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ANY XLVI—NUM. 15,1355—PREU: 10 CENTIMS

EL CENEN DE PI I Mili La Política Els boittlist es Full
No estaria gens be que les actuals eircumstitncies servissin

per obliclar o per rebaixar la commemoraci6 que, en d centenari

es la seva naixenee, Mereix En Francesc Pi i Margall, fill de
eatalunya, nadiu de Barcelona. No estaría be que les autoritats
i la censura destorbessin la celebrada d'actes i la publicació d'escrits sobre aquest gran heme. 1 menys be estaria encara que,
erna el pretext de les restriccions presente, es desistís a la nostra
tara de donar a la commemoració del natalici de Pi i Margall
teta fa importencia i tot l'esclat que li corresponen. Volem creu
quo no hi haurà ni destorbs per part dels uns, ni deixadesa-sE

DECLARACIONS VEN PUIG
I CADAFALCH
La Veta {eólica-0601s interriegaeles
per la censsira—les seplients declare.
eions:
"Malos per la Premia, alguna ve
gades han circulas diversos rumor' relaciones amb el senyor Puig i Cadafaleh. Es digué que traslladava la seva residencia a Parla, que 'savia estas al Ginebra, on havia volgut presentar a examen de la Societat de les
Nacions el problema catalä; tambe es
parlä de misterioses entrevistes celebradcs a l'estranger amb el amor

per part des altres.
Aquest any de 1924 en que fa cent anys que Pi i Margall
rasqué a l'ombra de Santa Maria de la Mar, podà ésser aprofi- Maeii.
Però beses aquí que el senyor Puig
tat pis intellectuals catalans per reconstituir, en els seus diveri Cadafakh torna a Barcelona i nossos aspectes, la noble figura eminent.
Mot popular es Pi i Margall a Catalunya. Potser ho és mes altres el trobem al sets desease ple
de !libres, i damunt la seva tanta uns
ami que trenta ar.ya enrera, quan escrivia a les planes de "El dibuixos d'arquitecte.
Nuevo Régimen" els seus articles brevíssims i bella, com ins—Dones, i això del sen trasnat de recrpcions de làpides clàssiques. Pera, popularitat no vol dir pre- sidSncia?—li preguntem.
cisareent confixenea. Un /tome pot eser, alhora, popular i mal
com pot veure.
coneg ut. Tal és, al nostre entendre, el cas de Pi i Margell. Se'l
—I la seva visita a Ginebra?
—No ha existit.
coneix superficialment. La g eneralitat dels catalana, compre--I aquestes conferencies amb el seuent-hi els polítics i els escriptors, en tenen un concepte sumad i
nyor
Macià?
simplista. Les seves idees, vuleariteadee, han perdut la greda
—Faulcs. Jo no he vist el senyor
original. El Pi i Margall que coneix la g ent—gent de carrer, gent
de Laaino. gent de m'ami& gent d'Ateneu—és un Pi i Margall Macià.
aremplet i sovint eatrafet.
—Quin judM Ii mereix la nova
Nonses cal dir que hi ha encara el costum de dir, amb una
Mancomunitat?
rovellada frase feta, que el llibre "Las Nacionalidades" és
—Em reservo el contestar-li, però
l'obra magna del seu autor. I ni es magna en el sentit absolut no cree, com alguns suposen, que es
d'una obra mestra, ni en el sentit relatiu d'ésser la millor obra resolgui tot atril) el canvi d'un grup
que va escriure. Els coneixedora de la bibliografia sobre el dret il'homes per un altre.
politic i el problema de les naeionalitats saben proa bé que "Las
--ni ha un assumpte del qual es
Sacienalidades" const:tueiven una teoritzaciii fluixa, frevola, parla rno/t arptests dies. Em refereixo
mancada d'armadura d'erudició, escrita sense tenir esnient de a l'anullació de arrees en alguns emks més notables obres que en El segon terç del segle XIX s'ha- pleats dc la Nfancornunitat.
—Esperi que es faci púbrca la nota
leen publicat sobre aquestes q idestions. I això (que assenyalem
c. oassada per via d'exemple) no vol dir que a "Las Naciona- oferta. L'acumulació de càrrecs íos*
la solució que vam donar al problema
Ldades" no hi hagi piigines enes d'un excels escriptor, ni peo- de l'encariment de la vida, en lloc
semienta dignes d'un alt ponte.
d'augenentar els sous.
A despit de la idea que s'ha format de Pi i Mar gall, la persena'itat d'aquest és molt complena. Hm no la pot definir en
Lee railes, ni estudiar en un article ileuger. Quan hm l'estuLA LÍRICA ESPANYOLA I
dia d'aprop, en el cura de la seva vida i en la siade dels seus
EN PRIMO DE RIVERA
escrits, veu sorgif un Pi i 'alargan diferent de com el pinten les
Retal:cm de la crintira dahir de
raeldes allusions dels periodistes i dels oradors, els panegírica
"Sontniator", a Las Noticias:
des correligionaria i les diatribes deis enemics.
"Lamentó el general Primo de RiEa loe de panegírica i diatribes, hi hauria d'haver l'estudi vera
que los periódicos no hubiesen
siena complet, documentat, objectiu, de la figura de Pi i Margil. Estela convençuts que aquesta feina ha d'ésser feta per reproducido, como otras veces, la poesía que leyó en la fiesta militar el
cata:in:a 1 per catalana que Vnguin ben vio el sentit ètnic. Els teniente coronel sea«
Nieves, q ue, seges :A) sigui:. catalana, difícilment podran adonar-se de certs gún
los que la escucharon, es fresca
caires de la seva personalitat i de la seva obra. Contra allb que jugosa e inspirada.
firma un prejudici corrent—del qual pateixen o han patit fins
"Para ml es muy grats--dijo cl gecatalanistes—, Pi i Margall a un dels esperas més profun- neral—. porque me recordó aquellos
earnent catalans que han exista. Sota les aparences universa- tiempos de alumno en la histórica Te
l:5:es i filosòfiques d'aquel/ hegeliä, Iti havia tot el tresor de
les qualitats racials que caracteritzen una de les dues grans

branques del nostre llinatge: la dels idealistes. Pi i Margall enLea amb la línia espiritual de Ramon Llull i Arnau de Vilanova.
Ei ha entre la intel•Ectualitat catalana esperits prou àgils
idesperts, prou acieneats i estudiosos per emprendre la reconstrucció moral de la figura de Pi. Hi ha prou catalans selectes
per presentar - nos Pi i Margall en els seus veritabiea aspectes de
literat, historiador, crític d'art, periodista, politic, orador, filòsof, economista i governant. Sovint, ems que l'estudin en cada
d'aquests aspectes esteran en d esconformitat formal o essencal amb el. Pela) la millor manera d'honorar Pi i Margall no
consisteix a lloar-lo i aprovar-lo in condicionalment, sine) a presentar amb veritat i lleialtat el seu cariicter i la seva ideologia.
El Pi i Margall autèntic és gairebé desconegut per la Catalunya d'ara. En el primer centenari de la seva naixença, retemli el durador homenatge de l'estudi i de la comprensió.

Converses filo - CARNET DE
lógiques
LES LLETRES
Qualevol mot espanyol. amb qué la
teca forma no el denuncii clarament
t‘m a no catalä, té avui toles les
Onlabilitats desmuuyir-se en el noste lexic, de passar sense dificultad
cut a perfectament català. Acaban
de trobar ea un text català el rnot
ir cicioncr. Mor!' -ilóg:cament res no el
desuna con] 0 :1 mot no català, i
taca:a, l'aparenca d'ésser un derivat
te substantiu traïció: mò el ca,alà,
Çie posseeix el verb trajo., cap necestat no tenia de formar un verb densa; de traïció; traicionar és, de fet.
ni manlleu a l'espanyol. Aquesta IlenPa. que no té el verb corresponent
al nostre trair, prolongament del llatí
tu:gar tt-cdire, per . dir trair ha hagut
dt recórrer a formar un derivat del
Su !uhstantiu traición; d'aqui el verb
e lnnycl traicionar. Ni el francés, q.t
)0S3 Ce1X trohir, ni l'italiä, que posSex tradire. oresenten un verb der;‘1, que correspongui a l'espanyol troj(lose. Es el catala tan sols que, tot
te 'i3e:nt trair, Ii esqueia d'adoptar un
ka icionor absoluta:nene superflu: no
11" cap ultra raó sinó perquè Vespadiu traicionar.

P. Pebre
••••n
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Amics de la Poesia"
La societat

dels "Juntes de la

Peesia" reprendra aviat les sesessions. N'anuncia tres
Wverninents. La primera tindrä
dijous, dia 6. a les Galeel A r s nves. En aquesta 6e88I6
1n ä9 GOrces llegirà el seo 111-

re 'sede "Loe:tira del nado-

>, i la gentil Pilar Ruft can—
% Cine ~gon g d'En .Gareee

ledo."
Al presidente /e aguarda otra satisfacción. Desde Valencia le envían artístico pergamino. co el cual va copiada una poesía llena de elogios.
Si cunde el ejemplo—eundirà seguramente—, y de tales las poblaciones
llegan versos, tiemblo por la salud del
Directorio. La rima pertinaz siempre
ha s.do tóxico mortal."

Es veis que eleedlors del
boIxevisnie hanibldtetil a Mussolini totes les ;teme amables,
i que no els n'teit guadal, cap per
dedicar a Remsity altiedonald. Ni
el reconeixement do "euro" quo
el Govern trebaiiisti angles ha
fol del règim ras, pot doofer ni
atenuar l'antipatia que eta humea de ?deseca efenten pela dlredore del "Latneur.Party.
No fa gaire que el emite
executiu de lalfeernacional Comunista, és a dir, la Tercera
Internacional, adoptà una resalude a propòsit de l'adveniment
deis treballistes anglesos al
Poder- Troba el Comitè que el
fet marca innegablement un
despertar de les masses obreres. Perú judica en termes despeetitrs i gire insultante el "Labote Party" i ets seus "leaders". "Labour Party" mateix — diu — en els seus dirigente, en mes aviat tina mena
de fracci6 burgesa que no pas
un partit de l'una del proletariat." Parla despees de In incapacitat d'aquests "leaders-,
del caracter "aetit burgès i traidor d'aquest parte" i do "la

seva fallida inevitable".

La fallida no va malament
per als hol y evistes. Servirà,
diesen, per fer perdre als obrers

angleses lloro illusions demoerätiques. "La desee obrera —

afirma el Comite delloscou ;—
no pot alliberar-se de Fesetavatge econemie sense vencer la
burgesia en el combat reveledonare sense troncar l'apare:1
governamenlai de /a burgesia."
Res pot esnersr-se, alones, ale

la politiea demoerätica i partamentaria del -I,abour Party".
El Cornil?: ordena als comunistes erigiese, que empenyin

el Partit del Treball cap a la
huna formal contra le e elasees
capitalist es, realitzant amb
aquirel, .objecte esea vasta enm •
ponya a favor de les turcionatilzacions, 45 l'impost cobre rl ca.
pilal i del control &ver en le

indästries, aja, com a favor de
l'alliberament deis obrers i ram-

perols d'Irlanda, de l'India i

d'Egipte. desvetllant la cons-

ciencia dele proleisris de l'Orient i agTupant-los per combatre la burgesia ateriese. En
aquesta darrera recomanació
apareixen barrejals, a la manera bolxev isla. el pene: ipi de lee
nacionalitat s i el de la revolució social.
Creuen els directors de la se_
EL GENERAL LOSSADA ternacional Comunista que rl
desengeny que tindran els
HA TORNAT
°breve anglesos davant la gesEn l'exprés dahir al molí va arri- lid del Govern frebnIlista. arabar, procedcnt de Madrid, el general vorirä Pi parta ccmunista,
Lossada. Ercn a esperar-lo Fati per- qual es farà seva l'esquerra del
sonal del Govens civil i de la "Jefa- "Labour Party" i Po transfortura" de Mida.
mara en un gran partit revolu_
Després d'un lleuger ratet d'iteres- cionare
sions arrib el general de Despufol, va
No poden sorprendre gene
encarregar-se novament del Govern ci- lee tramites despectives c ose
vil.
Momee, adreça a Londres. Ein
Com que a migdia no havia riera
comunistes. en fer ostentació
els periodistcs, al vcspre els va mani- d'aquest meneepreu. sin roneefestar, a manca d'altres coses de mit (M' e nte 1 lllgics. Amb red ello
interés, que a Madrid, si bé no havia René Pinnn. a la "Revue des
nevat, fria malt }red i que /savia esta: Dime Mondes"; "Un vor comutais ocupat duran? la seto estada es nista no pot profesarte altea
aquella capital, que co tres dies nomh cosa sine menyspren per uns
sor ¡alistes que no sehen consti.
havia disposat de tres llores (limes.
luir un gnvern de Mases ., que
Foren endcbades tots els esfor ços
dels repbrters per arrencar al general respecten el rei, els barde. retinnetn. la flota 1 l'imnrri." Un
Lossada alguna declaració,
a dir que tot s'anirer saben' a mesura rolla/virador rus do "L'Iliimanique es vagin posant en práctica les le" esrrin que no_ ds oossihte de
modificar hl nrituralra del sodeciticns del Directori.
Va dir que el primer fascicle de la rialisme reformista. "de la manona ¡leí municipal era molt volumi- lteen manera nue ne es not va_
cunar un pal de telègraf'.
uds. I res mit.
A. Rovira I VIrgill
LA CENSURA I ELS CORRESPONSALS
Retallem de La Veu de Catalunya:

"BELLA TERRA"
La revista "Bella Tetra" sembla
despensa d'un vers d'En Carner. Aquesta ascendencia que volem donar-li, explica a bastament cl secret de la seva
fina elegancia. "Bella Terra" no és
un magazine qualsevol: les pagines
gràfiques, els coites, els i:gurMs, els
versus, tot plegat ho Iliga un gust literari.
Cal no negiigir, sobre tot a nores
d'ara, cap dels camps on pugui esbravar-se el gcni del nostre idioma.
Una collecció de contistes, uns volunts
de versos, el treball de l'erudit i la
,voleiant publicada de quiosc, jenen
una matexa4 sign i ficació preciosa.
"Pet la "Jefatura" de policia els
"Bella 'l'erra" és a la renglera deis
corresponsals dels diaris han estat
nous guanys: un magazine ben fet, a
pum de d'esdevenir perfet. Es un ar- avisats de presentar-se a Capitania gema mes de la literatura nacional. Car- neral.
Allí seis ha manifestat que s'havien
ies Soldevila, Guerau de Liost, Ventura Gassol, Marian Manent, han es- de limitar a transmetre les notes oficrit ja paraules magnifiques damunt eioses de la "Jefatura" referents ala
treballs de la policia
les planes de "Bella Terra".
111 erreTrzlw:
L'obra de la nostra renaixença liAmb aquesta mesura sembla que es
terär:a is lenta, avança pam a pum.
Poetes i escriptors entallen amb un vol posar remei al fet que els diaria
dalit pur, manobres com són de l'obra de Madrid i altres !loes publiquin noticies que la censura de Barcelona no
ben teta; sacerdots de l'obra ben feta.
"Bella Terra" és una posició mis. deixa publicar als diaris d'aqui."
L'esforç que adés es projectava des
EL PERIODIC "ARENYS I
d'una revista per a Infants o en les
SA
COMARCA"
pägines d'una biblioteca per al poble,
Na havent pogut donar per COMPif
viu ara, simple i ences, en un magapropi la següent informari6—grg e te.
zine.
ehlp-boy aleen fa dies — ens resignest a retallarfa de El Correo Guaita:
acusamsse=usaufflummgm
i
musicades per N'Eduard Tol"La Redacció del periòdic "Arenys

"tiro

drä.
Hom diu que les altres dues
seesions rieran dedicadee, respectivament, a Rosend L'atea i
a Trinitat Cataada,

i SjØbaa
Ihstes bPltàtcs

russos

-

i sa Comarca", en vista del comunicat
rebut del eapitä de carrabiners ordenant que feues presentada en cattellä

les proves a la censura militar. ha
acorde' aspendre la sea publiasele.

Una regada mis aquesta Redacció
remercia a tots els que directament o
indirecta han cooperat en llur tasca,
acomiadant-se d'ells amb un afeen&
a reveure."

NOTES RIOGRAFIQUES
Reprodeim de El Gironis;
"El llicenciat Joan Solanas i Catal nasqué a Sant Bol de Llobregat
Van), 1866; estudii al Seminari de
Barcelona i es graduà (suposem en
Teologia) a Tarragona. Fou vicie( del
mateix poble nadiu i de Santa Maria

de la Mar. Des de l'any tose gaudeix
d'un benifet a la Concepció.
Ha estat mantes regates sesees (ja
en temes del cardenal Cassanyes) i en
eactualitat ho estä fa anys. Resideix
actualment a Sant Boi i l'Ecbnonf que
Id habed Ii orne repara per entrar a
la sagriatia i a reglésia.
Se'ns diu que per les darreres aleccione prime* im !tetina a Barcelona,
de calent socialista, i que ocasionà
forte disgustes al bon bisbe barcelonl
doctor Laguarda.'

de

dietari
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LUDEIC DB PELL
)(si bauria dit que ki Imanes a Barcelona tanto abras de senyor, amb coli
de pell. Penas que la no els la fet
toree tot d'un plepa dele armario be
ronivols. Ea eh des assoleiats i tabla,
era paute loe temeritat; pera el eel
gris, la seres nevada i el termiametri
baix inviten als cavaners a acure rabric de pell.
Aixe va pela que en tenen, naturalment. jo no el treure pas. Mona amies

meus, tampoc. Potser d'aquí a una temporada, si la moda fa fortuna, arribarem a- adquirir la pell d'algun va-

gue legrid i ras la famas aplicar al
con d'un abric negra, ben llarg, bau
recte... Ara coro ara, ens sembla prematute
A Barcelona sempre hi ha hagut
Sun senyor amb ebeje de pell. Adés
un polític conspicu dels que anaven i
venien de Madrid cada setmana; adés
un comediant dels que usen indistintament la roba del teatre pel carrer
i la del carrer pel teatre; adés algun estranger assenyalat... Però hem
de reconeixer que no se'n velen gaires.

I.a meva admiració ve de la soblada multiplicació d'ailikstes peces im-

portants i considerables. No puc creure que es senyers que les duen hagin
cu:tat, en veure la nevada, a fer-se-les
en menys de vint-i-quatre hores, com
qui es fa un vestit de dol per assistir
a un entcrrament. Es evident que, honres elegants i previsors. ja les tenicin.
La pell que escat tan diabòlicament
bi a les senyores, no desfavoreix pas
als senyors. En tesi general, no sine
cap prevenció contra els abrks amb
col! de initria o de marta.
Cald..ia, no ebstant. que els senyors
de Barcelona ro perdessin el món de
vista i s'abstinguessin, com (ins ara,
de treure el bell abric folrat d'una
manera intempestiva. E,l termennetre
pot guiar-los amb mis fidelitat que
ningú. Si assenyala mis de dotze o
teclee gratis damunt zero, el meu bumil paree d'aficionat is que poden de-

Li
(Del 'acetre. eriviait •speolal)
.....nn••••••
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Rem hagut de parlar &ver.

sea vegades de les diferencie;
particularistes que corrompen
la politice aliada davant deis
problemas del Rin. No salament bi ha diferencies francobelgues, asii esmorteides amb
la ' desaparició de da república
separatista do Gobiernes, sin6
diferencies franoo-angleses en
tot ed front de l'ocupad& Difeseicies davant de l'ocupació
de A Ruhr, que Anglaterra considera illegal, diferencies davant la situado! de Colònia i la
zona anglesa d'ocupad& diferencies finalment davant la
darrera escorrialla del particularismo del Rin, val a dir,
separatisme del Padatinat.
Al Pa/alinat. la presse) francesa ha flanquejat fortament
l'obra dele separatistes. El Palatinee com lothom sap, es la
part de Baviera ocupada.•Per
diferente raons el eontrast Iran'
00 -alemany ha estat especialment intens en aquesta zona.
La proximitat de Frena 1 de
la ronca del Saar, per un cante, les idees politiquee que dominen a Baviera per un Are,
han enverinat el problema, La
pnblaceS. del Palatinat, que es
católica 1 socialista, es trobä
en el fort del carnaval reaccionad baveres, oprimida per la
disbauxa de Munic. En aguell

moment en que Alemanya. deels particularismes i pel erario monelari,

vorada per tots

tament ciares sobre el partid*,
larisme palati. Perb Mandodild
s'ha trobal imnsediatameate da
plantejar el p roblema del
iatisme, que França ha ~A
fulminantment la carta de la
situació politice a Muele.
Aquesta situaci
ó, mes coneree
tament, la preeenoia del dictador von Kabr a 14 direcció de
Baviera justifica en part la poe
Mica francesa favorable al particularisme palati. I Macdonald
ha fet, no reten» fulminant, el
gest que Anglaterra emblema
haver perdut, Una simple ine
dicaci6 de Londres ha tombat
definitivament von Kahre dice
Lader reaccionad de Baviera.
Aquest fet contribuir/1 ala
paciticació del Rin. Ha costat
molla sang arribar a liquen
resultat, però a la fi s'hi
arribat. S'ha de rebre la sepee
racie de von Xahr amb joia.
La justificadó del separatisme
es la política de Munic — ee
crivIrem fa uns menos de Ba-,
viera estant. Baviera s'havia
un/verte en aquests darrers
meses en una de les contrades
Inés odioses del men. Von Kahn
n'era un dele responsables. A
mis a mds, eles un dels geganta
del Pi, mes infestes de la reacei6 europea.
Josep Pla

Usa vana

ii•;asiú

Tot duna apsregui, fa uns quants
dies, a la capota o al pzrabeires deis
tronlollava en da seva mateixa automòbils de llagues' que avui tarifen
unitat, eils habitante del Pala- el quilòmetre a una pesseta i a vuitanta
sar-lo.
Carlee Soldevila tinat, terca una mica el que Cèntims, una tira de paper impresa
féu tothom: feren, davant de anunciant una imminent rebaixa a da-,
Monte dominat per Hitler, Kahr quanta eintims.
Ludendorf, la seva politice
La premsa publicà una nota oficiosa
partieularista. L'opinió del -Pa- de l'Aujntament diere que les naves'.
(alinee cansades de les vexa- tarifes ja havien estat presentades a la
cions de Manee, demana etnia su ya aprovació.
al general frances de Metz, coPer quina raó avui, al cap de tanta
mandant de la zona. Davant pocs dies, han desaparegut ja gairebé
d'aquesta seplica, França no tetes les tires impresses, i els taxis
s'hi pors? . gens: es poeä al continuen marcant una pesseta i
costat dels palatins. Fou crea', tanta e g ntims? Se n'ha desistit? En
dintre de la República alema- aquest ces, quina finalitat perseguia
nya. autanom del Pala- l'anunci?
ES FAVORABLE A LA PREtinat i fou donat al nou Estat
Cal reconiixer que el fet era sus.
les mateixes atribucions que te- pece. Es dificil de creure que els 'loTENSIO DE LA COMPANY/A
ner'
ele
nitres
Estats
alemanys.
DE TRAMVIES
gatees da utomails de gros cilindratge
Aquest fou el primer mo- que fa encara no dos anys tarifaven
lía estat dictada sentencia
ment
del
procés
d'aquest
proquiinnetre a 1 .25 pessetes i a una pesen l'incident d'oposició al conveni del Liane de Barcelona i els blema. Vinguda l'estabilització seta, ara puguin oferir una rebaixa
monetaria.
l'afluixament
reacduradera i sincera a cinquanta cine
setas ereditors, promogut per la
Companyia de Trameies de Bar- cionari a Munir i el redreça- ums.
ment generan d'Alemanya — i
Cal suposar que aquell anunci era
Lanas. entencia assenyala irre- per tant el reforçament de la una estratagema amb finalitat distint
cele
gularitats comeses en l'expe- unitat del país — el Pallatinat de la de servir l'interis públic; ásale
dient de suspensió de paga- queda en una situació una mi- fins a cert punt es comprensible en ela
ments i les anulla. Ordena la ca compromesa. Els elements interessats.
restituciú a la massa de la sus- mds moderats del pats. dirigits
El que ja costa més de justificar és
pensió de les quantitats inde- pel bisbe catòlic de Spire, erela indieréncia de l'Ajuntament, Ci ua
gudament sostretes i pagades gueren arribada l'hora de ter .Ajuntament (vegi's discursos deis seirregularment, les guate impor- mama encera, i això provocä, nyors Par, Artigues, Vila, etc.) que bi
ten més de cent milions de pes- per la hei humantssima del de redimir la ciutat de toses les tarea
setes, por tal de fer un nou'con_ contrast, l'aparicid d'una opi- dels anteriors. Car is possible que la
vent del Bann amb els seus nid separatista francament ex- rebaixa a cinquanta cèntims no arribi,
creditore a base de l'actiu real. tremista. Es per aixb que s'ex- o quant mis senä efimera, i, en canvi,
Per aquest efecto, mana ter un plica aquesta diferencia de potser es vol intentar el desballestabalane non en el qual consti lot "tempo di marcia" que hi ha ment d'un servei tan interessant per al
el que s'ha sostret i dena el
hagut entre el separatismo palie com el de cotxes de petit cilinmi per exigir les responsztbirhenä en general i el del Pa- dratge a seixanta eintime
litats.
/atinat en particular. Ouan el
.Aquest benefici el deu Barcelona a
La part dispositiva de l'aute separatisme rhenä s'ha extin- l'anterior Ajuntament, na'
dietat ahir pel jutge de prime- git, el del Palatinat, en canvi,
ra Instància i instruccid del s'ha concretat fortament.
Potser abans de preocupar-se de Eadi g erirle de l'Autlitmcia, senyor
La huila interna entre aques- provació d'unes tarifes suspectes
Franeese de P. Caplin Fandi- tes dues fraccions, ha estat dria
mis que revisessin les multes pc.
lee. dio:
per mi"Fallo que reposant el pro- aspra. Sovint la crónica inter- ticions dirigides a l'Ajuntament
s'ha enrogit amb la llorar el servei de taxis econòmics,
cediment a la providencia de nacional
d'aquesta Huila. I com es sant al preu mínim actual cotxes de
tres de novembre do mil nou sang
cente 'ente-dos i declarant nul_ fàcilment de suposar, a sota mejor cilindratge. Sabem que el darles totes les actuacions poste- del garbuix exterior, hi ha ju- rer Ajuntament electos tenia estudiada
dore. s'ordena que en el termt_ gel, un paper importantfssim la aquesta qüestió i a punt de resol-.
nt assenyalat en l'esmentada politice internacional. Tan im- dre-la.
Valdria mis això que l'aparició 1
providencia, els interventor, portantIssim ha estat aquest
redactin el dictamen previngut joo que da qüesti6 del separa. esvaiment sobtats de tires impresas,
llame
'miel(
ha
estat
en
aquests
mis fugaces que una nevada a cita.
a l'adiete vuit de la Ilei de 22
de ,fuliol de l'esmentat any. no darrers temps un deis nuclis tat.

Sentència en l'incident d'oposici5 al
conveni del Banc de
Barcelona amb els
seis creditors
-----

exelnent en formular el balaste
definitiu m 4 s erectas q u e
amuele en els quals s'hagues
produit compensnele del din
etrans de presentar-se en susneneie de pn g aments el llano
de Barcelona."
Ele nostres bolees recordaran nue en veure's l'ineident el
din 26 de gener pasee penalti
la natural expectaeid preseneinnt le vista nombrosos creditors del llanoLA PRINCESA LLUISA DE

BELGICA, MALALTA
Parte, 29. — Telegrafien de
Wiesbaden a "Le Sostener' que
restat de la princesa Llteina
BbIglea, actualment enllitada
Per tina congestió pulmonar doinspira certa inquietud. —
Hayas,

de rivalitat franeo-anglesa mes
lato
en rs. prendre una mesura daP
r:lisiea davant del separatisme
petate Anglaterra encarregä al
seu cònsol a Mustie, Mr.
que fea una enquesta sobre la
situad() del terrilori Merare,
empate Aguaste enquesta, que
no ha estat pos precisament un
dolo per a Franca, ha intensificat la guerra civil al Palatinat. El dame episodi, ('asean,
dels estudiante nacionallistee de
Heidelberg a l'edifici de la /oil.
prefectura cle Pirmassene, una
de les residencies del separatisme, ea una de les expedicions
punitives que fan empallidir
lee gestes del felxhime Balde
36 mortal
Aquest fel ha acabat d'arrodonir el repon plive. A Londres d'usa tenis idees portee-
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El ministre d'Afer* estrene
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Disposeu a casa vostra d'un gran caudal d'aigua per tal d'asseg-urar la salubritat de la vostra vivenda i àdhuc per respondre a la pròpia estimació, que
ens aconsella de viure nets i en un medí de máxima netedat.

deis hui es

Aquest caudal d'aigua l'obtindreu fácilment i còmodament i econòmica, adoptant una BOMBA BLOCH, l'única que no te necessit ú. d'engrassament i, per
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Verloirrierit I d'abril proper
Direcció teiegräfic Aparlat e Correus, númi 1

AIGUA ABUNDANT
Una casa sense aigua es pitjor que una casa sense sei; i si, cem du un refrany
italià, "en no hi entra el sol hi entra el metge", amb mes motiu haurà d'entrar
allí en no hi hagi aigua
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Mercat. - La sessió d'ahir fou mitjanam e nl animada &gua a 1,. o ac.o.sluniades visites dels comprador; forans en semblant
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La

Diontaciú de Madrid ha apro at el dittamen favorable a cheutos'
manan
la constitució de la Mancomnnitat Castellana
intellIgtacnt
•
y

EL CONSELL DEL DIRECTORI

El Consell del Directori avul
ha traetat gairebé exclusivamea atare de trämit.
EI general Vallespinosa diesel
en realitat no lii havia referencia.
Des-prés el president conceett
•Tmeg audiències.
• sPATXANT AMB EL REI
general Primo de Rivera
ii ilespatxat amb el rei.
VISITA AL DIRECTORI
II fiscal del Tribunal Suprent
i; Guerra, general Garcia Moha visita! lote ele genedel Direetori.
L.i CURSA CINQUENA VOLTA
A CATALUNYA
La "Gaceta" publica la seRetal ordre:
V eia la instància sataserita
senyor Francese Comas i
president del Retal Moto
de Catalunya sollicitant
i'oritzacid per celebrar una
, ,a de motocieletes i autoer.
denominada Cinquena VolCatalunya;
Resultant que segons el re&-..iment que s'aeompanya, la
•-irsa tindra, lloc els dies 23, 2i
i 25 de mare vinent;
Considerant la dita demanda
acord amb la R. O. del 16 (le
-,vembre darrer i aceptant Ea- .vveiö del reglament propomb el Retal Automdbil Club
, -:ianya;
M. el rel (q. D. g.), s'ha
. autoritzar la dita cursa.
.rl al reglament que ea(' . • I p a ny .
La sessió de la Diputació
de Madrid
APROVA LA CREAGIO DE
LA MANCOMUNITAT
Aquest =U ha continuat a
la Diputació provincial de Madrid la merndria relativa a lq
c,nstitució de la Mancomunitat castellana.
El debat ha estat molt
fent ús de la paraula
majoria deis diputats, abundan:. els conceptes exposats en
sessions celebrades ahir.
Posat a votació el dictamen,
ir estat aprovat per 17 vota
centra 9.
Per últim, s'ecordä nomenar
jUge especial el diputat ge›ral Loa. perqua giri una visita d'inspecció a l'Hospici i
formi expedient per depurar
l'actuació administrativa de
:uta els dependents.
11tES DISPOSICIONS DE
"LA GACETA"
La "Gacela", entre altres, publica:
L'aprovació del pressupost i
plec de condicione amb sujecalta quals ha du contratar
reitja.neant subhasta, les obres
adaptació als serveis de Corrus i Telègrafs de la casa de
bi Rambla de Sant Ferran,
e.ro 11, de Lleyda.
\ !STA DE LA CAUSA CONTRA
EL DIBUIXANT MENDO
S'ha celebrat la vista de la
rusa seguida contra el dibuti,t 31endo, per una carivatura
!Meada fa quatre anys a "Eslila Nueva".
E l fis:cal considera el treball
ni a injúries al rei i dernana
al processat 8 anys, 6 me' s i un dia de presd.
1SPOSICIONS DE LA
"GACETA"
La "Gaceta" pulslica, entre
res, les següents disposi'
Etat. — Disposant que la
vesteiri de del, durant
sella/aires, meitat rigords i
• -itat d'alleujament, mida mo' a de la mort de 3. A. 11. la
iquesea de Ganova.
}t. 0, disposant la naciona1 tzació d'indústries.
tiONFEItENCIA SOBRE - - MANCOMENITATS
Al domicili del partit social
l• enriar i davant d'un nomauditori, el senyor Manuel
In :irull dona una conferència
t aire el tema . "Mancomunidad
krovincial".
Digne que la . divisió d'Espatiya en 4i provincies As absurda. Estudílt el projecte de re,
Irma dadmieistraciú Ich fine
Sra . Troba
encert la creade la MancOmunilat, la qual
no ha d'esser únicament atim:nistrativa, sind que tambe ha
dr terrir les atribileions que en
deeltuir-se les regions absorb: l'Estat.
PELS FUNCIONARIS
GESSANTS

S'ha putYlicat una Reial ordre disposant que la staneló imposada als funeionaris cessants
per manea d'aseistencia a l'o!tenia, no :els priva dels drets
que a la seva condicid de eesSants eón .inherents- i Inés si
la seva siluael6 es despren
11 de reintegrar en,'.eld m'OS

de l'adminIstricid pilbllea d'eco:el fi les diapoaieions que per
a eadasee regeixen i mels
concede aquest .benefici, jts que
la situació d'aqueSta funcionales no ha d'esser equiparat als
d'aitres funcionaria que hagin
estat separate del aervei per
altra !II e i de faltes punides danord amte pis reglamente vigeil.
ELS TEMPORALS DE NEU
Els temporals de neu pro¿nitren greus pertorbacions a
la finta del Nord.
Ahir, en tot el dia, no arriba
cap correa. En sortiren alguns. Es fan pesats treballs
per deixar a Hnia Iliure. Els
trens de mercaderies no circulen. Sembla que els ‘agons detinguts san une 4.000.
Ea alguns llocs la neu arriba a 3 i 4 metres (Falcada.
POBLE BLOOVEJAT PER LA
NEU
Teruel . — El poble de Griegos esta blnquejat per la neu.
•Hi ha veritable perill.
EL TERRATI1EMOL
Comuniquen de Toledo i Osca
que alat paseada se sentí inten_
sament un terratrèmol torea Inlene.
ROBATORI
Castelló. — Duran! la mati-

99 de durado., per fomentar l'agricultura, rarnaderia 1 riquesa forestal.
El capital serà de cent indicios
de pessees, que aportarä l'Estat.
El primer lliurament será de deu
milions de pcssetes.
DEL MARROC
afelilla.—Els rifettys han hostilitzar les zones espanyoles. Les conse4nel/ejes són de poca importancia.

•

nada dahir fou robada la calan
de l'oí ic ina arrendatària de

contribucions, emportant-se'n
els lladres 1,500 pesetes, impon de la recaptació del dia.
A LA MEMORIA .DELS VETERINARIS MORTS A ANNUAL
Aquest matt cha celebrat,
l'Escota de Veterinària, l'acta
(le descobrir la lapida a la memoria dels veterinaris motes en
els sueeessos del juliol de 1921
a Animal.
L'ESTAT DEL GENERAL AZNAR
L'ex-ministre de la Guerra,
genera! Aznar. es troba avui en
el mateix estat de salut.

Un sorteig benèfic
La "Gaceta" publica un R. D.
auforilzant la Direcció general
del Tresor Públie per substituir
el sorteig vint-i- novè de cada
any (que correspon a la segona
decena d'octubre) per un altre
d'especial de grans premie que
constare de 40,000 bitillets al
preu de 250 pesßetes tecla un,
dividits en dècims de 25 pesset e e.

El producte d'aquest sortelg
es dividirif en dues parte, de les

quals la Direcció del Tresor en
Iliurarii una a l'Assemblea Suprema de la Crett Roja 1 l'altra,
per terceres parts. al Patrona t.
per a la Huila anfituberoulosa.
MONUPOLI D'ENCENEDORS
Ha estat publicada ä la "Gaceta" una circular de la Direccid general del Monopoli de. Ilumine, per tal d'aclarar algun
(Miles en la interpretació de la
R. O. de 28 de gener de 1924
relativa a les normes que s'han
d'atiendan . per a la ineorporacid
del 5 aparells encenedors al Monopoli dele
ES PROHIBEIX EXPORTAR
BEST1AR BOVI
Oviedo.—Ll'inspector pequari ha Iliurat a la Junta de Proveiments, perquè el traslladi

la Central, un eserit en el qual
es proposa la prohibieid d'exportar 'bestias' bovi durant sis
mesos per evitar els danys que
proclueix a la ramaderia.
LA IMPORTACIO DE SUCRE
Huelva.— La Cambra de Co_
mere ha dernanat al Directori
que II deixi importar suero per
restablir l'equilibri per a la
producciú nacional.
L'EXPOSICIO D'HIGIENE
Aquesta tarda slia celebra t
la inauguraeid de l'Exposició
d'Iligine, histallada al Pallan
del Gel.
Hi iran acudlt diverses persnnalitats.
ACOIDEN'n AUTOMOBILISTA
L'automòbil que va el sers•••L
de viatgers entre Madrid i CaSa S Viejas ha boleat violentament en la carretera d'Extremadura. El nombre de ferits éa
de set.
DENUNCIA
El senyor Didac de la Rosa,
director de la Companyia,d'Assegurancea "El Lucero", i el
senyor Josep Väzquez, secrefari del Barre de Bilbao, han
presentat una denúncia Contra
e! eunserge de la Societat
nyor Joee.p Maria San
per haver desaparegut amb
5.000 péssetcs.
CREACIO D'UN INSTITUT DE
CREDIT AGRICOLA
La Junta creada per presentar un
projecte de bases conduenta a ronganitzaçió del credit agrícola a Eapanya ha acorna la creació de
dho. Ceearal de criclit agrícola, dependen del ininiettri de Forntat. 45

Una conteréncia sobre Maragall al Casal Català
Al local serial del Casal Català ha donat la seva conferència sobre la significació de
Joan Maragall en la literatura
moderna catalana, el professor
re l'enstatut-Escala d'aquesla
Cort, seuyor Semuel Gili.
A diferència de la tasca iradieional i principalment filosaCla que caracteritza l'actual
renaixement català, Maragall
es una valor universal i la seva poesia és profondament humana i moderna.
Et conferenciant ha llega alganes poesies da Maragall per
Irr ressaltar els aspeetes mes
interessants de la sensibilitat
del gran poeta.
La distilngida concurrencia,
entre la qual es trobaven dietingiden senynees I senyore de
la colònia catalana, ha pro'
mai la tasca del conferenelant
amb repetits aplaudiments.
DETENCIO DEL BANDOLER
MARRACO
Orrnse.—Acaba d'arribar a
aquesta ciutat, procedent da
Portugal, el comissari de polieia senyor Serrano, portant detingut el bandoler Marraeo, as sessi del Federal.
L'assessi es diu Josep Fernändez Vila.
Se'l detingue a alanzon.
El cap de policia, senyor Serrano, portava dos mesos d'investigaeita per a la captura.
En asser detingut, el bandoler el igurt
—Si tragues sabut que m'anava a pasear això, ern pensava.
LA BORSA
Els fons pública acusen un
lleuger descents.

Del temporal de neu
Teruel.—A causa del temporal de neu molts pobles estan
ineomunicats.
De Griega continuen venInt-ne noticies alarmistes.
Dele que han anat a allà, des
del dia 19 ,no se n'ha sabut res
més.
ELS TRACTATS DE COMERÇ
El Círcol de la Unió Mercantil ha
dirigir un document al Directori refusaut la necessitat de denunciar alguro; tractats dc comerte.
Condensa les seves aspiracions en
les següents bases:
1.—Que m deroguin els tractats
de comerç vigente.
IL—Que es procedeixi a establir
noves valoracions i a revisar aranatils.
111 —Que es rectifiqui el procediment d'ampliachi deis coeficiente
calad de les priores per als pagamento en Oí.
1V .—Que el nou °roa:time que
hagi d'estudiar acinesia qüestió inc
astigui constituit per una mejoría
d'elements productors, sitió que
Cedeixi la deguda representació
clemente consuMidors, el matee que
als comerciants representats pe) Cuele de la Unió Mercantil i altres entitats.
MENENDEZ PIDAL LLOREJAT
Ha visitat el senyor Ranion Menéndez Pidal l'ambaixador d'Alemanya a Madrid per fer-li Hiera ment del titol de ()actor honorar'
que li ha concedit la Facultat de Filosofia i Lletres
Turioga.
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Berlín, 29.—En la temió d'aldi del
Reichstag, el ministre de l'Exterior,
senyor Stresemann, deelSrå que la en-.
laboració entre el Goma del Reiehi
els Comités de F.'erits terl ' líelat pee
arribar al pagament do les reparacions. Afeet que un acord en el qual
no tingues part Franca seria imposat'
hk. Va fu vots peque els aliats arre
Inri a satisfer les necessitatt financieres i partieulars que fan desitjar a
Franca Earranjament de les reparacions.
El senyor Stresemann denté després
que tota la gent raonable d'Alemanya
desitja una intelligincia amb Franca.
Es felicita de l'acord comercial realitzat entre Alernanya i Nord América. Digué que Alemanya ha d'entrar
a la Societat de Nacions, sempre i
caían estigui en un neu d'igualtat amb
les nitres nacions que el constitueixen.
—Hayas.
Renio, 29.—En la sessió del Reicht.
tag, el senyor Stresemann ha declarat
que el Reich callabora lleialment amb
els Camitas de pèrits i que continua
pagant les decreces d'ocupació amb
l'objecte d'evitar nous sofriments a
les poblacions dele paises ocupats.
' Insistí sobre la impossibilitat d'efectuar abans de molt temps i per les
própies forres d'Alemanya el pagamelar de les reparacions, suggerint la
idea d'aplicar als ferrocarrils el Reglament accedan entre Baviera i el
Reich.
Afgi que la importäncia des eradits necessaris per a les mencione de
la indastea i de l'agricultura, fan pre,
veure una disminució de la producció,
si Alemanya no rep aviat la deguda
abatía—Hayas.
EL GOVERN ALEMANY

DAVANTA L'OPOSICIO AL
REICHSTAG
Berlín, 2.9—El Govern ha examina'
amb gran deteniment la situació creada
per l'oposició que han vingut mostrant
fine ara diversas grups del Reichstag
als projectes que té presentas i que
pensa presentar, per sanejar la Hisenda nacional i minorar els seda del,
empleats.
Als centres ben informats manifesten que el Govern està pensant en la
conveniencia de dissoldre aquesta Calibra si arribes a rebutjar en votació
aquests projectes.—Havas.

ELS POPULISTES DEMANEN LA
DISSOLUCIO i(EL REICHSTAG
LA CELEBRACIO IMMEDIATA
DE LES ELECCIONS
Berlin, 29.—Els populistes han presentar al Reichstag una meció demanant que e5 doni per acabada l'actual
legisltura i 13 celebració inmediata
d'eleccions generls.—Havas.

LA QUESTIO DELS MONOPGLIS . — REUNIO DE LA so-rsCOMISSIO BANCARIA
Paris, 29. — La sots-comiaaló bancària ha seguit aquest
metí l'estudi dels informes que
li va?' desee lliurats atuir pels
teenics dele monopolis.
La consiesiú ha celebrat despres sesee') plenària per conèixer els esmentats infornies,
vent assistit a l'esmerilada reunió els Laicales, els guate han
ampliat verbalment linee punencies.
La Comissió de Pressupostos
cita reunit també per ocuparse de la qüestió dels monopolis.
— Hayas.

HilterLeendorlf continuarä a porta
tancada

El proas

Munic, 20. — Prum's Hitler.
— Després de preatar declaracid el veterinari Weber, ho fa el
stenyor Kriebet, cap d'Estat Mear de les trepes d'Hitler, dient
que desplegä gran activitat per
tal d'aconseguir que es realitzes
la unió d'Austria amb Alemanya.
El president. a notició d'una
de les parte ha deeidit que la
vista continui a porta trincada.
— Hayas.

EL MEMORANDUM BRITANIC
SOBRE EL CONTROL
MILITAR
París, 29.—Als cercles autoritzats
francesos declaren que el mecnoränchau britänic referent al control militar interaliat a Alemanya esposa
la manera com el Primer ministre
anglas, senyor Macdonald, prevea la
represa de les operacions que li catan encomanades, sense formular noves proposicions.
Afegeixen en els esmentats cercles
que el suadit Memoràndum s'inspira
en una justa apreciare') de la situa-

. 111145. u,
oanialt45144
Iltitiebtagton, "Ohip,
inlbsellet a 'Le. dental" -qua 'j'IN; %aje '4epariatiterit as la
Marees personalitats, p011ti- Marina mercant, U% la inteneid
. ques insIsUran prop del presl- de -subhastar, el 14 del vinent
ONU ~neta, eenyor Theunis, mes de mace, la totalitat de la
.per tal que tornr a fer-se carleva flota, formada de 1,335
ran del Poder.lEs probable quo utlitats, 423 de les piale presel itenynr TheunIS s'hi negul.
ten servel aetualment.—Ilavas.
»mida que tota combinació LA IMMIORACIO ALS ESTATS
es
feria
a
base
de
ministelal
UNITS
Vandevyere o de Renkin.,'-.- HaWashington, 29.—La Comis' vas.
!lió del Senat encarregada d'esM. THEUNIS SEGUEIX .FERM tudiar els assumptes de la imEN LA SEVA DECISIO
migració. ha demanat fa redueParís, 29.—De Brusselles Co- cid total del nombre d'estranmuniquen als periedies que les gene de cada nacionalitat adisiegesetions que han vingut realit- sos al territori dels Estala
zant-se prop del senyor Theu- Unes fine un dos per cent de
nis per tal que constItnis nou la cifra total d'estrangers que
Govern, no han Ungut exile per per a cada nacionalitat resulta
la qual cosa pot eonniderar-se de l'empadronan-mil efectuat
imposslble tota combinació a l'any 1 9 1.—H ava s
base de l'esmentat senyar.
Han 5 continuat cekebrant-se
DE FRANCA
consultes encaminades a solucionar la eilst, per?) encara no
seta trobat una solució conerete.--Havas.
DERROTA DEL GOVERN
EL REI CONFERENCIA AMB
ELS PRESIDENTS DE LA CAM- AL SENAT : : NO HI HA
BRA I DEL SENAT
QUESTIO DE CONFIANÇA
Brueselles, 29.—El Rei celeParis, 29.—Senat.—Continua la
bre allir una !larga entrevista discussió del pressupost de despeses
amb els presidente de la Cam- reintegrables i la dotzava provisiebra i del Senat.—Havas.
nal del mes de mare.
LA CRIS! BELGA I LES REPA,
uf. Berenger llegeix un informe en
RACIONS
el qual demana una reducció ale tres
Londres, 29.—Una nota de milions en els crèdits votats per la
l'Agència Reuter declara que de Cambra, i el Senat aprova aquesta
extrernadament improbable que reducció, amb tot i l'oposiciä del Grala dimissió del Gabinet presi- vera, el qual no presenta Ras, per adit pel senyor Theunis porti al_ loa, la qüestió de confiadea. — Hagun perjudici a la cooperació yas.
franco-belga pel que toca a la
qiiestió . de les reparacions.— SOCORSOS ALS ESTUDIANTS
POBRES FRANCESOS
Hayas.

LA TAXA SOBRE LES IMPORTACIONS ALEMANYES
Londres, 29. — A la Cambra
dels Comuns, el eaneeller sie
l'Echiquier ha dit que en el termini compres entre el mea de
mare de 1921 i fi de desembre
de 1923, el producto de la tara
del vint-i-sis per cent acordada sobre les insportacions alernanyes, s'eleva en total a uns
quinze milions de Muros esterlinee aproximadament.
Afegi que el Govern té la in'enojó de guardar el producte
d'aquesta laxa fine que s'arribt
a ule acord general sobre el
particular. — Hayas.
UN EXST ELECTORAL DEL Me.
NISTRE DE L'INTERIOR
Londres, 28. — (Rebut amb
retard). — En les eleccions verificades en el detiene de
Burnley, el senyor Henderson
ha estat elegit per 24,571 vote.
El senyor Campe, conservador, n'oblingue, 17,534. — Hayas,
LA CAMBRA DELS LORS .
ADOPTA EN SEGONA LECTURA LA . RATIFICACIO DEL
TRACTAT DE LAUSANA.
Londres, 29. — La Cambra
dels Lore ha adoptat en segona teetura el projecte de ratificació del Tractat de Lausana.
--navas. EL "DAILY NEWS" I LES
FORCES NAVALS MEDUERRANIES
Londres, 211. --- El 'Daity
N ews", establint una comparacid entre les torees l'avale de
Erario, 'lidia i Espanya i la
flota mediterränia de la Gran
Bretanya, es pregunta si la 31editerränia no arribarä a convertir - se en teatre de la competencia entre lee forres na.

vals de les nacions europees.
Afegeix que saut evidente les
taunus que lii ha per tul quo la
tiran Brelanyít pugui rutilan
are indiferent a l'equitibri del
poden mediterrani.—Havas.

teralisula Inc signat nous acorde amb
diverses indústries.
També ha renovat els acords concertats anterior:11cm amb les indüstries de sucre, productes quitnies i
ganiveteries de Solingen i Reitusclieid.—Havas.
LES DETENCIONS A

GEIWITZ
GleiwItz, 29. — La policia
eivil ha detingut durant aquesls
últim sdies 70 persones acusadas d'un debele d'alta trai-

cid.—Havas.
REUNIO D5L COMITE ECONOMIC 'DE LA S. DE NACIONS
Ginebra, 29. — S'ha reuntt
Comité econettile de la Societat de Nacions per «morse del referent a l'ateiració del
Camele internacional sobre
formalitats ~nitres, i trnetnr
especialment de lee penalitats
per deelaractons falses en materia de Duanes.
La Conflereneta durar& uns
guante dies.—Havas.

d& aproximant-se sensiblement als
punta de vista franceos.—Havaa.
NOUS ACORDS DE L'ALTA COMISSIO INTERALIADA AMB
DIVERSES INDUSTRIES
Coblearn, a.—L'Alta Conaseió in-

AQUEST NÚMERO
HA PASSAT PER LA ceSURA MILITAR

París, t.'9.—Cambra.—E1 ministre
de ¡Interior ha dit que el Govern
ha adoptat les mesures necessàries
per afavorir convenientment els es-

tudiants pobres—Hacas.
París, 29.—Segons noticies rebudes
de Casbah Tädla ha tingut lloc a
aquella regid un combat entre torees
addictes i individus pertanyents a diverses tribus dissidents.
Les primeros, ciudades pels goumiers i després d'aferrissada !taita,
aconseguiren rebutjar els dissidents,
eis quals abandonaren al camp nombrosos cadivers.—Havas.

DE PORTUGAL
PROJECTE D'ECONOMIES DE;
MINISTERI DE LA GUERRA
Lisboa, 29.—Toles les 0Ecines de l'Estat funcionen ami)
normalitat.
El ministre de la Guerra presentare denle' a la Cambra un
projecte eneaminat a disminuir
el periodo d'instrucció dele reclutes, amb l'objecte de realitzar econondes que es calculen
en uns mil coritos de reis aproximadament..—Ilavas.
EL GOVERN TURC A PUNT
DE CAURE

ISMET PAINA RECONSTUIRIA
El , GABINET
Constantinoble, 29.—Comuniquen
d'Angora que, segons es 'preven,
l'Assernblea rebutjarä la totalitat del
pressupost per tal de provocar la
dimissió del Gabinet actual. De succeir aireó, sentida que Ismet-paixä re
constituiria el Gabinet de conformitat a les reformes radie:Lis que han
estat preconitzades.—Ilawis.

lulloslävia equilibra
el pressupost
--

Belgrad, 20.—La Cambra vota abir
el pressupnst per l'exereici econòmic
de 1924-1925, les despees del qual
pugen a la suma de den mil (piltre
celas trenta milione, esecial totalment
equilibrats pels ingressos.---Havas.

Un nou tipus d'aeroplà de caça
Recentment, la indústria aeronautica
anglesa ha construir un tunt tipus d'a&
roplä de caça. Essein aquieSt aparvil
destina exclusivament a Uns militare,
no ha estat perales d'estudiar-ne
construcció.
Per les fotografíes que ha estat concedit d'examinar, hom In pogut C011i talar gnu.' tapara, un nionoplä, té un
motor fix de non cilindres, de la força
de ano cavalls. Característica princip
és la fama particular dele ohms portadas formats de duce ales distitges
que constittwixen un pla subtil al tnig,
pela') augmenta d'espessor fins al primer quart. Aquesta disposició té atan ratees evidente. I.a construcció de I...s
ales, particulartnent distintes, facilita
Irr construcció, el desmuntatge räpid i
sobretot el canvi de les alca avariades.
El scient del pilot estä situat
tantear darrera el pla portador, i té a
l'ahusa de la nur els aparells de maniobra i de les ametralladores. Aquestes no figuren en les fotograiies, perd
Es ¡ice trabar Iler Ilec a dreta i
esquerra en un allargament obtingut
després de la capota.
Aquests tipos de monoplä, anomenat
Eull-finch, és cl Mea curias entre els

tipo d'aeroplans de caca realitzats en
agaests starters

Parle, 29. — Con
d'Estocolnl el "Echo de

que ele periódica coas
de Noruega anuncien qua
kov, successor de Lente' a..16
presidencia del Consell
missarts dele seviets, es troá
matan, de gravetat, havent'so
lit eap el Cnteas per cuidarla
seva salut.--iHavas.
LES iituictoNs- ITALO-RUS-vr
SES . DETENCe D'UN IMP . . e,W1
SARI RUS A MANTUA
Roma, 29. — Ni estat delji•
gut a Mantua un metge de jue`e,:'
cionalltat rueca que, rom etürfee
sari del Govern de Moscou, va
venir a Italia amb motiu de les
eleeeions i era portador de diverses cartee canviades entre
els comunistes Italiana i els
cape comunistes estrangers.
Tambe se li han ocupat
nes cacle; de personalitats no
afiliades al partit comunia94,
— Hayas.
ELS ARMADORS SUECS I 'Sea
RUECS VOLEN AUGMENTAR
CONSIDERABLEMENT ELS"
NOLITS
Cristiania, 29.—Els armadors apee
i nomen han celebrat llur anunciada
conferencia, preconitzant un augrifent
considerable en les tarifes deis Malita.
—Hayas.
--EL VIATGE DEL PRINCEP •

CONSORT D'HOLANDA"
La Haia, 29.—El princep sonsee,
Enric de afecklemburg, durara el seu
viatge a Espanya romandrà dos eles
a Barcelona. traslladant-se tot seguir
a Madrid ami, l'objecte de sald11W
la familia reial.
Després prosseguirà la seva
cursió, visitant principalment Cório-a'
va, Sevilla, Granada i algunes poblacions del Nord, en un dels guaja
ports embarcara a bord del cuiragat
"Heemsberck", amb l'objecte
liar a Holanda.—Havas.

---e_e
LA TOMBA DE
TUT-ANK -AMENUN EGIPTOLEG FRANCESee.
REPREN ELS TREBALLS ABAKe,
DONATS PER IIR. CARTEIL:
Paria, 2 .. — El dia la de iehres,:_it,
la tarda, ajudat cid governadur--2e
Reta i d'un delegar de l'Estat, mea- •
sitia Pcrc Lucan, director del seraiaisi
arqueolagic d'Eg.'pte, prengué polrae
siú drla tumba de Tut-Ank-Amese.t.
de la tornba Muncro ts, servint dele
boratori.

31. Carter ha estat advereit'
dos cops per eserit d'esser presea o de remetre les claus Per
escrit lambe, ha refusat.
hl. Laceen i els seus
radurs aixecaren les cadenes'ef
ho trobaren tot en bon estat..lite
prengueren les mes severes"
preraurions.
Els lreitalls preparalius elser.
a la visita comenearen
dieta tuent.

Ha mort el composi'
tor del “Tipperary,“
Qui mo sen recorda d'aquella tanvilera anglcsa que durant la guerra va
esdevenir vi cata predilecte dels soklats
de l'imperi britänic1
Els suldats la varen ensenyar als
francesu3, els francesos la varen ensenyar a la recta deis eurapeus. Va
arribar a Barcelona, on 1.i arta en sabia bastant be la música, perb pel que
fa a la l'erra, m ii aconsegui pasar
les tres o (mire priineres pdraules.
"It is a long way tu Tipperary"
com watts atines cangonetrs que'11111C
estlevingut universalment celebres (Vet
bunt tse luve no bananae, n'As un exenv:
pa culpidoe), a la primeria va eiseire
molt mal rauda. Cap editor en Miar.
saber res. Finalment, Feldinan es com-:
prometa a ter -la cantar, haectat tan-1
mateix de sosteuir una 'larga Ilttitc
amb els amistes de music-hall, que 'IC
trobaven detestable. Una eeneenetistag
al captlavall, consentí a estrenar-la.erC
Un teatre de provincia. Malgrat el. ju-r,
divi dele editare i dels camama elí,
"Tipperary" esdevingué de seguid:p.o.
una caneó popular.
Ara, el telegrai ene assabenta
mort del inissie Enric James WillienC
que, arel) Jack Judge, la va compadro/
rany 1913.

Cantussegem un cap més el "Tilh;
.71111s, se.
Parara" a la seca memòria.

liet condensada
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dels.liespitals dele Santa
Ctlnft i de Sant Pau, fou or
per l'empresa. del Liceo
extraordinäria, que tingui
lEniecres a la tarda. •

programa anunciava un impor"tertmett sinifernic per la Banda
likalti pal, dirigida pel Mestre La.
Grignon, i l'orquestra del
eUettu, dirigida ml mestre WeingartlL. ;:tatutei, a mis a mes, la representada
allee"Rusalea".
'El mestre Weingartner ens oferl
'Una notable interpretació de la ter..
7,:rooret si/monta (Heroica). de Beetho-asten, mostrant-se el gran director de

d'eaVeranient, la treberiese n cesaeluda amb la seva literatura it191‘e•
talle perö el quartet que (dresn no és
per escandalitzar ningú. 'Es. d'un
cardcwr piàcid i amable, l'Asea perimantara i está pie de fineses, particulannent en ti segun temps (tres
1‘19). El tercer (inh till és una nota
ràpida, de gran animació, que es fa'
notar pel sea ritme petes i ben sos-

La Banda Municipal executà diarneses obres de .Thomas, \Vagner,
Schubert, Garrete i Dabas, aconseguint un gran èxit per Ikxcellent
interpretació donada a totes elles.

La cornpanyla txecoslovaca repreper darrera vegada l'Opera de
Dvóral: -Resalta - . que fon dirigida
pel mestre Bohuslav Furdy, aplaudint-se ben ateCtu0SaMent totS els
artistes que hi prengueren part.
Fou aquesta, en resum, una funse nt i

ció ben Buida i interessant.

..ASSOCIACIO DAMICS DE LA
MUSICA
•QUARTET "PRO-ARTE"
Els dos darrers concerts celebrats
per aquesta Associació dilluns 1 dimeeres passats han tingut el Mi, g: 3.5
interés. tant pels programes com per
/a valla dels elements als quals form
' confiats.
La presentació del ben notable quartet "Pro-Arte", de Brusselles, es Una
nota de relleu dins la present teinpOrada musical. Aquest quartet, format
pels aras:es senyors A. Onnou i L.
Halleux (violins), G. Prevost (viola),
, i R. Maas (violoncen, ha deixat la
enes favorable. :mpressió. Es tracta
d'una agrupació dexcellents artistes,
:. que en el conjunt assoleixen una pet1 - fecció que peques repules hem vis!
igualada. Tot seguit des:aca l'ab.slinta
compenetració de tots quatre i tant la
: -unitat d'acció com requlibei de snn-ritasón,cem.dirabl3A
més a més, són artistes que sernint
.segurament i lota la responsáb:litat i
tota la digratat de Ilur actuació ;me,
• -paren escrupolosament les interpretaI tinos que oiereixen al palie. podentse apreciar, sobretot en" el matisat
. exquisit de les obres que executen,
l'estudi seriés que de les mateixes hauron hagut de fer.
En les tires audkions que han donat
als " Amics de la Musca " ens han fat
conèixer un Quartet ¿'Arthur Hm:, negger. un de Darius Milhaud i un 'le
Strawinsky. eotnpletant els suculents
i programes altres Quartets de. Mozart,
rahms. Beellicnen i Ravel.
Si alguna reserva haguéssim de fer
-a les notables interpretacions del Ouar- .litet "Pro-Arte". seria per les obre;
; 1e. McZart i Beethoven. ParticMarmera la que donaren al quartet del
primer no tus sembla del tot justa. a
causa. , potser. que aquests artistet, f‘..
miEaritzats amb les obres mo.:ernen,
de Complicada prirolo9ict, en :momeetar . aquells clàssics no se sostreuen
del tot a la suggestió dci nostre am- hient i, inevitnblement, uns obra de
-Mozart, tocada utnb 1"entJaM" i :a
vibran: coloració gut trsigeiX una de
Strawinsky. perd cl sea prMc ¡ntl earibeter de geitcia een orivr,ia.
versid de .O...eEns agrada mis *.a
L d'oven. però ne trua com la de
Brahms, m la qual van estar Ira
tos els artistes belga •:, i mil les dels
mil:in de darrera hora, t:obretot, en
les quilo aquests artivf; semblen estar de ple en Ilin elerneni.
El quartet de Ravel es fZiti escoltar amb fruici6 i no és probable ' que
pugui Su p erar-se la perfecció Gillb
que ens fou donat.
Les prirneres audicions dlionneger, ..lillitierl i Strawinsky foren rebudes ami, una discreta reeerva, que
. ni el caràcter de les obres executa' des ni tan sols la Ilegenda que al
voltant dels noms de Ilurs autors
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s'In( format justifica del tot.
En el quartet d'Houneger res no
hi trobärem que permeti considerar

aquest interessat músic com un revolucionari en el sentti estricte del
mot. Ben al revés, els seus procedimeras cus sernble.n, en l'obra esmentada. els dun músic perfectamera normal, educat dins la pura tradiciú i que no menysprea les förmules mes habituls. Ara que aquestes
fórinules les combina per cuinar a
1,a seva manera i probablement te
pron geni per permetre's de fer-ho
abrí.
El quartet e:mentat is una obra
de linies perfectament traeades i en
la qua l l'interés angulema notable4...inent del primer al tercer temps. Les
•fltevetat estas; en la trama 1/armó:Mea que resulta del moviment Hin- re i audaç de kv mes, que no sentpee afalaga la nostra orella, habitua. da ponles, fino ara, a un catàleg limitai de dogales. 1 les dissonäncies,
agra; • i incisives moltes vegades,
qUe es van succeint dins eis desenrotIlaments—i que constitueixen el
:principal motiu d'esandol—no
obeeixen, con; Ileugerament es paitritt creure, a un afany ingenu de
'-lettpgularitzar- se, sind que dios el pla
ilhe l'obra apareixen responent a una
del tot respectable.
rjel Mateix podtm dir del quartet de
.• encara que no cas semblis

•
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adstanciós com el dllonnegger.
r si coneguéssim l'obra total
altra avalat, el sol nom
Is'ia Ver a molts un malita

:MiPS CATALONYAA..A
1AI'L:(0biervaciona de la X811;»
11111eleteiag1Cil eatalaria,-eberunleides per teltfon):
'1."
LBS 1

telize

trame' AtMtiN'edindhs
Va atil/orant l'estat del temas

,

.

rita. •

Corintia la incomunicació en les Urdes telefòni.
ques.
Observacions de Barcelona a les 7 hores a la Universitat Industrial: .
Teniperatura actual, io gtaus; máxima, 8'8; mí,
nima, n'o.
Nfarols: cúmuls-trimbus, cirru3 i cirrustrats.
Vent: NNW. a 3 ri1eties per segun.
Total de ven) recorregut Cll 24 hores: 278 quilòmeres.

Les tedsperatures sán bajaes a tot roceidbitt
d'Europa. particularnient al migdia de França'
'tafia.
Continua la _gran 'zona de • ttevades a l'Europa ten,
traf, comprear&t tot Pokettla, Atematiya, Txecoskr
vácuia. Austria i Sotas.

tingut.
L'abra novetat era el "Concertino",
de Strawinsky, que fou millor que:
les anteriorment esmentades. Aguce'
autor es prou conegut aquí. on algunes
de les seres obres han obtingut èxit
complet. Ei "Concertino" queda del
tot dins les característiques straviit.skyanes pel seu endiablat moviment
el dinamisrne formidable dels seus
mes. Es una obra d'una vida extrzordinäria. joiosa i vibrant, duna SUggestie prodigiosa.
La tasca del Quartet "Pro-Arte", en
totes les obres bou apreciada i elogiada com mereixia i els bzu notables artistes que el formm foren acoimadats
•
amb una llarga ovació.
x.
ELS CONCERTS DE L'ORFEO
GI1ACIENC AL TEATRE ELDORADO
Heu's aci el Programa del

concert, tercer de l'actual serie, que il'Orfeú Graciene celebrare el 'Hall de denla diumenge, al leales Eldorado:
Primera part. — Vreltant la
senyera", Balcells; "L'hereu
Riera", Camelias i Ribd; "La
mort de la mivia", Lainhert;
"El poder del cant", 'Vid& i Roda; "La filla del marxant", Cumellas i Ribd; "Uribe Imite ne
eira de trigo", Montes; Canto
d'arrieiro", (estrena), Doncel;
"Les fulles seques", Morera.
Segona part. — "Les aranyes", "Riera avall", "Cant deis
rossinyols". "Oracid de me
cès" (uriniera aud:ció), "Nupcial" (primera andició), "Es
juny!" (primera midiere)), Lamore de Griguon; "Can0 del
¡robador", Fre)xas: "La mort
de l'eseola”. Nicolau; "La riostra verema", Morera.

TARRAGONA

3.—VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondatges de Fatmesfera Mute a les 7 del :tutt) ):
250, 500, 1000, 2000, 3000. 4 m0.
Altitud, meces:
W. NNW. NW. NW. NNW. NW.
Direcció: •
4, 12, 14.
5,
13,
2,
Velocuat en metres per segon:

e

r

Dei Municipi
LA BANDA MUNICIPAL
La Banda Municipal donare
la Plaça Reial,
un concert
diumenge, a les mine en punt
del metí, executant el programa
següent:
Primera part.-1 "La gruta
de Firman obertura. Mendelsshon.—II. "Peer (liar, primera suite: a), "El eapvespre; bl,
-Mor' d'ase"; e), "Densa d'Anitre"; d3, "Al meren del Ret
de muntanya",
Segona "Mignon'',
obertura, Thomas.-11. "Pasto_
ra enamorada", sardana, Ciarreta.—HI. -Marea fünebre a la
mort de Sigfrid", Wagner.—IV.
"Dances del prhicep Igor, Burodine.
Ni s'exerulara. cap obra fina
de nrogrania.
11T11•••••••••••••n

CRONICA DE CULTURA
Universitat da Barcelona
DISPOSICIONS
S'ha dechirat juM iat, a treslaneht 505 0, per impossibilitat
tísica,- Di l'erran Eeón-Logri,
eatedratie en situada d'excedencia.
— Es concedeix !l'a y er pesc:u anual de 12.000 pesaetes
Isst' •15 de 16.000. a N'Eugeni
Masearenyes, caludrätie jubilat
de Barcelona.
— També es concedeix
Na Pilar Cuyas de. Cartilla, vidua del senyor Valenti
marques de Carulla, eorn a ealedratie, la pensió de 1.700 p e s
setes anuals.
— Cota a resolució a In instancia d'En Josep Marta de
caseaeoberta, pensionar per ::t1
Lletres
Eiteultat ae
de 'Barcelona, es dispuse:
Que sigui edades con; a jus•tifieacio cle la seca uermanen-.
cia a l'estranger des de 1:1 de
mar; de 1023 al 6 de juliol olíq
inateix any, el passaport i
liti g at que aeompanya la seca
instancia; que es deelari au - ha
boda la ¡ p astó per tal
tran eorre ut el teentini que es
.,...aree
O. del 19 de 110vP/nbre de 1923; que havent-la
deinal sense avahar se li acredifi !tomes que 2.250 begtielcs,
suma de les pensions qmo
tiorresponen rlurant els quatre
'ilesos que ha sojornat a l'es:500 pessetes
iranger, a rasi
;ti mee, rnAs 2 5i0 que se li eranreide xen pr. r• al via ge de tornada; 1 A a dir. la TT1Pital (1P les
I.500 peie tes que hagué de
devengar ras die no haver-la
deixat a mitge i donar-li fi;
que Fintereseat torta la liferi neia Piltre la quant:tat une
li ton cedida 1 Mes 250 neggeles
que no se ti Coneedeixon per
Cartiele anterior i 01IP s'artaeixi la contradieein que existen(
entre el sepan ras del cedifleaf
del merretarl - de la FanultalFilaUtlia 1 Lletres, en el anal
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OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observacki: 7, 13 i 18 hores
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7591 760' i, 7h5)'9. — Terminnetre sec.: 2. 8, 78, 84. -Tertnómetre humit: o'8, e'S, 5'6. — Humitat (centssimes de saturaciO;: 65, 58, 62. — Ofrecen-) del
— Estat del cel: qUast seré, seré. —
vent: N., SE., S. — 1-elocitat del vent en metres per scgon: 3, 4,
núvols: Cirrus-strats, fracto-cúmuls; cúmuls.
Classe
Temperatures extremes a l'ombra
Mäxima: — Mínima: 23. — Mínima arfan de terra: (i'2. : — Oscillació ternionl?2triCa: 76. -Temperatura mitja: 6'1. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 horco del
dia de la data: o'o indinletres. — Recorregut del vent en igual temps: z 30 quilMnetres.

s'afirma qtte ha estat fi:1s el
II de juliol de 1923 a Zur:oli
i el visat del passaport en el
qual s'acredita qu 'e passà la
frontera de tornada, per Portbou ea 9 de julio'.
MAGISTER:
Les opositores que no han recenit encara els treballa de labors que realitzaren, podran
recollir-los a 1e oficines de la
sed:ir:1 adniinistrative de Primer ensenyament, en el teriniIli de vnil ches'.
— La Junta directiva de !l'Associac:6 de Professors de les
Normals s'ha adrf ra:. als • seus
socis associals per mediació
dels seus dellegatst, per tal que
abans del 5 de mare contestin
e! seu parer sobre la conveniencia de celebrar l'assemblea de
l'Aseociaeld durant tes properes vaietnees de Setmana Santa.

;
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Quitra ida 1101 PS. — Esglesia
parroquial de Santa Maria de
la Mar, flores d'exposició:
les vuil del »latí a les sis de
la larda.
— Crol de Baria: Avui es fa
la visita a No.stra Dona de ' la
Mered, a la seva esgldsin o a
la del Pi.
— Comunió reparadora: A
la eatedral.
— Velillos en sufragi dejes
animes del Pur atori: Torld
la Santfesimit 'Crit itat
ESGLES1.1 111-: NOSTRA DONA
DE P031PEIA
En irquesta esglds:a M.le pa_
res Capulxitts se celebrara du rant els ¿tes tle carnaval, 2. :1
i I de aran:, irmli gran S.11)iiitat mistica, les Quaranta llores. A les sis del wad'. co t'ara
l'exuosieid de Nostre-Ans,
meto:ant les vetlles eada niilja
hora. Cada tarda. a les sis,
despees del res del :Mol Rog ad es cantare el Trisagi per
l'Escolania; a id e de desgrenges 1 serena tau ! fiar!, el R. P.
Femettim ri e l P. e : 1 de 3a Selva,
M. C. Bentirliriciú i reserva.
Trds els dies del 111(11, mare,
a la missa de milt es praelicarä l'exercici del /11Ch de Sant
Josep.
PARROQUIA DE LA PURISSIMA CONCEPCIO
Demä, diumenge, es (tiran
misses des de dos queris

g
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sis fin a lit una. A les viril miseormitlió general del ConSa
ire (le Cultura, antb
rev'erend ectomm. A les luto.
ines de Sant Josep. A les den,
Miel: A dos quarts the dotze,
satlulacid %Melena. A dos quarts
d'una, plastica dortrinal per
moesen RicardeAragre
Tarda, a das 1111arls de tinatre, ensenyantent ,Itil Calciiisnie. A t'es sis remete:ara ol Triduton de Desagrenges que ea
eoritinuarit i (tirantes,
amb exposiei(t de S, l). M. 110sari. serinn pel reverend P.
Zurbilo, .8. J., betiedleció i reserva.

Dimeeres de Cendra. A. Vaeabament (In toles les misses
s'imposeris la eendre..A les deu
ofici amb assistänetti de la Jildtet d'Obra- 1 sermó pel reverend
•
P. : EstUri, E. J.

LA NOVA
MAN COM UNITAT
Els &pis

de

l'Escola d'elcultura

Allie una mimbrosa
d'alumnes i andes abetunes de
l'Eseola d'Agrieultura va visitat' el senyor Saft;.
Aquests estudiante anaven
probabilement• a fel:citar-lo per
obtingut a eon4eqüencia
de l'interessant estudi referent
a l'oficialitat dei g litols tu:adeudes de la Mancomunitat, encarregat als conSeners senyors
Serra i Liosas i emt a printer
resultat dmi l'admirable liartnonia que ara hi ha entre la Malcomunitat governativa el Poder
Ele visitants taren ésser reMita, en libe del Senyor Sala,
per uns altres senyors que la
havia al sen despatx i que 110
eren ni et senyor Martí Ventoea ni el senyor Bailare.
A la particular secretaria del
seayor Sala no ene varen facilitar cap detall d'aquesta visita, cosa que ins) visque hagin; reeollit els anteriors ramora que circularen ante pel
Palan.
Avui es Ilitirarit ti la premsa
una mita ami) t‘l molla de la
visita (vers:O ofieialt avalorada amb la resposta del eenyor
•
Sala.

La Mancomunitat destituida
no volia servir la "Casa España", de Londres
Ha teetat Ilinrada a la prenisa
la següent !Hall (1 (iciOSit
"El presiden, • de la Mane"IllUlidat ha relml d'En ‚fusil)
'l'autor. presiden! . del C'erilre
Espanyol t.le Londres, una caria
en la qual es lamenta que 'natural de l'oferiment fel pel Cott..
pertnanmil de la Mancan-tunit al el 3 de maig de 1922
contribuir, ion les altres regions .d'Esitatmt, a l'obra palriat fea empresa per aquella
milita! per a la "forminliteirin"
turistue a nostra pal rr. tnil janeant fotografieir
perfila/11'111 de la "CaSa
tia " . t1, 1111 reilllt eneara les fo-

1

trigrafirie arlisliques 011 . 4,Spt, ne nt Catalunya, reeeent atea
mes lamentable porque ' tonteetes seol 11 3.1 1111‘11105 quo
011011 O la inilleeeiA d'a:111.11a
ieiív, per a l'eficatna dels
EviM
seas fino que hin benefiriosos
han d'esser per a Cataluuya i
Eerbanya.
El senyor Sala ha disposal
neeessari per liontrilciir a Volen deis oost res
brn pal
pele: lotes de la 'repita] aneriesa.
1 per ttnab litt donal les oritr,s
((moq uitee porqué elan nnis
nvint rui t ler 11.3 complimenti
acuella oferta."

. .
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El senyor Sala,

viatlant

Diumenge ,.1 sonyor Sala anirit a Madrid, an conferenciara
Initt el cap del Direetori.
S'he dil (pie aqueet viatge
filmen; al propüsit de la nova
Manconiunitat de demanar
Oovern da dellegació de ditetenis gerveis.
El desplai:ament del aenyor

:Sala ha prodUtt Ulla gran expectaela entre lotes les ela.sses
soeia 1s.

L'afer de la bandera
dels catalans d'Amèrica
DitZralli e) jutjat que iliStrtlette
diligeneies per la des: anadeen de la batidera dele catalans
d'Arel: lea, han deelarat els funcionad; senyors
i 111ri110. •

CRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
Vista de causes
A la seeeite primera s'in assegut al banquet Miguel Gimo!.
!terrera, aeusal de robabirt i
disaars. Ei fiscal va dematior
per al processat. pe l robatimi
rime anys tan din de presidi tnajor, i per a t: adasoun dels ti el is• de dispar un any, %;uit mesis vintet-un dios de preso
eorreccional. i vint pessetes
d'indenwilnueió.
Duran) .de la SP.Ceiö SegOna
tia COIllparegut Marta Bov;:
(-barreta pele respondre den doblete do lesions. El fiscal lt ha
sol•licitat in pena de dos 010505
1111 die d'arrest major i 50 pessetes d-indernnitnatiö.
A la secció lercera pro _
sentid Joan Etamonetla i Estoy,
Itanioneda, acusats d'un delicie
lesions, El fiscal va dentaria!'
per a cadaectin dels dos prOreSals la pena de dos mesele
dia d'arrest mejor i l indentnilnació corresnonent.
ASSENYALAMEN'ES PElt A
A VCI
MIMEN= TEKRITORIAL
Sala primera. — Granollers.
— Menor L. Peroras
e.intra ti, Illaneafotit.
Sala eegona. — No te aseen yiti a inri n t s.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Seeoiú printera. — Nord —
Un oral per dispars d'arma
contra Medin Martín Auge.
SeeeM segona. —
En oral per furt e.ontrit
Veran Soleres, i un all re por
il 01t1)lUt cottla Naval.rol e.
Seciii4 torciera. -- Gro ludiere.
l'n oral per homicidi (cattra
Franrese Jon nes.
Lletja. — Un ora/ per falsee
dat contra Ramon; Pincele°.
ecahi quarta- — No té asseti va la rn en los.

.
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Les sarodnes
Per causes estranyes a rt
voluntal del Gunell direelite
lumia Suapesit la haillaila a la
plaea de Catalunya. que
sust de celebrar flema ditintenge,
al mati.
Aealtantese, però, les gese
tions que es %r enten pelean' a
rertne per tal de solucionar les
difieultats do cae:oler legal,
oodem avenear als arnies saldan:ir les, que de segur, a partir de dil.11111 lig , dia 9 inelusiu,
erran represes tlei bailarles a
l'esmentada Plaça.
— Denla, diurnenge, ad maII. hallada a la Universitat Industrial, organitzada pels estudiants de la utateixa.

` e

/GUALAPA.
Hivern crea : - : La Cambra del Ceoservei
mere
Hola balla
Conferencia d'En Unís
de- trens
Millet
Ara, quan ja el cedan a lea acabaIles, l'hivern fa una revifalla inesperada. Des de fa uns dies l'aire s'afina i punxa com agulles, com si assenyalés la proximitat de la nett. Pot
dir-se que els dies de la d'arrera
quinzena de febrer han eilst els
mes crus d'aquest hivern, mes jase.
portables per la furia tratellidalta
que lia bufa: amb persistència. Darrerament la neu ha raregut
Vegades al cim de in rnutitanyes
reines i ditnecres, meays poruga,
va arribar fins a la 'ostra ciutat,
caient abundosa, durant tot el netti,
sense, perd, arribar a fer gruix da-1n~ els carrero mes q ue en lleugers
claps.
El cel dijous, aparegué cl2r.
— Sentida que dintre de pagues
setmanes visitara la nostra ciutat,
per donar-hi alguna representacie
teatral, un grup d'aficionats de Sabadell. Tenim noticia que vindra entre
els excursionistes el jove literat
N'Esteve Serra.
— El dia 24 morí Na Bonaventura Morera i Torra, germana del
conegut farmaceutic En Pian.
A l'enterrament hi assistiren nombroses amistats de la familia de la
difunta.
— Es treballa amb activitat i entusiasme en els treballa prelintinars
d'organització de la Cambra del Conierg i de la Indústria en aquesta
ciutat, els quilo es troben ja forca
avançats.
Diumenge, una delegació de la
Comissió organitzadora visità les poblacions de Piera, Capellades i PoIda de Claramunt i per al dia 2
nuncia una altra visita a Calaf, havent-se invitat els contribuents per
industrial dels pobles d'aquella contrada per tal de comunicar-los el
projecte i assabentar-los de les gestions que es porten fetes.
— Davant la pr-xitilitat del Carnaval, el jovent de l'Ateneu
di, Cercle Mercantil i altres entitats
preparen la celebració d'impúrtants
actos propis de la diada. Pels detalls
que en te1/1111 sembla Cille sera un
dels anys que se celebrará amb mes
Iluiment el Carnestoltes.
Es cert que no sernblen els temps
propio per a aquestes expansions, pela') no tothom silo mira igualment.
— Malgrat de les continues queixe del, que hi han de viatjar. la
Companyia General de Ferrocarrils
Catalans no es decideix a esmenar
les faltes i abusos que hom deseobreix en aquest tren.
Ultra el retard crònic de tots els
trens, aquests darrers dies que el fred
ha estat tan viu, hom ha hagut de
viatjar molts cops sense la mea lleugera calefacci nS i realment tres llores
de viatge en aquestes condicions no
afalaguen poc ni gens a sortir de
cesa.
— En la conferacia que aviat donara cl mestre Huís Millet al local
del Centre Católic hi Miura nmnbroses inustracions musicals..
L'Orfeó del Noya, encarregat d'interpretar-les, ha començat ja activament el.; assaigs.
— Dintecres se celebra la sushasta de les obres d'adoquinat de
la plaga de Catalunya i carro.; de
Santa Catarina i Sant Vicens.

.de l'érarlWneiciPal ellib unes vint.:
;I;sis inirpeSsetes. •
estranyarà &tinas al lector la
inmularitat eque fino - ,ata ha tingut
aquesta ciutat la politica. vulgar.
- Ment dita Oarrista.
Sernhla -TM he constiteit
ridicul fracasla temptetiya del president del Centre Catòlic de regalar
un álbum amb les signatures de iota
els socis al Senyor Torres, diputat
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GRANOLLERS
Comentari :-: El Torres: -: Nevada
Altres
Augment d'ingresscs
noticies.
.
Ha aparegut en el darrer Mune
ro del setnianari local "La Gralla"—
oh, deliciosa Perdigona!—un interessant i ben intencionat article, que
ve a ésser la confirmacin absoluta
del que ja de temps sospitàvem. Figuren-vos que sense més ni més es
despulla d'aquell ti caracteristic, d'aquell aire de suficiénda que tan 11,:!.
Ii esqueia. d'aquell tacte peculiar
resoltament, barroerament, en l'article aVaidit. en nom de no sahem
quia patriotisme, justifica la politica del funest Torres, ient-se creditora "in continenti" de l'oficiositat
torrista que Mis ara havia emprat
disfressadament.
Molt be que un periòdic tan "
cret . circunispecte , "equaalime-,
tracti de rapatanis a uns senyors propietaris yergue, emparats per la
encara que la Mancornunitat gocennativa no vulgui dictaminar el recites presentat a l'efecte, s'entestin
en no voler construir unes voreres
que ja tenen construides. Pecó talobe permetin que els diguent que
no tenini pa a 1 1 111 i que comprenem
perfectament el patriotisrne mute gaIlegen. No debades l'impressor-clirector treballa pel Mi:ah:Mi! No en
va jeuen uls cognoms dels altres
redactors. si no tots poc sei; falta,
cii els llibres de caixa comunals!
— Ja fa dies que es re parlant
de la preparació d'un homenatge al
scnyor Torres, diputat governatiu.
Nosaltres, en recordar la magistral
cnsopegada que suara li ha ocorregut en un afer importantissini—que
ens callem, perquè creiem
la sera descripció--convenguts que
el molt "illustre" n'estarà necessitat. vots perquè els organitzadors reixin, si mis no.
— Dimecres al mati nevà Copiosament en aquesta ciutat i a tota
la comarca, deixant-ne bou gruix.
— 110am assegura que amb les
altq§ ae contribució que guara s'han
fet s'augmentari anualment l'ingrés

-
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governatiu.

Bofe assegura qu'e només tres han

41 n t.

1.) : vant, però, de les atzagaiades
d'aquest senyor G(mina, no compre.
nem la passiva tolerancia dels sods,
majorment ccniptairt amb el pro' -edent que id i que tan poc favor fa
a aquesta Societat.
— Ha estat presentat un reen:s
per uns quants velas del carrer dio
Prim contra l'acord de l'Ajuntamem,
que vol fer pagar l'empedrat riee
s'In ha construit.
— Totes les societats recreatie s
afanyosament es preparen per a I . s
prbximes festes del Carnaval, of-rint per als seus balls de mascar -s
premis importants.
— L'orquestra d'aquesta cima:
"La Unió 'Artística" tsa estat col tructada per almiar unes guantes
andicions a Palma de ,Mallorca.,
-e- Per Miestions ' del ireball;, dimanto a la vetlla es barallaren a la
pública dos cambrers, eSSent detinguts per l'autoritat.
REUS
Noves diverses
El mercat (le vi resta gairebé paralitzat, realitzant-se poques operacions.
— L'Orfeó Rettsene dona un
concert al salé, Kursaal, aconseguint un nou exit falaguer.
— Ha caigut una regular quantitat de neu, essent la temperatura
rigorosament freda, con' ib s'havia
sentil

tot

— La Delegació de policia espanyola facilitó una imta en la qual
indica que fa uns dies bou robada
una maleta a l'estació de Franga
Barcelona. la qual contenia diversos
objectes de valor; la policia (raquesta *ciutat, després de diverses investigacions, ha descobert qua els dits
objectes foren vetusto a dos indu
-trialsd'quecnatsl
carrer de Monterols, eis quals han
ingressat a la pre ó. El valor dels
jectes és de diverses mils pessetes.
— A la carretera cle Tarragona
ha boicot un carro de l'Agència
d'aquesta dotal, resultan: ferit
de consideració el conductor del rehiele, el qual fou traslladat ami)
autonMbil a aquesta ciutat.
— El Reus Esportiu anuncia per
a diumeuge vinent un encontre entre el seu primer equip i un reserva reforçat per elements del primer
dd R. C. 1). Es,aanvot
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Tedires

TEATRF, DE L'OlIFE0GRACIENC

•

Deniä, diumenge, a la tarda, la
companyia de declamació "Estudi
Cirera" peisarà ea escena al local-teatre de l'Orfeó Gracienc la interessant Comedia en tres actes "La 'taca de cak , de seguida broma i de
gran actualitat.

-
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:Es Pple3 'Ara:
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puldapten aqu sta se:mana 1111
reettll de pOPS10,1 de

GAEtRIEL ALOMAR
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Miguel Ferrà
Els altres volunis
4

.Eis 12oL
3s d 'Ara:
datirerament publieats han- obfingut un
asgenyaladissini.
siarles Soidoýlla, u rin i
prfdou T, onilS tbaretb s; WI. Me>
rera ¡ Galicia, pr0lete de Carlea
Riba, i Trinttat Satitsús, irla i
prüleg de Tomas tiarees.
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OBRES PER SUBSCRIPCIO
Medlcina, Enginyerla,
Agricultura, Lllbres d'art,
etattora,

etattera.

Serrim a dointeili tota Mena de revistes i diaps estrangerS .,
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MI 'Bluf, de les
tian quedat deUnguts:
.Llots Frandenthal, onedit alemany, al qual it'oottpa una pistola Sisad, parregada, que halda amenaçat a Jaume Font
Granell,
5farcalf Rosee Roig. que amb
une escopeta ho havia fet a
Francesa Maie.h.
També Ambrös Soldevila Ennet ve denunciar que havia rebu; un anònim amenaçant-lo,
si es resistia a entregar 500

'o

DON Fälli SALA 116110AS
ADVOCAT
vidu

de

Donya

per4betee,

Magdalena Perelló Isern

CR1sTIANAMENT
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(A. C. S.)
Les seves germanes Carme, Antònia i Roseta; germans polítics En Jaume
Carreres
i En ltainon Vázquez, mies, nebots i nebots cntenats i parents tots i la Junta del Cercle del Liceu, en recordar als seus andes i coneguts tan sentida pérdla, eis preguen que se servelxin assistir als funcrals que en sufragi de !a seva ánima se celebraran dilluns, 3 de març, a les deu
del matí. a l'esglesia de la Casa de Caritat, agraint-los anticipwlatuent l'assistència.
EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT

e'd

EME S
pe!' a operats de l'hernia, a
preu de fabrica,

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Per expressa disposició del !Mar no es va avisar per racte de rentecramcnt.

reme+. .

?ket--vt,,,,
'e,i';;;52e
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SETA BARCELONINA
Resecad i Albí, bis/1er:tila, biehe i raärt:r; Rossea: 1 coniesson Santa Antoentir.
NOTA NECROLOCMCA
INTF.RRAMENTS D'AVUI
MATI
are Climent Lluch, dc 83 unes,
Saul .10SC7. 2 . tercer, al
• iri Ven. A les vuit.
Munllau Su:tirata, de 78
Robador, 29. tercer, al centena:. A les den.
:sepa Sellent Galrés, de 80 anys,
5. toree, al cementiri
A le, deu.
lass Pi Arnau, de 63 anys, MarL Rosa, 21, al cernentiri de
Gervasi. A les vuit.
rada Albiol Curca, de So anys,
e 24. segon, al ceo/en:lid Nou.
:orar.
Raer Nicolas Mateo, de 72 anys,
Erasme, 1, segon, al cernentiri
$

lEosea. A nn.l4 a mes de les rondalles,
poesess i rnotius irZvols que it1at2st
Muncro en< presenta, caos ha ¡maressal la detallada informació grafica i
literaria otc ens ofereix de tsec.
Aguas; homenatge, que ja mich "Rosaleda" en el seu primer número, ve
molt ampliat en el segon. Un gest
animada a la novena Tsecoeslovaeaa
setnpre resulta intertssant i simoa:ic
a un culata. Feliciten/ la nova pablicació.
Dr. MONTAÑA. Mocce,na o l• pell I cena. Corte Cativenea. 5 5 9, ene., pral.

CARNAVAL DE t924
El Comiee Pro-Carnaval fa avinent
que per dedicar-se a la venda am'sulant de serpentines i paperets al Pare
de Ilanjuich durant els dies de la
Rua. és necessari proveir-se d'una autorització especial que aquest Cemite
repartira, (record amb l'Agrupació de
Fabricants de Paperets i Serpewin.:s.
per tal crev;tar :oca mena trabases i
garantir les desees i preus.

res-ese Silveira Pereira, de 2 me.
segun, al cementiri

LA PINACOTECA
EXPOSICIO PERMANENT

creé Sanviccns Felipe', de So

Entrada Nutre

'ano, 43, al cementiri Nou. A

L'HOSPITAL DE NENS POBRES
L'assistene:a a la infancia desvalmala es ve fets cada dia mès :Hit:ni:osa en aquest establiment badana,
degut al gran nombre d'infants pobrea
que hi acuden i al dèficit que so'relx
aquest Hospitel. funda: :une dkes.
Unisa Recasens Vendrell, de 5o
Per això la Comissiö adminiatrati‘a
iopons, 2 bis, primer, al cecris prega de fer públic des d'aquestes
ti 1 v oll. A dos quarta d'onze.
pagines que la necessi:at económica cla
lirs.rd Darrtés Salarien), de 19,
obliga a a:brear-se a la generositat
Escudiliers, 21. tercer, al ccpública, per tal ote els netOes semiti Nou. A les deu.
ments d'atnor al y:a:mita pnguin fer
loma Francia Reina, de 70 anys,
mirac:c d'cquiLbrar res:at peclai:ari
laihertat, 214 segon, al cemend'aquest establiment i d'augmentar el
Les Corts. A les °nac.
nombre de Ilits , en els quals paga :o
Ame Grati Porta, de 52 aloys,
esser gualdos mejor nombre dOefams
a. 32, segon, al cementiri Nou.
pobres. Els que vulguin Eco alg,una
euit.
alinoina. poden adreçar -'.e al ca: ren
raep Maria Canals Tar, de 9 anys,
del Cemsell de Cena 437.
;o, segon. al eementiri Volt.
quarts 'tronzo
luce de Bassols Calapés, de 75
Are., 5, principal, el Cementiri
•
dAs quarts cronze.
lsnS Valles Vida!, de 57 auys,
'el« Domingo, 5. segon. al ceari Naa. A dos quarte de deu.
X ugarida Carie' Cayol, de Sr anys,
de Grádia, 19, entresol, al
iti Nota A dos quarts de deu.
ela Vives Lacalle, de 15 meV alencia, 339, al cementiri Nou.
dea.
ktoni Duran Silva, de 34 anys,
segon, al cc/sentir; Nou.
competelaen ami) els ee
les millora marques estranIf ticier Belastegui Pérez, de 16
gerne.
:A
de Valencia, So, al ceCapseles (Fespecialitats '
..`
Sant Andreu. A lee den. a contenint ¡'Ases de Fi el, as_ o
Sttleit 5I •j eri,. l'. ...... Cte.
..
_.
TARDA
>
• Sabaté Sodall. de 74 anys,
I r an az iirtit ti chject g s .;
et, al ecnientiri Ven. A les
olor Algueró Gunera, de 65
Pere Gallifa, 37, al aementiri
Corta. A dos quarts de deu.
czp Ferrer Seguí, de 6o 22:13-s,
:al China, al cenit:niel Vell. A

jE3

BÍABONS 1 .{
XOCOLATES

O

/tu RLfols Vilä, de 14 anys,
. 15, al cementiri Nou. A
ene Bosch Climent, de 21 anys,
a 27. al cementiri
..1 dos
le quatre.
erilda Cervero Navarro, de 7 meaa.< . barraca unmern 40, al ce'
Sans..A la tarda.
0 P4 Sola Huguet, de Si anys,
ell
Cent, 253, al eernentiri de
, &dls. A les tres.
Amat Con, de 23 //leeos,
a t del Asal ta,
65, al cementiri de
Cr Itc . A les tres.
a Soria Izquierdo, de 66 anys,
0 Sant Cris:Olor, 6, al ceineutier4 1 .e5 <nets. A les tres.
Ileon Franquee Grau, dc 51 anys,
Teim, 9t, al cementiri Ven. A
dues.

.< pr3pl e., DI. a
<
ind;:s 1

>
j,

<

batelgs D.5.•

b‘,....c....v.,,•....%-.-,-.%%•-•.um.•.•.e.L1
COMISSIO MIXTA DE RECLUTAMENT
La Cornissii. M:sea de Reclutament
ha acorda: deixar incluita a rallistammt de Les Cabanyes els m:nyons
Pene Olivella i Samuel!. Juan Sole:
i Prima i Josep Carah 1 Miraven'.
els quals has en estas allistat sima!.
taniament a rtsmantat p n;de i als
rimes set g , quart i crique d'aquesta
clund, respectiva:nena
EXPOSICIONS ARTISTIQUF.S
Avui, d,ssabte. a Ls cate de la tarda r'inaegurarä al Saló Pares una
exposiedó dc pintares a roli sir rarlista Themas Vive: i una collecció
Cerámica d'En Pitos 'Guardiola.

'ROSALEDA"
11 "11 r ebut el número 2 duques:a
' ció h arcelonina. Aquest exetnn, s in teressant i ra:is nodrit
larti stiau t s

que l'anterior, oicaux

zte ni fle suman. En la «rimes
fa un homenatge a l'art catall

nt "Gitana", d'En loautnm

AVIS DEL COL.LEGI D'ADVOCATS
El C,ollegi d'Advorats fa pithl ic que
duran: la prmert quinzena del mesent mes, els senyore collegiats que
exereeixen la professió hauran de presentar a la secretaria cl taló corres-

pe.sent al dar: er !Hmes:re de eentribuct6 indurtrtal i la edll'a personal,
requisit intIspensable per peder figurar en la Triacaó a que (ala referencia les lee:als ordres de 2.1 de gen,:
i 5 de innig de iSr,ç i rartide dels
Es:atuts vigetos. .Ale que drumpenven
el torn crunci el< basta..a
lúltim dels es:manas rioeuntria,

ELS BALLS DE 1....ATENEU EMPORDANES
Avui, dissabte, a dos quaats tronee
de la MI , se celebrara a la sala de
festes ile l'Arenen Emp o adzaes, Pi,
número ti, el terc e r hall de disfres- dels (marre que ha organista: el
Comité ele Festes.
Dimarts de Carnaval se celebrara
el quart 1 darrer ball. repartint-se els
premis, que SÓ1/ quinze i des atoessin:, a les disfres-es que mes slagin
distingit durant els quatre halls.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
t ada dia te dansaut ds 5 a doä
quarts de 8, i dinar a t'americana. de a
INSTITUT DE CULTURA I BfBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA
Secció permlnent (redundó i instrucció.—F1 (M11111 i dimarts de Carnaval i dimecres de candra. tleixaran
de. funrienar lotes les classes.
Seccid permanent de religió i calme.
--El dissubte comeneara a practicar-se
durant la rnissa el mes de Sant Josep.
Diumenge, a les ruft. mirsa de Cestanió.—Umecres.
;e a les luir missa
Crommie., benedice3O i impiaticiA de
la sendra. — Divendres. dia 7. a da 7
quarts de vut del mati. mis s a dc CotrundO amb pla • ica. Exereicis propia
del primer divendres.
Secci¿+ permanent de relació i trehall. —Molesta secció recorda a tnl:s
les sees aesociades que els tercera
diumenges de mea es thóna una conferencia a les taquígrafes eran a arenaraedi, pels concursos amb premis en
meta:ic que es faran dintre de pea:
temps.
Sreci6 permanclit de curim o nial i
festes.—Ditimenee. a les sis de 13 tarda, sessi6 .te Melles. Un feria art'stica
organitazda ter En ! laja afasriza-a,
(oled/ ajmnada per al dia a7
1:Inatitut de Cultura recoman a
totes les seres as s eciade s au- momia
arritUir a les c e nfeeencies per a ernyos
retes emple_des. que donara tots e's
diverairee 011areema a la Camdla
privada de Maria Rerornder el reVerend decaer En J oeniim Masdexixart,
a des quarts de vnit.
Seeció permaneut d'erincaci6 i instrurcid.—Totes l e s thurries que van
fallar a classe el d i mecre s rrnis mrain
de la n e vada. i tinetdn imeries oué
'In sal< c n nti * a i7lt ì d'aseireacia.
lene,/ de mese rar disculpa iins el
dia 5 de triare inclusin.

A VIS :
A , Tttlaa de tea neariee en les
iirore telaeäniquos. que tardaran alomas diee a g esnr reto,-

q d e tinenin aletiod
porta creeer ondulada averiada
n falee'eli ma l a' mero edn

¡Tanate rfavister dirnetarnent
por enrren n la rae
, hert Santamarla.
Soto? An'ero l . 72. peript ,, nle ongui quedar
arre g lada el
d:a.
CARBONER DENUNCIAT
Va ésser demanda! i 'a ponen' ca
carhoner del correr de rtroraA.
Mern 3. per vrnefre carta', a preu :Os
ca del Cm: en els catells.

earte'x Sfurina
haErielalleries.
Naixolle • :reos
l

•

de rafe a Im'. Rambla do Catalunya, número 13. Tel. 3312 A.

ACCIDENT DEL. TREBALL
Trahallant. en une eass
ertrlialrureiri de la placa de Pral,
de In Riha. el paleta Joaquim
Borges Casases. va retire de
l'alada d'un begon pis, cala-

SD3IATENISTA DETINGET
- Va 45ser detingnt rl somatenista Per. Llar! Farsa, 'al
qual ahars d'ahir se Ii havia
disparat casuelment t h pistola
a l'escala de la casa nürnrro 12.
del Carrer de Cardere, ferint
projectil a Rarnon Serene Sala_
bert.

111 15n
ele.;

»,

us1i

per l'haern(hialrar

Piellucl g s 1541

I Rut7a
: i tire, "r't
12

LOBSESSIO DE LA C;OCAINA
A/ rarrer Azule feu tro-bada
a terca Lluiria Moreno Molina,
la qual a ti enta n:e intoxicació
per la COCillria.
Deapree
eut • ada al dispensari del passeig de Colom?), fon
portada l'Hospital.

LA MATINAL: AL TEATEE
' COMIC
Demi timba Ilcc, a dos quanta de
dotze, l'acosturnada matinal al Cómic
d'amateurs, «saciando per la Federació Catalana de BrAco, sota el segiimt
programa: Gómez contra la, pes watt;
Jover-Peralta, pltuna; Didac-Bontn,
lleugers, i Angel Tejeiro, campió de
Catalunya del pes gall que avui ja boxa dintre el pes ploma. centra el can>
pfil de Catalunya de la sera categoria, Ferran bibregas. Aquests coasbats seran arbitrats per Ajonso, Aliarcs Laborda. Sabater, Figueres i
Massip.
REUNID FEDERATIVA

Fou auxilia`, tel di . peneari de
Sarria.
UNA NENA CREMADA
Jugant aten una germana
va. al dmincili liA11 "1/e1t/A
earrer de Ildjar. tk l. la !sera
D,q,'•: 1 Rubio Alba l.nle. dea
aove. va cauro damunt
braser. produint-se diverseS
erentades de eegon gran al ba:x
t'entre j regid li gabar, de pronisetie creen Si.

La ear fm i r "e euiUa
Rambla de Catalunya, 1!. TelAtint 3312 A . Gran assornt ea
yences i Orfehrerie.
Fis

DENUNCIES

Josep Ortiz ha fet detenir, a
la placa d'Antoni López, a Jau/r e P a rucho narria, al quel va
vendre quatre reguladors i generes valuats en 2.000 pessetes
1 va dr.sapnrAixer de rasa sera
per a no migar.
— g 'h3 dona/ compte al j'Ojal
que a un pie del cerrer Cnrreleo Ion !roba? morl remota
Muro.
Se:rnnIs rerlineat dcl infOge,
morí d e resultes (le no haver-li

anal ha', <in purgant que havia
pres.

S errpaperen habitaeions a 15
pesantes. Font de Sant
4. Darrera de la Casa la Clutat.

CLASSE DE CL'INA POPULAR
Dies feiaers. a les vuit del metí.
Vista de la Setinana:

Dijotta.—"Pannelee" de Ilegurns efegadre.
Divendres.—Xlerjar Mane.
Diesabte.—"Saufile" a !a
NOTA.—reden assistir o aquestes
roas de ruina 11,105 les que el, intereri,
taro si 38:1 erro en sScies de lInstitue
satisfent 0i25 pessetes per un tiquet
tue seis entregara abans d'entrar a /a
classe.
MULTES
S ball imposat 5r50 oessetes de malta
a una casa, per corrupeid de menot
Sin de les mateixes larreitals, per
venda clandestina de cocaina, i tunt
de 25. per desobediencia.
<.

VERITABLE ncasw
I o/afectes usats do lotes olasPertu tl, Tsl i ers, ..ur,

- ---DF.TENczn D'EN PROFESSiO-

NAL DEL RODATORI
El sereno de Santa Caterina,
ahir a la marnada. va ;14 0 'i:irse que srsta les !aisles lit havis
una ¿<"1 ¡vital l raordiniar:a; ej
gitär d ia , un Sir molesta/ per tal
fat s'havia repelit dirom
verses va en g 'a' una
quinte trets aute van fer acudir
ele entardiee i serenos del; vol.
tenle. Tole van rle9leu. nr Mur
perspirär:a i 11 :17:1171ee/11 e despras d'un reg'slre m;nuepís.
aronseguiron detenir ttni nets
une' arnrien.
que s'entre/01,a
ron: a t e n, netiles enlrernaliAnca

---

LES :%inssrn %l'er g

O.I TUI-

rgANts

Colrepeid Sänehrz Garcia
ron mr, s e gada al eirret . rip
eilqn per tic rx(15. taus:tal-ti una
farida ei ! luernell rlret.
--- roa aura' gns. a < enrror
de L'arpa. mosseafs a Blai Vi!alta. proda!nl-li enenoriocions
it la aarna denla.

IY ESPORTS
L'hollival ge

FUTBOL
a En J. Elles

j Ui/ CCS3 (' Ccrrneses'

)

Ojees, a restatge del Sindical de
Period;sles Esportius va tenir lla,c l'anunciada leste dhomet.atge que aqm.st
Sindicat va otganitzar en honor del
nostre estimat comparo:. que ha celebrat el sea 23 aniversari de la seca
carera periodistica.
Va comeírrer-hi near.brós i distlnait
públee palesant-se :es moles simpaties i l'adm:rac,6 que ha contret cl
bcneolgut atrae per ja !coa iúmngcm i
feixuga tasca en pro de respert.
Presid; el senyor Co de Triola, president de: .S.ncl.cat el qua!, arnb arinades paraules eapres.sä el per qt/d.
de la lista. El,senyor Canal Arroyo
va Ilegir, després. la b.ografia de rhomenatjat, en ia qual ha lla pagaé eagair
)a tasca de period:sta csportaa que
"Corted:sses" loa dut a terme en el
llarg temps de la seva carrera.
Desprdr parlaren els senyors Carbó,
A: a 21d. Maro:Irle Mural, Ricard
Narcis Masierrcr, Ruiz Pteta i
novament el se:ene Co de Te ‚da, el
qual dona compte que tu record de
rhomettatge e feia present a N'Elles
Juneosa d'una embarcació, puix ell
sentare loa demostrar una gran predileceä ped3 esporos de mar.
L'homenatjat regrac:a rhoner que
feia i exposä la cera fe i entusiasme en el treball del periodista esport:u.
L'anee va constituir una manifestad« cte eimpatia per al, llames que
com I Ene. Juncosa tal« han :rellanar
en prolit ade respert de la riostra terna i una %nada mes volem trataetreli la nos:ra sincera i efusua enflorabeta.

Gran

Teatre

EL
d'En Rossittyol. — Dama, diu -<
menge, a dos quarts de quatre,
la famosa sundalla d'especta_
ele, en tres actes i deu quadros,
d'En Foleh i Torres,
UNA VEDADA ERA UN
PASTOR...
Ti ren popular; a lea 513
giZr

Alguaireda, Tagamanent. Coll del
Parany. Roques Reges. C./novas i Cardeflcu.
Reunió, estacó del Nord, a Ire 5'45
del nn'i.

SASKET-BALL
Per tal com s'acosta la celebrac;6
del Campionat de Baanel-balL la Federació convoca els arbitres 1 persones
que rs considerin capacitades per
hl, al sets estatge
Canuda,
(Girrmas Bricall) de ses a set de la
tarda, els rrjous de cada «'mann.

EL FERREL DE TALL.

formiduhie ereanid de P.Enrin

Borràs. Nit. a les den, el gran
triomf (l'En Borras:
MAMA ROSA
l'ad e u a Barcelona, pel
nostre gran artista. Tarda,

contra C. N. Barcelona, al camp de

EXC.URSIONISME
El Grup Excuraionista "Marathon"
denla tara una excursió a les vessams
del Montscny, sota el següent ¡linera-

3500 A

111033EN JANOT
protagonista. liarle Bürräs. Nit,
última representació de la genial creació d'En Borràs,

A rHipódron<. al mati, es jugará
un partit entre el Cadei i el C. N. Atlet ;c.

PlLuTA BASCA

Liceu

Ultiins dies de l'actuació del
nostre gran artista
ENRIG BORRAS
Aval, diss;, hte. a les chic tarda:

• • a

Al Frontil Comtal denla al mati
tineiran lIre els scgiients combats:
A les anee:
Vermells: Rigau-Barganyil.
Blause Aballi-Rovirosa,
A les dotze:
Vermellat Eerer-Bo U.)
E:ame Bo (A.)-Garcia.

del

Catea Romea

Telèfon

tant respai Rime que deixa el Cainpu.nat, ni haurà una eschibic;is entre
el C. D. Espanyol i el R. C. Sant Andreu.

San: Andreu.
R. C. Sant Andreu contra C. D. Espanyol, al camp de rHipOdrent.
Dia 23 de mare.--U. E. Sumboiana
contra C. N. Atiene, al camp de II-lira:a-en
C. N. allrcelona contra C. D. Eapanyol, al camp de Sant Bol.
Dia 33 de inare.—R. C. Sant Andreu
contra C. N. Atlitie, al carnp de Sant
Andrea.
I:. E. Samboiana contra C. D. Espanyol. al rema tic rIlipUdiern.
Dia 6 d'abril.—C. N. Barcelona contra R. C. Sant Andreu, al camp de
' Sara Bol
C. D. lesparyol contra C N. Atletic,
al camp de rHipisdrern.
Dia 13 d'abeil.—U. E. Semboiana
contra R. C. Sant ncireAu. al camp
de Sant Bol.
C. N. Barcelona contra C. N. Atletie, al camp de l'Hipildrem.
En la matcixa assemblea e'acerda
que es censidara ferian" r Hellenic
en el seu últim partir que feu de campionat centra d Barce:ona, per haverse retirat dcl catnp ahans d'acabar
l'encomie. quedant, per tant.
classificat darrer en el cattopioloa.

Teatre

%neme de Quaresma. Tres
grans conterts simfenire per
l'orquestra Pau Casals, sota
diredeiö del celebra autor 1 me<.
Ire director rus Igor Strawinsky i del eklebre mestre del irsefre (le l'Estat
Wien', Frans
Schalk. Dies 13, nit; 15, tarea
i 19 nit, de mere. Continua
oh e rt l'abonarnent.

RUGBY
PARTITS PER A DEMA
A Sant Genis. de Vilassar, aprofi-

CAMP/ONAT DE CATALUNYA
La Federació Catalana, en la seca
última assemblea consttui el calendri
mb el qual 5'1/aura dc regir la segona
volta; i que és el següent
Dia 16 de mare.—U. E. Samboiana

1-

• • 7- F

Aquesla nit. a dos quarts de vuit,
al local del B. B. C. es reunirà la
directiva du la Federació Catalana de
Beata, per tractar dels vinents campionats de Catalunya i de la reclamacid contra un boxador professional que
proa pan en les Ilintes amateurs del
Cómic.
AL TEATRE PRINCIPAL DE
GRACIA
Per a dema, al mati, s'anuncia al
teatre Principal. de Gracia, una in ,portant matinal de bosta, en la qual
prendran part Estevenson. Mora, Marco. Artero, Frediani i Girones.

mb

eant-se fractura completa del
perone, de pranóstie reservat.

minimmemicifflimeri

TERRA BAIXA
del rnestr, Guimerit. Nit. en
Vetllada Selecta, le celebre obra
del fundador de! Teatre Catete,
En Frederic Soler,
EL FERRER DE TALL
Es despatxa it constaduria
44444-6-)0414444444445C4044.4

TEATRE TIVOLI
TOURNEE

Frederic
Gran eornpany:s de serene.
la i opereta, primer actor I
director

Ramon Pella
Avut. dissithte, tarda i ni!
gra prozrr na.
CARAS Y CARETAS i
LA LEYENDA DEL BESO

1 Diurnenge, tarda , a dos
quarts de qual re . , t'uncid
especial:
LA DOGARESA
-- 1 --I LA LEYENDA DEL BESO
44,
N it : Caras y caretas i
i

• LA LEYENDA
DEL BESO

I

Tea tre Barcelona
Gompanyia d'Opera de
Cambra
OTTEIN-DRABBE
Sis representacions ¿'óperas
i utodernes. Queda obert l'abonament a la
consptaduria d'aquest teatro. Details per pro,o,t ames.
Inauguració el dle 6 de maro
4.44-atethet-.444+elle
cs44-peceees+o-1,44494444,444
4

Gran Teatre Espanyol
SANTPERE - BERGES

pr
g P11911 Vemire 7

PORTEU

elefon 185d
espalea:s. rnmandes per correu.

qua volgueu rugir del<
perils del Fret, tle la Rumitat,
de la PoLn i delk Microblz:
quant va molestin els nitornuts, o Tingueu
carraspera ù Opressió de pit;
Quau us sontiu REFREDATS,

RDEATÚR!
Irte Iiiadregots -van

ntra^
tilo qu'near, de la port a rla d'u-

na rasa de , (-errar de Truparil,
por:mal-se reliolges de diversos marques.
-SENSE TOCOLEO NI
LLEVADORA
Marparida Certee Corlee, una
pnara I r me etie 15 el son doten-

Ira:ramita,

CL

o

"o

Prenet. ClitUllenef de CilenritrelteS. i.
Tarea, a al« cuarta de qualm. p
r1,/rs obrAs! F. ! ,. artr-ge
4' La manara d'enganyar • lea Manee •
I

NENS, ADULTS, VELLO

pera EN'ITAR, pata cum.ln

LES

fr d I o Orti.
."n

seeq.e

PASTILLES l'ALOA
LES

VERITABLES •

VALDA

1.>

.es

Gran Teatre del Bale

14.11j,
'

LA 0E~ NOVA
e
1 LA FAL.LEDA DEL AL .141./Mt
cornada en tres Arte. (PE"1 Jall

%altamente

Pero sobre tot no useu mai atad

son soborneng lea qu'es yenes
CAIXES
portan a la lapa el nota

i

LCRAMNA I corearon*
4
Mit. a Ir, den:
La manera d'enoanyae • lea dones C
En e.taale

VALALTIE• DE LES VIES RESP/RAMIES
TiNOU ZU S EMPRE A MA

que

GANAP1A I EL JEP1C

La merta del cairel. de La Fontaine
NI:, repr g ,r1.1 ltd Me,rr . t1 a ne/f1/11
'O< ma PS afleC.
constaras 1 COMPANY1A

babistaties i antißepties
u y fortinermin i enlraßshean
la GOLA, els BILONtel;IS cl, PLLMONS

vrepre va intentar ala 000165

PER AMENACES DE MORT
S'han preseniat diver g es denüneies a la pnlicla contra individua uue havien °rolara amé-

PER TRES PESSETES
1 el eran 'an< tela fPn/ cAmer me.

DNA
PASTILLA VALDA
quite vapore

eili a l'arcada terrera del pon?
dei f e rr o ^arril del Nord, ahir

Mere i ufl frueixen d'una salut envejable.
- ----ATROPELL
.Insen López HP:aselt. a ila
pla!) de Leiamandi fou airnp p flat per un taxi, rausant-li
masegament general.

e arto, Ateaeh . ., tarea. a dett guarra
Itt eta,Eriltada I /arara 1 :ro oessets.

DINS LA BOCA
milpee

••

Avui. dissabin.1 de mer:, a
les quatre da la larda. Certaman infantil de vesttts. Premie
per tots els nene 1 nenes. Nit,
ültim ball de n'oliscares. Iba tb,
talle, Verdi, 39, Cristallerla.

Companyia «mica del teatre Rey Alfonso, de Madrid.
Primer actor 1 director:
PERE ZORRILLA
Primera actriu
MARIA CAUTS

11111111111 ILIS
•

Avui, dissabte, tarda, a un
quart de sis. La joguina e6mies en tres actas, d'Antoni Paso,
MI MARIDO SE ABURRE
Nit, a un quart d'onze. L'ex.
traordinäriament aplauda
disbarat cámico- tràgic, ea
tres actea, de Josep M. Acevedo,
MAMA PERSECUTORIA

dans

IR I ME
1.4444~44444441~4.44
10444,0114400 11 suli44/000004
TEATRE POLIORAMA

Companyla dramitloa
panyola de
ROSER PINO

OS-

I

Avui, dissabte, tarda, a les
cine: La fuerza del mal. Nit,
a les deu: Estrella de la comedia en tres actas, dels
germana Quintero,
CONCHA LA LIAIPIA
Diumenge, tarda, a dos
quarts de quatre, primera
secció:
CRISTALINA
A lea sis, secció especial, i
nit, a les deu:
CONCHA LA LIMPIA

ereaeld dele senyor
brian.-DemiL dlumenge, tarda,
a dos quarts de guatee. Primera moló, La plum ver" a
les sis, semi( especial: No te
ofenda* Matriz, i nit, a lea deu,
Gran Moda, La sedienta estä loca. A Plum a Hure, a Hure!
Es despatxa a comptaduria
foulreraessearleese~yreem,

Demà. diumen g e, tarda, L
marina de guerra i
EL ULTIMO BRAVO
Nit, Mafia persacutoria
IMPORTANT: Despatx de
localitats a comptaduria,
d'onze a una i de quatra a
se;
i
44444.64~~.4444-›
549494645.45*~~e444445

400414444
se44444~4~4~~~4.

TEATRE VICTORIA

1. Gran companyia de sarsueles, operetes 1 revistes
Avui, tarda: Doloretes, Los
. pícaros celos i Les barraque.. Nit, extraordinaria #
fundó: 1, La niña do los..
besos; 2, Los pícaros cebos; 4
3, Esdeveniment: Estrena
de la sarsuela en dos actea, de gran broma, de Luque, Soutullo i 'Ved,
LA CONQUISTA DEL
MUNDO

Teatre Novetats
Carnaval Anrigemme
Distingits balls de mascares,
quart de la serie, per a avui,
dissabte, 1 de marc,

BALL MULTICOLOR

Localitats: Garrar Ferran, 53

Gran companyia de l'amuela.
Direcció escènica, Leopold Gil.
Primer, actora i directora, Parran Vallejo i Carlea Barata.
/Rastras directora i concertadora. Julia Vivas i Laura'
Riva
•811
••1In.
dissabte, tarda:
DOÑA FRANCISQUITA
per Eraill Vendrell
Nit, a les deu:

!tos
Diumenge, tarda: Caso de
conciencia, Moros y cristianos i Los gavlianea

Oompan y la (M'erg
Avui, dissabte. tarda, a dos
quarts de cinc, senzilla. Butaca amb entrada. 0'35. Entrada general, 015. Boba.
MIOS. A dos quarts de sis,
especial. Butaca aneb entrada, 1'75 pessetes. 0'30. Teodoro y Compañía. Nit, a dos
quarts de den. 1 obres, 4.
4 magnifies actea, 4. 1,
Bohem i os. 2, Cleantes y
cabezudos. 3, El barbero de
Sevilla. 4. Estrena de l'obra
en un acta, dividit en dos
quadros, original de Raparaz i Martin Ruiz, música
del mestre Jimeno, El hechizo. - Diumenge, tarda
i nit, comiat de la companyia...

TEATRE TALIA
Debut de la companyia d'alta
comèdia, debut

MELIÁ - CIBRIAN
Avui. diesabte, tarda, a les
cinc. Illatinäo selecta. La pre.riosa i divertida comedia de
Muñoz Seca

LA PLUMA VERDE
creació dele senyors Melia-Cibalan. Nit. a les den, 1 . 8x1t entra els éxito más grama, en tres

Gran Teatro Cantal 1
ia
Gran Cinema Bohem

Magnifica filme 1 les grane
enrolles de varietats.
Avul, distinta, tarda, a dos
clUerts de cine X.t, lt les
deu. Projaccid d'interessants I notables pellicales. Exil dele cèlebres patinadora equilibristas
LES TUMILLET
L'aclamada dansarina
PILAR BELLO
Suecas de la mella de baila
acrobàtics
MAC IBOLFF . MERCEDES
Els ovacionats saltadors
arabs
TRE EYPSE CIAMP A Co.
Debut deis notables artistas
CORN I NEIL
L'as deis exeAntrics,
CADSPER
La pOpularissima artista,
I Idol del palie,
PILAR ALONSO
Nou repertori da la sena
crenció.-Magnif i ca oyesen.
taciú. - Denla, ditudfflog.8,
4. programes extraordinaria,
1 Pitar Alonso i Rampa?. IMPORTA/11T: Queda obert
e) despatx de localitats d'II
a 1 1 de 4 a 7.

TEATRE NOU

TEATRE APOLO

»04444•1444~4444044+2

ELDORADO
e.a..« de Ruina%

CRISTALINA

Teatre Barcelona

»NO tilo

TEATRE

tennsti **latir%

actea, den

~re Sobe
MARI
de l'eminent pian
SAUER

Aval, anulable, larde 1 nIl rus

programen: CINC EXErst La
divertida perneula Estafa feederna; la divertida

Un

Cinema "MIRIA"

No rolen-

eta, per l'artista calda POnak: el
Medran). ertixis Le per a m y .11051.; la tortuosa comedia Asa.

PROVINO*, ROO
(entre Ibis. CaIalunys 1 Ratones)
LES MILLOAS PEL.LICELES
PROPIA* 011ERTURA

neta, 5 v merece la gran serle
TAO.

4•44414414444~M~E4114

Diana - Argentina
Excelsior

Pròximament

Davant de la vida
per Lluïsa Vt'ilson, Jack
Holt i Conrad Nagel, emocionant drama on es demostra que el veritable
amor es troba en el sotri.
ment.

/ Monumental - Padró
Walkyria
Avul, dIssehte: Ispetee fc/e048.

Programa Ajuria
especial

/I 1 delirara; L'home I la bibatla,
Treill Programa M ulla; W•an l Un
hospital model; Dau mil millora de
mita. nema, dliunenge, sessid matmal d'e 1 a 1. ad, estrena: raer
de aorta, per William S. han

-

::

.-4444404M04

COLISEUM

Are4440.4444~.0444eSae-s
444-4,444.444-044~4.444.

U 7../m.441

CONCEPTS :

ALMA SIMPSON
eminent cantatrtu nordamericana. p is dies 11 i 16 tle marc. al
Palau da la Música Catalana

Aemm44444444444.4n444•444-e

TELEFON 3535 A.

Teatre Cbmie

-

Companyia Arma/lea
Rearte-GAPASIO

Saló Catalunya

Terma, dissabt e , nit. a les non en
pila!. El programa mes oran da
la ternes raje, 1. L'aplandlt drama
en miclre artes,
LOS CANALLAS DE LEVITA
El remes Manta ere croe actea,

ORAN CINEMA DE MODA
%atablas orinal Torran,
1 teto Rosas
.1vttr, rIlzsaarr, gra:IS ii hts, ho ¿adiquou..., previnsa roriddrIA crai,ätirs, vi. 01viia Nlatrowska: 11Wtuacld campeo:nasa, divertido ro-

mema americana: Ame? i 3' f , de

EL SOL DE LA HUMANIDAD

molla 1,77 , 1Ea; Ro y ieta Patee.
Denla, dImmenge, ihr. Pr e deventment rnes gnu de ran: Roseta, 'la
cantadora da correr. ‘Irrr,r, zraltj'Alosa emuló dr Nlary PirSrord,
•••. mesentstid aspa:ira:Ida. Aviar: Al
I miateriSs foro de ..a mar, pels

Dlumente. dla a,

e

3; GRANDIOSA MATINAL DE DOXR
d'Amateurs.
ENTRADA: UNA PESSETA
Tarda I ni!: Los canallas de levita
i Cl aol de la Humanidad.
Dimecres do Cenara, grans
1
loadora.

gea113:13 Wili131115U1.

-441+444.4.4-1.i.7.1-ieveverroMODOetre

Tel/fon 1371 A.

Teatre de l'Orfeó Gracienc
Auditórium, Astüries, 85
Companyia Estudi Cirera

Avui, dissabte, tot estrenes,
Programa extraordinari: Violatea Imperials, magnific film
que, malgrat eL seu Iang metratge. es projectarä saneara,
creació de la eminent artista
Raquel Mellar; EI delinqüent,
grandiosa produecid americana,
interpretada pel gran actor
Fruncir Mayo; Tao, genn(HOSa
super-stirie, dividirla en sis !libres. projeclant-se el tercer;
La Joana vol casar-se, gran
broma. - Diumenge, nit, estrena, Tao, 4 llibre.

Gran funció per al dimitene, dia 2 de març. de 1924, tarda, a dos quarts de cina, es posarà en escena la divertida comedia en tres actre, de P.amon
Eranquesa.
LA TACA DE CAFE
en la qual obra la companyia
assoleix un èxit formidable. Els
intermedie seran amenitzats
pel-tercet Riera.
g

142
mero 2, Schubert;
so, op. 16, Illendelsite
IV. Barcarola, op. 60;
op. 27, número 2;
Chopin.
V. Oant fúnebre,
Ronda de folleto, Lbs&
VI. Recuelliement dan, b
ret, Sauer (per la mi
quena sola) ; Tocas',
111, número 6, Sida
Piano gran cua "Bec
cedit par la casa Ricard
Segons compele
Dimecres. 5 de masc. GlaTti
Bach-D'Albert, Beeth al
Schumann, Chopl n,
Situare, LIsts i Tschal
pabst

-son
oll

nilat
ésser
era

ves I

esPir

e al
stel

P E ST ILIfeAre

gu

Can MURETE
()alelan.. o

19141219

e
si

CUARENTA
Denla, diumenge, a les onze
del rn Lit í
Concert popular per l'ORFEO
GRACIENC
Primera audicid de eancons del
mestre Lamote da Grignon.
Esttena de la cancd gallega
Canto d'arriolro, del mestre Josep Doncel. - Obres dels mestres Lambed, Vidal Roda, Cuinelias, Montesi, Freixas
( al.). La mort de Posoolh, La
nostra recoma (Morera.
Preus: Llotges. a:1lb sis entradas, 6 ptes.; siIlr5 pati, t pta.;
0'60
circular (localitat
pessetes; entrada general, 0'40
pessetes.-E1 timbre a catire°
del públic.

AVIS: Es despatxen butaques numerades per a la ses
cid ESPECIAL de (burileng.:, tarda. - Dilluns: EL
COMTE D'ESSEX, interessant episodio del regnat
sabel d'Anglaterra,

Cinema Princesa

eerfee-emeeaevet.444044.114441Seie

TEATRE ELDORADO

dissabte: UN MARIT MODEL, PROGRAMA
AJERI.1. gran Axil de
Bryant Washburn, Wanda
iiivatey i M'alter Hiere;
COM LA SORRA, per Itegg.v
ll y tani , 'extilusiva C. I. E.
NOVETATS UNIVERSAL, número 71, i QUIN
SERVEI I, cOrnica.
Ditim p ri g ii: Estrena de
LA SENYORETA ADEFESi,
PIKK;RAMA AJUR1A, per
l'elegaut Irene Cache.
AV/1i.

deu
PROGRAMA
I. Sonata número 12 en
jor, Mozart.
II. Fardas" op. 17,
mann.
III. Impromptu, el:).

reeese.4e4COLISEUM

Avui, 5 Tan, La por a l'Invisible, La Joana, Els amara del
meslro, Un cae d'urgangia,
-

enaeraidar.• -•.n. o ree-A.P.seesoassiates

Primer eones*
Dilluns, 3 de Muy, 'lit,

.-4444+4444+1144~440hav,

ARISTOCRATIC

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

•

- SALO -

V

RAMOS
DINARS DE Usa

Ir•4+0+Wrehe14.444+

- DIVERSOS

'Venus Sport - Palace
Ronda de Sant Antoni, 62 i
Tigre, 27
Avui, dissabte, a dos q
d'onze de la nit, gran ball
mascares. Obsequie a toles
disfresses; preciosos premia
les mes distingides.

KURSAAL

TEMPLE MI U

CMIEMATOGnalat

SALO DE RELNIO DE FAMILIES

OROLESTRINA

CIP
dissabte, El Jora King Col (El Sonador ar)stocratio/l Actuallimt
111 Avnl.
El tresor de la camal
la p e l lt e ni a e la ni erra
mont; esa

tesenisivar; avis d r la rellfrula L'espite (exclusiva:. rr Wan s l ' obra del driza.
interpretada Per N g le. NlanYni
tuve Victoria
n'UN)
NOTA -Avul, d ! ssabte, de S lo a sud. I deniä, dalidengc , a ia
d It a 1, es de,pataaran amagues numeradas per 3 la sessió especial den
s/s de lo tarda de Mima.
•
iva
.
P.,3,naNava
York
(exclus
de
L'ancle
pellirma
estrena
de
la
pIlluns,
en ii se v a primen grao nunnneculni
de ele. de la menuda estrella eab y

Avui, dissabte, Esposes frívolas, 1; La gran idea; Tao, I:
Reina pel poble; En Tomasat
flequer.-Dilluns, Els Bits de

sardou.

IV

)

•10•1172.••17.3,••••ellTIO•Mle••••••fflIrggIr

1191MBOM.

?fils 111112CiS
GRANS

0 B ES

MAGATZEMS

RAMÓN

a 0'50 pessetes n es deu
meres paraules a 0'10
:: cada una d'excés

i

PUIGJANER

faenando:. Pelayo, 70

Amb la bomba PUIGJANER l'electromotor no sofreix el gran inconvenient
d'estar col'Iocat dins del pan. Amb la bomba PLIGJANER l'aigua no falta
que es garanteix per quatre anys.
mai. La bomba PLJIGJANLiR es

riataerM426r.IMS-W,VNIUMZ:FT4ral

Gèneres de punt - Camiseria i Corbateria - Cristall, Pisa i Porcellana
Impermeables i Paraigües, etc. ::
:;
Roba blanca -

PREUS

yeseills pur

Pi Bid 3i

a Ciit3i31

LA HERNIA
Curada per 50 ptes.

SOLARS
EN VENDA

ff Aquest C4111030 I urba"PERFECT
Sic aparen entalle teacoin un musas, no es frisen% dele

des de 2,000 perns
quadrats, gran es6uNenidor, ben situats,
peu trainvia, amb Mona als carrera Ausise -March, All-bey i
&tres.
Preus: 0. 40, 070, 0'90
I 120 ¡mitotes el pam
quadrat
Poden visitar-se eta

al coä
etsternes rrentrsos, superaos-1os en qualltet, Coi¡• detectes deis
de roma:Irle 1 curial() radical
meditat I en els resultats postimspenates
es regalen • QUI dede Entrada (treneadura). 5,000
mosirl al conerah No compren cap liltra mena d'ernhonat ed
apuren. detalle gratuita: de
meravellem
Primer tense abans veure I tagala' 'guau
111 a 1 I de II a T. Casa PALAY, Curar Emulo, 14 (tocatül a l'eagienla de la Alerce ) .

IMPOTENCIA.'

IDEBILICIAPSEX1fAt)
poluciones POCIIIPM14, espermatorrea (per 1du mi» i sales ), cansancio mental, ptrdida de
memoria, dolor de cabeza, cdrtigos, faliga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifeStätmones de
Im Nenrastenia o agotamiento nemimi,
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente con las

Graneas potenciales del Dr. Soivr6
Indicadas especialmente sien agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejo, sin
Wies), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propio del, dad.

Test" 5 pta.. humee letal., Rambla da las
Non se; fue,* kan. Princesa, 7 y principales
itsclas de Itassis, Portead y Ameriese.

VI

n
a
n
a

(terma municipal de
Barcelona)

VIR5NINIIIIINMS11•111111111118
bliONLLS DI2 COMA

1

I

Grama de cofa, elles« ell nte• I
talla 1 fuetea. RaNdeell eill el. en.
arree. Cena Catslamois su lea1., 5-me 1 Inertes. Tel. 14 ,1 fe P.

Unica casa per a
C•11914 be 1 mato Mema.

4

a

:

II

Z 2

I' tes.

10

No pan?
3
516

i'Acaiémia

MARÇ

COMPRES

LITZ

COMPRO

o al

Cernir ANSELM CLAVE, 9 (Final da 13 illaal);) •

taoan. mirra, Dormite adule Franca»).
II II II II II 11 11 II II

Aleniany
1 Mes 15 ples
3 Meses 40 pts
Preus especia/5
baratissims per
dues o més persones de la maldad familia i per als

labres de toles ha

nnm. 11,

CLÍNICA
VIES URINARIES
del DelltOf

01.10.

Rambla PM Boquerllie
0, primera
hospital 1 St. Pos)

Veneri,
sífilis, impotencia
Especials traciaments per
al guelment rapid de lea
NALALTIES SECRETES.

Matriu, pell,
bufeta, próstata
Lsa. liRa.

de U a 12, . a s S

zeonemie, per

II

VENDES
de dote pisos. tentrIta 1 a
Pa:,, es ven a leadalons.
baratIssim. Raó: Sagunt. 47.

CASA

os.-

`MAGN

ET
en trUdee'reeel
arrrr blr. v z umo• ro 65

Vent terrenr.

PEDRALBES• de la Enid dril
Sirene. Rad:

la

empleada

I obrera.

Casaliova. ID. ‚seC5

DIVERSES

.811111111111111MEINMEINIME

parel

Ti p us de luxo a preus baratIssInm. Espardenyes amb
la de goma, dos de reo pesaste* paren.

_ ,

I cm?
Anant a

ca,
le.ust•tl anrt , azsb, (11,1,nuereix,dmelenu

complahnitat I mecanorrrafle, ama
retererrei r s. desitta cesa. Estriare I
PUBLICITAT, Ft. C. T.
viATJANT prei,r nr,a2,1uniayral airett
mal . 1 norsoniis, a romI r stö. Estriare
1.A PUBLICITAT, ntim. 315.

yraduec'OnS: Pelaje, 51
I

»VENDES AL DETALL •

a

III 111131

empleats d'hotels
Lliçons particulars
Teltd. 33o3.-Oficines de 8 matí a nit

CALCAT
» I 4"
1 15

le aa

per ar,eatre

JOVE

Francia

Ligienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box-- •
calf, tall anglis, doble plantilla dé culto

diumenge i dies festius, de deu a una

emir Pm IV, 556

1113212411121121111•1111•

l'Estraoger

Noves

N
o

Ineu a

OVFPTES DE TREBA

Angles

Mitges reos irrompibles

El
N

Ilh iltiTZ
classes
de

ToMfon, 5027 A.

01111111111111•1111113184111SUISIN
IV

roeixerll. obrIr porta 1 entl
N %a Gracias, núm. 12, primer.

ER

81111E1111, 36-38

••••n•n••••nn•••n

ti "u
ailtil
" unt
embalsar
@Marica
«. mollea, que s'emmotlla

&Mita eitamilamailduas

Pl

als nostres magatzems

N

al

GAMISERS

AVIAT EXPOSICIO DE LOTS A PREU UNIC
acudiu

M III Hl Vi Di

RODR1GUEZ 1 FERRER 1

411.••n•••••

Per tal de comprar bé

”%
"°` 1le,
APRENENT tr),7.-,• 3ama
er
Torren de roma. 128.
-

SENSE COMPETENCIA

Necios 'per il disfrosses

DEMANDES DE TREN

DR. M. NADAL, rulUr
TrarattacIA
HIPOTEQUES• da. fiur•s

hartad& S. A. t'asume de II FOI•
entresol. Telefon 5494 A.
pletata. La cale
Importan, d
especiantat en tapiases religiosos
!tea) permanent de quadros a roa.
sets recite/lee. etc. Fabriculd de
I moIllure e.-No compres Mime

TAPISSOS

mocarecou, sollo

aquesta casa. F.
anal Portaternasa).

CASA RERE
a milauala. ElreaINS,
Muelan del franela
COPIES
Mont-S10. ti. Telera 477I
Mes

re.

SIS
VIES UR1NARIES.
14 IMfflotaa. asalte! do NO*
ma. »AM CalmisliK

