol
terreny. podrau visitar els palaus (le
als que es dullilltlr'n
Montjuicli dimane el mes de mare,
per
tan'.
el
i
precisament ele (limares d'onze a una
Consell aeordä estudiar aquest del mati. entrarle per la porta del
a s sumpte. nomenant inta po- carrer de Lleyda, hi haurà emn?meia, contposada pele eon- pkats de la Fira per acompanyarsetter:, SPI15'1. 1 1'S SP1T11 u LIOS113. los. •
1101'1111i' I' 1 1111' a, 111n1.0Es gran el nombre de firmes MIp,' ,:ii por nfittq drcle l'Esta( M
portante que slan inscrit a la Fira,
inifjä de donar cachetee cfleial
figurant entre altres les cases: S A.
olie se n In
otto es
Morató, Aliment per al bestiar: Opl'Esnob' d'.1terietill e tra ele la
son, productes alimenticis: Vermut
31anceentimitat. Indjartsatil
Martini i Rossi; Joan Morera Pubill,
interveneie'e i l e s garanties ouo
licors i anissats; I.. A. Sedó en corallen; poroto'. IT.staf reconegut
mandita: Teixits i filats de cotó; Alo f lelalrrtent rnu-sta fil-le. Inmrirc bert Germans, teixits elástics;
11111 . a .` 1 ,s 0 atIIIPS1S 1 • Pfl&Sit, seLinera, S. A.: perfumeria
f,relendre aun, l'Es- dústria
r i a ¡N'e l
S. A.; losen Bacluero Garriga,
t al r o nittici4 a y o 0110 4 , S nriva- Gal.
fabricant de saltó crema; Rocamora
P11 e l (me
tin ele la seva
i Companyia, sabons: Vidua Jarri1 il019
ensporla a rolirararb i
jou,, comissionista; Casanovas i Zacercols i precintes; Ramott Par,
fais.n ano la lt. (i. del dia maquinaria: United Shoc Machinery
Se de raelual mirS contradin en Company. S. A. E.; La Maquinaria
1 m s el enilnei ilnl Consinll unejna
Anglo Americana R. d'Aulignac: A.
unid ro g nneto a relclenir earhel ye
Soler Capdevila, caixes de cabals;
oficial nto . als ah/nenes one Ito
Auto Energia Eléctrica, S. A.; E tuirlr'siI mut PII Pl a Pa11011S (1 , 0, e•Iir
li C. Desees, rellotgeria: R. Roch 1-1.,
Tsri,
la
0
,
!OS
1SPIly
IIWPS
nte
I
n
Se'll
caixes (le calizas i bascules; R. Leutd'Agrieultmet, i cnn annes1 sentit
wyler i Crempanyia. Mbrica de lärnla nonenelit tin t eriorment es_
pares elèctriques: [Atas Isatnat Lat»entafla seg.tmix l'estudi
curtits: Lluís Casals, corretges
onest assumpte. mir avial sera zoli.
i cuiros: Gerard Eetape, Iones. resnrliiilca al.(kmeell permanent
leí, etc.: Companyia General d'Asarmes( e l evar?? a 1 (111VPrIl."
ialts . Portland Asland; El Diluvio i
A11/111(11 0l en el maleiN evite
det ,pevor Sala. pett 111 (me Guias Rápido; Societat Anónima
Grober, trenes i cordons; Didac
tee'e bi l ett de entaltenya
',lamidas "La Golondrina", tisús,
no es desorierti, renrode'i m el
brodats
i mocadors; R. Aragonès, reseglenl final de la part dispopresentaste;
Falsee i Grau, joieria: casitiva de la retal Peltre a la
(mal PS r e fereix tanteri r e 'oIl' sa Werner, pianos; Zimmer i Castro. importactors; Mommopoln, repre"... (me rl governador civil
dr Barerdona, cruel a reornarn - , sentacions: Jules Gerzön, S. A., articles de propaganda i ans ¡trafiruin del (Inversa, requereixi
President

de la Mancomunitat

ques.

La crisi de la nostra producció nacional ha adquirit avui tan greu intensitat i va pi-emite una extensió tan
considerable, que es ja dificil, gairebe
impossible, [robar un ram de l'economía catalana que no es trobi afectat
per les doloroses conseqiiépcies de ta
crisi. Cada dia és mes gran el nombre
de fabriques que suprimeixen torees,
maquines que es paren, i augmenta
progressió el nombre d'obrers que perden jornals, obligats 'a un atur iorOs, inevitable; seguint aquest camí,-zi
no ve una solució de goteen que Ito
arrangi rápidamente, jo tinc . 1a impressió que, fatalaient haurem de presenciar l'espectacle tristi-ssina . d'utm total
paralització de moles . rams de la nos tra producció; %hidra necessariament
In ruina completa de moltes entitats
inilustrials. i aixir farä surgir el ict
d'un atur fort;6s per a Molts milers
d'obrers. 1 val a dir (Pie' no poilein
prevenir pas les cuuseqüéucies que
aquest atur general' portaria, no sola-

/nene en l'ordre cconianic,.sinö en niidre
(»fines s(llt les indliStries afectati.es'?
-Ja li he dit que afecta tots els
rams més importants de la Ilustra indústria. és a dir:
l udtistria metaliargica. amb Mtes
Irr ceres especialitats--fundició de ferro i acer, forja. construcció d'automfibils i camions , excepte els gratis
tallas que es dediquen a la construcció de material per a ferrocarrils, com
són locomotores, vagons. i a mes a
Mes per a obres púbiques, i
La indastria del Caté. el mateix filats que teixits. árilitic els genere; de
putn, amb les indústries complementar-je; del cotó, com sóit els blanqueigs,
tints i acabats. tant en truques com en
peces. També afecta intensament la
indústria llanera. del Ili, caneas hita,
seda, paperera. curtits, productes quimies i motees alinee de no menys importancia.
Quines SÓI1 les causes d'aq,,esla crisi?
Les canses que motiven la presea:
crist a Espanya i a Catalunya poden
dividir-se cmi ducs classes: causes de
carácter general que afecten totes lea
inchistries i causes de carácter particucada indústria.
lar
Entre les causes de carácter general,
hi ha el fet que la :mitra indústria no
es pat sostreure a la influencia de la
gran crisi que trasbalsa la vida d'Europa. conseqüència de l'encariment de
la producció i de la disminució del
consum; davant d'aquest estat de coses
els Governs de tots cié Estats han fet
una politica dalia protecció per a la
salracití de les reves indústries, be imPosant forte drets aranzelaris, bé fent
tractats de comete per aiavorir l'ex portació de les seres manufactures;
mentrestant, .els Govents que durant
aquese temps shart succeit . a Espanya,
amb una imprevisió que hom no sap
com qualificar, han confeccioni trae
tats de comerç que tanmateix semblen
estudiats per destruir el nostre arancel, arruinant els costees productor;
industrial> en benefici dele .productors
estrangers els quais han pogut tenir
un mercat a Espanya on donen sortida
als seus productes, amb gran perjudici dels productors del país.
Com a causes particulars remarquem
les següents:
ludiístria tne tailiírgica. - Aquella indústria ha Ungen sempre una vida
migrada, car ele Governs espanyols,
amb una manca absoluta de visió. mataran constituir 111/1 itldúraria básica,
no Ii han donat la importancia que II
pertocava per a l'econotnia riel país.
I. no perque els nostres industrials metallargics no hacia drena: sempre mostees (runa activitat i intelligéncia dig-nes de millor sort. Per mostra
fer constar que a Catalunya. a Eany
i tiso «havien ja constrttit maquines
de vapor; mes per poder-se desenrotllar
existien tres factors que entrebancaasm
el sen millorament:
Primer. Protecció excessiva de les
primeres matèries que arribaven en
molts casos a un 60 per mo de la
sera valor.
Segon. L'escassa protecció de les
maquines acabades. les quals en l'aranzel anterior de Eany mis tenien crin
a promedi un to per 100 i arribant a
un .m per loo en comptades partides.
Tercer.-Una excessiva quota de contribució industrial basada sobre ele
cavills de forea.
Eit aquest estat vingué la guerra.. i
els inetallnrgics ieren miracles acudint
a portar el seu ajut a totes les anees
indalstries, ja que sense Ilur concurs
haurien fracassat motees empreses i
hauria estat completar/lene impossiblr.
la creació de moltes industries noves.
Aqui. a Barcelona, es repararen vaixells, es construien locomotores.. s'evitava que paressin els tramrie; (le
moles ciutats d'Espanya. car trobantse sense rodes dentades i sense poderles id/portar hauria vingut la paran:sació forçosa si no hi hagués hagut a
Barcelona qui s'hagués posee a construir-les. S'ajudav a . la • indústria textil. ea feia maquinaria Per a indústries
quimiques, etc.; i- teta aquesta
vital,

• ajuntada a !albeó de. la gran'

guerra,- la qual de bou .coinencanunt
ja va demostrar ,que guanyaria .
tingués mes i metaHUrgics
ten neixer tun els nostres induse-ials
ColtfiCI1Ça, més ben dit, la coevieeia
que havia arribat /hora de la prote,
eió de les seres indústries, i ampliares
tallers, eranpraren maquines melena.,
senSe mirar el preu, tut per •al
poder atralre les necessitats de, :a a _
ciasteis nacional.
Es crearen taller; nous impor'atnia
sims amb capitals procedents de bella
ficis obtinguts per altres indúseies
es començaren construccions en sera_
Mes tot això comeneä a trostollar
en acabar-se la guerra. per tal se
la iudústria metallúrgica, aixecada
barrera (le protecció que autsniaties.
meint ti harta creats:a guerra, e troh¡
sp:se altre protecció aranzelária que
que tenia rauy • 1914, que jas 1, , , era
cap protecciii, ea, leS seres- mamitas.
turre havisn triplica: el seu valor,
I 'en aquella data començaren tou
el3 productors d'Europa a abocar a
Espanya toi el sa:do cle material usan
deis actas estocs de guerra...
Et port de Barcelona semblava a cal
drapaire, i com que trat era venut a vea
vell, la gent comprara desaforad,-

ment.
' Recordem, :tomes aquelles fantásti-

ques entrado d'autocamions que cenaren cansatstic sentir, anant'i rema
de les trinxeres, imites dels quals fas
estaven condecoräts, i que,' en reare:s
passar per les nostres carreteres. era
inspiravea 1C , 1 el respecte que meren
un binad, pecó tan atropeliats, que ea
Ilastima que pel respecte • que' letra
no tinguessin mes utiiitat. Una repzraeió tocava a Ealtre sense poder-los
deixar mai una mica Mils.
Simultániame'ret amb alud, vingui
aquella lanera de comprar a Memanya, i rs que all: tot resultara econbmit
tiren baix del marc.
D'Alemanya vingueren maquines rieres i,velles de totes menes i per a totes
les indústries. Tot aixó represen:ata
un' entrada de moltes tones de material que valia moles milions de petsse
res; i mnixí s'inicia la crisi que filéi tard
ha patit la indústria nacional metailargica.
Disminuí una mica l'entrada en e,
tablir-se el coeficient per moneda depreciada.
Amb aixele sorgi la crisi naviiera;
aleshores, la majoria de tallers que
shavieii especialitzat en la construcció
i reparació de vaixells van haver de
plegar. Mes amb tot i aixe, als metallúrgics els quedaba una esperancs:
l'aranzel que estava confeccionan; En
Cambió que en aquella epoca formara
Govern, i cal .fer-li justicia confessant
que tau el primer ministre que sha
ocupat del; metallúrgics.
L'aranzel del iebrer din 1922. si bé
no deixava totaiment protegides i amb
la- (legada proporcionalitat totes les indästries metallingiaues nacionals. malgrat le incide . deficiencies, supos..va
un major marge protector per a 13
inajoria dels productes metallúrgics.
Mes, desgraciadament, l'aranzel ts,rlé
aviat part d la seva eficacia en suprimir el coeficiente per moneda depreciadl.
1.a supressió de (Iras ad muleras
Mil la retina 'dels tallers d'autoMhils
i peces de recambi. i també dels :notors de con/hastió interna.
L'aprovició de la Ilei d'autor: zacimas donases carta blanca als ne- res
diplomàtics per fer els sractals. E, fa
el primer tractat, el de Suissa: ds 31
partid.: concedides n'hi ha 31 de .tietallítrgiques. Ve el tractat amb F, laca, n'Id ha 90 de metaltúrgiques.
rE.Ang;aterra. de 1411 partides, 70 de -setallüngiques. i'finalment el d'Italia. ,;ite
metallingicament ha estas el Mejor
det,i tractats.
I a mes a mis, el fet que la,--isi
gats els ranas de producci , is
que ni encarreguen tnáquines i -ye
disminueixin adhuc les reparacions. car
aquestes guarden proporció amb
vital de les indústries. Ton plegv lt
que excepte els tallers que treballet
construint locomotores o alguna sItta
feina per l'Estat. tots els atetes raressen una crisi tan intensa i g7 ctl.
que els tallerS que azucara no han segat fati esiorcos .heroics per mannair
el . seu personal: sempre. peri),.ánl' e el
trist pressentiment ente atletn as - altea& Cap a la definitiva ruina.
Les isneressants declaracions del senyor Oliva s'estenen després a altres
indüstries i a alerce branques de l'eCbliOnlia nacional. No les volem dmar
esctractades, alli preferim esperar una
de les próxithes edicians.

UN TERRATREMOL

A les 21 53' 23 ..

del dimecres, l'Ob•
serratori Fabra va registrar un tersatretnol de tercer grau de l'escala de
Nfercalli, l'epicentre del qual sembla
situat a 193 quilbtnetres de distancia.
probablsment a la Vall d'Aran. on el
sisine de novembre, molt mes fort
Factual. produi danys considerable;.
sotragada fati sentida pe: IN•'

brotes barcelonins.

.1'
LA PPIILICrTAT

DI/teneres, 29 'de febrer ie 1924

L'OPINIO DEL DOCTOR GALLART,
T1TUT MUNICIPAL
El doctor Emili Mira, que tangLle I eiteect livabtlisänn d'emprendre t ineilar pece:ate:luneta
des de les pumes de Just,eia

Slumal n uud cau,pauya contra
l'est.sma de olisteis tiao representa per Barcelona ta nuttesa
euneiu g rable de pum:wad que le
per mil una barraca, e..; fa
tionuc de tranietre lis fa seguetit iletra (Merad que li adreça
uoctor ualtart en resposta ai
requecimeat que fi aureçä eii et
darcer numero dei euttega o • gnu del, suelanstes caia.atis:
"Al finai d'un, interessan s
arlicies Nueteets, apareguts en
"Justmia Socati " 1 tntr.ats
"Barraeopoills”, vos dirtgiu en
co de reguera/itera a w.guries
persones, entre les qu.i,. em
compita, a lea que, ja per mut.0
deis sena caernea out:Mis, u per

la seva espee.allitzacio en la
niater,a, creteu vea indicad,
perque duma la seva opiniú
sobre la resolue.ü d'un promeala de tan vital interés per a la
clutal non és el de l'extetetic.a
en ele seus subvine; de les pu-l$ìticiuii de barraques, -darrer
grau en I eseam de lee harmaclune insalubms.
L'Instalo. Municipal
1 qual in
ne, la Mreec.ii de.
eacomanaua, s'oeupa, ja quasi
des de la seva actuat eunsitiug iO, craquesta [retocada inmerja urbana, estudiant-ra en ele
Se' 3 origeirs cunsartutrus, en les
caraeteristiques d'anormal exie(Coleta, i en t'extensa') i gr.avetat
de t la seva actual situac.ú i cut/seque:tetes, propusailt,
mera, solucione pràctiques i
viables per a la resulueió tIllmtMlata del problema en el terreny social, econumic i fina de
eolestrueció.
Tut iiixd consta en una Memóra que ei ruelge primer de
Thistitut, doctor Pons Ereixa,
amb la collaboració de l'arquitecle municipal. En Jusep
Martirio, presentà cota a delegat de Thistitut al Congrés Nacional de la Habitad(' Exposicid anexa criebrat a Barcelona
Fany 1921, i conjuntment a
Encara que l'indicat podria
ja dispensar-me d'exposar sobre Tassumpte el meu personal
crileri, no vull mancar a la cruda que vós fea demanant i'aplee
de tots els parers i le toles les
cooperacions en una, obra comú
d'intensa pubdcitat
actuació, per vence de
desvetlilar les energics fins fa
poe dornildes deis eridals a la
resolució präclica del problema.
Abans de tot he de sentar una
premisa que .considern essencial.
fierra de fugir del ‚dilettanteme raonador i verbalista, que a
força d'analitzar el mal en tots
els seus aspectes emprenent la
recerca d'un remei que el curi
de soca i arrel o sigui en una
forma integral i completa, acaba, ja amb leorilzacions per
complet desprovistes de tot
sentit pràctic inunedial, ja amb
la conelus;6 pesimista de qué
el mal no té cura sense trencar
12Is vells motlles de les societats
humanes actuals.
Jo cree que la gravetat de la
situad() reclama quelcom mes
präctic.
Hi ha a Barcelona prop de
30.0 O O persones que valen al
marge de tota civilitat, en,
barraques i coves infectes en
repügnant promiseuital de cossos i d'esperits, propicis al foment i a l'intercanvi de totes
res Ilatzeries materials morals,
aquest immens roces d'infecció arrapat com un cranc ais
flanes de la ciutat, l'amenaça
amb els detritus del pudrierener del seu ces 1 de fenvrliment
del seu esperit.
Pot al«) continuar un dia
ruh? Poden) entretenir-nos garle en disquisicions acadèmiques?
Cal obrar, i obrar de pressa.
Enderrocar acial aqueixos
•
nalaus del dolor i la Miséria,
derb "no sense substitutr-los
per altres habitacions, tan sentillas corn es vulgui, parió
almenys, d'esser humeras
•. aquests puguin viure sense
ionnutlaltir j embrut ir-se da cos
i .1.änima."
Llavors, al compäs de l'obra
deis pilletes podrern anar disculint sobre la instanheih d'un
sistema económie fin suficient
extensió i poteneialitat per ser-.
'ir de base a les construrcions
fulares. artietelant-lo amb les
obligacions conjunte! deis oraanismes ofieials i de I les ertil ata part trillare; Hale ors podrem lamber discutir sobre
conveniAne'a de tals o (piala
models d'edl:cacions. deis 9.15t
sistemes de construcció t dels
sens !loes d'emplarament . •
Porlrem cercar, a l'ensems,
Batieres de- desviar en sentit
orcéntric els nuelis d'hab q acines de les grans urbs, desurbanitzant, si se'm permet et
laot,el fosar, rurallitzat la llar,

CAP DE

L'INS-

Institul de Reus: D'ele Bar.
null , Marti, Josep .11. Pascual
i Sucres 1 Josep Balsells i Bamura. .
MAGISTERI
Ha pres puesessiä de l'Escola gratinada de Calelfit, la
i
mestressa Ni
ha cessat en el seu enrree la
hules
mestressa de l'Eseola de
tic Ctuslcllfuirtïif el p l DUSCh, Na
Dolors Castells.
— Na Flor('neta MoUda.
(dudan! de l'Es p ola Norma:1 de
Meslresses de Girona, ha sollieitat l'eXeedemeta en l'estimula l .r it erre. .INSTITUT n'E MEDICINA
PRACTICA
En 'Ultima sessió ccii ífica celebrada a l'Instimt • de Merre'na Practica,

souretot- delea-irreSS'els obreros
que Íes g.:J.)4111'ra;la letra.
.apartant-les de la titZ•echa 1. d'A
prostlbul. - aisei a . ltasa d'intensificar
i abar;alir les cott i u iitcac lo jis i
tots ets mitjans de transitad.,
creara un anibient laminar
traitquil i sere, it.stane.al del
febres 1 passannel de les läbrique, i alcas /ralees.
Però mentres.nal nuera a at
subslitueie rópala i in/media:a el doctor Joan Rusca Vilardell s'entde les infinidades sentirles ac- ra del trac • ament triare a base d'hltuals. Cona?
jraEsi en la relació amb l'especialitat
'L'explii aeiil no pot cebra en .ocnlóft'ca.
els estrm,t termes d'una ateAno -tà per al desemollament de la
tra.
tesi. /ion n o mbre (restaras:irme% i traJo anida a exposar-ho agen- ban pd-sonal.
dós en les delibcractons que ha
n•n••1
emaZodwa,
suseitat, en. d Higlene de Catalunya, ia contesta del
darte comprofeSsor Dr. Salvat
Navarro, al requeriment a quä
filie referir ai contencament
ELOGI DELS HONf ENATGES
d'ami-es t a Iletra..si no' areguüs
Elle hern tornat dechlits patnidaque la me ya 0n-4/('ne/yació esria duts homenatges (que consti que
pirCuat ami) el Dr. Pons Freixa. no
abriguem la morbosa intració que
qul segura:Itera prendrainal
ens en facin un); ells solen ésser el
rls (Inhala exposant a hastanrent
premi merescut a una sZ:rie de treele mil ials dr borlar. a la ',vacilen, d'una manera immediala i 1 balls i de mal-tle-caps dignes de Eagrannent popular.
perernp'e,ria, acuesta
Imaginen-nos un home, entrat en
ha de fm- ,inütil la nieva •ileranys. ami) familia mes o menys
e
estie
disposal
a
v e rei9 • Serrar
cooperar. arnh al men ennven- brosa. que s'in: passat ha joventut
ro' i entusiasta roncors r la cremant-se les celles (lamina de sol- crosetoteiO d'una lar sinittä.,r•a tes i Iliones de música. que ha es.enrepenya: 1 més per donar-ves ntersat Iteres i mes llores estmliant,
a.ure..a seeerre tat derrostrato ltiarmottia la composició, la instrun Ine l or dr !limitad , "); el tul horne oil dia intenin mb l'ae l ti a r'ó
nu r nrr tnt alter, ran_ ta escraire una sardana. lese/n. la
I ion un adreen la rre s ent. a s or - drata a una cobla i te enit; l'home,
narrad de les estrenes i sota la
en, : I ruin tras neornnto nrtitarló
fluencia de l'esposa que l'anima, esqui nol i té el el
no . a n t dar -Irlidan sa nt mane crin una ultra sardana i encara una
a Enbra d'una sn l itridt preterir, abra. 'Emes tenen éxit i l'home en
ovil co 'imredta. no ..e.-11 producía pròdigament.
Ve't aqui la jovoraut d'aquell hunb....rie . arnent completa. colineal
In niieslid en un anationt do me estudiós que ja dóna irats. Tu,
kct0r. i jo, escriptor, que no tenitn
ma loa ermf • ity-ri í de on'. n comir
•

Les sdruane:-

nre a roddinitar
,'i-'ii rar la s a lta i
•
do t a no'-re riZtries de l e s
p-órirene..
• Vos sa l tidn vostre sempre

arnie i rompaev.
F. Gallart flenee
plorleMSIIIIn

nn•n•n1

:MICA DE CULTURA

Unerrat e

rarc-imp

—Han pres poss o ssió dols

Seils eärroes els mestres ¡raeri tte N'Angel Fortertn Mirarles,
(le Feseola tic Calrdla; En Pan

López i López, de la maleiv/ poblacití. eseola gradual-1h de /mis,
Na Francisca DroMmee i Cälix. el" l'eseola mixta d'Espunyola.
_Han p.--tal concerlits quince
dies d "H.-74min al professor
l'Esertla Normal de Mastres de
Balears. N'Arnad en Vinn i Trisla n y.
—Per haver assedit redel roglarnentäria. han os' al jubilats
ele segfirnP, mestres d'escotes
narionals: Na Proiln Fernändez
Maicillo. número 772 de l'es/miar(); Na Tlasillso Gutii. rrez Mora. m'In'. 7; Na Teresa Jové na_
llar!. núm. 2.2 I 9: N'Aiinl .n . Xii'1VP7 nenriveva. niitr . 193: Na
ll e sn Lino i Mora. núm. 1.925:
N'Ilitari POrez Sernnietro, núm.
• 1: En Mantiol Forniand e z Abad.
núm. 97)9; En .Talimr Ciol Luna. núm. .1n1 : i En Melnu iades
Ortijano Martin07. núm. 1147.
1 E3COLA
ELS TITOLS
D'AGRICULTURA
SIm rebut en aquest reetorat
el trasllat de la R. 0: del minlsleri d'instruceló pública. [la
qual disposa que pel governaMe. civil de Barcelona sigla reguera el presiden( de la Maneomunitat de calalunya perquè
sahst ngui d'aquí enclavara
d'expeiEr III le. 'cleelarant. a
nada a més nula i sense cap
valor els nue hagin pogut dsser t•xpedil s.
SIGNATURA DE MATRICULES
D'HONOR
El rector ha signat els
plomes de matricules d'amor a
fa vor dels seguente
Na Maria A.. ['erer, Nit
• ra.la Pellicer,. Na Teresa Elaverles, En Marina Bassida, .En
Gerard Pascual, En Joan [liifni, En Josep fiad, En Littldnmer Aptas ti, E u Teodor Tur' ner. En Josep Piui y C, En Josep
. Marta Pujol ¡ N'Adolf Metrano.
TTTOLS DE ILITNiLLER
Ilan estaf sigrants pel rector
. els segueuts tilarla de balxiller:
Instilad de Barre:ene: Pene
Pi i Calleja, Araron) , Muniré i
Camps, José') Agmrre i Planes,
Josep
Alfons Mirat
Ilart i Sentnienal, Era/mese Pérez i Soriano, Lluis Godäs i
Verdea, Joan Arnat i Tueca,
Juan Pujo, i Paseana, Jaurne
Giner i V.dal, Rafe' Pi i
Un-mol Salvador i Monte. Mareen .Gavairlä. i Gavaldà, Joa•
panyol i Acirón.
An ton i
Lisa itu t de- Lleyda
Castanyera Onpdevila, Josep Aiguadé i Josep Maria
Abad 1 Bailarín, Joan Delrini i
Gibert.

res que vente aura els estudis tunosaltres que no ens

iaan cretina les celles com ell, som
As que bailen) i els que escoltem
les seres sardanes. Nosaltres que no
bit cap esforç purgue exis.is
aquelles surf.anes sota els que en
gaudan rnés directament.
No val la pena, dones, que mostrem el nostre agraiment envers
equell boira abnegar i estudiósí. Lal
que li fern un homenatge.
Hl ha un punt dintre d'aquesta
materia molt difícil de tractor i es el
paper que ha de fer l'homenatjat durara jacte. Nosaltres opinem que
no filia de fer cap de papen
Desgraciat de l'autor que pren
seient a la truena presidencial, a Len
segur

que un farvala del jaque mal

girhat o una veta que li sorlirá per

sota dels pantalons el posará en ri'dicul.
Intclig de l'homenatjat que a l'hora del brindis vulgui fer un parlarnent: femoriö no li (lelo:ira dir res.
Decididament, sembla que el millor
palier que pot fer l'homenatjat és el
de quedar-se a casa i, a tot estirar,
amagar-se en un reconet i sortir
saludar cal al final de lacte.
Deines, nosaltres opinem que els
homenatges lambe haurien de re-

alguna vegada en algun d'aquells autors 'inc mes s haga/ em-

caure

'• •
•

CATALUNYA

OLOT
Noticies diverses
Concert
Tennis
Sessi6
Complimentant ordres de la su-

— Han estat iixatles per thlluns
vinent les noces del jove Erancesc
Olivé i la menyoreta III ala Cahnet.
— lia obert una botig 1 de dro.

filet i contestibles al carrer Major
el jove Jaume Folch.
— Ha mort la respectahle sede tclegrafia acuse iils que alituns nyora
Antratia Bnix i Nipell, a una
particulars s'havien instaliat en Ilurs
enat avançada.
domicilis.
— La Cambra (le Cometa.; local,
— En la settnana passada el mo- que
presídela el diputat rat'nincia!
riment demográfic ion de vuit marts,- governatin
En Frarcesc Blasi, ita ditres naixements i un nratrimont.
rigit al presiden: del Directori el se— Al vei pille de Sant' Estere' gitent telegrama;
de 1.1emana ha estar trobada
"Hónrome transmitiendo acuerdo
jada Na Teresa Torrents Freixas,
Cámara Oficial Coriercio adhiriénde 21 anys, ignorant-se les causes
dome acuerdos Asembleu Fomento
nue la induiren a tan extremada
Trabajo Nacional dia 7 corrientes.—
solució.
Presidente, Blasi."
— Dissalite aparegué el prrater
número del periralic hutnorístic ami) - , Per al dia 8 de marc al vespre al
ieatVe Principal l'AsSociarió de Múranots "Pessigolles".
té preparar un altre concert,
— El me.reat de eilluns estigue asica
arree del renomenat Quartet
¡orca concorregut, ient-se bou nomZimmer,
, de Brusselles.
bre de transaccions en nata classe
— Després d'uns dies de forra
d'articks, cornzant-se a prcus bas(ramal:rana i darrerarnent mitgjorn,
tant elevats.
dimarts a la 'matinada neva copioVALLS •
1-: Sardanes :-: La eri- sament, seguint amb intermitenciessi
durara quasi Irma la resta del nia,
al económica
— La setmana passada es cala lié aura menys brea.
El c..1 segueix cobert, amenacant
foc a ‚Inc pallers (Entra finca del
.apetir. El gruix Ir' "cu es molt conterrne de Finuerola propietat de
siderable a les mi/mal/yes vfines.
Giben 1 Solanas. Hon: calcu— L'Ajuntement Ita celebrat sesla que les perdues arriben a 750 pessiö ordinaria de primera convocatóset CS.
da.
corresponen( a la setmana. Han
— flan estar adjudicades al Banc
aprovats els diversos assumpde Valls les següents obres d'ara,ti. estar
tes que figuraren en el desnata ofide carreteres: D'Artesa a Mont- cial,
tnle ells de trarnit general i de
hlancli, euileenetres 46950 al 57, per
poc interés.
ao mii Pessetes. De la d'Artda a
LLEYDA
Mon tblanch a la de Ido/afilan( It a
Santa Colonia. guara:te:res i al 5'20c Crup Excursionista Lleydatä : Con62.0oo pessetes.
•
Altres noticies
cert
— La llista de socis de la nora
Tal con/ estava anunciar, tingué
Agrupan.'í Sardairata s'allarga tle caIloc al saló d'acres de EOrted Lleyda .Iia mes. Aviar celebraran reunir"),
data la -reinada per commemorar el
per. tal d'aprovar els estatuts i tia- Primer aniversari de la fundació del
gir la Junta.
Grup Excuindonista..
— El conegut pintor senyra GaEl Iccal estava ple de gran a gern i
lofre 011er, comindrici nostre, ha es- principalment de grups [antillana dele
tat diatingit jet Góvern francas amb excursionistes i oriconistes.
el nonteraratent d'Oficial d'InstrucComençà l'acte amb la memòria
ció pública.
Ilegida pel president del Grup Ex— El delegat governatiu d'artuest
cursionista Lleydatà de totes les exPartit judicial, per mitja de l'Alca'. cursions feces pel (lit Grup des de la
dia, ha Jet avinent als industrials loseca fundació. Després parla el precale ' tut els dies 11 i 23 de cada mes
siden:. honorad (lel Crup i president
lista
no s'obliditt de remetre-li la
(le jOrfeä Lleydatà.
dels obrers de tots die sexes que
Va esser•rralt aplaudir.
treballia en Ilurs fabriques i la (lels
Einalment, l'Oried Lleydata canf ue estan ea vega, amb explicadd ta algunes peces, essent molt aplauael motiu.
dides i algunes (l'elles repetirles.
— La nostra chitar passa tu erial
— Per al dia 28 daqueSt mes a
industrial i agricola més forta de
la nit i al local del teatre Vines, esla gran guerra eneä. Les fabrinues
ni anunciat el coticen pel notable
treballen pía: i els productes .de la
"Quarter Zinnuer de Brusselles" orterra no tenen gaire sortida. flom ganitzat per EAssociació de Música
augura en moltes llars un ben neme
d'aquesta capital.
esdeveditlor. Ja havern contonear de
-Ila estat algures liares en
velara el trist espectacle del treba- ; gi—
nesta ciutat el president de l'Instillador sense feina trucant a les portut Agrícola Catalá de Sant Isidre,
les d'Ad. "Ajudeu a un obrer cataEn Caries Fortuny.
/ä“ altre dia n lcia de porta en por— Aviat en/meneará un servei
: a un bon vell, anth la familia
d'automóbils lier a viatgers des (1 'ai que no implorara caritat per
cuesta capital fins a Bagneres de
ito veure's amb cm de treballar, sind
luchon (Franca).
per manca de feina.
— fha estat autoritzat tal com
Ha arribat a les nostres mans una
feu amoral per l'Arantament i.Junestadística que fa referencia al nieta municipal el pressupost per al
einteilt d'entrarles i sortides de merprOxim exercici de 1924 -25.
caderies a l'estació del ferrocarril
— El Govern de la provincia ha
durara el darrer trimestre de tan)' autoritzat els pressupostos per a
1919 cap aqui. Per be que no sigui l'any eral/di/tic 1924-25 formulat pels
del tot completa, puix hi manquen
Ajuntaments alels segitents nobles:
les inereaderies que no ha carregat
llenes, Clariana, Claravalls, Enviny,
1. desearregat la Companyia, dóna
Estafia, Estaràs, Granadella. Orcau,
tanmateix una idea a bastament
Torrefeta, Vilech i Vilanova de rAclara del moviment esmentat.
guda.
Surtirles (le vins
— Segons noticies, sera carona.
Quart trimestre de:
Quilos
da l'hora de Ehorari mercantil. ro.! 1919'
3.302,884 manent tancats els establirnents a
' 1920.
1.828,578
les set (le la nit.
1921,
3.187,052
— Es troben vacante les places
1922,
1.822,477 de metges titulara; deis nobles de Ca'
1923,
1.592,799 vejan, Espluga Calva i Granadcra.
Sortines d'altres mercaderies
Tandie es /roba vacant la plana (le
Quart trimestre de:
Quilos
secretad de l'Ajuman/cut d'Omells
2.247,214
1 9 1 9,
de Nogaya.
192a,
1.715.945
1921,
VICH
1.954.943
1922,
1.396,735
El curset de gramätica catalana :-:
1.589.331
1 9 2 3,
Apat d'homenatge :-: Futurs regi Arribades de mercadenita
dors :-: Conferencies morals :-: AlQuart triniebtre de.
Quilos
perioritat la guardia civil ha fet desmutar d'yerros aparells receptor(

••
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— La petita nevada caiguda la
setmana paseada no deixi apenes
d'iras dies de tramuntana torna a ésser • l'atmosfera
neta i Ilueix el sol. Els sembrats fan
goig, per?, no els vindria malament
ristre. Després

una pluja.
— Sent molt visitades les obres
(lela dos teatres que es construeixen
al carrer deVerdagner, l'ejem-se
próxima la seva inauguració.

GIRONA
Cementiri non :-:
La Diputació
Altres noticies
La Diputació ha estat convocada
per al propvinent dissabte, dia 1 de
finare, a dos guante de cinc de la
tarda, per tramar, entre altres assumptes, de la memòria sobre Vestal dels serveis i la reorganització
regional i provincial que la Comissid ha acordar son/fierre-1i.
— Dijous vinent, a les set de la
tarda, es reunirá. la Junta local de
Ref(aanes Socials.
— Ha estat solemnement beneit
i inaugurar el nou cementiri parroquial de Montagut, costejat per l'Ajuman/era i els propietaris senyors

Pene Pali meras i Felip Pineda.
— L'Arenen Social Democrátic
organitza per la Quaresma un festival d'orfeons.
— Durara el passat gener van

a ritz,soeiació "La Carnal" 194730 pesarles que, anth 144

ingtressar-se

d'existencia, sumen 2,09130 pessetes, havent pujar les despeses a
2,014 1 25 pessetes.

TARIZAGONA
Viatge d'estudis
Radiotelefonia
Alinea noves
•
Sota la direcció de l'oficial mecanic dv telegrafs En Francesc González s'Ita installat al Club Natnic un
aparell rarboteleiGnic, les proves del
qual elan celebrar amb resultar fehavent-se rebut una Opera des
de Loadres.
La inauguració oficial tindrá lloc
acui, a les neu de la nit, assistimin
tots els socis i llurs fandlies.
El scnyur González descabdellará
una conferencia sobre radioteletunia

al local de l'esmentada societat náutica.

— El dia 2 de mace vinent arribaran a aquesta chitar els alumnes
de l'Escota dTdIginyers de Cartitas,
canals i ports, per tal d'efectuar estudis pradics al nostre port.
— Per manca (le nombre de di,
putats no ha pogut celebrar sessió
la ComissiO provincial.
Eis les recents oposicions a re,
' gistradors de la Propietat celebrades
a Madrid ha oraingut placa el nostre benvolgut atrae el jove Airaran- 1
‚Ire Alonso (le Medina
El felicitem coralment.
— Ha estar dernanada la ma de
la distingida senyoreta Joaefina Virgili Aixela per al nostre bon ande
, el conterciant losen .Ahelló, de la
raii social Ab eilá i Torres.
— Els aluna:es dels tres darrers
d' e ses de l'Escola Normal de libes-tres, acompanyats de Pras proiesSra s , han realitzat viatg c d'estudi
vera el sei roble di: Torreile•abarri.

Ilan començat els . treballs
rastallació (ruda hiuii.t telefónica'
. entre els pobles de V..: I ntoll a Valls.
— El lían que drac a n aldr que celebrarien els dependen,s del enaltece
al Coliseu Mundial dijotts a la nit
no se celebrará fins dissabte vinent,
a les deu de la nit.

representantee , una eoladdid
espanyola.
•
— Al teatre del eta »Sempresa local donara ma
d'espectacles varaste de
atraccions i comedia.
- Dimecres al asad
grossa nevada, que durà fina al
dia. S'amuntega uns dos pasad
neu. Els carrers quedaren int
tablee, disposant l'envarara
pal que les treta la neto de les
-ea pels veins davant de guro
Al vespre s'asserenä, donant-nos,consequencia, una forra glaçada,
tant perjudicial a l'agricultura.
— Diurnenge passat, al camp
l'Estadi Esportin. tingni Une'.
encontre entre els equips infant
Iluro, de Mataró, i al d'aq
Club, quedant set gola a :ere a
vor dels nostres petits jugadora:
mataron ins feren bones jugades,

tribuint a que el palie passés
bona tarda.
— Per a diumenge vinent, st
temps ho permet, hi llama un pa
entre Cl primer equip de l'in
camal E. i l'equip representa

de l'Estadi.
— Per a dilluns de Carnestolteauna empresa particular te demasii

el camp de inc amb jintent de dete
nar-hi un esdeveniment de /a punta"
da de peu.

— La Soeietat d'Aigiies de Sant
Celoni ha repartit entre els socis
cionistes l'estat de comptes de l4.4
xercici de 1923. En la memòria argb,
què els encapçala tracia de la ingl
porläncia de la reforma feta en e,
recanvi de tuberles, eompletant 4
sercei de subministre d'aigua

rabie.
FIGUERAS
L'anunci del proper concert de l'Assoeració de Música 1ha despertat una gran eepeeWl
ció entre els socia d'aquestal.
enlaza en assabentar-se que 410
progi ama d'aquest coneerl
estad cordial al reputal Qual'bel Zimmer. de Brusselles, el,
qual Os reputat con) una de lealpra»eres agrupacions d'aquest.
gimiere avui existents.
BADALONA
Orfeó Badaloní
El tercer concert de la tanda etrYT
ganitzada per aques:a en•i:at ha assollt un millor èxit musical que as'
darrers, exit que s'acredita en el sen
favor el Quartet que cluu el nom elei
l'entitat i a cartee del qual anava
t'esta, compost pels valuosos
ments de la mateixa, senyors Auto.in Botey, Jaume Costa, Ernest Deschamps i Francesc Sota.

La interpretacie del programa Ion'
molt acunada i en molts moments
cellent, obligant la distingida

currencia que amb tant d'interès ha
seguit aquests concerts, amb els sena,
aplauraments, a repetir algunes

*
obres.
El mes interessant del programa,.'
que era escollit i meritös per als exe7..
cutants, la pubbcació del qual férern•
oportiniatnent, consistia en les adap,_
tacions per a quartet de la "Serenen.
ta", d'Orto, ben coneguda dels nos,„
tres orfeonistes: la "Fuga" (de
primera sonata de violi sol). i ,
so", de Buch, i "Andantino", de P.
Marlini, fetes pel mesure Batey, el
qual, amb tal motiu i per la ratera-.
pretació que en feu, s'acredi:C. une:
cegada Inés com a müsic fort en

i en execueie i remparli atub els companys que el se-,.

compu.siciö

cundavezt els aplaudiments dz la
tarda.
El Consell Directiu d'aquest
ter ha quedat constituir sial: president, En Jaume Rito i Sayol;
1
president, En Josep M. Jordi i
bitonga: secretad, E/1 Jaume Pujas , 1

penyat a fer sardanes dolentes.
Si incis no, aquestshomenatges
tindrien un gran avantrage; suposeus. os que en un sol dia, el de ElloTERRASSA
des i Barriga; vice-secretari, En Re-1
menatge, no cal da-ho, es toquesmon Ribet i Graupera; caixer, En.
Festa
Desgracia
Concerts
de
trema
a
quaranta
sardanes
sill
Diumenge a la tarda tingué lloc al Marian Cuxart i Cuxart; arxiver,
l'homenatjat; aieshores el públic,
vocals:
salé teatre dcl Centre Social t orga- jo,ep Ribera i Anglada; Josep Cas,,
que quan seta una sardana (raquesSalvador Sole i Alsina, En
nitzat per EAssociacia de Teresiates no Iti ven els detectes, amb tant
ses i Costa, N'Antoni Linea, Ett • 1
res, una festa a càrrec del (medro
sentir sardanes del mateix sistema
I
dramatic de l'esmentada Assnciacki. Daniel Ens i Miller, En Joan
a hez] segur que arribada a copearrepresen(aut-se, atol, t(da propterat, i Bruguera.
ne Ilurs afectes peculiars; si us
el drama en tres acte, 1
passeu tot un dia semita foses mal
TARRAGONA
la cornédia en un arte "La princesa
[eres i pitjur inspirades, al capdavall
Altres noves
Neu
el
improvisada".
mereixent
trebail
de
coneixereu que us (101IaV en gat per
al
rnigdia
començaren a Can-,
tres
noticies
Ahir
grane
aplaudíles
joves
aficionarles
4.173,707
. +9 1 9,
Ilcbre.
3.777.898
Amb éxit esphaident han atabla ments de la nornbrosa concurrencia le sobre la nostra tintar lleugers
Velen, dones. coni tCllifll rad d'e- 1920,
vins de neu, que ben aviar la cobri.
5.104,tt8 les den conferencies que sobre gra
192 1,
que assisti a la testa.
logiar els homenatges?
ren,
'
1922,
marica
catalana
ha
vingut
donant
el
germana
Aldab6,
d'aquesEls
—
4.127,739
J. M. G.
A les tres de la tarda es va acta3.423,160 senyor Tomás Tratarte al Centre Exta cintat, anallt a Montserrat, arel)
MIMI~.111M011111M.
1 9 21
tic Iratnt el sol a estones, la eluda
— Diumenge passat el alentre
cursionista. Ha estat notable el
flle,l111 de les Carretes que van cel
Autonomista de Dependents del Comimbre d'ah/times, especialment de
brar-se diumenge passat, Van tenir cosa constribui a donar rnajor es-::
Ei
iiif
plentlidesa al panorama pintoresc
mere i de la Inditstria celebra resenyoretes. En la (hurera conferenla desgracia ime sels estimbé;
to- T
unir: general radinaria.
cia va fer-se un obsequi al senyor
moto (pie . un dels gennans conduia; que oferien les cases i els carnps,
Per les (ladee Ilegides hont es coniduarte, en record de les seres Iliresultant tnts dos ferits, encara que talment coberts de neu.
Foren mnItes les persones que ei-'
El trad,cional ball infantil venç cóln la sera Secció de Socor- ; vais, re/mira-se despres en amical no de molta consideracid.
per
que cana (my orgatittza a No- ', 05 Mulos millora (le cada ' any. Mal- hanquet la Junta Directiva i altres
TrasIlarlats a Terrassa, foren as- xiren cap als arares de la ciutat
velas la Casa A tu usenana, grat hacer satisfet el subsidi con- ,rainties. Des (Etiquestes entumes sistits convenientment pel metí: e se- tal (le contemplar el bell paisatge
del nostre canip,
11;jurst ;my ha re% ealit Lti exens plan remerciar una cegada mes
cesponent a 242 dies de malaltia a dt
nyor Lloren,
lambe saben/ que ha nevat erren
.is, 3 IlleSOS de cessantia i
trninnimari esplendor.
VeTSOS
al seil)-or Iduarte la magniftea sé.
a e g al celebradissitua entre
—
El tal re eslava adorira'. amb -tia &huid& el rOssec puja a pes- nie ile llínons que indubtablement els aficinnats al futlad aesigaaen; (le la comarca.
— El general governador ha des-1
(les 6,31)2'42. Cal remarcar gue en la
garlanues de flors, tapissos,
batirá estar t'entra:inicia aprofitada.
del notable defensa Nlís‘saguer per
-e unid anterior solament arribara a
gasses cae coMrs, i, sobre lot,
formar part de Fermio representatiu estimar el recurs d'aleada interroast
— Ha estat la nota (le la cetina,
:,903'38 pe-setes.
bornbrites .elérariques artísticala (I grandirts
banquet ofert
(le Catalunva en el rimpionat inter- per En Joan Virgili i Batalla en con7'-..
Ira de la imposició d'una multa de,:
Ha renundat el carrec le [anona
'a cintra al primer errara del Mudament emineades.
nacional d' Espanya.,
pessetes feta per l'Alcaldia, per
entic titular d'aquesta cintra el Sr
Misa amb nitran d'hacer estat proEl 1)(1bl:e a primeres hoces
— Els beneficiaris de Cases baRamo') Sarró i CIto, per mitjä din
rates han obsequiat amb tm sopar venia.
de -la larda ja imvara las vors..
alamar campió de la comarca. l'rop
inicia dirigida a l'Ajuntatnent gnle dos cents eren els comensals, ba- e l'hotel d'Espanya altins ara . Han començat les oposicions
res dele volt ants i de (lavara del
!entre yovelals havent hl frie':ernatiu. Aquesta fou Regida duran
rran-11i representacions de tots els hacia estat el seu presidelit- N'Al- al benefici ami, (-arree d'organista a'
13 priora) esglesia de Sant Pere, de
res de (melosos rn un loen tros la darrera sessió consistorial, tat I:
astaments de la riutal, finalitzant-se var Vinyals.
qual hi assistiren sis regidors i Valfeta amb brindis al Club, a la
ulol Prasseie de (triada.
— Els directius de l'Escola Co- , Reus, essent cinc els opositors.
- Als carnees de Sant Agusti '1"
cintra i a Cataranya.
ral prosaegueixen aura moka aetiviLIPS pettlett disfresses en nr. ' cable. Como que la craporació con ,p
— Covi encen de donar-se els tat ele treballs preliminars per a Con/te de Rius harem vist que s'haitn
edrar a !a porta r o l teatro en.o :a ami/ dinou MCIllbeeS, ei0 cal .1,r
noms deis regidors que probable. l'organització de cinc gratis con- tóllocat unes plagues indicadores da''
:1dr:t'ales runh inostres d'adra:- , Inc la majoria s'assarantaren perla tlirecció que han de portar el; ce."'
; fectattient de Eier.
Inent sultstlttliran els actuals: no cal
cede te Quaresma.
Can« 'pel
ruatges de tota mena. Això estä molt
liordre governativa han estat
n n la filiaciO dele' probables.
A tres »tut 'te cli eine comerlSANT CELONI
he, peró creiem que aquesta mida sle,,
ddtituits mirare regulnrs del vet po•
— Han tingut una resonancia
o:e el hal ami) un airós pan
',recama° cal feria extensiva a t,,o/a
Neu
Teatre
.xtraordinária les conferencies doNaixement
loba. als aeio•ds (Ud 0 n:r1 els 1 . 1e dAtió. Llur; substituta fu hai.
els carrers de la nostra ciutat.
ades al jcívent la passada setmarre o tt's halla d e,s s'nori.eellaren ; entrar en funcions.
Altres aoves
Futbol
— Amb motiu d'ésser
la pel doctor Miguel Ordeig; les
— La e etrnana paneada contra
!vallaren ammadament.
1-la Infamia un xainos nen ¡ ' es' gras no lu ha hagut, a la tarda, dile:.
.rimeres foren donades al temple de
La itesr, lada per davant del gueren matrimoni a l'esglesta do.
•;anta Clara, perú les darreres ba- ‚posa del senyor Jaume Altes, CM' pata a les olientes de I Nuntameat
Jura romeneä a últ i ma /roen Santa Anna, de Barcelon.., I engi
— Diurnenge vinent jugaran Vi% .
.yen En Ramon C.ompta. i Canye
tieren de traslladar-se a l'espaiós Inie director de la latinea de Bet
de la lardn essent nonihrosiskartida de futbol, al camp del GIS:
'cintile de Nostra Dona del Canina, condensada marca "El Pagas".
almas les dlsrresses aun hi pas- Iles ami) la gentil senyoreta Meri
— L'Agrupació d'aficionat' del de l'Anuel. rellUP F. C. Sillidt9t4A
:ue encara es veié petit per eneabir
maren, Hic sedtrrunetil ron.) a no- . del Pilar i Badia, tots dos fills de 1.
Centre Popular té anunciat per al sitges, i el nome Club Ginalibibl.
'humeas nombre de joven que acu
ta nreilamiraol rl trust dele nostra ducal.
hren a aprofitar-se de la vibrant primer dturnenge de Quaresma la per tal de disputar-se el ara Pillé Benet el matrimonial eullag el caveslits, fa disfressu do dama
reaparició de Is tiple Pilar Franco, "Trofeo Gerraubost
nonge doctor Cardó.
Par la del coniereaciata.
antiga.

(Je

Novel als

..04.%:Peelli M'e ayoas pa
nte: : (noderie Soriano..

'enr.ERN, DEL DIRECTOR,

-

1

MOROS HAN HOSTILITZAT QUATRE COMBOIS, CAISANT
BAIXES A LES TROPES ESPANYOLES
SESSIO DE LA DIPUTACIO DE MADRID, EL DEBAT SOBRÉ LA eÓNSDE LA MANCOMUNITAT CASTELLANA HA ACABAT AMB UN
11/CIO
1;
FORMIDABLE ESCANDOL
comunicat oficial
del Mame
.i#BROSES BAIXES EN LES
4-40PES ESPANYOLES
.,,e‘siesta matinada han facilitat a
N.eCidencia el següent despatx ofi.
.
i•-. . & Oziental.—Aru i &han efeea les posicions dc Tau.sTaula t .i issen - Dassen, al sector
:14idar,.i les posiciOns de Tizzi-,ta;-al sector de Tizzi-Azza.
- 41061:izar el primer durant el rna*t• l'eniernic, cepo:Mime/u en ea•-'."- il comboi a la posició de Lita; fou rcbutjat agua pel toc de la
icle i ðe la proteevS6, obligant - lo
esira.5- .an-Nb baixes vistes.
n :7'auriat-Tausal. ultra contribuir
testo o. arnb els serie focs a la bona
comboi. ama seceld de la
raa del
..,
Ir• cio ha electuat una sortida per
lip sar la posició en altura próxi„Ae s. de la Grial ha protegit mnb
la marxa i replegament. clecIIII-le en perfecte ordre regular.
la el comboi hem tingut les seente baixes:
Soldo d'Intendencia Rafel Pastos
,pez.
soldar de Cerifiola, Francesa Lói Vázquez. menys greu.
lin altre del inatelx Cos, Francesa
empo Samber, Den.

ewb.ois

'Pela posició de Tauriat-Tanal resultaren contusos el capit.-Sevilla en una ma per rebat
Up25. pedra. Cl caporal Josep
=hado i el Solda! Josep Noya.
Ili - cl l s Ilens, i cinc indigenes
irits. - • •
•--Ouant al comboi de Tizzi Az1,"-renernic que eslava en un
'os de cami. ens cansa baixes
abestiar i les següents de per1,

Regiment d'Africa: soldat Mauel Rodríguez (larda i Joan
1 i Munyoz. greus: cinquena
- ompanyia d'Intendencia de la
•.ornalcläncia: soldat Ramon
.yrr Artesa i Josep Ore de Toralba. .morts; Hilad Cerbajon
tima. ferit greu. i Julià Garda
..ifi:ü. arpu.
-Cita/nena experlicinnäria din. litaiirt: soldat Faust Serena
afefta i Bernabe Martín Bue,
ert: Josep Mendia. ferit
,, -tIatalló de Paria: caporal
danuel Fernändez Hernandez,
t ettlYs greu;
• zugardänein d'Enginyers: sol!al Zalfons Ruiz. greu; Vicens
'arrea r C.a19 1 7I VRS. farit.
1 'Irri g a d a disciplinària: solda',
II auloni Monjon Carda. menys
treu.•
..• Itegulars d'Alhnremas núme',76---Itne: Primer Uihnr: soldat
.uropeir Jösep Cabrerizo. ferit;
VS imitgena morl i tres ferits.
eerrrtabort cinc indfger.es f••.
e.tf l ' '' •
:. ;V: ten) nora! rl 'ai g ua i P e d re ha dificul tal Al rumlori pag an! iropossihles Os lamine.
.el.a - baixes s'evacuaren tolas

I!.
gae

3 Tafefsit.
•nse noUna Occidental. ; vetet
1
, El president del Directori
-211-tninisten de la Guarra el
' ,ptrejfil en t del Directori ha des,- natato .amb Os sots - serroraris
de Finances. ()oren narro, Mari' jja i Einneni.
'Desno , s rebr la risita dr l'inI' !gol dury :Slfuris d'Orleans. ea-

; pga d'avineid.
Ternhi. . ha confereneM ara
g„_
e i . presiden! ilel Ihira•el5i ..1

remador civil de Barcelona. gegeneral Lóssada.
4-0 9 s . quant ' de si, d . • la tarea, el marques d'Estriln, a:iä
fOnvirlat a una testa que i., i • celebrara al pidan deis marqueISOS de Torreherniosa.
A dos quarts de den 01 preaside.nt esta eonvillat a sopar a
'. gafa deis marquesos d e !a Vega
hielan.

1 por:Al-Acto

DEL DIRECTOR!
' . ra general Vallespinosa tia

eetzt visital aqiiest matt pel g e
gtal-Ca val oanli i Peeginyer di.-lI
rigor du la Casa de la mo_
1110 . .
'''Xtl Nunei viaitä el general
• Uria Comissie de mestres di.
Minera ensenyança visite el
yen:eral- Gómez Jordana.
DESPATX-AMB El. ItEl

tt president del Directora ha

espalltal agites, mal( anib- el
ni -a llora de costuni.

.7. '. Taeapres ha rebut en anchenihiMeg-nlitlialre H'Ilyre °ojeen._
• a, que bi ha anal a donar
Filetea pel cocido! del rei
fnOtiu de la mort de la serisa,
fei ha rebüt una Corniseió
Aiputacions de Gerdova,
, Cädiz, Sevilla i Ciudad
presidida pel general Fresa visitante interesa?f i /a conetrueeió ra'
*cerril de Còrdova

Han sortit molt satisfets,
dient que . el rei els -havia prontas que es eomeneara immediatament la construcció .1 en
aquest sentit havien estat dictados disposicions.
Els temporals de neu
(Per teleionemal
Persisteix el temporal a Madrid.
La temperatura es de quatre sota
zero, A Valladolid. 12 sota zero.
• A causa de la persistent nevada
eis correns arriben amb molt de retard. En alguns trajectes la neu té
una alearía de tres metres. '
En algus Roes de Guipúscoa els
senglars arriben ale carrers de les viles.
El rápid de Madrid llagué de retrocedir. davant la impossibilitat de
travessar la nett
EN LLUIS NICOLAU, ASSASSI
D'EN DATO. TRASLLADAT A

SANT051A
A les cinc de la tarda. i conduit
per la guardia civil, ha estar traslladat en tren a Sa,mtau&r U penal de
Santoita, l'assassi del . scuyor Dato,
Lluis Nicolau.
Aviar sera portar a un altre peaal
Pure

Reobertura de l'Ateneu
Ate: ha eStat obert novament l'Atento madrileny.
Només funcianen les classes, la
biblioteca, el saló destinat a ExposiCi0115, la perruqueria i el cirabotes.
No 'es permet dc donar conierén.
cies ni celebrar reunions.
UNA DENUNCIA

El senyor Manuel Garcia
Buato ha presentat una denúada contra el seu secretar' particular. cl qual ha desapare,gut
amb cl producte de la recaptacid oblinguda en la testa que eir
homenatge al meelre Bretón se
celebre dies passats al Teatre
Reial.

La nova hei de reclutament
LI general Primo de Itivera

en arribar a la Presidencia, ha
anuncia", que d'aquí dos dies es
publiczträ a la -Gaceta" la re-

forma-de la Hei de Reciutament.
Sera essencialineut deinocrätica. Contindra graits reduccions
en el servei i irÒrrugues per
a Tabonanient kle quotes dele
reclutes intelleetrials.
Diu que estä segur que causara bon efecte en l'opinió.
DEL RECURS CONTRA UN
ASCENS
La Junta classificadora &vis
ascensos dr • Is coronels i generals, s'ecupa del recurs entaulat pel general de brigada senyor Lrapez ()etnia, per haver
estal asemalit a dis isionari un
allre gelre/iYI 111elly5 alltir
VII.

La sess'j de la Diputació
de Madrid
•.aita dei lean, presidint
el sc•cor Alvarez Garduña, es
di:ciara oberta la sessiú de la
Dipetucid.
Ea Cordre del día Iii figurae; pressupost resultant de
les inelusiona i rl irniaa cionS
i-:-.-cedents per a Pacublanient
tp.se acabarä el 31 de mere
viuda al que ha de comen :in;

a regir el primer d'abril.
El president diu que el que
retereix a la alanconiunitat
11• • rail ir rulmiitat arui.
,L1 sznyor Sarabl f.. lestória de
12 ;

les riiorsi e iiciad,o ver
151a../ril i aIrees. Lt régnn leglunal—diu—tal sentir-lu i si un cí
cl que
sor cal deja:a a tul
riginf:qui Icf;iu/131;SIlle, e9:11 laMa1IC,551U.l.tut.

'Allureix el tenyor .Maura, den: que
dita cap, 1 ele altres cl';litats
ierrorirpen, dient que a !a Diputac..5
114 Ii 1\Nrtits politic... E. ,y. iir•er
Sanaba s u:eix diem que la Mancorna:eta: ha t..,Stsser l'ampliava dele 1 r 1 .1
t.: lee DputaciJas i Icuxihrnaeu.

cemer...a di le, Diptaacia.is
seria un e.-ror,‘,ia que pateixen dos
trials: que la pv.lt •-./
; que ten:iii grans it, econiziniques.
la lilancontunini n r é; ui p,rhl
fa un ei gi
a la Imitar de 13, airia,
4t1 nairioti•rly de la dc Caatella.
El 111414( Guitarte du que no
de parlar en Lbstrute, sir.; concretamcnti'llarrern dp parlar del ilustre letionalieme i no del problzma regitma.
La Manez.inunitat—diu--es un viril.,
eerqué tMancamunrtat As tela con.
tirmac:i., d. rantiga forma.
Li regional,snie es ras riu lid
lerqus trainifal els arriri3tes. Nlolts
Goverm han caigan ptl p.oblema regionalista. Lany 1913 Cl cree la Mancomunitai de Catalunya amb el pi.,
text de. la descentralització administrativa, encara que en el fans no servia sinó per crear un nou Estat, amb
aspiracions a la independincia.
La Mancomunitat noma fa que

apropiar-be d'atribucions di l'Estat es.
Pat1Y01..
Dissoldre les DissiteCidas le erial

•

•

•

Després d'unes paraules del senyor
Fernández Navarro, es desestima una
eS/lle/la.

El senyor Ruiz de Terreros explica
seu vot, combatent la Itlincomuni•
tat.
El senyor Guitarte diu que s'ha
rotar el dictamen.
Tot, els diputan, parlen a-un temps,
uns diem que si i els ahres, que inc.
Es produeix un gros escandol
El senyor Guitartc repecix, a grans
ente, que s ha de rotar.
creix.
El presidsm tracta d'imposar ordre
vol explicar les parauliis: del :senyor
Guitatte. sense acoaseguir-ho.
En/alma:1h di guíe- dc! gros escanclol. es procedcix a la votació. El desurdre es r.ipantés.
Es dC.SeSliffla 11 dictamen. per 13
VOIS contra 12 Ningti sap el que ha
votar. Aixi ho dmen i asseguren els
dipUtats.
Una regada aseo-orate, el senyor
Sarrlia aixeca la sessió, per hacer
passat el tenme reglamentan
Es reanudara a lee . sie ele la tarda.
ear cal discutir . .el dictamen i projecte
de .Menniria sobre Earticic limité, que
Ira estar desetimat.
LA UNIO GENERAL - DE

A la comarca es reprodueix sovint
el lenomen, perla :qualsoia hi • ha un
gris parric.
LEX -MINISTRE 'etN ylia • AZNAR, GREUMENT MALALT

L'ex-ministreLb> la Guerra,
r Angel Aitinent general senyo
unir. es troba gre,únient nialalt.
El_seu eslitt inspire ¡Tan temor.
LES OBRES DE REC DE SARAGOSSA
Es troben a Madrid el president ,de la Dipiitadó de Saragossa i els senyors Goizeueta i
Hit:miles. que' . 01.istitneixen la
enearregadi d'activar
tot el que. fa , referencia . a. les
•
.
•ubres de reo...
Ha contiimat la seva taSca.

reunió 'del' Directori
LLEI
1A REFORMA
MUNICIPAL;
•- ,
El •Consell dril Diree'túej ha durat
dues Irores i mitja,.'
El general Primo de . Rivera, avui,
ha- donat la referencia de la reunió).
Harem aprovat 'en -la- sera totalitat el primer volurn del 7 projecte de
decret sobre reiorma de :la llei municipal. El rolurn es refereix . exclusieament al regim local. Queda per
aprorar el segon volum,,que tracta
de les finances locals. Tots dos són
de molta importancia.
L'avié, que 6 creia perdut en el
comhat d'ahir—afegiha reaparegut.
Es despie:aren durant el yol i per
això aterraren. EStä.laparell quelcom avariat.
El . general Valléspinosa ha saluda un instant els neriodistes. El
pcs del debat—els portal • el senyor Calvo Sotelo. No s'Ira
d'estranyar que hagi estat tan rápida l'aprovació del primer volar/1. perqué ja el dsrneixiem tors. La discuió, per tant, ha estat sobre modifi.
cacions.
Ha dit que es facilitara-a la Premsa una referencia detallada del pro;cite quan l'hagi signat el rei.
Tot el denles del. Consell—lia alegil—no te impon:inda.
Probablement denla s'arro yará el
segon volum.
El projecte sera signas pel rei di inris.

TREBALLADORS -,
bija reunit la CornissiO Executiea de Ja Unid General .de Tveballadors d'Espanya per tractar, entre al-.
tres. dele as•sumptes seglients:
Ajtiruar—segents. manitestacions
Ce!, couipanys dc La Carolina—la
taita IUe liavien projeciat en vista
de la prom.:renca feta . pel sots-secreta
del Treban de resoldre aviat
motin del noniepedirla incoat
nal guita del Comité Paritari.
Els treballadors de Lts4nita conviden al Congrés que se celebrara a
Itiga vis primers dies del mes carnita.
Escritire a lee-"Federacions-nadocale- assalientant-les que els dies
al 7 de jiim silleta se celebrara a
Viena rl Congres. ordinari de la Federaciú Sindical finen...Mi:al.
EL TIE l'IR ORRER
Les tonelusionc elevadeS al Dircztori cii eI miting celebrat a favor
de la tittensditaciU del ruin obrosóii:
:Que s'aia•ureixi 'el desenrotIlatima cuitar:0 , dt la nació, facilitant
I, rajarla rxecuciõ rk l'histitut Nacional . de Prériel 6‘ 't les . seves caixes
collaboradures per construir. escoles.
Que es mantingui la vontanntat en
laceró &I regio] autunOmic - de ata
isió.
riGlisiderch sigue d'elogi l'acció de
les . uutoritati, wtrerilattçes.
.

smas r

• PEZ: DUC DE MONTPENSIER
Selilltinest unti .s'han celebras
frinerals per l'enhile del duc de
Montpensier.EL TERRATREMOL
Osca.•a-Ahir es registra. un' tercatrimol..qae es reprOdui fortament a
les quatre de la matinada.
•

afavorir el separatisme 1 alx6 és perniciós i incotiverMat.
Les Diputaciions administren inolt
malament. Vigoritzem Ice Diputaclons.
Evoca per a la creició d'una 5011
Diputació que representi tota Castella
i que se säpiga atreure els nobles,
creaM-se nous impostos per poguer
atendre totes lee necessitats. Aixra
d que jo demano.
El senyor Marina, en nom de la
Comissió, el comba!. Diu que la Mancomunitat no es cap perill per a la
patria. No es veritat que el millor eta
la Diputacid. Si el que iii ha es dolent, dance, sea de cercar queleom nou.
S'acorda. per 20 vots contra 6, desestimar el t • ot del senyor Ganarte.
El senyor Fernández Navarro diu
ene aquest problema existeix des de
la invasió bárbara. Fa història per
palesar-ho.
També diu que les Diputacions eón
dolentes.
Dio que estima la .unitat de la Patria, paró vol la descentralització dele
afers provincials i regionale.
El senyor Ferttändez Nidiez li contesta que. si veiés que cc orear-se' la
Mancomunitat baria de seguir el Tmteix regim de les Diputacions, ella la
combatria.
Diu qu: el que es desitja no és
mentar el separatisme, sine, la iedenació de proríneice.. 1 atad 's ha de
irr amb criteri Manita regional. Pesa
Navarra com exemple:
Acaba manifestant 'que - votara el
prOjefle.

•

. "Del Marroc
,..Zona orleirtah •i— Es con, que ele
rifenys hin tingut ¡orces balaca, degu_
des al' bothbeig de l'aviació i al fr c
de _l'artillería. AiA pzre, no es pot
precisar be.
• DRAMA :PASSIONAL
Sevilla. — 'Alearrei: de Cirtfuegos,
núthero 3. ha ocrirregui.una .tragen.
Carate Contreras.' de 15 anys, vivia
anib un germa politic. En un altre
pis 'hi vivia el minyö. Laques Serrano,
de 19 anys.
•
El Serrano requerí direrso -s , cope l'amor de la Contrerae., essent reinen
eempre.
•
'rd. el Serrano, aritb . un revólver,
fe, i greament - a la Carme.

••
LA SOCIETAT
D".NNTROPOLOGIA
SUcitaat
Nacional
leunit..la

d Ainropologia.
.
.
Ee montea constituir una societat
per Menear les ruines.

TOPADA DE VAPORS--7«.
G11011.--A l'altura de Sant Estere

Pravia han top.it els vapore pesquere " A st ur-Ga Lic.° "
do Azcarate".'.que si ;ha cejendrat: El primer ha teSallat 111111) ayudes. El taaor "Mclquiades Alvarez"
eulvä cls tripulante de rAzeárute•-.
— EL pesquer -Esperanza - . en
entrar al pörl, ha mutual amb el mahl,
catrint taaries
DESC•11.1elA :IY.VALACIO •
Ha caigut un aparen tripula(
Roa el quid ha retan!
de

[eruten ;Filma r! it nein

Darterit tióta'
Ei • partit de

selecció jugat
*a Bilbao •
•

Bilbao—El camp estima en millor
estat de) que se supoaava, car havia
desaparegut per complet la neu.
El terreny está lleugerainent calanset.. '
Els equips queden aliniats en la següent forma:
Equip A: Zamora, Santiuste, Acedo,
Gamborena, Meana, Gonzalo, Juinte-

pul Poto, Zabala, Laka i 'ilguirrezabala. Porten jersey vermella i pantaló
Mane.- •
EqUip B: Vidal, Arrillaga, Cholis,
Larraza, Peha, Ibaibarriaga,
Oscar, Rodríguez, Ricardo Alvarez i
del Campo. Duen jersey blanc i pantaló blau.
Arbitra En Serrano. • . .

El pabilo ocupa gairebé tetes
lee localitats de preferencia. A
l'entrada general hi ha molts
clare.
De capitans actuen Meana
Penya, coresprinent a elegir a
l'equip verrnell que es colloca
d'esquena a l'Asil de Sant MICOMENÇA EL PARTIT
En sortir taqun els de l'equip
A, perra els blanca es (Ideasen
Ilaneant la pilota a cürner•
Aquest origina un animat joc
la meta de Vida!. Av anea el grup
B, perd els vermells s'enearreguen de desfer-lo. L'Alvarez anta i va la pilota a t'ora.
• Una paseada d'En Larraza a
Haobarriaga que origina un
ePrner contra ele verme*. tira:
per aquest úllim. As aclarit dos
cops per En Zamora.
Una avain:ada d'Oscar és parada per -Aeedo.
Lot taza talla el joc • de l'equip, tirant-se un altre cerner contra él$ vermells; que remata .e1 centre mig atletie.
El s . blanc's envaeixen fàcilmera el terreny contrari
costalde Santiuste..
Vestal del terreny ni permat
Iluir-se en el loe perqni; la pilota ,estä plena de fang.
Cii altre ' cerner contra els
set-melle . que ' Zamora desvia a
clip de puny.
Despida d'un Ileuger joc d'u'n
Vidal fa una sortida en fals.
que' Laka aprofita per fer el
gol.
Avarman els Manes i segueix en el joc amb domini alternat.
Amiba el- primer temps amb
dos gols a zero a favor dels
ve rmells.

Al segon temps el primer ame
es dels blancs, accentuant-se aviar
el domini d'aquests.
Del Campo tira un centre, que no
s'aprotita.
Latir, en combinació amb Aguirrezabala. fa una Mgada bonica.
Columna a pldure. L'equip blanc
fa una extemiö pressió sobre el donmes el doniini. El
tren
pfiblic ele a11illta, cercant quelcom
d'culocha al partit,. que es desenrotIla umb roe interés.
El partit acaba (segons el telegrama rebut) amb da victòria dels
hlancs, per set a n los.

DE BARCELONA
ROBATORt
A ulm quart de litro del vespro d'alrir filets robat.a; d'un
qiiiose, que, el $ • seiryórs. Curse
i Naval tetion al carrer de Borreí!. 38, rellotges sie dii.erses
t ri slatIs, los ' ella usals. S'igno51311, elS IlallreE1OLS.
ra

• b.1.; CASINO D'AllTORS
licuada que e!. dissoldrä el l'asila)
d'Autors. La djnitcçi Ii convocar
U112 junta extfaorilimiria.
•
.
.

votació per a la Mancomunitat Castellana
En la aeabon d'aqueeta larda

La

de It Diputació discutit novament el dictamen referent a
ha Maneorannitat castellana.
S'ita votar riovarmint, pto.;
rbilnt-se un entizas a ,13, vota.
• Denle es repetirà I volead.

Eis sen ljore . Unamuno
. . 1 So .•
Nano' cap.
, 61111 1i—a rnigdli lgaaÕttll el -

yapas' "41111Nle m.,-4pseliletaspialits-

v
' einte: loan ,Flibregaereriertree,
Els Tramvies de Barcelona, So.
eletet Anónima.
TRIBUNAL CONTENCIOS
ADMINISTRATIU
Audiencia. — Conferidas:
Eduard. Ferrer, contra, L'.Administrticid..
auMENCia PROVINCJAL
Seecid primera. — Audiencia. Up,oral,per robatori,, conn"
liii 3fiquel G uinot,' i un-incide.
per coaccione.
Un
Secci6 segona. — Oest.
oral, per estafa , contra Josep
Arques„ i un altrn per lesions
contra Maria Bove i altre.
DEL TRAFEC DE COCAINA
CONFIRMACIO D'UN PROCESSAMENT
La Seccie tercera d'aquesta
Audiencia ha fallat el. recurs
interposat contra l'irrite de processament' de: Josep Marta Tanres Piera. jUnt ara)) Antoni Mayobre i Joan Cabré, (oren detingula i Inés tard proCessals pel jutjat de la BarcaInneta, secretria de. N'Alexandre Simarro. aeusats . de venda
de cocaina. oeupant-los 7 en . 11U4
registre
gran- quantitataeo
efectuat
la -policia i la qbal
viätä
celebrarge
él YrIrcifipa g a1. divendees.,
La sentencia ha estat contra
el prneessat, eonfirmant-se la'
dila resolució judicial com sol-

licitava Caca/sació privada.

NOVES REIAGIOSh
Qdilfall/il 110/Y,: E••,'

l'Oratori

de San . :•••.» Neri.
llores d'exposieid: rf• :•• del malf a les sis de la •az..la,
—Cor de l'aria:. Av; t: •'S fa la
visita a Ncistra Dona de Maig, :r
de la
at
Piel al
Santa Anna. o
Palart.—Comunid reparadora: Parrequia de Sant Ctraat.
_yemas en snia‘agi de les
animes, del Purgatori. Torn del
alont Calvari:
DEL BISBAT
Cultes eucarística'. — A lotes les esglestes d'aquest bisbat
hauran de celebrar-se, ata lt la
rnai o r solemnitat, cultes eucaristies apropiats que .siguin
reparaeid i desgreziges 'en els
tres (líes de Carnaval.
Coplirnt
pasqual. -- En
m tu
virtut del deeripte pontifid,
s'autoritza els reelors. ecemonis
i regenta rresgleaia per cornea(.;) r neriode enmpliment
pasqual iles del dia 9 de ruar.:
(primer ilnimenge de Quaresma) fin:- al 15 de : hin, testa de
la . Satilf s sitnet Trinitat. Sa San_
tedat 111,rnes eoneedeix attuesta
,.-r
se•ränia
a les parrequies
feelnin missions. exercieis espi_
rituals al/nenes es donin
noble instniccions de catecisme
• n el prediquin sermons i plä•
tapies quaresmatS.
11

CASA. D'EXERCICIS ESPIRILA"COVA DE SANT
TuALs
IGNASI (MANRESA)
El dia 3 de ciare, a les' onze del
matl. corie•neari a' aquesta . coca Inc
tanda - d'exereiris per a !tomes. en eatala. de Cinc rlit:s de Mirada. Per so'arlrecao•se
licitar radraiSsie
P. diveCtor, Santa Coya, M.:nrev.i.
si na
Ningú ha' de (101,dr-id pe7
rinativa.
ha rebut abans resp. , :ta
HAGA • ESPIRITUAL DE' 1.A
DEL* DE MONTMARE

•

GRONICA JUDICIARIA
ASnSENa'ALAMENTS PER A
‘av:1,1
AUDIENCIA TERRITORIAL
Figueres
Sala prmiera.
Joan
euntrz

alerce. Serra.

' -•

:

SERRAT
Essent de mita neOessitat (Me el
nostre noble s'aeostunn en participar dele cante lifürgirs l'estsrdeiu.
es prega als ea-tü.lic; bareelonim,,
se- serveisda
P ccialment ;Asa
sistir als aseaids que tindran lloc avni,
divend"e-. • a les set del' vespre.
Baix
al teu e. -.:.•
Pere. t. 3

Divendres, 29 de febrer
gt

L

U TOR

• - L'ASE EM-PUti
•
.
Sr. CarlO SOldevila:
Hc viste) vostre-'•postseriptune''
jata de -dietari : trahir. dia In, í hale
permés •d'a.drpear
alg-unes ennaide. -.

racions.
•.••
•s
Com que ,fa.poc cine a« a Baineléna

nu he pogaz fixae-me si la dita ,'Fain
en film" era . .aqui gaire correni.. lisa
cosa que sé és que a . les comarities

gironines de •muntanya ho és
Cera qua mai no l'havia vieta4ria
fiada no -jitic dir-vos si és o n6--éoíra
refta la ..(ortna que urca, per miis
ni inclino a Creure que Ira d'ésser-"Ease
cm
jo l'he sentida pronunciar
sempre aixi, peró suprimint en
la e de la paraula "ase".
El seu significar és el dubte. EX'ems•
pie: un tal parla d'un gran negoci . que
va präximament a . emprondre, i un que
s"nu escolta, pzr /V)
mensitier, ii
junt si'ho farda• •

Es una expressió autiquissima• .
Atentaras-e,

•
Arnalt de Gaycerefn

MOVIMENT MARITIM
•, VatxellS mitrata
aiieb u espanyol - Joven Amalia;
Vinaruc, amb gar.rofes.
Vapor c.ipaticl -Neinrad", de Li
Cornea,
exp:osius.
. Vapor. espanyul "Augela".
¡laya, ami) carrega general. Amarrat
m.II 'del Rebaic. Cu:Lignatari. Ibarra.
' Vapor alemany "Undine", de Boa
Talbor, amb carbd. Amarrat innli•d2
Pod.nt.
"Citta di Lecce",.c.CA-lexandria, ainb carrega general. Äina
. r.•
rat mol; da Sinn Dr nut. Consighnari, Marian de la Torre.
Vapor eepányol -Mallorca", de-Palma. ama carrega gater_l i 66 pas 'satgers. Amarrat moll de les Drassanes.
Consignaran Compan)la Taisnlediterrania.
Vapor .espanyol 'Rey Jaime
de
11a4, amb carrega general.i t'S
Amarrat in : d1 de Mur, :a.
Comigm.tari. Arnengual.
Vapor espanyol "Vil:arrcal", de V.amb carrega general i 13 2 passatgers. . Amarrat moll dEstiatnya.NE.
Cimsignatari, Companyia Tranentediterrania.
Vapor espanyel -Aragón", de Gijón mil carrega general i 20 passatgars. Aniarr.d mai dEspaiiya
Consignatari. Ccmpan)ia Tran sm.
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LA JUNTA DEL PORT
En la darrera sessió que celebra la
Junta • del Port, presidida pel icepresident senyor prettgu.Pussusió del seu arree el VOCLI senyor
Antoni Ruhert Rodriguez en representació de la Diputan) Provincial.
l'oren tracza:s a unS a mas eis . segnents atoe:
R. O. resolent que cl vapor -Espada tilint..2" esni sulijecte com
altres vaixels al pagatrnavdd
postas que perceb reune:nada ' Juir
Instincies de represo/la:lime de la
Barcelomta per ut:Ii•zar detorálivits
terreays de la zona del Port amb nimia
de les (ter, s Sama SI iI 5 nicì, U/seanciei qrw ir.ren rourses ii Ger...rn
vil.
Conpne del me, de destrabó: paisat.
Reccpció • du lee set naus constnuldes
en Ire c..berts del moll d'Espanya.
DaZU115:1r:s per treurc a pliblcet
suhhasm eis pavellons destinare a Minas de la S'agitar Marítima i :• Iirepec:Il• de M,ìls qua s hm de construir
.•
al Mal) 1.1.e. Barcelona.
Comunicar:irme de l'Associaci6 dartr,der, ei vaixel's pesque.r, i .de 13
Casa Ramire.: Linares i .Delgad6 rcarab
cilerist . la . Junta per -enlucieras_ fat
gr
y

inc
•e
de

Se
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s.
El

''ir

ELS VAIXELLS HOLANDESOS
Ele doe crenere holandesde que In
avui
lias- ja al pon han
Marsella. on re:Airar un pi. no
reial holandai i • emprendian la ter
Ir,
fent ah:1 v
a
e.
el di., Ci

.er•traiaravic

inemarismingrjer.vW;74;777,..
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Ila quedar restablerta. rleepres
1,ra115 esioreosi la finja iértia
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M0131 CH1T1ANAMENT 1 . 11. DIA ;12 DE Fl. BRIS

(A. C.

S.)

Les seves germanes Carme, Antònia i Roseta; germans politics En Jaume Llur5 Carreres
i En Ramon Väzquez, ondea, nebots i nebots entenats i parents tots 1 la Junte. de! Cercie del Liceu, en recordar a/8 seus amics i coneguts tan sentida Welua, els preguen que se serveixin assistir als fünerals que en sufragi de la seva ánima se celebraran dilluns, 3 de marc!, a les deu
del mati, a l'església de la Casa de Caritat, agraint -los anticipadament l'assistènda.
EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Pes expresas clatiposicid del finar no ea va ay:zar per l'acre de Ecntertament.
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Els. Espect.de
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Pregueu a Déu en caritat per retern descans de länima de

•.."r:ATRES.-

Teatre Barcelona

Teatre Catalä Romea

RIN NI! 1
que mori

eterc.a ‘RegIstrado.

abans dahir, Kvent rebut els Auxilis Espriluals

,11••••••••••••••••••

FUTBOL
.lMPIONAT DE CATALUNYA
Diumenge vinent tindrà llOe el darpartit corresponent al Campionat
el
Cataiunya, entre l'Espanycl

r;:11e11C.

qaest partit començarà a les 3.20
a tarda i se celebrara al camp de
panyol.
VELA
COPA DATO

prM:era m'ova de la regata pe'
banclres de la classe de 6 metrus,
nrracional. oiganitzada Dei Cid)
-de Barcelona. que hacia du
lloc el passat diumenge. (Ea 17.
de disputar-se la Copa Dar.)
- • • 77 7ent al III aiiy. s'eferna-.-a
.„,VaiCtIt, a lis 1 t 1'40 ite mati.

EXCURSIONISME
c de la Serió de Folograiia
re Exlcurs.-..aista Barcelemi
:s • ra el- proper diumenge una
•ra exrsió. sota el següent
7:: Centelle:. Pia de la (,arg-0
CaSte31ü, Santa Eugènia Fi•rtida, a les C35 per liestació
7(1.

n•••

tt.
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,›Çot

.

'••n•
mmleri pertllós o

otes d'Esports
e

-4.4"....e4.iet••

t•

• e
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llirst re Lamote de Grignon.
lona d.. la cand ..‘3 galb.ga
Canto d'arrie n ro, del mestre Jo.
sep Doncel. -Obres deis mestres Lamber! , Vidal Roda', CII-

ESPECIAL i

144444+04441444444+4+)444,
Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non

£31,11M
M'uf, dIvendres, a dos quarts de
Mg:
1557 audirlól
nEcirm. DE IMANO
JANOS CARANYI •
PROGRAMA
”LIMI.0
1..111T
Fantasia chrom 0ea
Bar.h
Anernto Creará
Beethoven
Rondo capriceio
SEGONA
%III'
Sonata °e. 21' ilion
Beethoven
Dos preludia, nosturn
i esturli
Chopin
TERCEILA PART
Paf. de Lott
Cyerl Sean
Flapsetlia
Etohnr.nyi
11111
dis ruin de cu,tulu.

Telefon 1371

TELEFON

3535 A.

'2

Avtii,
11 n •
fa gran pellioula dramat n • 1
CUm la sorra, per PI
Gyland. exenisive (t. I. E C..
Exil de Un marit model,
p rograma Ajiina, euniedm
1111 gran humorismo .
, per
liryant Wasliburn
i
\t'alter
Novetats
versal núm. 74, i El cateto
la hipotenusa, r olltiCa. 1,.•l•

Diumenge, a les once del
matt, tercer concert Orfeó
Graolena
pPe44•••••+04•04~044.44,

g

il is!rmer

Casile. Avial, El comte d'EE.
he!! a
sex, un interessant
ORAN CINEMA DE MODA
323:
r2 u NI 111.VIA
.
per
del regnat d'Isabel d'AnglaNotable. tintad Torren,
I Dio Roes,
turra.
un pm?
ccm?
Atril, dIveldD
moda >electa re.
unió de la ha:a mo otal ijar elltAVIS: Es daspatäen hui anina. Ef treria: Arnor i oll, pu M'u
Aura
a
ilca..itnia
Turpin. ele Mulla bruma. Revista
ell(Iti II11111Prall'r fit'I' a 1; n
Pathi;•No Juthqueo..., precios, Co.
5E
A gSSió especial de diumen
medie, per L',/la 3lakow /ta: Una
•ituaci6 com p rometa, invertida rog e\ tarda.
tilm ArC
inrdla. III UI,. ge, 1,11, 1 tr ra,rlló.
fmnitveniniriti do Falo': Roseta, la
Notes
cantadora
earrer, darle, a g ran4-11444.11441-K4,71
du,sa crea,
de Mary Piektorel,
elx:r.cs
presentarte, • ,pulicinia. AvIal. Al
1.1.rzatam,-.
nte
misterita ( g ris de la rn:r.
Anelès
•
•
C.
.
.
1
N
01.14.1111+114+114.444itameteet›
Francès
Aletrany
a.4.4444.44444.4.64444444,.. n
1 me, 15 eres
Associaciúsica Camera
mesas 411 prs
Gran Teatre Comtal i
l'rens esperi als
divo/lees,
dia
29.
4aei.
ktratissirTH per
Gran Cinema Bohenlia
Sel coneert curs 1923 - 24.
n Ines o nués perPresentacn't a Baref'1111111
snues de la matei•
del
dIvendres, tarda I nIt. anos
xa familia i inif
programes: CINC ESTRENE . ' la
1.1AGTET ZIMMER
divertida pellifula Estufa melerempleats d'holels
os; la divertida Un cita d'o p cionde Drusselles. Primera auLliçnr.s pareir..dars
al., per Parilcia',une Pedrik: "I
d trió del quart

g

1

3
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,1

CERTS:

als

1

V llago

tlf 14 gran It%

TAD.
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Diana - Argentina

'Extelsior
Avui, divendres: 5 Tao, La por
FInvIallee, La J-r-a,
amen del motes. Un su dur.
10111111M.

"RISPETTI E STROMBOTTI"
de Maliplero, 11111
les
obrou an. s signif icatives
de la moderna itsenlft italiana, euanyadora del Pre
mi Universal Coolidge
(Estala l'nits).
Completaran PI progranla dues juico elassigues,
el quartet Cn 're menor",
ea *fi hrmol
major", de leethoven.
Exclusisument pet'als socia.

1

fr2

Tc124. 3:;o2.-Oricims de 8 mati a 9 re

0

De venda a tot arreu, a

I amb la tot desapareix rápidament el catarro
bronquial. preacut tras vetadas al di.

BRONQUIOLINA
ci podrrót anitttptic I expectorara balrarolr, d'agradable
muto que u a perjudica l'ea/nade 1 calma u mol la toa
INDICACION3

O ptas.

Ron-adra., Catarros, Bronquina, Culpe. Fecutoonlat, etc.

la calad"

.

S, primer,

1
segona,

a 1 1 do 0 a

A, •••n
•
• •eat el
'14103k M4.0MW
ASAANIec19,,,11. n
1•41••••••

Dipthlt general:

Establiments DALMAU OLIVERES. 3. A.
Pamela de la industria, 14.- BAE.CELONA

.7:

:2

P.s..:

PACDUCTES HORLINE:

:
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z=---

..
7'4
AIG1.11 emóretiat (tintura progreaSiva per als eabetts blanca :6. - 0E1 9.
LATOFI (odiaI 1110f .5;0: a. - 73LVOS rnolt adhcrents : '2'50. • CRLMA (evita
E
l
Ice arrugues). 2 50. - AICUA D:N/IFR!CA (en comprirnits elercescents): 5.. 4 E-.
e....ntot. mos71-tV (aalo rniner‘la per •Itt banys do esas): 350. • SardEiEl.
al !t'ay-Aun, pie a re;onarar el cabed): 353.
=
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CAMISERS

a 0'50 pessetes les den nrinteres paraules i a
:: 0'10 per cada una d'excés
a•n••••n•nnnn•n•n

DEMANDESDETREBALL

II

FALTE/4

a

1

Cartne, :In, principal.
y en".-- ----•

a
a

neressita senyorrta de 1d a 1 S anyet
Eg
u. prr a auxiliar de deeedx. que säpiza eserture a nOnnina. Pre:ericar-sc
de It a 7. itrriainerar A. Mir. Alotuviany,
número, di. Gracia.
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n
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OFERTES DE BERMA
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Tekton,
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5027 A.
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Fines i milicias. irrompibles a.1
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MAGNETOS
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per 3 vertilre. Cartee I inter
dial numero 9A enti,111

D l y Eij SES
D11.11 NADAL

maneas. OUre:

ralla. V Ile l•

Trim""'
HIPOTEQUES
Sarta .1, CA.
• da.
tracterin, S. A. Permute de la lau, g'
5554 A.
entresül. Teiefon_

T.

Es' LI Elptn64111.
Important
TAPISSOS "
litteCtilltat en laptesox religiosos Ele

COMPRES
COMPR

ieit

.

de eint ¡MY . Muro del sernel
militar, m'in mine:cementa de
coniplahllitat I nweanocrallii. andi bonos
refeccrieies, deall!a lOSU. E,e r I e a LA

JOVE

nISIruCTIO

ifornrfter:l. 17,7
PE D RALB ES.
preu medir: er.rif
diferir. 1155: Casanova, 15, segel:

E

o
e

_

2diitty/

a
o
a

FrIeritala ai•

1

a

FINQUES

DINTHE 1 FORA
INTEIIES LEGAL
SEGONES
PRIMERES
INc!Vfles

MEDICA(

Demand's • Farmacias 1 Centre, d'Espacian
¡alada l'autor F. MUR/. I PONT Broa, ea
5. Ventea I vIDAL I RIZAS Roncad, It
BARCELONA

3

HIPOTEQUES

1

NO HI HA TOS QUE RESISTEIXI

laa,scievo

u
TERRENYS

12

UNA PESSETA-PER coantu,1'50pessetes.
immemommernsaeonetusalltr-.4...non.--,_:-...1..r.......

23111(RA PO-FIT

u
e
t'

•

Linsecticida PARADELL

•

eq

Trteucc ene: Pcraye.5z

0.

Ex'arminades en un minut amb

L'Algar' &Partirte ès una tintura científica i progressive
que li donara (I S'.:112nUc mane de cul,as. VGste maleir pudra
aplicar-se-la. en .11gurts minc:s. Es absolutament inofensiva i
no s'expenia al perill crallres tintures. N li tccarà la rob,. ni '1
cutis. ni fa cap mala olor. Li tara desaparcixcr la caspa. as rplitzura 'I seu ceben, cl fcrahcara, evItará Ilur caiuuda, ealimulara !lar crcixeno i '1 suavitzarà i rieara.

LlTZ

GER

BARCELONA

et47,(7-UA d'O .LENE

J iTh
" HTZ

"

1644 A i 848 A

KateRg%

(mina.

l'ortll/CSIla

1.1.

Saló Catalunya

15, Teteros

Els cabells blancs, generalmcnt,
no prudisposen favorablement. Devegades. el tenir cut:e:1s blancs iMO3SIhilita de trobar una col-locació. Encara do pinor III sinoció que aquest
crea a la dona. que la fa aparcixer
com a vella i que pm dependre la
scva felicitar coniugal de l'aparició
precc.:ç de c,:bells5E.r.cs.
No hi ha mes remei que rcnyir-se,
i si 's lenye!x amb AIgue d'Iloritne
ningú ho coneixera, ni '15 de Id SeNd

.

(re:, o

Pina A. 1hp3z,

FARMACIA PARADELL.COMIe AsSalt,28 BARCELONA

Concerts de Quarestra. Tr,s

j

Illätirt; per

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEMI.
LLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

prved

Gran Teatro del Liceu
Pa u Casals, 51111 la direceiú rlets
rmiinents mest ves luir Strawinsky i FrallZ 511011k, tila 13,
16, larda i 19 lid, de marc.
Al- senyul s abonats a 01 temporada trItivern st 'Is reserva.rall les scves localitats fins al
(tia 29. Queda ober l'abonainent. Detalls Per ea
• i pro-

•
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ennt ah-in nordamericaels .1,,' i i i de mar,. al
Palau de la riúsloa Catalana

La senyoreta Adefesl,
.Ajuriii, (*.M'eli a drit-

.4«.»•44444,44.-

DIPOSITS per a alpi, itarìtì Ce1133

^11Porm"!!!reeetl'!"..-.

liC

gran,

S. A

Cficines centrals :

ALMA SIMPSON

i

-CINEMES--

Uralita,

35, PASSEIG DE GRACIA, 35

Cinema Princesa

PILAR ALONSO

TURMA fer a bailadas d'aigua, de diferents diamelres

FILL DE PAUL IZABAL

ningú.

cou s E um t

:

4444411444411.244444444

Collseu de varletals

Avni divendres , I II estrenes:
Programa extraordinari: Vio/ates imperials, inagnific fili»
une. inalgrat el sen llarg
ralge, es projeelara sencera,
¡Ter/ció de la eminent
Raquel Meiller: El delinqüent,
grandiosa proditeciA aineri9na,
interpretada poi gran actor
PILAR BELLO
Hanch.
Tao, grandiosa
SurcAi: i. ii. parella de balls
super-sèrie, dividirla in Sic
tic robal ies
-SI' el tercer:
projectant
MAU SOLFF - MERCEDES
La Joana vol casar-se, gran
Els ovacionats saltadors
lir0(101.
Diumenge, nit, estreàrabs
na, Tao, ;libre.
THE EYPSE CAMP & Co.
L'as dele excèntrics,
.4844444.0.44,0404+0+0444,04a.
RANIPER
La populardssima artista,
Ido] del públic,

( Plagues de 40 x 40 cm., colon grI3 clar i roiz.
( Xapes ondalade: Canaleta de 120 x15, 185 x 114 1 259 x 114 cm.

COBERTE5

PER A RENüSTIMENTS( Xapes "B" de IZO x IZO, 120 x 190 i IZO x 250 centirnetres.

dos, 6 pies.; sitió paii, 1 pta.;

circular (localital lliure), 0'60
pcssetes; entrada general, 9'49
pessetes.- El timbre a càrrec
del públic.

Avni, divendres. Esposes frívolas, 1: La gran idea; Tao,
Reina pel poble; En Tomaset
flequer.-Dilluns, Els Mis de

Nou repertori de la seva
creacIó.-Magnifica presen.
tarió. - Dernä. dissabte, i
cada dia, Pilar Alonso i
l'Amper. - IMPORTANT:
Queda obert el despatx
localitats d'II a 1 i de 4 a 7.

PER A

(M • ). La mort de l'escolà, La
noslra verema 'Morera
Preus: Llolges. amb sis entra-

exclusiva del
PROGRAMA AJURIA

Magnifies films i les grans
estrelles de varietats.
Avui. divendres, tarda, a dos
nuarts de cinc. Nit, a les
deu. Projecció d'interesi-ants i notables pellicales. Exit dels celebres patinadors equilibristas
.• LES TUNIILLET
L'aclarnada dansarina

material compost exclusivament amb e,miant i ciment

MoltlPsj. Frpjx;i:

10P11/18,

I En preparació, tina gran

Demà, dissabte. tarda.
MI MARIDO SE ABURRE

acta,

nesescse•smesnicemmaccustumnraurammusscuimmesenummommumma
Momo..

Diumenge, dia 2 , a les onza

PROVENIA, 260
ni:da. Cltaiunya 1

44444+64444114444441144+4.

urtedratna 115011 Li por e 'Inc
l
vialbla ; la fortnOta e • .dia Jua-

- Pasta Rosa :-: Representant: "Barba" - Cars, 15

-

TEATJE ELDORADO
Cinema "311RIA"

EL ABOGADO DEFENSOR

.

ailIZEKM3MrallEr2=3•9=5NIMEZIMI
-

M033 C8,

..9211111MBEWNICEIC,Tri.IIIIIINZDEIBMIE1111115115112mrpiniz=2DE

Avui, divendres, tarda, a un
quart de sis, la comedia en
3 actes, de Màrius Morats,
traducció de Josep Nogué
Mascó.

.

ar4 eu

Es

▪ Exiiu

Companvia cómica del teatre Rey Alfonso, de Madrid.
Primer actor i director:
PERE ZORRILLA
Primera actriu
Mima CAÑETE

ELDORADO

tau..

121

41444+0414444.44444~•~Teatre Barcelona

444444.444444.44444+4~

a
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set.

Vellut.i

antiseptic î treu t o:a mena
Exceflent neteja metallsádhue
is de tints, grasses, vernissos, ISW7
l'or I l'argent (embellelx la baa
•• olis 1 tota altra substäncia
teria de cuina).
•
g r eixosa
in
IUNIC QUE RENTA S'ASE IIGUA1
ieltji ?mi*, Limieums,
etc., ft.
:

g

Localitats: Garrar Ferrar', 53

1144•044444.44+~~

1Lre

C1

intunnienre-m-u-,r27,2aEralar
divendres: Esposes frfvoles,
II 1 darrera; L'home i la bestia,
Retal Programa Apiria; L'atad; Un
hospltal model; D3U mil milionc de
volts. Diunten e. ntl, Miar de Corra,
liart.
per NVIIllatu

BALL MULTICOLOR

Melle PERSECUTORIA
IMPORTANT: Despatx de
localitats a comptaduria,
d'onze a una i de quatre a

per

EL M!LLOP SABO PE A LES MANS

Monumental - Pedró

Distingits balls de mascares.
quart de da serie, per a demà.
dissabte, t de marc,

MI PRIMA ESTA LOCA

Exceilent

Ilillialn•••••111GB3F3001111C1111.13Billnail3M3l3322N.W.N212212720333M115101in111113a12,7,33M12331113litlEIBEEitIG:132@i8H2Liala3111•13•1111.3511111111(111••••••81

Teatre Novetats
Carnaval Aurigemma

Nit, a un quart d'onze,
comedia argentina en tres
artes, de Insausti i Collazo,

Digestiva : :

:

O Iiihree do ultra d'ases.
Anbau. 115111. 1 7. lenda.

••n•••nn•

VENDES
do 1104 pisos, reunir' 1 astuta.

CASA nada, ex ori a Badalona. Prez
Billit1331M. BAO; SagUill, 47.

eins

aleló peritianent de IllielF011 1 1.01/.mara
al!, n'Animare. ele. Falarleael0
MOIllUrea-No rompreu tenla Tlege
Atonta aus. e'. Idouttaleoa. Bol eta
•linal

it,rilrotrunial

Pagare traspä s
p er petita leuda, punt rente.
Aperiai
Tracto directe.
910.
•

