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iLOGI DEL NAS

La crisi Vade>
velde es cridat a
consulta 7. Declaradens del lider socialista

Nin gú no pot negar la importància estètica del nas. El nas
l'home. I encara fa mis la dona. El nas is el centre de la
tamia. Si els ulls són l'expressió de l'ànima, les firmstrctes per
l'anima guaita, el nas és l'expressió del cos, el punt
t de la cara. Un nas lleig desparença la figura humana, i pot
er causa de moltes desgràcies. Prou sabuda es la tragèdia de
no de Bergerac.
Endemés, el nas, en la rama humana, realitza, ultra lea ae•funciona fisiològiques i la seva missió estética, una feina
Kiritual. En Josep Cerner. el gran poeta, que sap ennoblir leo
ears locucions populars del nostre idioma, ha omplert de senaquesta frase: "tenir nas". Act el nas esdevé un tejan de la

Bruasellea, f. — Unible que
els senyors Theunis i J'upar
no estan disposats a seguir
desempenyant els eärrecs que
han vingut ostentant fina ara.
Ea creu que solament con-

"Tenir nas" és, a la raça humana, una cosa essencial. Pobre
qui no té nas, del qui no sap distingir, del qui no endevina
coses, del qui no s'adona de la significaci6 dels fets, del qui
veu el que ha de venir demà! L'home sense nas is el mis
parrat de tots els bornes. Li falta un sentit indispensable per
pel món. Tenir ulls és necessari. Mis encara el tenir nas.
L'home que no té nas està exposat a les mis terribles fa'es. Si és comerciant, l'estafen. Si és financier, l'esguerren.
és polític, l'emboliquen. L'home que no té nas es el que ven
seva mercaderia quan aquesta ha de pujar, compra moneda
arengara quan els canvis estan a punt d'enfonsar -se, s'erasrca en navilis que han de naufragar, es fa del partit que ha
a perdre i ocupa llocs que no Ii poden fer cap profit.
Quan l'home que no ti nas posa els diners en un Banc o enen una societat comercial, cal temer la fallida. Quan puja en
tren, cal témer el descarrilament o el xoc. Quan es posa a
ure en un diari, senyal que plegara aviat. Qnan entra en una
didatura, senyaI que ha d'anar a l'aigua. Quan es fa d'una
raació, senyal que aquesta està en perill d'ensorrar-se.
El pitjor de tot es que la falta de nas és un mal que no
remei. De vegades velen' anunciats uns aparells per rectifiir la forma del nas, adreçant-lo si está massa tirat cap a dalt.
?ere aquests aparells poden tenir eficàcia en l'aspecte fisic, no
as en l'espiritual. EsPiritualment, l'esguerrat del nas és incule. No s'esmena, no s'alliçona, no s'escarmenta. Ensopega
itipetidament en una mateixa pedra, Cau en un mateix clot.
L'Itame que no té nas és un home perdut. El millor servei
pese li podría fer és desar-lo dins d'una capsa. Tanmateix, tanst i tot, s'obstina a treure el Cap com Un "Sí, senyor". Més li
ra;dria no haver naecut

servaran Hura carteres dele ministres que figuraven en el Govern dimissionari.
El reí ha rebut ele .enyora
llymans, lliberal; Segens, Cateo.
Itc, i Vandervedde, Mar del partit socialista, celebrant amb ells
detingudes conferencies.— llaves.

• •
Paria, t. — En una inierviii
celebrada paf corresponsal del
"Mtin" a Brusselles amb el sea
nyor Vandervelde, l'ex-ministre ha declarat que seria un
gran error el considerar-lo com
un enemic de França. essent ala( que durant la guerra at de,
ser un dele nula acérrima partidaria de qua Ja guerra continuas a tota costa fina a la
victòria definitiva.
Afee que Bis socialistas no,
estaven d'aeord amb la política exterior de M. Theunis, per o no en quant als fine que
persegueix, sinó en quant als
mitjans que empra.
L'ex-ministre acaba dient que
la política belga. sigui quina
sigui, mai no podra mostrar-se
enemiga de Franca I que car
deis seus amics rebutiä el conveni franco-belga amb el desig
de provocar una ruptura.—Ha-
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LiS TAMBORS AFRICANS
T.-06) di un diari italiä, que caninaver -la trobada en una revista alesa, una anécdota que ern sembla
-ssantissima.
e:.ssontissirna? Ben mirat, la nos. a.,ció de diaristes no és
sr anècdotes cansades de radar
rsvés de la Premsa mundial, sitió
7e7.2.7e amb dos d i ta la iibellula
-actualitat que yola al nostre enclara7-1: una agulla i mostrar-la
antes atnb tota la gracia i la nepossbles.
qui pensa a cazar libeilulcs
szses:a. mena en aquests dies en qué
re:zda uns la cacera d'insectes?
C • hi ha sine, resignar-se a apro: històries ben llunyanes, ben exáZ.25, que no tinguin ni puguin tenir
re:aci6 amb els dignissims homes
espon:ániament slan pres la moka de venir-nos a regenerar.
Aleshores, si us sembla bé, parlan: deis negres de l'Africa. Voleo
ere que poques horca després d'estor:ir la catástrofe del "Lusitänia",
.seva era coneguda al centre ma¿e l'A frica ?
re, temps immemorial, al continent
-e hi ha establerta una telegrafia,
etilor dit. una telefonia que no codesvela ni desperfecte: els
A cop de timbal, mitjançant una
irrenc6 que ningú sap com va :tel.
perb en la qual entren totes
trlus i totes les viles, les noves
nants circulen des d'El Cafre fins
Cap de Bona Esperança, a través
deserto i de les selves. Cada trieco:la el so del timbal de la que
u 'tina i el repeteix perquè el sens altres...
A xi, el capità Regnald Haselden,
er a a Ibadah, població de Nigé:erutan: negres per fer la guera Alemanya, va assabentar-se del
nament del "Lusitänia". El caHaselden s'havia tornat gairebé
as tinic de sentir la incessant re
deis timbals llunyans... Un mati
un negre que explicava amb grans
.03 uns esdeveniments que per fr.avien d'ésser extraordinaris. En.
Stil, va cridar un sergent de la
t ropa i Ii va demanar que conaquell negre. El sergent va res"Els tambora han anunciat
tin eran vaixell ¿'bornes blanca ha
t al fons de la mar. Molts hornea
k s. han mort negats."
Ea capitä no va fer gaire esment
ee sta explicació, però tres dies desfou telefonada de Serra Leo'a tova de Ia catästrofe del "Lu4'; cridà al sergent i Ii demani
era que se n'havien assabentat
pr essa. El sergent va responuse la noticia havia estat mullida de muntanya a muntanya i
a oasi, des ¿'El Caire. 1 aix6
4.4s de tribus de raca i de Ilendiferent, moltes d'elles en guer ra ...
'ries? Cal atar amb compte a
menta de imperiaritat a carta
ts hurtos. Agrietar negree
tan moya:Brean per taimas,

vas.

LA RADIO TELEFONIA
Complint ordres de rataorieat governativa s'ha procedit a desmontar
els oparells de radietelefotia que posseint alguns partitulars de la chttat
de Girona i dalgunes poídarions de la
provincia.
NOVA CONCESSIO ALS DELEGATS GOVERNATIUS
Dc Reial ordre s'ha concedit franquicia postal als delegats governatius
per a les comunicacions de caràcter
oficial.
EN MARCELI DOMINGO

UN

FLAMENQUISTA?
Van Bewyre probable

successor de Mr. Theunis
París. 1.—Segons noticies de
Brusselletv que publiquen Pis
diario. sembla que el senador
calblic i flamenquista Van Bewyre serà encarregat avui ma-
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Se feha anat a Parir res-diputa
pe. Tortosa Es, Marceti Domingo.
UNA CARTA DEL SENYOR
CUNILL
Les-secretan particular de la presidi.nc.ia de la Mancomunitat, En Roteten Cu,sull, ens ha remes apio de la
carta que adreca al director de El Diluvio, rectificant conceptes emesos pel
concgut coliaborar d'aquests diari En
Frederic Un -echo.
En resmentada carta el senyor
nill siega les afirmacions de rUrrecha,
el qua! °depura que el senyor Puig
i Cadafalch cobrava treinta sueldos i
una cosa per redil el propi senyor
Cuna Aquest, fonantentant la snia
rectificació, explica detallament les dietes i honoraris que percebia el senyor
Puig i Cadafalch i la zeta situació
dins el personal de la Mancomunital.
TINENT D'ALCALDE MORT

Ahir al metí morí el regidor governatiu de reljuntament de Barcelona i
conegut fadnacártic, En 1-luís Amar-

ar:s.
Va enear a rAjuntament co,,, a nocal associat i octipava la tindtcia d'elcaldia del districte primer.

Día Fhagi perdonar!

EL TEXT DESTINAT A
AQUESTA PAGINA

HA PASSAT PER
LA CENSURA
ENIONINIIIIIN11111111111111111111111111111
en alguna cosa poden allicmar-nos.
Llurs tambora, sonant d'ossi a oasi I
de muntanya a muntanya, qtati són
sind un magnIfic germe de Premsa
continental, en alguns aspecto superior a la d'Europa, que tanmateix ene

sembla arribada a la pladtudt
Tambora d'Africa, tambora Murta
tambora ~erraos I
Peraant-bi una Mona, em tiembla
que, de tant en tant, valdria la pena
de substituir moltes rerfacclons per una
bella beoda de tambora.

Carlee Ileldevila

MINISTER!

teix de formar nou Govern.
El senyor Francqui. ha denlarat a un redactor del "Petit Parisien' que encara no se li ha-

via fet cap proposició per formar Govern, i a mas a mas que
tenia el deridit propòsit de seguir collabnrant en els Comites
de perita, fina que aquests donin per completament acabada

Iba labor.
El baró Hontare ha fet manifestacions anàlogues. — Bayas.

Al

voltant de la
crisi

La acial del Gabinet belga
no ha estat improvisada com
han cregut alguns comentarisres. Ja fa alg-une mesos que
s'havia desenrotllat una polémica entre la majaría del Govern i l'oposicia a propòsit de
la nova convenció comercial
amb Franca.
Segons els miniateriala, les
condicione posades per Franca
eren conveniente i acceptables.
Segons els adversaria, aquestes
condiciona bluirien determinat
l'ensorrada económica i comercial de Balees. Els eslora-os
del mnistre d'Afere estrangers,
senyor Jaspar, no han produit
el reeultat volgut.
En la so y a !larga exposiel6
feta dimecres davant la Cambra belga, sobre l'acord econbmic amb Paria, bavia sovint
invocat nadhesió de la Cimbra

pe rposar fi a l'actual' situael6
procela de lee relacione econòmiques entre tota dos palio%

via afegit que si ele diputats
haguessin refusat de votar l'acord, el Govern dimitiria imme-

diatament. Entre els diputats
que votaren oontra, irm na

molts de favorables a la untó
duanera completa amb Frenes.
Malgrat això, Sota ele discursos
Ilurs demostraren que la convenció elaborada pe* %Water%
Theunie W, en realltat, tots els
inconveniente del rae/milito
d'una unió duanera, cense contelliz cap avantatgeAquella tea trIondl en le
votac16, an la qual, lob te vota

Li %TUCO D'ILEIMITI

LA FORÇA DE WOTAN
(13.1 reeetres envidies •especnal)
nnn••n••n•••nn•11

Serle% reinen%

A les elleccions per al Reichstag que tindran lloo el vinent
mes de juny, les dretes treutan molla Mace. Actualment el
pern de la Cambra pasea pel
centre esquerra. Probablement
les eleocions que vénen posaran el nuoli central at centre
dret. El gran parla de la Cambra actual, la social democracia, s'ha desfet c onsiderablemea. Na guanyat, en carpa, el
comunisme, però no en la proporoia que ha perdut el godallame moderat. El vent bufa cap
a la dreta.
Les dretes es mouen molt,
a. dn fet, han començat la campanya electoral. L'extrema dreta oficial, els nacionalistes,
s'han trobat amb que ha nascut un partit encara mes de
dreta, els Volkichs Partei, que
és l'agrupació deis alemanys
més alemanys. Es el partit deis
patriotes desencadenate, dels
anarquistes del patriotismo o
millor dels dinamitera del patriotisme. Es un partit. curias
i pintoresc, com tot non partit tradicionalista o panatista.
Aquest partit es com l'escenata d'un teatre. A la Prdssia
Oriental el partit pren una ex4,

=======
favorables — socialistes i flamingants—t 79 vota contraria
—tliberals i °Medies—, la Carn_
bra rebutjà la ratificada de
record erambmic franco-belga.

Immediatament després d'això el Gabinet belga es declaré
dimissionari.
Les critiques a l'acord franco-belga provenien, sobretot,
d'un nucli important d'industrials i d'homes politice assenyalats. Malgrat de isa vivissima campanya det diari 'Le
Soir", a favor del Tractat, l'oposició guanyava cada dia prosalita en l'opinió pública. Entre
els hornea política més interne.
manta a combatre l'acord hi havia a primer rengle els flamingente i una part del partit So-

cialista.

El Consell general d'aquest
partit decidf de votar contra
la ratificada; tot amb tot, alguna socialistes continuaren Invocant la unia econòmica entre

dos paleas.
El discuta pronunciat el mes
pasaat pel president -rie- la Ca en brin belga, apare Brunet, a la
Federada Socialista de Chartole

leroi. és particularment significatiu:
—Aquella que han seguit els
nostres marinos durant In
guerra—digné el senyor Brunet—s'han donat ~pie de les
riqueses que aportarla al nostre pafs la unió franco-belga.
La guerra ens ha posat resoltament al costat de Franca,
considerada al damunt dele
seus governants. Cal que arribe m a la supressia de In (vantera econbmica entre Belgica
Franett. Perla en aquest punt
sorgeixen interesaos materials
divergent s.
Entre ele partidaria l els adversaria de l'acord franco-belga
les discusions han estat interessants. Recomanaven els uns
d'acceptar aquest nou acord,
malgrat de les aoves imperfeccions. per una afirmada de

principia a favor d'una orientacid econòmica vers Debelen. es_
pecialment a Franca, per reaccia

a les envestidas econbmiques
alemanyes desenrotllades abans
de la guerra, especialment envere aquella nació; reclamaven,
en canvi. els altres, una represa de relarions enmercials
normals amb Alemanya.
Han vençut ele opositora. 1
aqueet esdeveniment no era del
tot imprevist.
El senyor Vandervelde, Ilder
dele socialistas belenes. en una
eseemblea general de Brusselles, pronunciä dies paasats un

discuta sobre la tatuada politila. en la qu'al apuntava la
postilbilitat d'una erial miniaterial, I anunclava. a la vega«,
la seva intencid de ¿emanar la
ahumara de les Cambres 1 les

elaecions immediates, creient
que eh soidalletes podien conquistar la majoria.
La CASI, encara en equests
eminente, de oberta 1 la enlució
es presenta diffell perquh la
elegid de tes Misione francodesligues Ja da per ei matiza dentada, 1 per torna emnplIca eztraordinkriarnent la enunció lee
valles desembotes entre

masa 1 Mons.

e pressió medieval, feudal. En
aquelles torres tristes, en afecte, ele Inscrita al partit, han
acordat ressuscitar l'ordre dele
cavallers teutónica 1 adoptar el
vestuari, la perruqueria, la sabateria i l'atrezzo de la famosa
ordre cavad/in-esta. Ela diumenges 'fan reunions, sind del tot
secretes, almenys quasi secretes i ele oradora canten les
Ribetea de la vella Alemana
del kaiser o les delicies de la
baixa del freno amb entrasen,
case, perruca i morrid. No da
pas absolutament necessari,
maturalment, éster noble per
entrar en aquesta Illga. De vegades ¿artera la cuiraesa o el
morrió hi ha un cafeter de la
poblacid o màxim algun advocat de Berlin que vol éster diputat i que per arribar-hl es
vestirla de qualsevol cosa
menys de persona normal 1 corrent.
Una altra de les manifestacions del partit és la Illga de
la "Jove Alemanya" que estä
molt estesa. Els directora d'aquesta Miga tenen idees molt
ciares: voten, per exempae, canviar els nona dels mesas, que
aproximadament corrosponon,
en alemany, als noms l l atina i
traduir-los per les corresponents paraules teuteniquics.
Després voten, primer en
val, després en públic, ressuscitar el culte de Wotan. Troben que el catolicisme i el protestantisme san reiligions superposades i que no responen
a les ànsies religioses del poble alemany. Wotan per sobre
de tott Wotan a les escotes,
als edificis pública, a les esglésies, al capçal dels !lita. Per
a un poble de cultura, com di
el roble ademany, armests radicaliames de mitologia !librear% i operística. van molt bé. I
encara el Pare \Votan i els Niebetunas catan millor si es ta
en compte que eis alemanys
associen atritests personatges
do t Urea arnb les democrittiques figures do Poincaró i de
Millerand. Si pensen en Wotan
as porqué Poincar6 1 l'ocupada de la Ruhr no els deixa
dormir. Convindria que els pobIes no fessin mas la guerra,
pesqué de vegades les guerrea
es percloa i en aquest ras es

fan papera ridículo. Ara que,
de vegades, per guanyar unes
eleccions no hi ha crin\ et ridicul inconscient o deliberat.
De lo r a manera, en els temps
que correm, la resurrecció de
Wotan no t6 res d'estrany. Us
imagineu l'alegria dels italiana
Si demä deseobrissin en el cal
de la seva història un déu tipie, nacional i disposat a posar-se la camisa negra? Han
ressuscitat alguna personatges
de la mitología romana, perb
ho han fet de mala gana, perque Roma es una mica de tothom. Han acceptat el catolic is me a l'escota, perquè as una
gran arma polttica, pera si arriben a tenir un Wotan, encara que tan sois Puceini llagues posat en música, no s'hi
haurien pensat ni un moment.
En aquesta época de gegants
¿di Pi, tothom voldria tenir
den i si tos possible Iluna i sol

VIPRIFITINT IIL till
El Carnestoltes cada any ve
amb l'armilla mde prima, amb
la cara mes grogs, ensopit,
deeeeperadament ensopit ve com
qui diu per força i per aguantar hl punt. Ve perquä quatre
noies delicades s'entretinguin
cosint 1 imaginant una diarreaea de "sarsuela", o perquä veriequin !Puna manera vivent
ele anuncie de la perfumeria
"Myrurgta" (polvos 'Maja"), o
de la casa Gal amb tots ele Penetro», Ribas i la poca-solta
ambulant i colorida.
Poble Carnestoeteal Bateelona ja no esté per tü. Perquè
el Carnestoltes tornee a tenis'
gana i bon color, la Rambla
hauria dleser aquella llambla
amb tantito!' de floristas 1 amb
tramvies de cavalls.
I ben mirat 6s una cosa triste tot !liad; el Carnestoltes mor,
sense que mai la gent se l'hagi pres com es mereiz, ni
hagi donat la importknoia que
fi pertoca. Parqué fine en ele
seus bons temps, la gen l barrilaire o sentimentdl de Barcelona, no feia altra cosa que

posar-se una d'aireen ;incómoda, envestir la primera
nota coneguda 1 dir-li: "Que
no me &rimases? Que no me
conosses?", amb una veu de
nas, i fer-li present d'un parea de caramels o d'un ramet
de violes. I les tapies d'aquell

temps contaven ele grama de
la seNa felicitat amb el nombre

de preguntes nasale.
I el Carnestoltes no els
no és aquesta mica d'aigua amb
bolado; en ed fans de la saya
anima guarda un tresor
freid per esbravar, una rialla
aristofanesca que cremaría les
genives mes avesades a l'alcohol.
El Carnestoltes, tal com jo
el veig, és el di% de la sinceritat, da una mena de bugada
moral l sentimental que fa escruixir.
Es molt de Roan 1 molt útil
per a la pau de les famnies,
aquest costum qua era hem
imposat els hornea d'anar arrib
careta bata ele dies de l'any.
Seria tristiesim que tothom
diguée el que pensa i que no
en5 estassim de manifestar a
certes persones tot l'odi i tot
el menyspreu que ens inspiren.
Tampoc estaria b6 que anéssim

a una persona les coses que ens ha dit una altra,
a contar

encara que això hi ha qui ho
acostuma a fer, i do vegades

amb massa freqüencia.

Des del

moment que nosaltres duem
coll, i corbata, i sapates i hem
encarregat cases a En Gaudi
i a En Puig i Cadafalch, el pitjor que poderes fer és anar amb
el cor a la mi'. cor ala &I
dur ben amagat dintre la post
del pit i damunt de la pell, com

mes indumentaria, nailon
Són necessàries la comèdia
la careta, convertides en correacia, urbanitat 1 bona cris:ara; Déu nos en guard dels descordamentsl ?ere la vida de
l'home de una continua parladoxa; a cada moment les patatúes "sinceritat" j "veritat"
omplen la boca de tots ele farsante i de tots ella estira-cordates que tenim el gust de coalzar. A cada moment sentim

un senyor que ene vol donar
gat per liebre 1 ens diu: "miri,
jo II parlo sincerament, li enraono com si en.' confesses". I
nosaltres, que volem ser més
c
proApl is.
ostat de lotes aquestes vius que la tinya, i en el fons
I maltee altras expressions di- som tana ingelkeos, ens bo
vertides del partit deis ale- creiem tot, 1 no hi ha die que
malva alemanys mes alemanys, no ene enduguem im desea,
hi he, naturalment, la part gany.
Et món da alai, t je no en
constructiva del partit. Poca
cosa, jä ho podeu suposar: protesto, però quin dubte hi ha
guerra immediata; amaba de que pel b6 de la moral públiDantz ic, d'Alsacia i Lorena t ca, i si no pel bi de la moral
de Silesia; restaurada del ca- pública, per tatisfer una mica
pital de Ealmanac de Gotha re- aquesta sed de Justicia que seaferent Alemanya; anti-semia ten fina els mis tranquila, valLlame i servei militar obliga- drla la pena que de tant en
tori, etc., eta. Com a part mes tant, un dia a l'any, com &qu'Al
constructiva del programa, an- qui no fa res, ene treguesslm
captada de la idea genial de la esteta natural I ens SedeHitler: grana magatzems a to- sim una careta artificial
tes les poblacions per fer abat- zéssim anar tot alió qua s'ha
de podrir al cementiri, 1 que
ata la vida.
ens acompanyaria fina a l'hora
Com a manifestada de l'es- de la mort, sonsa que mai ens
watt d'una part del poble ale- haguem atrevit a desMigar-ho
many cine anys despees de la
prengui la treses?
guerra, aquest partit no esté porqué
I aquest dia lineen i
gente malament. El pala ha
guanyat mcdt, en electa. Dirk, tiu seria el dia de Carnestoltes:
potser, algú: amb tota aquesta tota la Malptda tarea 611Xlaa«+
moiriganga no es va millo°. valemos prendia aleshores un*
Dispensi. Aquesta moiziganga aires de feroeitat trigiea, ele
porta de trena a quaranta di- paperets I tes serpentina' seputats al Reichstag. Per a un neu una eendra roent de penipasearla Mea( 1
déu de mitologia de una torea tencia, t tot
ballant lion1 si tal coba, amb
respectable.
una absoluta empinase. Die-I
ame Pla treinta de leed, de pamba

o de.be negro, podrien anar a
!robar tete eis male manta, lee
males mutiors , ele malo postes,
ela mide drapaires, els mate
capitalistes I els mala politice;
perb amb una condiei6: que
tambd us tragudislu la diste«.
sa I escoltdesiu vosaltres les
males persones que acabem de
citar, parqué eempre en tindran una de bona per dir,
vosaltres sempre en Madres:
una de detenta perqub us lgt
~fin a la cara.
Naturalment que entre leim
tienes, 1 els eras, i els desi,
cordaments, haurien de treba's
llar els apotecaria, 1 les case
d'aux111, perb, seria un tant per,
cent petitet, i amb Mi defigrefri
elee sempre s'hi ha de eomptimi
en una poblaci6 d'un mili6
d'habitants.
Aquesta mena d'all-i-oli arte.,
tofanesc que us eremaria
galtes en molla casos, no 8114
na de cap eficàcia. Perquè
gent ds tossuda, i P as en allb:.•
que tothom -veu la palla a:
l'ull de l'adtre i no veu la bigal
al seu. Perb tarnbi en
guns subjectes seria d'una gran.
eficacia; parqué, °relea. bl
molta gent que viu enganyade
en absolut. Un dia En Frani
ceso Pujols s'est a va en une
llotja del Liceu, i deis, (set

aquella broma inimitable, que

"la aeva posició no Ii permetia
anar a quart pis", E6n mona
senyors a Barcelona que la neo
va posició no els permet ša-k
her la veritat. De vegades de de
posició, de vegades da la ni-a
ciesa. I ala altres, per /Atta%
o per covardia, no a'han ates,
vit mai a fer-los saber aquesi
ta veritat. ,
Si el Carnestoltes es convet14
tia en una cosa semblant a la
que estera dient, molta gent
tremolada la seva vinguda,
Les donzelles no cosirien amb
tanta afici6 ele vestits de die...
(restes, i ele "emite" 1 les reunions no tindrien aquest aire
de comedies de Centre moral
amh un poioet de pebre ver.
gonyant porqué no sigui dit.
Tothom tremolaria la vinguda
del Carnestoltes; els nido incomprensius ea dedicarien a la
boxa pea que pogues tronar. Ele
usurera, com quatre senyora
que jo corlee i que no vull di p .
els noms, es tancarien a casal
seva amb un forrellat ben
es posarien les barbee en remula i s'encomanarien a l'Angel.

de la Guarda.
Creleu que seria una cosa
divertidissima aqaest Carnes-,
toltes imaginara, arnb un coai
costa una mkquina de tren, I
amb un sistema nerviós Dora:
aquella aparells eléctrica mona-;
truosoe que dama un retolee
que dita: "peral de mort".
Ara aneu a saber! Pollee lee;
coses estan b4 aial, 1 mes val;
que no les toquem, perquh
ciara hl perdrfem. Ben segur
que vosaltres, estimats lectora
peleles, <Brea que m'he torl
nat baig, i que una diada eme
la que jo m'imagino acabarW
per a sempre amb la Societatl
d'Atracei6 de le oraaters* I tOteg
/es borres institucions 1 ab bona,
costums de la nostra tenia.
Jeme, liarla de lagarn.1

El

rei dels contra-,
bandistes

Un diari gua en nata gas el mi-a
llenad amerara Jordi Room `el ral
ida contrabandialse de besadas aleare
Maques • , «ademen ant6 la ven colli
a do. anys hale de locklie4 ha In*
a la presó amb el propi tres de luxe.
Qua els agente de pulida es varee
presentar al

sea esplendid palas de

Cincifinati per emperter-est, itsonj

seto eeeepama de pesa i
agents en el sen 'aplaudid vaga de,'
tren, i abd emlaar al Ilee da la semi
explecit 00 males trifiCIL
Es usen (lo remango?
Poner si, pub alab so te pas
a asst'
Murar** te:Osar-10 de
Le vida sume ele ~Mea 41 a
emes leel
evad" HM ank
pida. La liegende di el perfilen de
ritat i el color del teme.
El sopor >di benue de en red
onatrabeadieta, i hmlueeitslelemat ha'
guanyat emita adlioes de Mara L'has
medennat ene bi esa dir. Paseara
dos mpeimigaisPlegkie•Se884
bale pide * idtbal 1 da dobrieedi
peetableemat My& tes loveta detent
cm de la mis lene,
eesi4
Otra d matat >NI
ebria la coadessava, allrti da le suda
ocié mi' neme ese mesa 111
entrar. I. per talo. oh Me& ama 1aI44
amb els

e

;:iinJ

odie. Us has neliosteN d mi
pendes..
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La Perla Mallo Quina
Passein Cräcla, 68; Claris, 43
.1t!qUie>/nles Eilsalltlaole
I
alL 113 6 pasteo mallorquines.

06'25 Hotel
103'25
0300

. . .
7.1etrop. 6%.
0. T. Barcelona 6%. .
C. E. Colonitzaeló 6% . .

Anuncis Oficials
COMPANYIA CATALANA DE
TRAMVIES, SOCIETAT ANONIMA
Lt Conordi d'Administraciö
d'aquesta Companyia convo,'a
e Is senyors accionistes a la
junta general n-irdinäria. prescrita per l'artiele 20 deis Estatuts, per al fi de mari;
ront, a les onze del mall, al local social, Ronda de sant Pau,
Batalle i cumples de l'eserciei
de 1023 .
Els ilip6sits d'accions s'admeten a la ruina social. loto els
dies feiners, de les n.m a les
dotze del mali, fins al dia 6 del
mes que soto, segrins prescriu
l'articule 14 deis Estatuto vigent s.
Barcelona. 1 dr mart: de 1921.
-Pe! Cons e ll d'Administraciö,
el president. 1. le l'oronda.
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Les seres germanes Carme, Antònia i Roseta; germans politics En Jaume Lluró Carreres
i En !hinca lazquez, ()rug es, nebots i nebots entenats i parents tots i la Junta del Cerdo t1'21 Licm en recordar als seas amics i coneguts tan sentida pèrdua, els preguen que se serveixin
si;tir als funerals que en sufragi de la seva ánima se celebraran dilluns, 3 de marc, , a les deu
del matí, a l'esg!&ia de la Casa de Caritat, agraint-los anticipadament l'assiGtéacia.
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MESOS

JOSEP MOL 1 PUJOL

JOSEP HERRERO,ixe
Societat Anònima
Capital social: I.000.000
PORT-BOU

IRUN

MADRID

Rbla. Sta. Mònica, 29
'Eelera(: Joserrero
lrelfs: 226 A i 4274 A

Windez Núñez, 2
Teliegra f Herrero
Teliitun: 603

Passeig Colom)), 91
Teli, gra f Herrero
• Teli21,ei:

TPU ;2 p af: JOSOPPOPO

«MUERE

PARIS

Telègraf: Herrero

13, Boulet al ii Magenta
Tel?,gra f HerreJosé
Telefun: 73-88 Nord

.

Mayor, 21

l'eiefon
MARSELLA

82, Rito de la Reptilillque
Teli. grat: Herrero
u-GU
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Tori, TRIESTSE, HAMehester. INVERS, Brue.sellrä. GINEBRA, Bale, Zurich. GENOVA,
BURG, BERLIN, Leintic. Frain • forl, cheowitz, Dresdrn, Duseldorf, Coltmat, Mannlitiim, Munich. Nuremberg, VIENA. PRAGA. Constantinoble, Galatz. Piren, Sali'mica, Beyeouth, Jaffa,
Durban, El Cap. NOVA YORK. Bornbal, &dombo, Hong-Kong, Kobr, yoli oliania, Sydney,
Melbourne, Wellington, Manila.
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Berlin
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Yokohama
115121ca
Noruega

per roo) ha es r at el que mis ha obert
la porta esperançadorament al mes
dt mart;.
L'abaratiment de la doble, al nostre criteri, consisteix en el desig o
necessitat d'aixecar tibio, preparant-
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per a la Junta.
a fi de febrer, fóra quelcom
prernatur si no se sabes l'apassiona turnt de duren hora.

tren.
D'obligacions Gran Metropolità es
Daga a 97, i crAlzeants 4 per tot, dc
la serie D, a 71'25.
D'Estat, res de nou en Interior. i
manifesta fluixedat en Amortitzable.
Per contra, fermesa en obligacions
del Tresor i notable avenç en les
series grosses d'Exterior.
En respeculació no clon pas aqucsta setmana amb el desmai de les altres. Contritriament, resten els carrils a termini en una esperançadora
vibració. Fóra rnolt aventuras confiar-hi massa.
El desig i àdhuc la ra6 hi són
La doble, que ha estat baratissima en carrils, especialment en Nords
(el fort de la mateixa va fer-se al 3
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re..

4331
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En el comptat hi ha hagut aquesta setmana el descens crafer que es
dibuixava la pastada.
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cid, són els que mes valents es mos-
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GOVERN DEL D1RECTORI MILITAR
EL PRESIDENT DEL CONSELL SUPREM DE GUERRA I MARINA, GENERAL AGUILERA, HA PRESENTAT LA DIMISSIO DEL CARREC
pEL

MINISTERI D'INSTRUCCIO

PUBLICA HA ESTAT DONADA L'ORDRE
EXPEDIENT ACADEMIC AL CATEDRATIC DE .GRANADA
sENYOR FERRAN DE LOS RIOS PER HAVER PROTESTAT DE L'EXILI DEL
DE FORMAR

SENYOR UNAMLNO .
del

del
Consell Suprem de Guerra
i Marina
-La Voz", autoritzada per la eenDirnissiö

president

i.aa, publica la següent informació:
`A :es deu arriba, aquest mati, al
et:nisteri de la Guerra, el pres:dent
ici Consell Suprem de Guerra i Maa. general AguLera.
Al cap de poca estora envi& al sotsazteari del Mnisteri de la Guerra la
era danissió porqué la trametés per
redacte oficial al peesident del Direeteri.
A dos quarts d'onze es reuní en pie
el Censen per estudiar les propostes

eascens i els altres afees sotmesos a
; de:beració del Consell.
El Censen estigué reunit fins a tres
t'arte de dues.
A aquesta hora alguns periodistes
aledaren el general Aguilera al seu
cespatx.
Aquest els digué:
—Senyors. no puc dir res. He enviat
a mera dirnissió perquè estic cansat
oqui dedico molt de temps a un
reball intensiseim i les forres se m'aciten.
Quan s'accepti la dimiseió els diré
al satisfet i el reconegut que estic als
teas companys de Consell i al Directori per les consideracions i atenices rebudee.
—En aquests instan!. general és
resible que es presti a interne:tac:enea.
—No hi ha per qué interpretar. La
rerht és aquesta, que estic veritaKenent cansas. Ara ese retiraré a Arganasilla a passar una temporada de

El catedràtic senyor Ferran
de los Ríos expedientat
("afanada. — A la Universitat sha
tabes una matee del ministeri d'Insteacció Púb'ict perquè es fermi expedicnt acadentie al catedràtic senyor
Feral de los Rios a conseqüència
4 . 2r telegrama lieigit al Directari
el eral el senym de los Rices protesten contra Test!' del senyor Unamuno.

De la Mancomunitat

castIllana
El dictamen sobre la Mancomunitat
i reforma de la Finança provincial
aprevat ahir per la Diputaciió madrile:iya és el primitivLinent presseiat per
la Consistió, en el rapítol tercer del
aual figura el segiieat parágraf :
"..'n cop conslituit: auteinómicament
els raunicipis se smenetra a la seva
ap ineaciti el projecte ele alaticemani
tea pudent eds municips del I mit deestrer la seva agregad', o altre Man

Un comentari de "El Sol"
a l'aprovació de la Mancomunitat per la Diputació
de Madrid
"El Sol" contenta la discusió i
aprovacin del projecte de Mancomu'sitas per la Diputleiö de Madrid.
No sap fins a quia punt sera ,à'
lid Tacotal, car prrenerament refusaren una cosa que Tendentà sita ren, havent-hi empat i, iinalment, al
tercer dia. aprovaren.
Coincideix amb el "Diario Universal" en aconsellar als diputats
que calmin al noble afany d'abordar
el greu plet de la Mancomunitat
castellana i procurin ahans solidaritrar-ae artete els seas criteris i acords.
Acaba ami) aquestes paraules:
"Al nostre paree, però, el simptoma
més greu no es la discrepancia de
tors amb tots i de cadascú per ell
matcix, sitió Teaperit revelas en la
discussió.
En foemar el Directori les noves
Diputacions, el seu propòsit fou portar-hi els bornes que millor cocarnessin un esperit regional.
Es ven clarament en el debat d'ahir que treient les excepcions de rigor, els diputats ale Madrid no acoten l'ideal regionalista: senten la
ciutat, el Municipi, la provincia, però no aquesta entices mes ampla,
més general i, no obstant, mes concreta i natural, que is la regió, i
tense aquest sentiment profund en
els diputats no hi ha esperança que
les Diputacions s'apartin del vell cansí i deixin d'esser al que foren co
ahres ternps."
ELS TRACTATS COMERCIALS
S'ha reunit la Carnbra de Comer;
de Madrid.
S'ha acordat significar al Govern
la necessitat de mantenir la vigencia deis tractats, en virtut dels quals
Espanya no viu en un regim d'isolament econòmic.

Hear.s.
—Perle podria esperar un xic mes i
mbar
.--I acabar l'obra? Llavors caldria
etr. Meetis aquí tres o cantee amas
Me. perquè ve el de Batan i proa
Irrt que ja hi ha sempre. A tnés a
FM . . cal que en aquests cirrecs se
rtas titteixin les persenes. cae la tasca
irr és m'oh cansada.
president a'acenniada deis periniates tense voler facilitar cap neta
Kt.
LI TASCA DEL GENERAL
PRIMO DE RIVERA
A quarts de vuit de la fit ha artbat a la Presidencia el general
rimo de Rivera.
Ligué als periodistas que el getrat Aguilera ha dimitit, només per
entir-se cansat. Un periodista digne
cue el senyor Aguilera baria mani¡esta.. e mateix. El President digné
que es podien publicar aquestes maeifertaciens. Afegi que la dimiasi6
reata no és admesa.
Acalla el general Primo de Ficera dient que havia anal a les obres
eei Palau ele Justicia i després a la
cerirmania de l'homenatge a Jacint
tnaven te.

comunitat, o demanar diversos d elle
de comú acord la constitució d una
Mancomunitat diierent.
Les provincias que es mancomunin
hauran de formar sempre un territori
cantina.
Cap provincia podrá formar part
de . mes d'una Mancomunitat.
Constituirles diferen:ment aquestes
naves entLats, secan caligatóries
per una Ilei podran dissoldre's o
modificar-se."

Homenatge
a Jacint Benavente
I

Aquesta tarda s'ha celebrat a l'Ajuntament el solemne acte de lliurar
al senyor Jacint Benavente la pian
que li Ira dedicas el Municipi, en la
qual se'l nomena fill prechiecte de
Prea dien el Rei, l president del
Directori, el governador, el sota-se-

eretaris d'Instrucció pública i GovernaMaa. l'alcalde i el marqués de Vana.
Parla en representació de l'Academia Espanyola, el senyor Carracido.
El ministre de Cuba s'adherí a raete.
El Rei impesä a Jacint Benavente
la creu d'Aliens XII.
senyor Benavente pronuncia un
brilant discurs sobre els grossos per Ils i dificultats que porta la notorietat. Acaba declarant-se monina:e
i ceidant visques a Madrid i a Espanya.
El general Primo de Rivera ha elles
Tacte.

importen en sous anuals /a quantitat
de 34 ovo pessetes.

Les picea d'auxiliar de primera
classe es provenan en dues formes:
una de re:tigres dels cessants el aquesta categora i una altea rnttjaneant oposició naire eure els espanyois d'asnbdós eses que tinguin més de setze
anys.
Els exercic:s seran : un d'oral, !Obre mocions de Dret usual amb l'extensié que té aquesta ass estatura a la
segona ensenyança, Ileew del que es
relaciona anda reecaniteaclee dels tribunals que es eons:de.a amb mes amplitud i un allre de Fracs:e, de Gra marca, Escriptura, hl ecanogra f ia i
Taqu greafia.
Les places d'ofieals de tercera elesse, en les mateixes formes, es proveiran entre els mpanynls maje rs de vint
anys i que sigun advocats.
DE LES MERCADERIES IMPORTADES I EXPORTADES. — LES.
MERCADERIES DE LA PRIMERA COLUMNA DE L ARANZEL
La Gaceta publica les segnents reial
ordres:
"En compliment del que disposa el
R. D. del so i la R. O. del it dagost
dc teme. vistes les est:tradons de
Tnnea eroi d'or fi en el mercas de
Londres i el promedi en la Borsa de
Madrid de la lliura esterlina en gir a
la vista sobre aquell termihi, durant
els dies 24 de gener darrer al 23 del
mes que som ambdós inclusiu, S. M.
el rei, conformant-se amb el proposat
per aquesta direccia general, sha servil disposar que el recarrec que s.ba
de cobrar per les drenes en les liquidacions dels drets corresponents a les
mercaderies importades i exportades
per les mateixes durant el mes de
m'are coi-rente el pagament del qua!'
s'ha d'efectuar en momea d'argot/ti espanyola (2 bitllets del llame d'Espanya,
en lloc de fer-ho en moneda dor.
En compliment de les prevencions
eomingudes en la R.. D. del zo de maig
de 1922 i vistes les cotiteacions mitjanes durant el mes eorrent facilitades
a aquest centre dite.ctin per la Junta
Sindical del Collegi d'Agents de Canvi i Borsa de Madrid. S. M. el re)
e 'ha servit disposar que les cotitzacierna que han de servir de base per
liquidar durent el mes de mare
xim l tant per eent de recirree a les
mereaderies produetes i puseedents de
nacions a les quals s'aplica la primera
columna de laranzel es d'aquelles que
tenme per divisa una depreciació en la
seva par menetäria amb h pesseta igual
o superior al en per InO. són: Porte
gil, 4 enters aer mileeeienes; Austria,
n'u miiissimee; TaCCOslesiqUia, 22
entera 91,5 milb•dtnes; Brasil, 23 enters 323 Mili59iMeS, essent la cotitza
cid cerrespenent a Alemenya de
eme:. 778 milessimes per bilió."
EL SUEMINISTRE DE L'ENERGIA ELECTRICA A MADRID
La "Gaceta" publica la següent
reial °relee:
"l —S'autoritza a les empresee de
90211•Rellaellelellfels•mewemffloweeeto.•••-•

t te. futre i mastines ne tes
t

es reete4ti neirs, dusaparel.

A,

sen

LA FISCALIA DEL SUPREM
1a, estas publicas un Re:al decret
amtnitzant algunts places del personal administratiu de la Fiscalia del
Tribunal Suprem i aprovant una noca
plan t lla de personal, ainb sous anuals
cb., 8 mil pessetes a 2.3 00.
Les places a proveir, que són vuit,

ell(TTVAI

l'As

KAKOP

del

t• roxlraMP

divers as plantes menienasta
taurflu — a res brontleili1
1 /.¡Uintr.
',erre/atesr
re.taaate

enbatinistrs d'emes da usgsg mor
cobrar en eta contracta a base da
*metedor ele »Mienta sublima de
consum al mes:
Fina 3 HP.. 32 pessetez Hp„ al
mes.
Fine a 3'5 HP.. rot
Fina a e's H P.. 9.
,bles. 8.
II. — Aquesta mínimum, no s'aplicaran als contractes a tant alela Iti
als especials que s'hi opusin fina la
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A Pernea del "putsch" d'Hitler a Munich, ala primera dies
del passat novembre, Ludendorff une a vence l'ex-Kronprinz de Baviera, al qual declara:
—Alle ga. et1 confliete entre
les ~asiles Hohenzollern i
Wittelsbach ha arribat a un
punt particularment «fije. Tino
darme meu mitjans enormes.
Els poso a la disposició de Vostra Allega.
En oir eixii el prIncep
precht, rompant el silenci, s'exclama:
—Excellancla/ Je no si si la
enea dele Wittelsbach tornare a
pujar al Leen de Baviera, però
en tot cae, es un aseumpte que
ten incumbelx mes que al meu
pnble 1 a mi 1 que tal resoldre
cense efusió de sang. Renuncio ale servato de Vostra

REPARACIONS

Els comités de *lis aconsellen concedir a Alemanya
monopolis destinats a pagar
Paris, e. — Segons el "Petit Parisien", els membres que integren els
dos Comitès de perits de la Comisen!,
de repararon! s'han mostrat unánimement favorables a qué siguin cana.
tituits a Alemanya diversos monopolis,
les utilitate dels quals ingressarien di
-rciamentlCxdpracions.—
Hayas.
SEMBLA QCE EL NOU BANC
D'EMISSIO OR ALEMANY
DRA LA SEVA SEU A HOLANDA
P&ris, t. — "Le Matin" meu saber
que el Comité de perita ha acordat definitivarnent que el neo Banc aletead
demissió or tingui la era seta i dominh a Holanda.—Havas.

LA DECLARACIO DE LUDEN-

LA CORRESPONDENCIA
MACDONALD - POINCARE

DORFF
PARLANT DE L'EX-ICAISEIL
L'ANOMENA "EL MEU EMPE-

Paris, 1. — Dilluns al matí seria
publicades a /a premsa de Paris i
Londres a l'enseres, les darreres carees canviades entre el primer ntinistre
anglas i el president de/ Conse/1 francés. El redactor diplemätie de l'Arrancia
Hayas diu que aquests daeuments constitueixen com unaecontinuació i des.
enrotIlament de lea artes canviades fa
algunes setmanes entre embrida cape de
Goeern, quan va pujar al Poder el senymr Maedonald.
Ceetenen una exposició general del
criteri respectiu d'ambdús Govern3 sobre els mitjans mis propia per aportpe una solució saiisfactória als problemes de poli:lea exterior. i Catan inspirats en un esperit de sincera Collaboraci6.—Havas.
ro" es- t(,?j aílníA
•

1 diles armestes paran''',
l'ex-Kronprinz Ii girä Paliquena i sorti de rhabitació cense
saludar-los

RADOR"
Manir, 1.—Procés Hitler—El general Ludendorff declara que va desee arrastrat a prendre part en Fem.
presa i que considera eem una violacld de la Censtitació el fet que
la Reichswehr prestes jurament a
Baviera.
Afegeix que ereu que la deeadenda del país és imputable a Alemanya
i es declara enemic del manieras 1
debí eomanistet.
Parlant de l'ex-Kaiser, Ludendorff
l'anornena "el Ineu Emperador'.—
Hacas.
LA COMISSIO DE PRESSUPOSTOS DEL REICHSTAG AUTORITZA L'EMISSIO D'UN EMPRESTIT DE en MILIONS
Berlin, 1.—La Constaste de miessupostos del Reichstag ha autoritzat al Govern alemany per emetre
un emprèstit per valer de aeto milinos, destinats a enrobustir la Tresoreria, i altres 300 milions, destinats
a cubrir, per única cegada, determi.

airé lap'ordida

de apetito

Mas

—(A. c s.)
El seo 111 Lem f.lre, nora Assumpe!!) Coma 1 Ritlaura, tits, ?;trinans, eureyada, nebota i a - rairan a durs andes que els acon,panyin a l'ade de
l'enterrament, que farà demà, M'una, a dos quarts d'onze del mnti, des de 'a
enea mortuNia, Da jtaeib, 3 -11, prime, encona, a reaglisia prroquia i al Cementiri
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Barcelona, 2 de m

"Le Cri de Paria", areb ocaasid de l'actual preces contra
Hitler i Ludendorff, cont ala se-.

n1331M1111~11=11g=1111:=

Eros
Mas

WITTELSBACH I
HOHENZOLLERN
- Les dues cares
de Ludendorff

ti

NaDrprliia
de

Iluitar s'entra el Govern 50ovos' Streserrann, emprant per
aixb. al ostia, mitjans illegals.
El senyor Rriebrd afegf que
aqueeles declanedons van me.
reine l'aprovació de von LoeSOW.—Havae.
Munich. 1.—Les declaracione
leiste poi senyen Kriebel en el
verde Bit/er han provoca) un
veritebile tumulte, corre/11 el rumor que os imminent la defencid de vnn Katar i de von Los-

la posició de M'Tar, causant-hi
algunas balee,.

N ez cuibi rcr I in fucllls e nimi
VIdua

Munich, senyor Kriebel, tap d'Estat Mejor de les
trapes (l'Hitler, continua les lleves acusacions t'entra von Kahr
I remeda que omiten, durant el
cura de In reunió celebrada el
die 6 de noviembre amb els cape
de les Assoeiatione da combat,
(temiere que (tetan deeidit a

NOU UNIFORME DE LA
GUARDIA MUNICIPAL
DE MADRID
D'ara en davant, la guardia municipal vestirá un nou uniforme. Sera
blau ami) ele punys morats. Aquest
mati el general Martínez Anido i el
chic de Tetuan els han passat revista.
DEL NIAllItOC
Zona or.ental. — Els rifenys
han licislilitzat poc ele dloc3 espanyols. Malgrat d'això han fet
un toril greu.
Entre lee baixes soferles
pels moros en els denme Pumbats, figuren el kaid Sidi-Mahomerd-El-Hurh-Ham, el kaid
Den i -Gel a m - El- }tac h-Arr
Zona necidental. — Ele rirompa han host i lilzat fortament

Demà seran publicades les
cartes per la premsa francobritànica :: El que contenen

enireelnno

l7iVEN:1111

ele*

G.

Ese estado debilitante procede de arguna irregularidad del organismo pare
eliminar eficazmente los residuos de te
digestión. Le forma natural de tonificar
el cuerpo, estimulando y regulando, las
funciones Orgänicas y despertando un
sano apetito. es respirar cuanto mire
puro st pueda y beber todas las mañanah en ayunas "Sed de Fruta - C NO De
venta en todas IdS anemia farmacias

"
Es
.91AUKtit • •
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PRAnht

Una literperfacld
de Mandel provoca itere' del teten
una veritabla ba- PadiiiifiTieciatalla campal a la racions del $0101Cunea
dilenUms de Ven
cretari Jall sobre
Kahr i de 1 ossow Parta, t. --' La Cambra tut el cas &nitrito§
discutit la

MILITAR
La "Gaceta" publica una R. O.
contestant a una pregunta feta pel
capita general de la primera mi&
dient que els individua que deixin
d'assistir a la reviata anual militar
reglamentaria ‚els imposan la multa niiaima efe 75 P e.mct " e ""
ment de leso per cada nova falta.

LES

Dz

El precia ellterLudendorlf : Les declarados de KMbel fan imminent les

sosa terminació.
111. — No podrá cobrar-se lloguer
eIs comptadors quan s'aphieui.
minirnurns de ~sutil.
IV.—Les empecen no ea ;estiran
negar al &ministre d'enmiela clec'rica per a calefacció."

neibli

fr35 u 1
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LspeciaI

interpellaeld sobre
la política 'ataree, deeenrotIlaea pea senyor Mandel.
Aqueet reprova al manyar
Briand llevar &letal, en d,verles ocasione una majoria que
Ul nsenting, ,,i al poder s l'aju
dà durant nulo d un any.
Elògti l'activitat i l'energia
del • enyor Nútrete, perb re.
preve la aove politice interior
1 l'he n er dorsal embuda en el Gabinet a diversos hornee que
n'havien d'eseer mermes. Critica lambe durament ele radieals por la varabilitat de telar
politice interior i pote de ma-

Parle, s.---Comteniquen de Landre
al "Pe.ft Parisien" que ren- gets-mc.etari d'Estat Mr. Mee Hell, alba
dint als riolents ataca dels quals
estat objecte a la rinake dels Comuna per part de ME M'edema:d. lea
dec:arat en una renni6 celebrada al
distriete de Canterbury, eme l'actitud
del pr mer ni:Matee no paella fina pro.
sorpresa, a ii haeia donde ara.
eid sobrada per fermer-.e t eriterf
respecte les darrerm declarad...0
de ßfr flemlereen i per eixe ha alegit NI:. Mac Neil, havla efhaver-me
donat les pr4e'ets ; sss dirigir-me eche.
ments retreta—Hurta
LA CAMERA DELS COMUNA
CONCEDEIX EL VOT A LES
DONES DE VINT-I-UN ANYS
Londres. L—A la Carabra dela Ceentes ha estas adop:ada una reptade'n de hei. per la qual es eeneedeix a
les dones de v'nt-i-un anys d'erlat, el
dret a emetre llar vet en les eleeeiene
leeislatives i muniepals.—Havas.
DOS CONFLICTES MES EN

nifeet l'intent ministras de preparar. d'acerd Amo
els rad ical s al/Man g les, una
eanddattra ternuila. Torna a
trilles, el senyor Peineari per
les aoves relacione amb el senyor Dournergue, 1 enmara atestes nrefeetes i aló funciona.
r's de l'Estat. <beis! que 6s inadmiseible nure pele carrera

ten' manitastasions a agents de
peineta.
Centleua el ceta dieture ¡pasea a parlar de les etercione. Alludeix al seneor Caszagnac, el
qual l'Interremp I din a la Gambe* que Mandel pensava presentar /a seva eandidatura per
Cbreega l'any 1919, 1 sollIc'ta

de Caesagnao que fes portar al
prfneep Nepe!~ una carta de
ree0rranael6. Continua el asen
discute M. Mandel, preguntant
a Peineard si p?entejar e la
qüeet16 de °entierre& en tractar
del prejeete a (ayer dele rail.
frieses. Es lamenta que la Catebra ne fati res en ere de les
reformes almentstrtivee, i afirma que el evern no ti prou
energta per als temuntaites.
>torrente a rerarter el me3mar Hennef por dir que Mandel esta unet de precediments
y erement repugnante. Es produeiv amb alx6 el primer tumulto, durant 01 qual les dretes Increpen el Uds r radicalenelalista. mente* que les esguerree revaelenen.
Banelet din que el preeedlMent eegnIt per Herrfet, no de
non, ear ja fa malt de temes
que es (almete i s'usa en el, debate patines.
S'alzan& a parlar Painteve,
eentestant a una 21%516 d'Herriet, perä es fa de tot punt impossible ereir./le. ja que de
eortelantenent Interremput pela
insulte i eareaemes de l'extrema dreta. En mig d'un . s e an
del immens, 38'1 sent per fi expone ele mantee dele retan*.
tes. Tet segult s'aleen el retalista Magma, el qua l es dirigeix
a Paleteare anernenant.le "cansino".
Els diputate de l'estimen 1
de l'extrema emitieren es precipiten !obre ele escena de les
rientes, entaulant-se una Veri%Phi@ batalla, durant la qual es
repartehren bastante cope de
puny entre embalses parte ~tendente i centundents. En
ríete de la resagnitud lo Peeeändel, el preeident euspen la se8ei4.--Pfavas.

nades despeses, que podran reproduir-se—Havas.

ES CONSTPEPA IMPROBABLE
LA DISSOLUCIO DEL REICHSTAG
Berlin, 1.—Als cerdas polítics es
considera com a mole improbable Teventvalitat que el Gesteen es deeideixi a disseldre el Reichatag.—Havas.
TORNEN A Peral PERMESES
A ALEMANYA I.F.8 REVISTES
PATRIOTIQBES
Berlín, 1. — El premident Esbert ha abolit diversos ordo-

En 103 11

PORTA
ELS OBRITAS DEL RAM DE
CONSTRUCCIO I ELS DE TRAMVIES AMENACEN DECLARAR-

SE EN VAGA
Londres. 5.—Es teas que es dadarin en vaga el. ebrere dels ram de
constroceid per causa de la negativa,
dels patrona a l'augment de Wad sollicitar. Aquesta seimana *e celebrarais
novel, reunión, amb l'ehjecte de tenbar tata firraula d'arrardement
Eh . trainviaris amenacen samba amb
la vaga per haver-lee creentat neptivameat les antreses.—Havaa
LA PREMSA D'AUSTRÀLIA CRITICA SEVERAMENT UN CONTRACTE CONCERTAT PEL GOVERN ANGLES ASIR UNA ENTITAT ARGENTINA

Parle. t.—Cene:Wagon+ de Landre*
al "Perlt Pension" que amb metas
d'haver concertad el Gavera ringles
un eentraete per valer de cinquanta
mil Mires esterlines arrib una intime
argentlea que fabrica pesa de conserva que el Govern anglas destina a
l'Exereit, Os diaria australiana critiquen severament almete deciSid del
Gevere.—Havaa
emeasmonadi
mememesen.
ES REPREN LA 5E5510
paefs, f_La Cernbra pelaren
la sess16—E1 reialista Migre

declara que no tenia cap infancia d'inquinar a Paleteen en dir
es paneles que han (M'insta
l'estrene:1cl. sirte que es recerdava de la frase da Matarte° Bar.
?tés miren aualifteava de "riaa
nadie" als del "Bonnet Unge".
Mandel terna a fon ile de la
patenta 1 fa l'historial dele diverso s minieteris franeene, demostrant que les erists setentas
en la politice interior de Tren.
'l a han provee/O, modificaciene
en la politice exterior.
S'ajena per al divendres
ma ra la continuació de la interd
estival&
La Gambe& adopta el prejee.t
fe de la &deriva provisional, se.4
gens el text apreso-St pea Senat,
i arte seguit s'enea la soase.
--Pavas.
:lancee de mirador s'aspe:eta
esperialment aquellas que
prnhibeixen les restes de regirnent i les revistes patriétiquea.

—Ranas.
“siex
trs—pw–
PRESIDENCIALS

Lenes." 1.—Cernuntquen
Noca York al "Times", que el
eenyer !Une Ade' i el senador
trepar Jhene. han preeentat
listet cendidietures a la redesteta de la Repehliea.
En ( anvi l'ha retirat el senador nevar Lefelett. ..._ Navas.
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1 ENOS "FPU IT SALT")
laxante - Purificadora - Relrescante

La 3:va vid. a, f7s, pe: eits tate (pre..ents ; abarres) i a 50 .tcL E . ; a P• i, su- mapas:dar.
Voß da tan *tata nora us prejuen un pietás riieerd i
generan la nitre amulténoia a a «14 mortubria,
Portaferrissa, 18, mini, diurn.nge, a dos quarts
del mati, por aeempanyer e finat a remitente perra

qu'al del Pi i d'a1/1 al eemontiri Nen.
NO ES CONVIDA PAWIICULAIMINT

g
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tiancoffiunitat
aluntnerde l'Escala d'Agricultura el senyor Sala
manera com es podria obtenir per a
A propòsit de dues qüestions
t'Escala d'Agricultura l'oficialitat del,
qua interessen profundament
t'Esnobs d'Agricultura, com són seas asola. El d.gne conseller amor
li relativa als títols. i la deri- Liosas es va fer ressó d'aquestes asvada de record ores darrera- p.rationi dintre el Consell [terminent
cl inseller d'Agricultura semmer
Ment pel Consell de la Maneoinunitat• governativa desistint Serra les va refermar citant ¿vetos
de destinar a l'onsenyament exemples ¿'alumnos que, havent cursa;
a l'Escala Superior d'A g r i cultura de
agrícola la finca de Caldes, els
ancomunitat, els tnancava tira
Mancomunitat,,
simunes i antics alumnes
oficial por ésser admeses diverses
l'Estola han dirigit al senyor
exp:otacione i empreoes agricoles,
Sala l'exposició següent.:
tots els consellers acorderem estudiar
"Excm. sen yor: L'Associació d'aaSuperior
d'Ael tritjà d'oblenir de l'Estar aquesta
tics alumnes de lEscola
gricultura i la seva Secció d'alome t . concessió per a l'Escala d'Agricultui
dels
ra, tenint en compte que e l.5 que a Caen representació dels uns
talunya es dediquen a estedis indosdavant de fets ocorreguts darrerament
vida
de
l'Escota,
detrials i de comerc tritt metiera de
que afecten la
sitgen esposar el seit pensament fea revalidar els seus contaxements obrea V. E. les següents manifestacions; Mar titols oficials, otatriculant-se lltu•
almorement o oficial a les Escotes de TerNo fa molt de temps que els
rassa, Vilanova i en la d'Erginaers inres de !Escota pogueren demostrar-li
dustrials de Barcelona, i el match( par
el set: amor, acceptant discip'inadamen:
per no perals que es ccdiquen al CZNI/CfÇ.
un dolorós sacriiici sols
que
Con, sia que e!s que es dediuurrn
torbar la continuitat d'una obra
a l'Agricultura no tenen d olatant de be reporta a la nostra terra
por
teme ritol e f :da daota l'accrd de!
Per:, cera que aquesta continuita t
Conseil Permanentt aa, es t a jaraneeésser afeblida pels fets que moliviin
tal en la raó, la conveniencia i la
present. fern arribar respeetuesarnent
justicia; i demés estem se g ura q ue ens
a V. E. la nostra veu.
una
ho agrairan un hon nornbre
Poguérem llegir darrerament
manitestava
que curses e. rolen miriar a Catalunya
nota del Consell en qué es
deis
estudis agrieoles. He afean que
la intenció de sollicilar reilcialitat
el
boli
deAgraint
això per res resa anda rostes i els
thols de l'Escota.
que COM VOStei pensen respecte als
aig que aixe, representa eis sotasignats
a V. E que
Mois oficias: ja gut no hi ha. ni pes
han dexpressar clarament
sio els donaria satisfacció obtenir con- haveNhi cap hei al món que oblgui a
ten:e titol oficial al datada. que no ho
cessions, per importants que iossin, si
vulgui, per coneixernents que tingui i
cren asocio que l'Esco l a cebes solervencions noves i deixé s d'ésser regida encara que sigui més entes i mes savi
exclusivarnent per la institució que la que els que resten:en.
Respecte a Faltes molestia que macita i la 505té.
nifesten referent a racord del
Coincidint amb aquest fet. i amb
vinConsell sobre implantacions de l'encriteri diametralment oposat. ha
gut 1 última R. O en qué no sois es senyamont pràctic a la finca de Caldes. si llegeixen be el dit acord es conprohibeix el lliuramen t dels non; Ltois,
venceran que va encaminar a qué sia
sine> que s'anulle n es antics. Els exalumnes i alumnes de rEecola creuen
verament pràctic el profit que tretito!,
un
gaguiri els alumnes , de resmentael a fin
rise:s interess ant que un
concedida
pct
ca però per fer altres ¿espeses que
noria d'aptitud, ja avui
avui ne es demcstrin cien recessaries,
püblic agricola, però davant daquesta
els
defenszra
el
han de camprendre que tenim el dendisposició espeeen que
re de vetllar per reteuibbri estonio/tic
Coreen que V. E. presideix.
la
ereenca
que
el
profit
que
de la Mancomunitat de Catalunya. que
Tenim
l'Escala
i
el
sea
esplendor
ens obliga avui a no poder fer tot
repare ix
allä que voldriiini en benefici
radica mis que res en la seca valea
que5a i de totes les alees classes
interna. i els seus mitjans de desenrotIlamen t. Per això ces dol que densenyament.
sinaultiniament amb els fets citats el
De s pees de repetir a costes el que
altres aluinnes %ubre el doCansen hagi pres la decisió d'ajornar
dit
I implantació de renstnyament a ia toree sateifiel giré en parlen hc
acabas elonant-los la seguretat—que
1 ea de Caldes. malgrat la fe que tots
teniem en els profitosos imite daque I
els recalca po r escrit—que la Mancomunitat de Catabniya. narmalitzat que
enseny-ament. No analitzern, per a .10
sigui el sea estas eenrómir, atendra
a! largar mes, les al irMiCi9CS de la note
oticiosa en qué s'explicava resmentat degudement rEed a la Superior d'Agriminara, com totes les altres que conaacord.
Davant de tests aquests jets i cona titue i teen la seva obra cultural.—Diu
expreseió del nostre pensante:u, coleen
guardi a vacila molts anys.—Palau de
manifestar a V. E. que els antics ajuarGeneralltat, zo de fehrer de sq24.—
El President. .41fons Sale."
nes i alumnes de l'Escala Superior
Volem fer pece comentario
d Agricultura. f orts deis coneixements
que posseeixen i de resperit que els
ate dos documente copiats;
uneix, esperen serenament E confiadarmoiern, per'. que SP . 119 deixn rà
tnent en resdevenidar Que davant die
5 , ibriollor PI lo digne i reflexitl
fets concreto que planteja la R. O. daren que es mariesten els alumrera. confin que el Conscil deicnsarä
nos d'una de les instilurions
amb tota voluntat l'obra de lEscola,
e:11)(1111s de cultura de la Mattque representa dotze anys dilingats
rnmunilat,
Parle 01 senyor Sala dan;
esiorcos. Perú que creuen que per
alumne narionatitat bolivia' datuunt de tot, alió /TV:, important "és
na, proci s arwint el
rerfortir-la internament, donant-li
la (terrera disonsiridi t Remartritjans de desenrotllamen t que la laeiri
arreu coneguda. apreciada i rtepectati,
ott e m r eallest motiu com el
maleix preambut do la R. O. (.9
i esperem tarnbe que per aixO en cudafPt de donaruna prova one
vant no 1 aitarà la voluntat del Cimse rensenyament de l'esco t a en
bel."
n (d'atacatalana no fo
Pm/gua
El senyor Sala ha contestat
rlo rierq&-i dmixi, do oirentnetextualmem:
Senyors Presidente de l'Associació criore's a un recele limitadaanea t lora!.
erantks aloman e i de la Secció d'aLa maior nart de la resnnsla
h:mes de l'Estola Superior dAgrifa 11.: referaneia a un pare!!
cultura:
e nt miel conIle tingut el gust dc rebre de matas de Hnies , n'illadarn
inri. alea qnsIs ea vol fer dir
de vostes mate,xas el dicument que,
.
al'ih art a ene semb l n aire el
en nom de les respectives Associació
int-lo amó
i Seccl6 riban adreçat aguces triad eurnen t no dita T.le g
.ith,m vonr o co-1
do!onr i A,
al despatx presidencial de la MancoAl) aliaa ensn
"Pritahle
manitas de Caralunya, acompanyantd
los un bon reambre dalumnes 'Pr'l
alunices que !tallan honorat amb la
*-• ,
seva V,Sita.
Encara que en el mateix acte he
• t•
7-..- •
contes:at a les teces man.festadons, ;
Ii PF-ril ha denunr ; at el mihe promis fer-ho per escrit, coreesmero d e l oe st e,. eanfin e e "La
vsnent alto a la seca atencio.
n erirreene:_
La manifestació aresimportant que Vou de eta‘rhin e
nent al din 27 rf-•! roes passat.
em fan votis a propósit de record
, inhlries al predel Consell Permanent d'estudiar la por atinnsacle
Marrnmunitat goforma de recabar dei Poder públic la aident do la
vornal iva•
concesSi6 de títols oficials per ate
stummes que cursen els estudis a l'Ess r'iral,terrf -I
•
r
cola Superthr crAgr:cultura, és la seex-alunices
i
alumnos
de
"Els
l'Escota creuen mis interessant que un
‘1,11
tiro' una garantia d'aptitud,
El baró de Viver
concedida pel públic agrícola." I
president accidental
aquesta fonamental manifestada ha
A causa del viatige del senyor
estat reforçada per anades conskleSala a Madrid, nitre a la tarda
raciona defensant aqucst criteri de
va eurarre,gar-se de la presitots els presents.
Repeteixo per escrit el que a lacte &alela de la Manromunitat goels he contestat, o siä, que vostes i vernativa el barú de Viver.
tots els que pensen com vostis, estas
en el seu dret de cursar els estudia
d'Agricultura ; d'aprof:tar-se dels enaenyarnents que reben cielo dignissims
profesases de Feamente:da Escola (el
que, be afegit jo, él el principal') sen- ▪ AGENT DE CARVI I CORSA
PASSEIG DE GRACIA, 1”:
in cap mira d'obtenir un titol
Complimentació d'ordre,
paró que no tots es traben en el cas
en valora al compde vottit i tense anar mis Pum, CIS
tui de Borsa
be citas el cas d'un alumne que havent z tat i en monedes estrange cursat a la mateiza Denla, no pm
res. Intervenció de contraeobteoir el nomenament d'un intportant
tea comernials i prestees
cirros que el Govern d'un pals germt. ;01 sobre mere:si-feries o va- 1111
subscripcions • emde rica hispana, de Bolivia, volia
confiar, per la manca de atol oficial :5 prestas. etc.. etc.
d'Enginyer Agricd.a. I apart ¿'aqueas
Dirmic161,8189 , 0 1 0a
A
Os tractualitat, !ti ha molts alutnnes
de *bruta comarques atila .« que
TelAtoze: 49 A. 1 49 A.
Ilime Ornas ah sana pece:.
:cut
*MOL ogeigita•hi que IMPR la rxwascauxmaxmazonesid
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ME1 EOBOLOG1C DE CATALUN

Y

Dio I mara? de 1924
1. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
z. SITUACIO At2081PE1ICA GENERAL A
LES 8 DEL MATL (Observaciona de la Xarxa
LES 7 DEL 1111ATI. (Obaervaciona d'Europa, Nord
meteorológica catalana, comunicados per ~cm):
d'Atrita Adiado, robedmi per talara& seno fila)
Les poques dades rebudes deis observadora de
Domina el bon temps a gairebé set el centre
la xarxa catalana permeten assegurar que el temps
Sud de la Península ibèrica, amb pressions relatiis bo i serè a tot Catalunya, mes amb temperatuvament altes. — A la mar del Nord es troba
res rnolt baixes.
important cicló, amb temporals a les Illes BrittniLes mínimes han eatat de lo graus sota zero i zi
ques i Nord de Franfla i Alemanya, sial com tamgraus sota zero a Vilatorta i Puigeerdi, respectivabe pluges i nevades isolades a les esmentades rerucia.

glosas •

ARGELONA
ARRAGONA.
.315smn

avlars

1.9-$.11

3.—VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondatges de l'atmostera lliure a les 7 del metí):
250, 500. 1000, 2000, 3000, goce.
Altitud, metres:
WNW. W. WSW. \V. \V. WNW.
Direcció:
al.
8,
12,
st,
as,
Velocitat en metres per segon:
_ 6,

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
¡lores d'observació: 7, 53 i 18 hores
9'3. —
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7626, 7607, 759'1. — Termòmetre sec: 4'3, /12.
del
Termänietre humitel'a 7, 71. — Humitat (centessimes de aturaci6): ti5, 50, 70. — Direcció
vent: WNW., SW., WSW. — Vslocitat del vent CO oletees per segon: 4, 7, 3. — Estat del cel: quasi sere, seré. — Classe de núvols: cirrus. etrrus-strats.
Temperatures extremes a l'ombra
Maxima: 123. — Mínima: 34. — Mínima arran de terra: o'8. — Oscillaciti termométrica: 99. —
Temperatura tnitja: 7 8 — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 Iteres del
dia de la dala' os milimetres. — Recorregut delvent en igual tempst 130 quiVonetres.

OYES RELIGIOSES

l'Ensenyament, on eetà, installada.
SIn afegiran les alumnes majors,
tant lea internes cont les externes,
de l'esmentat collegi i les lbeits henoraries d'aquella Associació. Els
dirigirà el pare Pere Aguilera, de la
Companyia de Jesús.
BISBAT DE LLE'I'DA
Al Convent de Religiones Dominiques de l'Anunciata de Lleyda ha mon
la circones germana Anna Espana. a
Pedal ele tui anys, harem rebut els
Sants Serrar/lente.
— També ha mort al Convent de
Mares Carmelites Descalces de Lleyda
la exemplar religiosa germana Anttbnia, natural de Balanuer. a l'edat de

ouaranta horea: Església parroquia! de Santa Maria de la Mar llores d'exposicia: De les vuit del atati a les ele, de la tarda.
— Cort de Marta: Avui es fa la
visita a Nostra Dona dels Angels,
a la seva església o a Santa Maria
de la Mar.
- Comunia reparadora: Església dele paree Carnielites.
— Adorada nocturna: Tora de
Sant Francesc d'Assis.
- Vetlles eil sufragi de les animes del Purgatorii Torn ele la Cotoa; taíci) Menada superiora del
mciaoració dele Fklels Difunts.
72 —" I% (ea :te
Convent d'Hellin tEspanyai la revelen.
PARROQUIA DE SANT PAU
da M. Rosalia Mecer, religiosa de ta
DEL CAMP
Companyia de Maria (ensenyament),
Avui, diumenge: a les vuit. exercici
que per espai de 35 anys hacia exercit
cisqué dels set diumenges a Sant Joel magisteei privat en el collegi que
acp Missa de Conminó general de les
aquesta Ordre té establert a Lleyda.
Piles de Maria, amb prédica homilética pel senyor rector , i cüntics; a les
deu, Mista cantada; a les once, visita
espiritual a la More de Déu de Montterral ; 1 les ¿otee, explicació d'un pum
doctrinal, pel senyor rector.
EL PROVE13/n"f DE CARN
A les tres de la tarda, cateeisme parroquia': a dos quarts de cinc eh/llenEn nota oficiosa ene ditien
e:ara el Tridum de desgreuge a Jesús
que a l'Eecorxador general han
Sagramentat, que continuará els altere
eetat sacrifirades avui 51'9 vedos dice , a les cinc de la tarda, amb delles, per correspondré la maexposiciä del Santissim, Sant Rnsari, tutea de l'esmentada clase de
acte de desgreuge, benedicció i carn. Denles. han Pstat escor•
reserva.
xats 21 bous. 326 mottons, 33
Dimecres, dill 5: ataos de la missa reestate, 3tS rabrits, t,5
de set, imposició de la cendra be- ativells, 559 ovelles i 121 cabree. amb 19 vedettes i 9 bous
itt da.
•
Dicendres, dia 7: primer divendres per a Sarria.
Malgrat d'aquesta noticia, als
de mes durant lt missa de set; mes
merrats escaesaja la carta
de Sant Josep i excreten ca honor del
Sagrat Cor de Jesús.
SHA SESEES EL CONCERT
PARROQUIA DE SANT FRANDE LA BANDA MUNICIPAL
CESC DE PAULA
El roneert que hada (l'enecular mili, a la plaea Reial, la
Els Terciarle francesos celebraran
diumenge, a les sis de la tarda, Banda munir:pat. ha estat sus•
Pils perqué ha de conaörrer a
la fundó de dtsgreuges de la següent
lacte de rant errament del timanera: rés de la corona serafica, exposició del Santíssim, tris3gi cantas, nenl d'alcalde En Lluís Amargós.
deprecada de deegreuges i serniä
que fans el R. P. Valenti Pons O.
EL SUBMIN1STRE DE
F. M.).
GASOLINA
DEL BISBAT
Al Negocia d'Obres públiques
Avui predicara rhomilia a la Ca- admetran, en plec roncal, notes per
tedral el canonge doctor Joaquim al subminietre de 2,000 quilos ele gaSendra.
shlina; 4 CoixinetS mascics per a plat
— En lacte de collocació de re- universal de 19 centímetres de Ittrii;
trate tic periadistes illustres que tin- un barril G. G. Vaculine Oil B, de la
dri lloc a l'Associació de la Prem- rasa Vaeum-Oil Companys; un barsa Diaria, portará ;a representació ril G. G. Molilol; un barril G. G.
del bisbe mossen Pote Lisbona, pre- cilindrar oil 14, de la casa Vacuum
vere.
Oil Coi-apanes: too litres petroli re- Avui, a dos emir% de deu del finat; ice quilos ele cape de eet•i,
mati. al Reial Monestir de Santa eztrablancs serie rentar; sin barril
María de Jesús tearrer de Sant de anu quilos d'oil de limosa de
Elirs, 513, ( .) veatirà rhäbit religiós mera classe, marca "Cavar; una
la senyoreta Maria Oliver i
partida de "candados" de dicerees
apadrinant-la N • Estanistatt Mas i la meses; paquets de eargols i de clous;
seva muller, Na Maria Gorda de In quilos d'estany fi en barretee; viMas. Predicara el reverend pare Bau dres de diverses mide,. menes i co¿'Igualada, rapuixi
lors; ferro pass:ami de diverses me— En aquest Seminari se celenes i mides; diversos barres d'acer
bren actualment els exerciois d'ortorapid rodó i divt eses planxes d'alpasicin per al beineiiiii amb carric d'or- ca: 18,w° quilos th carliG en pans
ganista al priorat ele Sant Pere de niarca Paciiic e o "Corona", i sezzy
Reus..
quilos marca "Cardiff".
ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Dimecres passat sorti cap a Marsella el reverend pare supeelor de
la Residencia deis rr. del Sagrat
Cor de Maria, P. Josep Santandrets,
amb el propòsit de predicar en la
inauguració d'una eeglisie que la ceInnia catalana ¿'aquella capital hi ha
bastit.
L'Associació d'Adoratrius de
Jesús Sagramentat ha pros l'acord
de fer aquest any ele exercicis espiritual. de Sant Ignasi al Collegi de
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1CLASICO

CRONICA DE CULTURA
UnlversItat lb Barcelona

La .Music a.

CANÇONS LIUMORISTIOGES
Dimarts virteut, dia 4, a les
quatre de la tarda, tindr3 lloc
a l'estatge de l'Assaciac:6 d'Estudiains de la Unitersitat Nova (Urgell. 187'i, un recital de
Canoas Populars Humorístiques per 'la sopean Na Muntserrat Gallard. .procedida per
una petita conferimeia sobre la
Cancó popular. per l'harmonitzador de les tonades, el mestre N'Ezequiel Martin, que a
la vegada acompanyara al piano la cantatriu.
Per a invitacions i programes d'aquesta festa, quo, forma part les Carnestoltes organitzades per aquesta Aesociació. cal dirigir-se a l'estatge
de
de l'entitat tole els cites,
set a vuit de la tarda.
UNA NOVA ORQUESTRA
Havent-se creat una nora Orquestra de Concerts a base d'instruments
d'arc, es convida a tots els joves i
senyoretes instrumentistes que tinguin girar de formar-ne part que se
serveixin pastar a inscriure's com a
executante, el proper ;Mitras, dia 3
de mare, de 7 a 9 i de to a 12 de
la vetlla, al local social, Sant Honoras, 7, principal (pina Sant Jaume).
La inseripció Invierta closa el proper dia ro, al vespre.

.ALMA SIMPSON
Avui es publiouen els interessants
programes que interpretara la famosa
sopran nordarner:cana miss Alma 5:mp
son en e:s dos concerts que té anal>
ciats al Palau de la Música Catalana
per als dies 14 i 16 del corrent mane.
Aquesta eminent artista es nascuila a
Nora York i educada artisticament a
Alemanya. Als d i vuit anys va debutar a la Royal Opera de Copenhaguen.
pa , iant despres a l'Opera Reial de
Berlin. Entusiasta ?hl "lied". ha dedica: tot el 5cu talen; i les seves fac o.ltats eiztraordinäries a conrcar aqueota modalitat artística, amb la qual ha
guarmat fama mundial.
En ele seus programes a executar a
Barcelona presenta la caneó en tots
els seus múltiples aspectes, des de la
caneó popular, senzilla i ingenua. a
les moderne, Can,,OnS deis compositors
més famosos per la tuvo modernitat
i els seas atreviments harmónics. Al
mateix temps ens donara a coneixer
cançons tip i ques dvi sen país, que donaran encara mis atractiu als seus recitals.

Disposicions. — Ha estat ¿colar st
cessant el porter de la Universitat,
En Ramo!, Ilerrera. per trobar-se
incurs co la R. G. del dia la de lebrel-.
— S'ha dictat una disposialis sollicitant dels directors i directores
d'Escales Normals i inspectors caps
de primer eneenyament que rentetin
al rninisteri erInstrucció paree, en
el termint de vuit dice, la relaci
RECITAL ANDREUA
d'aires i baixes. als tientes de la
PO 12 N E LES
tormació dels respectins esealafons.
— Es desestima el recurs d'aleaDiumenge vinent. dia 9, donará a la
da interposat per N'Antoni MicoSala Mozart un interessant rectal de
rachs i Coca, directo: de rescola cançons la notabilissima cantatriu Angraduada de nois d'Alaior sobre re- ¿reas Fornells.
clamació de 300 pessetes per indemEn ei programa. abra una bella senització de casa-habitadO.
lecció de caneons populars catalanes,
Sollicituds.—Na Concepció Martí en la intermetació de les qua!, exi Pujol ha sollicitat autoritzaciä 'er reneix l'esmentada artista. figura /a
estaldir i dirigir un collegi no oficial primera audeió de la formosa melode primer enseneament per a mies dia de Grieg. "Vague et vogue", la
a Sant Andreu de la Barca.
lletra de la ritual ha estar teadaida per
— Na Mónica lbarrola i Ferrara
l'exquisit poeta En Rostend Listas.
sollicita lambe autorització per o diEn la ressenya dels concerts ¿mata
rigirme una de notes a Barcelona, pe? Quartet "Pro Arte" publicada
carrer de Sardcnya, 255
ah'r, l'omisin d'un rnot en< fa afir— Na Maria Mates i Perpinyä mar un concep r e que un legitim esuna per a naire al passeig de Sant crimed itris forza a rectificar.
Gervasi. 25, ¿'aquesta riutat.
Referent a rabea dc Strawinsky.
Calendari escolar per al me.s de aparcix que "fou millar Ice les armara. . — Durant el mes de ria..ç es
teriorrrnt e s mentides", i baria de dir
Cara festa ele dies 2, 3 i 4 de Car- que "fou millar rehada" (pel
naval: 5, dimecres dc Cendra: 111,
,.•nn•nn•nn
(esta de Sant Josep, i els diumenges
9, 16, 23 i 30.
A més a més és costana a ?a nostea terra de celebrar tarribé el dia
25. festa de l'Anunciació de Nostra
Dot
s 6tan.
també dies de festa, per coin111
TAL1A
cidir amb ele de testa major dels
respectius nobles, ele dies 8, AlcaLa inaugurada d'aquest nou teatorn i Gerp, i 25, Monrellà.
tre amb cl debut de la companvia
Tarnliii sin/ festius. per coincidir conaeilies Melia-Cebrian ha const i
amb el, dies de tira, als scgüents tuït un veritable exit.
pobles els dies que s'indiquen: 3,
La representació de "La pluma
Cardona; 13, Corbera; 25, Alpens i verde" pels elt mente de resmentade
Farma;
lo,
Santa
Colonia
Gi
da companyia Ecu actiradissima, sonés; 25, Arbúciee i L'Escala; 16 , Ri- bresortint d'una manera especial Mes
barroja: 19, Monerusa; 29, Torres de lia-Cebrian, Sánchez i Castaiice.
Segre i Solsona.
El públic, que ompli el tentre, ricoEl Congrés ¿'Educació Católica.— Iti arnh graos aplaudiments l'actuaSla pullizat el fascicie del Congres ció dels artistes.
d'Educaci.3 Católica i de rEaposició
Pedagògica que se celebraran el viROMEA
nent nies d'abril. Contri, ultra les
Avui, diumenge, En Borras donara
emenvocatóries, les einnissions i reles seves penúltimes iuncions, repreglamente i temes. Aquest fascicle és
teman: a la sessió de les 515 "El ferremés gratuitament a tots els que
rer de tall" i a la nit "Mar:a Rosa".
ho sollicitin a la secretaria general
Denti. dilluns, Ectninent actar s'adel Cougrés (Ferran-Flor, 4, Macomiadara, posan? en escena "Terca
drid, apartar 531 1.
baixa". a la tarda, i "El ferrer de
Unió de Bons Mestres. — Denla,
dilluns, a dos quarts d'onze del nia- rail". a !a nit.
ti, tiadrá 110C Una rumia de delegats
de la U. de B. M. a l'Escota Nuntel de Mcstree de Barcelona. Es
parlarà trassumpte molt interessant.
Di ondean assistir tolo els delegats.
C:IENTE3
INSTITUT DE' CULTURA DE LA
Pa :eh d Crac n a, 93
DONA
Secciö Permanent. de BiblioTe T tfon 225 G. :-: lik:CELONA
terca Circula-al i Pública. —
Llibres recentment adquirits:
Cabbm
keiü de
Oficios, artes e industrias
ele lo g anima l es", Javier Ojead' iz; "Astronomía". B. Hirate,
"Drani inediti dei Promeses
OBRES PER SURSC R IPGIO
Sposr, 2 voiume. A. alanzoni;
Medicina, Enginyeela,
-Deis costums deis hornee i deis
oficis dele nobles cobre el pe.
Agricultura, Llibros d'art,
deis escara". ¿istmo Cessnli.;
eh:litera, Montera.
"Cómo se enseña la Historia-,
T. San.tuan; "Gaillern Tell".
Servim a domicili 'ola me_
Settilm• .:Trad..loan Perpinyis" 1
ha de revistes i diaria es'Inserlts. Cienpies i arañas",
Irangers.
Jesus Arias: "Anatomía Sarnana". A. Costa: M. Morera i GaPROIIMk INIUGURICIO
1 lleta", 'Ele Podes d'Ara",

Teaire-

õirii

1

Les_ sardäti#.
EN IOSEP SERRA, DIREMIt
DE LA COBLA BARCELONA
Ve't se un fet d'alta transcendencia
que no podem pes debas' pasase sea.
se remarcar; una unió d'elements de
primera categoria; d'una banda la ce,.
bla Barcelona, que ha assolit un gac
preeminent; d'altra banda en _lose
Serra. al qual hcm de considerar coma))
deis minora directora de cada, per isa
dir el millor.
Aquest isolament d'En Josep Ser,
ra, que ha durar masses anys, era perjudicial al nostre estar cultural.
Tota forqa que no saproíita és
perjudici de l'obra musical de Cata.
lunya; i aquest era el cas d'En Josep
Seres. Home eminent dintre el mis
de les sardanes, borne al qual devem
una gran part del tresor sardan eh: que
posseim. Horn recorda aquells temen
en qué En Josep Serra era director de
La Principal de Perelada, tenme en qué
lesmentada cobla atril:4 a un 1115xini
nivel] artistin
I vit aci coro En Josep Serra eatrant a la Barcelona trobarà el culi
per prosseguir la seca campanya artística, i aquesta cobla trobarà en ell
que potser encara li mancava.
Segurament caldrà. dones, assenyalar
el dia d'avui com a una de les millo,
efern(ricles sardanistes.
BALLADES
Ama. diumenge, al mati: Escila
Industrial (carrer d'Urgell, 187). Co
bla Barcino.
Arni, diumenge. a la tarda: Ceatre Moral del Poble Nou. Cobla Barcino.
Dimecres de cendre, a ia tarda: Bar
Avió (cauce del Parlament). Cobla
Ca zhalonia.
BADALONA
Arui, diumenge, al mati: Foment
de la Sardana (plaça de la Vda.). Cobla Principal Earcelonina.
CORN ELLA
diumcnge, a la tarda: Parra

nat Obrer. Cobla Cathalonia.
HOSPITALET
Centre Autonomista (carrer Prat de
la Riba).
ARENYS DE MAR
Diumenge, dillan i d msrts: Cobla
Barcelona.

e R ONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA D'UNA CAUSA PER
ASSASSINAT FRUSTRAT
M'ir va celebrar-se a la Secrió primera la vista de la causa

contra Medi Martin Alegé, acusat de dos delietes d'assassinat
frustrat.
Segorts el fiscal, amb motiu
de la Iluita entaulada en aqueola oiutat ieltre C(s Sindica/3
LLure i Unie, el processat i altres desconeguts, pertanyents
al segun, van decidir donar
mort a Joan Gascón Talón i
Felip Díaz Martínez, del Sindicat Lliure. i a dos quarts d'onze de la venta, del dia 24 d'abril darrer, en passar aquests
Pol carrer de Pare IV, varen
ésser a g redits amb armes curtes de fue pel processat i companys, causant lesione al Garcia, que varen trigar a guarirse 42 dies, i al 1/az dies
d'assistència facultativa.
La majaria dels testimonie
har; esta/ de carrec per al pro-

cessat.
El fiscal va apreciar en els
fids dos delictes d'assassinat
frustrat, 1 per a cadascun d'aquells va demanar per al processat, dotze anye i un dia de
reclusió temporal; 420 pessetes d'Indemnilzació per al Gascón i 560 per al Diaz i multa
cle 92 pessetes pele danys.
El defensor va de.nanar
solució del seu patrocina!.
El judici va rtar clos per
a sentencia.

ASSENYALIIMENTS PER A DEitut DILLUNS
AUDIENCIA TERRITORIAL
n a primera. — No té as..•.envalaments.
Sala segona. — No té as s enyalaments.

AUDIENCIA PROVINCIAL
S'enrió primeea. — Vicia Dos
orals per furt ; tinença d'armes, contra Jaume Gimen() i
M/rian Sanz.
DraSs4rte;. — Un oral per
danys, Climent Saldesleban.
UniversiSecci3 segona.
tat. Vis oral per infantieidi,
contra Matilde alillan.
Viiafrata a. — Un oral per
I• ohatori, contra Francesc
;Jai.

Oest. — Un oral por estafa,
vontra Jaurne Miravet.
Seeciö tercera. — Hospital.
Un inr:dent per estafa, contra
Al) 711F1 Lietger.
5 e 5 .0 13 quarta. — Barcelonata. Un oral per atemptat. con.s
ira E. 'Fernandez.

Granja Royal
PELAI. 58
Selecte i %ariat assortjt en
p oIcoa i Ociares de Nata,
Croma I Muenga. EspeciaIda/ Pn ele tareits do la mea
pura Natira. entre ella lee
r:quissimes Inanimado de
Nata.

,
egite,., 2 de Atare de 1924
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Idea quedes la *Unió de Productor** que es va constituir com a
conseqüencia d'ella, 1 s'enfulla, :10
cree que aixd ffira un instrument
que podria esser de gran utilitat en
l'esdevenidor de la producid.
Tercer.-Els resultats de la dita
Assemblea immediats han estat un
"complet iracas", car no hi ha hagut
ni denimcia del tractat amb Franea ni rectificada d'orientada político-económica, saló que, continuant
la histbria d'Espanya, s'ha nomenat
una comissió que rebrà totes les informacions contradictóries i estudiara el "que procedeix" fer. I meneetant la Aisi avanea i quan d'aquí
tres mesos es denuncii el tractat com
a conseqüincia de les dites informacions i estudia, les indústries en general, i les textils en particular, hauran perdut no un trimestre de la seca producció, sine. la temporada
d'estiu, de la qual cosa s'hauran aprofitat els productora francesas a costa
deis productora nacionals.
LA DENUNCIA.-Jo cree que
cal anar a la demanda del tractat
amb Franea per maltea raons:

Parqué ha estat molt tenue per a
.
la :ostra economia.
Per la forma com es porta a up
.el dit tractat. passant per sobre la
d'a.
lki d'Autoritzacions del dia
bril 1925, en beneliei mimes de
Franea i en perjudici de la producid autóctona.
Amb aquest tractat els negocia.
dora espanyols concediren a Franea
la tarifa mínima en 322 partides. amb
el compromis de no apujar-les ni ferles objecte de cap eoeficient ni recanee, tracte de favor que Franca
ens concedeix per l'entrada a Franca d'una pocs adietes espanyols, perei sense comprometre's a mantenir
inalterables les PARTIDES DEL
SEU ARANZEL. ans al contrari,
FRANÇA VA QUEDAR EN LLIBERTAT de disminuir-les i augmentar-les, imposant els recia-rece
coeficients o escales variables que li
convingut establir en defensa de la
seva produccia. I en quant a les altres partides, Fganea nomas ens dóna un tant per cent de reducció de
la seva tarifa general, i tenint en
compte que la dita tarifa general es

guatee vegides -la mínima, el ton
Per cent de reducid promedi de la
diferencia entre la tarifa general i
la minima is d'un 25 per loo, i que
el coeficient general ea el 5, resulta que als productora espanyols a la
sera entrada a Franga sets aplica
aproximadament un dret equivalent
a vuit vegades la tarifa mínima, excepte aquella pocs als quals s'aplica un tracte de favor.
Per tot aixd, essent el tractat amb
Franca un tractat "unilateral" que
solament ens obliga a nosaltres faltant-hi la justa reciprocitat, condició indispensable perque un tractat
sigui beneficiós a les dues parts
contnctants, cntenc que cal miar a
la seva &m'Inda, i pedem riure'ns de
l'amenace d'una posible guerra de tarifes, tau anta ja hn varcrn acure
practicament en arribar a la ruptura del tractat en temps dele ministres Camba i Gonzilez Hontimia, que
a les pesques llores eren els productora francesos els que protestaven
de la ruptura.

Nit, a iaa dia;--BaBe a Aotea les
:
- 1;
entitata.
Dilluna.-11a4 e les 'dote:: Con-

cutis .chwant Casa la Cima*, a arree de les diluente bandes de regizäffluemigmil
,
ment.
Tarda, a lea cini-Ball palie als
FWTIBOL
conjardins del Cercle Egarenc i
de
de les
,'ESPANYOWIART/NENC'
emes a les altres entitats.
Aqueata tarda, nrles '3'20 i al caer
Nit, a les deu: Grans balls de masN'Andreu Oliva
partit que
de l'Espanyol, tirada lloe
Carta. A l'Egarenc es representara,
falta del Campioaat'aleaCatalunya enal saló de festes, convertit en caba. caree i
ret, la revista "Kiss Me!... Yes!..."
tre el cerele .progletm;i,1
Pece) amb careta, en la qual pren- 1f artineetaaa
.
L.4 CRISI DE LES ALTRES INDUSTRIES. POSSIdran part més de 7o artistes de seDonada ni;rellaii6-40órces exisDEES REMEIS. L'ASSEMBLEA DEL FOMENT. LA
xes diversos.
test. eatee. tots dos -¿ocies i essent
Dimane, a les tres de la tarda.- aquest ranic partit de Campionat que
DENUNCIA DEL TRACTAT COMERCIAL AMB
Tradicional cavalcada, amb assistenavui • es Paga, existeix gran buena
FRANÇA
cia de totes les entitats recreativcs entre els afic:onats. el que fa suposar
amb Ilurs banderes, estendards i orque al camp de rEspanyol el públie
questres, podent Unir ele socis que
hi acudira en.gran. nombre.
es denles
despenen molla torea a no ',al
.COTO.-La crisi d'aquest ram
proporció
hi
assisteixin
la
clässica
barretina.
EUROPA freserva)-ATLETIC DEL
vent-hi en molts Canoa
aguda a la crisi general a Europa.
A
les
sis.-Concerts.
entre els cavalls de torea ¿espesa i
TURO
anglaterra, primera nació preductoA
les
onze
de
la
nit.-Balls
d'etidenen i pagant
ac. .
' ex ortadora esta en nasa crisi que el rendiment que
Al camp l'Europa ea jugara
queta
a
totes
les
societats.
ele
industrial'
metallurgic
tualment
partit enas procurat salvar creant l'Expon
Per amenitzar les festes han estat aquesta tarda. un interessaat
-(que no catan conatituits en secieCredt Departament amb credits fina
contractades les bandea (lel regi- tre el reserva de l'esmentit cercle i
tat anisnima)-una excessiva quota
milions de nitres esterlines per a
ment de Vergara, Badajoz, Sant el primer de l'Atietic del Tomó, el
Ae
contributiva per cavall de forea,
alailis a l'exportada, i encara per tal
qual promet esser molt competit pel
Quinta i Albuera; la del Cercle
avui aquests industrials paguen una
dabtenir mas bons resultan, implanta contribució insostenible, que en
Sana i les orquestrines Bertran i San- gros entusiasme que ha despertat entre els voluntariosos ataetics i eis
a sistema de la garantia en forma de aqueats moments agreugen la seva
genis, ultra altres orquestres partermo desitjos de l'Europa de no delcadits als exportadora
ticulars.
dificil situacié. I aquesta ha estat
La Companyia Ferrocarrils de Ca- xar-se batee.
afentre l'ande Estat, brenca del Iliu- ranica recompensa al sen estora de
Aquest encontre esta reservat exclumanea pren tetes aquestes mesures posar maquinaria moderna.
talunya ha disposat que per aquests
steteccionistes, els Governs d'Eaparma
dies hi hagi servei de trena fias a sivarnent als socio de tots dos citaos i
REMEIS. Primer.-La Cri7i aces corneneara a dos quarts de guatee
ile el tractat amb Anglaterra come- mal sha de resoldre intensificant el
maten Club, guanyant tres quarts de tres de la nit.
vació de la Junta Central, per tal d'e- del 42" del
VALLS
dia-1i rebaixes per ala articlee de cenó;
treball i la preducció, amb la defen- Ha caigut sobre la nostra ciu- en puna
xercir de patre del hot "insubmergi- aquests darrers. Els halls i anees
Ball:
axi els angleses imperten faverable- sa del merced interior i raugment
L'exposicid bibliogräfica
BARCELONA-CORTSENSE
tat una imponent nevada, aieant en
ble" Josep Rossich, de sota- diversions, lord concorreguts.
geet els seus anides. a Espanya. enent d'exportaciens.
Corts jugaran
Altres noves interessants •
- Despeas d'una dies de fortes i alguna indrets la neu un gruix d'una
Al cama de Les
pateó Jean Moreso.
aquesta una causa de les que han conaquesta tarda, a les 3'13, el primer
Segen.-Per assolir abeja els nosSotragada abanica
- Cessa. en el carne d'auxiliar- fredes ventades vingué un descens 30 centimetres. Els esportsmen imtabule a la crisi de la indastria cototres Caverna cal aue canean radiEl cija 3 de mare tindri lloc la vista d'aquesta Duana En Francesc de temperatura, arribant a marcar provitsats que sortiren foren en gran
equip del Cortsense i equip mixt
sera i els seus auxiliara. van blanel tertnemetre dintecres al matí 2 nombre.
del Barcelona, integral per Bruguera,
calment la política de tractats que clausura de l'exposició bibliografica
Medina, que ha estat traslladat a la
amé
obsequiant-nos
Entre
les
caigudes
que
es
registraexige. tinta aprestos i acahats.
Sola, Blanco, Pinyol, Apane:, Bosch,
fa molts anys van seguint; cal de- local. organitzada pel Patronat
de Cartagena; per ocupar aquesta graus sota zero,
INDUSTRIA LLANERA.-Dismi.
Vinyals, Pueyo, Ravell, Serra i Panunciar tOt3 aquella que no siguin
la Biblioteca Popular. Fou Maua vacant prengui tot aeguit possessió una nevada, que va deixar la vila i res' a causa de la neu cal consignar
muntanyes
veines
completament
emd'exportacians
i
13
poca
capadla
d'un
jone
al
carrer
Cremat,
el
de reciprocitat, car aquesta sols ala- gurada el dia to de febrer.
N'Antoni de la Guardia, el qual proruda
rera.
blanquinades. El temps va assere- qual calgué en tan mala forma que
at de ecemora del rnercat nacional.
L'entrada ha estas reservada als
voreixen els productora eatrangers,
Tots ele vallencs que estimen un ccdeix de la Direcció general.
DEL
LLI.-Encarinar-se,
quedant,
pena,
molt
de
fred.
cs
trenca
una
cama,
havent-se'l
de
INDLSTRIA
socia deis dos cereles, amb el fi que
El senyor La Guardia sorti ahir
arruinant la nostra producció, adhuc xic la histeria de la ciutat han anat
mera de primera materia que ha can- A reaglésia de Santa Maria, traslladar, en greu estat, a una cliimanan esperar el rcsultat del partit
la mateixa Agricultura.
a visitar-la. afeita d'ella han em- mateix cap a Montblanch, per tal de
traquesta vila, contragueren enilae nica de Barcelona.
ana el teixit de 11i en anide de luxe.
fer-se canee. en comiasie, de la InsTercer.-Protegir aranzeläriantent prat bones horca per tal d'endur(pm jugara el ptamer equlp del Barmatrimonial.
el
proppassat
dijous
la
San els estrangers qui monopolitzen fina on canvingui les indüstries del
sea' apuntacions i membries. Cal ce- pecció especial d'Alcabala.
celona a Sant Sebastia.
ConNa
gentil
damisela
de
Vilosell
REUS
a. primeree matera..., i lee de filats.
paper,
cuita,.
invida
el
recsocia
millor
d'un
grup
de
sed:s,
Ha
pasaat
a
cede', llana,
mentar la visita
EL BARCELONA A DONOSTIA
INDUSTRIA DEL CANEM I dastries euaniques, etc.
del Centre Excursionista del Valles, tor de Eesglésia d'Ulldecona, rece- cepcie Nogué i Cainita amé el nosNomenament de regidora :-: Ball
Aquesta tarda i dimans vinent, ha
tre amic N'Eusebi Campdepadras i
IUTA.-Conseliiincia de la cencurQuart. Protegir el deeenrotlla- de Sabadell, vinguts a posta per a semi Ramal/ Trinxant.
Fred
de jugar el F. C. Barcelona dos parPuig.
renca dele productora italiana al merment de les inclastries metallargi- rexpoeició. El dia 17 rimasen Anto- Sota la presidencia del senyor
En la darrera sessió celebrada per
tas amb la Retal Societat d'aquella
El mateix dia emprengueren el
ca d'Amarica i en 1 interior. la cememe!, cem han iet tots els paisos del ni Tomas hi dona una interessant alada Mallol s'ha reunit Comísl'Ajuntament fou ilegida una comu- capital.
(caricia impassible degut ale jornals mana car es una inditatria bäsica i conferencia sobre melodies populars ela permanent (le la Junta d'Obrgs viatge de noces.
Per cirmunstancies . diverses, requip
-- L'industrial tintorer En Jo- nicació del delegat governatiu nomebaratissfms que Italia paga en apesta a mes a ;T1G5 Espanya, on donados locala.
del Port, havent despatxat tots els
sep Cervelló i Guasch ha vist aug- nant regidora per substituir els que no es presentara comp:et, essent proles condiciono dei sets suben ric
La ciutat ha capit la transcen- assumptes que hi havia pendents, cae
aaastria.
han
presentat
ilur
dimissió,
als
sebable que els colora del cercle catamentada la sena familia amb un xaINDUSTRIA DIT LA SEDA. - en tota mena de mineral!, hauria dencia d'aquesta manifestada) de cul- no eren de malta importancia.
micra Ramon Grifoll, fonedor; jopió estiguin arta representats per
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per
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serie i abaratir la producció.
Servarem aquest
les noccs del jove industrial fuetee
guerola i Tous, al qual, junt amb la vist extraordinäriament concorreV VOLTA A CATALUNYA
Si5G.-Preocupar-ee d'encarrilar la
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a aquesta cursa, que adra lloc
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de]. Al cel sigui.
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ese drets superior! a la manufactura ha posat a la nostra produccia i que
tensitat. Als llora on no
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Bartrina,
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que
resultara
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El temps
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de
neu,
oierint
tots
els
carrera
res no s'ha resolt.
INDUSTRIA DEL CUIRO. - Es
ció d'Ajuntament
tard.
esta cornpost pela senyors Vicens sin motiu, tornant rimport de la iraeripció en el primer cas i en el seSi a aquesta qüeetie no se li dia- Ha passat a traer vida a Li- un bell aspecte, per la blancor.
ma altra de les vbctimes del, tractats
Ila nevat abundosament i esta Soriano, Tomas Bergada, Pere Bagin, a tots aquello que no estiguin
na una ataluda assenyada causan, la, la senyora arme Miret i BerNo cal dir, dones. l'aspecte que fent
i de la política d'expertació que ha:1
temps molt cru.
dia i Josep Recasens.
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a
les
conformes amb la data que es fial.
tran, germana de recanorn d'aque- samba ()ferien les inuntanyes de la
sena ele governants espanyols.
- Després de la nevada de dime- Ha estat destituit l'AjuntaHan estat nomenats comiasaris per
serra de Prades. Degut a aquestes ment. Els regidora 'governatius elella vila i compatrici nostre reverend
MAQUINES VELLES -Pet ¿tse. noatres indiastries.
tres fa un fred rigoras.
a aquesta cursa, ele senyors Franelas:
Seté.-Reviaió de lea quotes een- Evarist Mirra
causes ja gaudim d'ult fred verament gits san els següents: Lluis Call, alsets de les rsuses de la crisfa-Aquest
tributives de tote.s les indúetries per
Coma, Manuel Enes, Joaquim
,apie ha estar durant mata anys ex- Proeedent del alarroe, &ha recalde; Morena Solé, primer tinent
Carlea i Francesa Bor1FCTOR
Josep
paitat pela enernics de la nestra tal que aquestes descansin sobre ba- integrat a la seva llar el jove corad'alcalde;
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segoa
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produccie nacional. el mateix els d'Esses tecniques TI1GS justes i equitatives patrici Josep Pinyes i Serra. Arrat,
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nent; Isidre Cardona, Ramon Camps,
que leo que regeixen actualment.
de la desfeta d'Annual bou iet presopanya corn eón els comerciante de linFesta majar :-: El temps :-: Casa- Josep Farras, Joan Capdevila, Eral-III CURSA, COSTA IZABASSADA
CURSIONISTES
fa-1er. cern els importadore estrangers.
CONSEQUENCIES DE L'AS- ner pela moros. romatient meDefunció
cese af olina. Joan Bordoll, Ventura
Natalici
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Director:
I la cosa MG5 lamentable ie eue SEMBLEA DEL FOMENT DEL ses en aquel' dur captiveri.
Mallol i Lluis Fuer, el qual no ha
S'estrfn activant cls preparaeus per
El tren correu que va a Sant Joan
Molt animats es veieren els actea acccptat el nomenament. Es van reEle de raArt de la roda" oraquest tapie ha eetat cregut ne fiel%
TREBALL NACIONAL
celebrats amb motiu de iesta del unir dimecres passat per constituir de les Abadeases gire surt a les sis a la celebracia (le la III Cursa Cosfa
ganitzett per al primer (le ulare un
per una part del poble esnanyol. al
(lel mati as tailitzat cada diumenge Rabassada que, com tots els anys,
De l'Assemblea celebrada al Ea- ball que anomenen "dcl miran" a la Pateó de la vila, Sant alada.
paf sla fet creure que ele arenzels
el nou Ajuntarnent; tots ells afín adorganitzant la Penya Rhfu.
A la parroquial de Santa Maria, miradora entusiastes del eenyor Ser- per nombrosos excursionistes i des
ment del Treball Nacional he de díasala del cale Suis. Executarä el pro!l'amere serveixen par fer-lo cernerse
La recent cursa da Monistrol a alont
d'unes guantes setrnancs enrera es
con) de consuetud, tingueren lloc
II el següent:
grama "La Familiar".
car a fi de preterir rendarreriment
radell, ex-diputat pcr aquest dis- troben amb qua el dit tren correu es
serrat i els excellents resultan que
predicant-hi el pare
Primen-La dita Aaaernblea fou
de les reastree inclastaies. sine que
- Amb el titol de "La llengua els divina oficie,
tricte.
es registraren augmenta l'interés per
considerat per la Companyia cut:t
Rodrigo, francisca, i als quals ascelebrada massa tard. car (le la ma- de la trotes'. el periedic local "Jovenaserst criteri ha arribar a cristalltzar
un tren diari, i per taat, sense la aquesta cuna, la qual no clubtem sen
nera cern es presentaven les coses tut" diu, entre altres coses, eo que sisti una representada de l'Ajuntaen rl cenan de detenninets minatres.
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de
fasals
dies
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un nou éxit per ah sales organitzament, presidida pel senyer balite.
finalitzar rany 1923 crec que no segueix:
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dota
Ultra d'aquesta prova. Penya Rhin
Altres noticies
aisea obliga a tots els paasatgers i
Terratramol
Trobant-me a Madrid vale lleefr gala de la demanda del trectat amb
Legalment rAjuntament te ares presentaren les anunciades funciona
als excursionistes, per tant, a unes prepara rorganitzacfa del Gran P.remi
En
aquesta
ciutat
es
va
comengar
teatrals
al
teatre
del
Centre
de
Lec'post areument en una revista daria Franca.
record que la predicada en les lesdespeses majors del normal, i afea
.Intarnacional "Voiturettes", que.
Ama mes inotiu, per tal cenit sien- te, per eil aubveucirmades sigui en
el Carnaval la vieilia del dijous graos;
tura. Posaren en escena "L'home
de les Careares de Cerner; d F:spanya.
sense.cap mas rah ni avis que el ca- C0111 és sabut, ha de celebrar-se el rei
cc els productora romanien absolu- eatala. Dit acord no s'ha derogat ni
palla", "El pintor de miracles", tanmateix és comenear aviat.
a la eual cass ne vale donar imporprici d'un senyor o d'una Companyia. d'octubre.
el tractat
Els Serveis d'Agricultura de la
tancia: pera al cap de rinnues harta tament euiefa ee finnava
mochada pera, com tanta altres. "L'himine d'En Riego". "El triomf
No sabern iins a quin punt aquesS'esta treballant. activament per tal
amb Itilio. que ha cantribuit arrea presciudint (le !a legalitat, no tan de la cara" i "Sang blava". Totes afancomunitat de Catalunya estan
ele repetia un mitsistre de 13 Cereras,
ta té drct a ter això, que practicafixar el circuir d'apesta prova, el
tet serias. i com qui Manava a deixar a la erial actual.
sala lio es compleix, elite que es fa les obres foren interpretades atnb organitzant una catnpanya d'entre- ment equival a un augment de tara da
qual sembla gira dintre paca d:es ja el
una cura extraordinaria, especial- cavats dels blats sembrats a maquiI ne achina etue les meves pa- el contrari de l'estatua.
afufar. digué :
fa, pera la nostra sorpresa ha estat podrent donar als nostres lectors.
raule5 fossin interprrtades en el neta
-Precisamente. ayer nerhe lela en
Aquesta divergencia, notada pabli- meta la (lanera, la representada de na.
A Inés a Inés s'intensificara la major en assabentar-aos &eles raons
REGATES A MOTOR
ara revista técnica ieglesa gire Esparta tit de censura per a cap deis ele- camela e:1 les peasadea feces de la la qual fou viateasa i atraient fina
que la dita Compaeyia es diu que
menta directora d'aquella enatat i Canalla, entre el poble fide! i l'A- en els Inés petits detalla, banda i or- campanya per implantar diversos
La regata de regularitat arab hantiene una industria tan atraelda. traha tingut pcr al seu procedir.
campo d'experimentada,.
questra dins reecenari, i la interpredicap de cannes automabils i Iota memolt inenya per al seu digne presa juntament que dés la seva reprebajanfla mas que coa máquinas. real
llont diu que vcient Companyia
Aviat comeneara la campanya de
na d'embarcacions amb molar d'extada acuradíssima, fina a l'extrem de
sedaras de hierra. y. clara. es imansi- deat. al qual, justicia, no es sentada, donant el Has:alias especqua
cada
testa
aquell
tren
surtía
de
pot paa acusar de negligent, sine so- tecle que mentre tota els sermons poder dir que portnes vegades ha- la poda de l'olivo., organitzada lamplossió organitzada per la Federada
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de la novena i festa foren en la s-fea; viat els aficionats d'aquest ba per la Mancotnunitat de Cataaún:cemente y bien.
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nicipal, no té rad
aquella ciutat, que. surt de Lit:recama
qualsevol manifestacia collectiva
camps.
timas e bien una revista de exportarectissim treball d'En Feliu Vivas,
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deu
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dimeproductora constimits en Asseniblea
d'En Jaume Foguet i d'En Josep
cien de productos ingleses?
demana als Clubs que tinguin seccia
crea varen.' experimentar un petit que es considerat com a trea
per a la defensa dels interesaos 111al punt de les deu de la M. Poblet. S'estrenaren due.3 decoLlame va quedar tot sorpres. perde dia de festa, mentre que el dit d'aquest esport i vulguin °fetal. e/ seu
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tee segons.
censura o falta de cenfianea vers les 'lit,
na. Les persones que es trohaven mael Balenyä.
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En el clarece mercat celebrat sideral corn a tal, avni se li aplica
persones de l'actual Directora
- Els partits de futbol coligue- a Tortosa els olis de Lleyda i
s'adrecin secretari resmentada
encara llevados no arribaren a adola tarifa de diari, que representa un
Dones lié, centra aeuesta campa•
Segen -Em plau de fer constar que nar-SC.17; en cansa, moka gent que len desanimare, per causa del ira]
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un éxito tant per la quantitat com
boll el F. C. Motablanquí, amb un
baila per cepai de pocs scgons.
I com que els bitllets per a tots
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El dia al del mes vinent se
per la qualitat de perennes que la
domini complet, va vencer el primer celebrara a les Cases Consistorials dos trena s'expenen a la matraxa
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natge que ha de fer-se al cardenaltada intori-nació del partit
Tarda, a les tres: Gran rua, ton- per
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Pm.
10
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ser iteran
ra, Casa del Poble de Sant l'ere,
davant per davant els interesaos incada cas cal una major preparacia,
justos i cínica.
de la Junta Direcacord
Per
Centre
T
La
Llanterna,
etuna
donen un rendiment mis petit que dustrials i agricoles aconseguiren
Joma Carretee
talan
de la Societat de Salvament de
tete%
divisi6 que els Permetia ter semPre tiva
%aria mäquirla especial.
a l'aproNaufrago
ha
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Segon.-Les miquines chicles mo- el
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NOTA NECROLOGICA
-ENTERRAMENTS •EVAVUI
MATI
Andrea Canillera Cot, .de 32 anys,
Santa Alliina,•6, al cernentiri de Sant
Gervasi. A les- nou.
Alfons %tiquet Riarte, de 27
saya, Hospital Clinie, al cementiri
Nou. A les vuit.
Joan Ribé Albó, de 78 anys, retrate st, segon, al cetnentirl de Sans.
A les oree.
Ramon Dalmasea Ribalta, de 72
ati3s, Lafor5a, 55, al cementiri de Les
Certs. A les ritze.
Isidro Portell Piqué, de 64 anys,
Pesseig de Colemb, 8, principal. A
les enze.
Josepa erlarte Alesxe, de 69 saya,
Vilardell, 11 al cementiri Nou. A
Isis dru.
Pere Saus Freixa, de 68 anys,
Berta. 339, al cementiri Nou. A dos
quarts d'onze.
Maria Tornis Gómez, de 22 anys,
Yaeme Giralt, 22, segon, al ecoicaSi
A les den.
Antònia Prats Miralles, de 70 anys
Riera Maria (barraca), al comentiri Nos.

senyor Josep Alternan, que no
coged assietir a la festa, noticia la peesidencia el vice-president de l'Associació, senyor
Clattdi Pregvert, el qual, des.
pies de l'epat pronuneiä un
parlament enallint la presti giesa entitat i animan'. ele DEBOcitas a prosseguir laborant per
l'engrandiment de l'Associació.
Fou rima aplauda.
Sition en lloc preferent el secretare i vocals de l'Associació,
seelyors Comas. Ribas-Gual, Ribas-Noguer, Ferrer, ~del,
Artigas i Bayona.
111 havia lambe representacions ele la Cantbra Induetrial,
de la Cenfederació N. de Saotres, de la Confederació Regional i d'attree.
Una vegada mes ens complacero elogiad t la tasca de
l'Associació "La Confiança", tot
desitjant que els bells propeeits de la seva treg ua! Junta siguin una realitat.
Cal fer constar, que els programes, invitacions llistes del
meme han cstat impresos en
catalä.

Mi:02cl Castellana Escolle de 73
anys, Riera Vallcarca, al censentiri de Sant Genis. A les rece.
Clara Vadillo Pasa, de 26 anys,
Hospital ClInie, al cementiri Vell. A
les den.
Maria Fugardas Cundras, de 74
anys, Cale 8, principal, al criticas:ti
Neu. A dos quarts d'onze.
jcaquim Virycles Lieses, de 68
anys, Pertaferrissa, /Z, segar., al cenetntiri Nou. A dos quarts d'onze.
Encarrtació Pujante Erie, de 22
anys, Montrada, 23, al cernentiri
Nene A les nou.
Rosa Vil/ea-bina Galceran, de 14
ario. Jerusalem, 32, tercer, al cernentiri Non. A les nou.
Maria Pous Canturri, de 78 anys,
Ilagdalenes, 5, primer, al cementiri
Neu. A les nett.
Manuel Gisbert Botella, de 3 0 anys,
Giner i Partagäs, en, tercer, al cementid i Note A les once.
Em.a-nació Sierra Corbella, de 22
versos. Comte del Asalto, 134, segon,
al cementiri Nou. A les den.
Paequel Agulió Alberó, de 4 meMI13, Seria, 17. segen, al cementiri
Non. A les rult.
Margarida Serradell Forga de 55
saya, Freixures, 19, primer, al cementiri Note A les deu.
Eru Prats Planas, de 63 anys, Sant
Pau. 49, p:imer, al cementiri Nou.
A les deu.
Josepa Miguel Gimeno, de 16 nny5,
;babador, 43, quart, al cernentiri Nou.
A les vuit.
Teresa Roca Pla, de so anys. Bailén. 63, segun, al cementiri Vell. A
les oree.
Lluis Amargós Samaraele de 64
anys, passeig de Gräcia, 2o, segon,
al cementiri Nou. A les onze.
Antoni Marcos Posele, de 13 dies,
Vaillmnrat, 113. al cememiri Nou.
Pere Pairá Elz. 7rinyä, de set tuestes, Sant Maurici, 1, al cemeetiri
Note A les vult.
Miguel Martínez Diude, de 33 anys
Enser, 73, al cementiri Nou. A les
rece.
Remen Anglas Miró. de 12 :my!,
Princesa, 32, tercer, al cementiri
Note A les deu.
Carme Font Lituo, de 3o anys,
jarree Girare 7, entresol, al rententiri de Les Cents. A les den.
Antoni Cesta Crivé, sie 53 anys,
Ponent, 54. tercer, a! cententiri Note
A dos < eans de deu.
Sebastiä Salvador Prats. de 76
anys, Font Castellana (Hospital
francés), al ccnientiri Yelk A dos
quarts de deu.
Josep Osena Bonquer, de 78 anys,
Carretera Verneda, al cementiri Nou.
A les vuit.

,

j

Esteve Teixidor Bartreta, de 64

anys, l3orr(11, 77, quart, al cemc:airi
Neu. A les vuit.
Joan Sana Alonso, de 24 anys.
Porta Noca, 54, al cernentiri Nou. A
les deu.
Jcsep Matheus Alcoba, de 68 anys,
Coredeu, 63, al cernentiri Neu. A les
orce.
Analia Parró Fàbregas, de 65

anys, Hospital, e, Cepos, al cenentiri Vell. A les onze
Dorittnec Duran Sunyol, de 36
anys, Ealleeter, zb, al celnentiri Non.
A dos quena dc dotze.
FUNERALS
En Feliu Sala Barandas, vidu de
Na Magdalena Perelló Isern. 2,1ori
el dia 22 de febrero Denla, a les deu,

• la Caes de Carear.

Per a comer; I lelnmea, Tnqul - rneca, etc., estudieu, senyor
• senyoreta a l'AJP.DEIMA
COTS, carear cle:3 Arts, 13. Teléf. 5431 A. La rae* Important

d'Etspanya.

—
LA ze3C'ETAT MUTUA CE

1111:3TRIY3 SASTUS .
Ana pasmada, a l'Hotel rtitg,
1. eelebre el heneuet organitsal per la 'oriol el Mútila de
Metres leastree "La Cnnfisnreee", ea ellebraeld del 48 anivereari de la lleva fundaei6. •
Aqueat eta de germannr. je
fradieional d'aquesta arraiga
eatalanlarima entiba barcelonlsta, es velé mol,. concorregut,
regnant-hi una franca candia_
11 leubstitueib del prestdent

I que (tau per Uttil "Roda-se.•
ques*.
Aquesta ntiveila, de 'autor
de "La ilhastil r , set& bollan/1ml

somrient ele traneehata mantee s'esquinsava els vestite do
mica en mica.
J"oudetinguda, i en entrar a
la Delegació eslava gairebe amb
el mareix vestit que la nostra
piare Eva.

LA ISLA DE CUBA
JOIERIA, ARCIENTERIA, RELLOTDEMA. Piada Relee 12;
Vidre, 3; Tel. A. 403. Immens
assortit en joies, rellotges i
objectes d'argent propis per a
presents.
PREU FIX
EL BALL DEL CERCLE
ARTISTIC
Pot assegurar-se que serä un hit
el hall de disfresses organitzat pel
Cercle Artístic que se celebran di.
Iluns a Novetats.
Ultra ele originals cartells, ohm
d'En Xaver Nogués, i de luxosos programes de! ball, recori-e aquests dies
eit carrers un pregnner, el tipic "Nunti". acornpanyat de dos elialdes, reciiant despees del consabuts tocs de
trompeta el segiient pregó:
Enfeinats i desvagats,
el harrilaire i el mistie,
:Inca de pressa i p'egats
Cercle Artistie
al ball
que taran a Novetats.
Per secare el fred de Ilivern

sol:ers, vidas i casare
ares a veure l'infren

tindreu

imour LLET
prenent

CO ea

tres eme una orxxia del ese de
Martes Enteres que pastaren :unir:liratr.at ele manaers dusn tenen necessiiat
d'enfilar.
D tent t'unturas:. non - vma nem.
trombas l'albuminürla. citaras I 11,1/e3tIeS
poeta de i'ealat. de2t'nf0111/1 I fortinra
et tan esser, toninca la nitre I predlaposa r r 3 un pus t'ene 1 llet abuntlant.
En la lactancia: non-Vida udm. d augmenta ;a quaulitat te let. l'eariduela en
cInseina 1 manteas. verá la niel.t de II
dernutricid cau ads Ser
En rarwacies. Autor, doctor Allret,
plaza Comercial. O. itarcelona.

y

.

.

x

_
UN MUSEU NAVAL A
BARCELONA
El comandant de Marina, senyor Josep Ibarra, manifestä altir als periodistes qut tenia el prnpósit de fundar a
aquesta ciutat un Museu Naval, i que
mis endavant donan detalls sobre el
mujecte. Afegí que de moment compta arrb l'ajut de valuosos elements de
Cartagena. cap eal d'aquest Departament merltien. d'aquesta prov:ncia i
lEscela de Näutica.

i

its1P?f,
1 0.7UM M pE tì.Ÿa

—

A rAssnelació d'Arquitectes de Catalonee Corts Catalanes. 363, principal, ha quedas installada l'Exposició de
teeballs presentats al Concites d'Arquiteeettra. organitzat NI Centre Excursionista de Catalunya. Dita Exposició podrá visitar-se de 4 a 7 de la
ta: da dels dies feiners.

TOS

eatarroe. rerredste, bronquitis

eränkpleil. ee t'u r da s ' . ',PI'
nament ainb l'Elixir Comino! CLAMEN?.

DENUNCIES
Han estas detinguts Joan Animes,
Joan Albanell i l'ere Iclontey, que es.
taven reclinaseis pels jutjats.
Sha donas compte al Jutjat que, al
passe!g,e Varee ha mort l'obrer Antuni Simeltez López, de resultes d'un
accident del treball ocorregut a una
fide lea de Sant Martí.
Atices .M'quel ha denttnciat un individe al qual fin reltle,a de tomo
franco prr comprar una lillncUla, i
sets ha nuedat.

SanFrj

32

[tan aSSDrfl e orbes

ParATE

UN Aurnr ATROPF.I.T:
Al narren del Comen, eantonada filmlet, un ante atropen
a .Insep Arriela Remero i

eansä contusió al geno!! dret.
PARAMOS:8 CARDUS
Porta ferrleaa, 10

PROVEINT-SE PEA FUTURES
NEVADES
Al garree de la Marquesa hi
havia una porta de ferro ende_
lata (Iberia violeidarnent, i ave
eat l'amo va veure que li tiaviere sostret dos vaquers de asocros de goma.
ACCIDENT
En pneear red Parallel, davant del cerner d.e Mate, tul rae
ro atroecilh ii Joarp Ballestero .; Aperitio, habilant al correr
del Crunte del Aealte, i Ii cartee,
centusid a l'occipital.
LT e reLicrr.s BEL VI rsue.

Ahir al matt Nagadatena
Marearida va heure vi dolç
a ,hestemenl, 1/11 xic Infor póker
del que tenia per eostuM, I es
YAU que el petit exces va excitar-JI une mica mis nirvie.
Asseguda en un pedas del
cerrar de Bant Pau, Instintiva

MEMORIA DEL BANC DE
CATALUNYA
112/t/ rehut en exemplar de la Metnierit llegida en la Junta general d'accionistes celebrada el 23 de febrer del
que Surn.
Es 1101bIe ami la hona presentadó
tipegräiica com la e le:retas amb qué
el secretari exposa el IV exercici social.
OPTICA ECONOMICA — Arca, 3
UN NOU PATRIOTA
Denn rebut una invitació per assistir
a un lunch intim mee emb motiu del
naixement del seu fié Jordi, Ramm.
Joan ene han remas els bems catalana
matrimoni Francesc Bosch ; Pajel i
Maria Muntaner de Bosch. Es d'clogiar lactitud deis bous patriotes que
mai ni en e:s tränsits trangUnia ni en
l'alegria dels mcments de felifree,
citas s'obliden de manifestar el seu
amor a la ¡lengua i a la pätria.
—
meeneoraren.

try7tRnes

cort'r'S' ClAT 4.1. ,A NTaél. 81:1
rteed I ES. JNES, TAPISSOS

I

LAMPAR:7.S docornció, proeminents artistas
jrztos
ELS PF.SSERRISTES
En la Junta general celebrada recentmrnt per IAssocieció de Pensel,r stc de Barcelona la nnva Junta directiva va quedar constituida de la següent minera:
President honerari, Miguel Tusquepresident efectiu, Francesc Bada; vice-president, Josep Fornés; trecoree Reed. Andreu Esparta, pere.;
secretari, Antoni Meneé; vncals: Josep M. Tastar i Jaume Puig Salinas.
L'eata'ge social queda traslladat al
caer« de la Font Castellana, núm. 31.
primer pis (Gràciae

j

PA7AtfUES
MONINOS

ii,tnn, 11 Casa

CLAPES

Per anerst diem-tire Se sespan
cessió sIc projeccions que venia donant
la Sreció de Fstigrafin de/ Centre Excursionista de Catalunya.
AMES iðiliI u 4BLE OCA110
ob,kciee usats oe tetes chas:es Preu VIL Taller., num. 41

Le popeler revista "La noveIla d'ara" publica en el número corresponent a aquesta
eetmana una interessant envella degluta a la ploma de Penii.
non! prosista Alfons Meseras

T

.A

T F. S --

100,000 pessetee. a pr o x i ma

-cionsuadeltnar, i el ballet número 0150
(totes dues series), premtat
anrb 1,500 pessetee, han estat
ventas a l'Administració que,
junt amb Peslanc, bern a eärrec
del senyor Marte Salvä, Via Layetana, 58.
La dita Administració es traeliada próximantent al manero
51 de Pesmentat carrer, essent,
com es pot veure, gran la sort
que ha tingut en prendre comiat oc l'antic local. Desitgem,
i es d'esperar, que continuarla
la mateixa sort al cromicili nou.
TER PUJAR AL TRAMVIA EN
MARXA
En intentar pujar al tramvia en
marxa Josep Portera Saavedra, de 21
anys, que viu al caree Salvä, 31, va
Canee, produint-se diverses contusions
a amhdues cantes, de pronòstic reservat.

Paper de fumar

IMPERIAL
I millor
de •

DELS TU

PES

Poden treure'n tot llur va.
lor: la casa comercial EL LOUVRE, Ronda de Sant Pare, f 8,
els admet, en relació a Morir
Compres. dels clients al detall
donant el valor de 10, 15 i 25
centims, segons sigui el ballet.

Mont- 8 i6, 10

Toleren 3858
fi ems Perer
comandes per correu.
Telafs espatllats,

No deixeu de comprar ele Calçats
Novelty . Són els millors i ele mis
económies. Plaça de 12,anta Anna,

UN ALTRE CAVALL MORT
Al carrer de Ca'rrera un cavall enganxat a una tartana. propiett de Ramos, LItre va mear un cable electrie
despenjet moren instanteniament.
ACCIDENT : UN FERIT GREU
Al passeic de D. Bosco un noi de
18 anys, fuster, anomenat Ricard
Sänchez Molina, rnenava un carreta) on anaven dos aprenents de la
fusteria i degut a la molta velocitat
que portava el carretó va topar contra un arbre, aixafant - se completament.
Fou auxilias al Dispensari d'una
forra contusió al vendre, amb eimptomes d'hernurrägia interna. de pro-

asimile

46.1n11MMew

--_ —
LA RUA TIR MONTJUICH

El Coma?, Pro-Carnaval, en
espanyol, eme te per costurn,
ens prega notifirrar al públic
que a l'indret del Parc on hom
celebrarà la Rua hi hatträ cadines de llogrier, al preu de 50
centims cada una. le; Jurel dels
concursos de la Rita per l'ed;lude-mire cje premis, tindrie en
compre els que lti hauran con_
corregut tots tres diem.
cl

1 9 nit, de mare. Continua
obert Pabonarnent.

.1.744.1114~9~101~
444444444~441~14~

Penúltim dia de l'aelunció del
nostra gran artista
•
ENRIC BORRAS
A dos murete de quatre. per la
eempanyea earalana, e.1 grandites especteele en tres actes i
den quadros, d'En Folch i Torres,
UNA VEGADA ERA UN

',

'

•

r.

'ASS.7MISM.

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc.

ra gua CORRENTS
i,' Taquilla, des de lee onz. ea miel .'.
,
, Nafta

>

I NENES:
TOTHOM A AIURE!

4

5~041•44+,444*********Oe

RUMA ROSA

del mestre Guimerä. — Derrat,
dilluns,
Tarda, a les cinc:
TERRA BAIXA
Nit, en Vetllada Seleeta, la cèl e bre obra del fundador del
Teatre Català, En Frederic SoEL FERRER DE TALL
Es despatia a comptaduria

e4.81.~~4~44...
"

TEATRE TIVOLI

E N SEVILLA ESTA EL.
EN
AMOR i

:

per Corlad i Vendrell
.44+04.4444~04444•OON
4O•obe+soso•st000s•oeooe

Teatre Barcelona
Companyia Marica del tea.
Ire Rey Alfonso, de Madrid.
Primer actor i director:
PERE ZORRTLLA
Primera actriu
MARIA CASETE
Avui, diumenge, tarda, a
das quarts de cinc. El bocet de cemedia de Miquel
lIthura, La madrina de
guerra. La borrica joguina
en tres acres, de Garcia Alvarez i îitfloz Seca.

TEA,TRE TALIA

TOURNEE

Gran rompanyia d'alta comedia

Oran eompanyis da serene.
la 1 opereta. primer actor i
director

Nit , a un quart d'onze. L'ex_
traordinäriament aplaudd
disbarat cbmico- tràgic. cnn
tres actes, de Joscp 51. Acevedo,
MAMA PERSEOUTORIA
Demà. dilluns. tarda,

Avui, diumenge, tarda, a dos
quede de guatee, primera secCID :
LA PLUMA VERDE

a

Avue diumenge, tarda, a
dos quería de quatre, (uncid especial. Dues preciosas
obres, dues; quatre actea,
quatre:
LA FAONTERIA
per Frederic Caben& i

A les sis. serriel especial:
NO TE OFENDAS, BEATRIZ
Nit, a les deu, gran moda. A

MI PRIMA ESTA LOCA
NI!, Concert Sauer

riure, a riure, a riure, la remedia en tres netes, de Felip Sasone, verilabla èeit d'agrietan
companyia,

LA LEYENDA DEL BESO
per Jaume Miret i el entessal tenor Jaume Moren. Nit,

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

LA SEÑORITA ESTA LOCA

a les den:
CARAS Y CAPETA:5 i
LA LEYENDA DEL BESO
per Caball6 i Moren
e
NOTA — Es despaixa a e:

. cempfaduria ande tres dies ..e,
I d'ant reinar:e, amb l'aug- 4.
rnent del 15 per 100
1.

4.1144~11444.1114+•4444.1~
m1444144 4,414441444+444.4444o.

TEATRE POLIORAMA

Dernä, dillims, tarda, a 'es eine.
selecta matinee, la comedia en
tres acres

set.
l

arell~4444.0410114.4444~

LA SEÑORITA ESTA LOCA

441,4n••••••«4444.6es•effle

Nit, a les leu, el veritable exit
en tres actas, de Carlos Arni.:

Co lisa(' de varletato

ELDORADO

1

NO TE OFENDAS, BEATRIZ

Dimarts, larda, a les cine, matinée,
NO TE OFENDAS, BEATRIZ
Nit. a les deu:
PALOMA LA POSTINERA

de grande:es exit
Es de:patea a comptaduria.
2,

ROSER PINO
:•

Avui, diumenge, tarda, a
; dos quarts de guatee, primera secció:

Teug Prirci pl Püte ;..

i. DIE di( î
:t

CRISTALINA
A les sis, secció especial, i

dans

nit, a les deu, gran moda:
CONCHA LA LIMPIA i
LOS MERITORIOS

14PROdede.044....4444+9.O.DO

1111W

44.11+$4414•4401P4144•44~444,
TEATRE VICTORIA
.ç• Gran companyia de sarsue- ?,•
les, operetas i revistes

e

h4444Ae4/4.4444444441444 1155 1,

TEATRE APOLO I

Avui, diumenge, estupenda e
programes. Tarda: Loa pf- 'e
caros celos, Les barraques,
La conquista del mundo.

• Nit: El gultarrico i La con•
64444~~..••••••••••
quieta del mundo.

4

Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de guatee, i nit,
a dos quarts de den. Coiniat de la companyia. 4
obres, 4, 1, Bohemios, per
Jiménez i Arderite 2, Gipresenraciel. 3, El barbar
, de BevIlla, colossal èxit de

EN, a les den:
La mantea d'enganyar las dense

,,i

la tiple cantant Miguel Angel. 4, Segona i tercera representecie de l'èxit El he4
}
ohlzo, original de Lleret i
e Martin Ruiz, música del
mestre Jimeno.
>41,44•4444444+114444444444

EL IllANAPIA 1 EL alele
NE, a les dell:
CORALINA I COMPANYIA

e

Teatre de l'Orfeó Graclenc

y

mil. din,...ipe ne carnestones
e tarda. a dos cuarta do nutre.
-1, Formtdame car ne t a beneeci del .,
7
rchlte.
ti..
.j.,
Dure Meres! SIX artes!
,d'enganyar
Le
Manera
la.
denla
l'.,
•!

1 COMPANYI*

COmMINA t

4
.z., Berna, Ittluns, tarda:

i.
X

•P
, DIvendete, die 7, Al ti Eeeneere de ,
I la comedia es tree tetes, d'En lila ;•
V•IIIIIIIJUIS.
.-

Auditerium. Astúries, 85
Companyia Estudi Cirera

1(

LA VALLE» 1:111. 555. MIME
114,0006•400••••••n•••••át

Els ovacionare saltadors
/trabe
THE EYPSE CAMP á CO.
ExItés dele nrdehlre ertiete.
CORN I NEIL
L'as dels exeent rica,
RAMPER
La popularissinia artista
Idol del pillare,
PILAR ALONSO
Non repettori de la sera

creaeió.—Magnif i ca presea.
tacie. — Demä, dittuns,
e programes extraordinaria.
4. Pilar Alonso i Ramper.
IMPORTANT: Qu eda obert
e el deseare de localitats d'ir
..atide4e7.

Companvla Olbeet

gantes y cabezudos. Bonica

SANTPIERE - BERGES

PILAR CELLO
SureAs de la paren,' de ball,
, nerehätMs
Z. MAU SOLFF - MERCEDES

t

illS

Magnffire filme I lee grans
estreetee de eerietais.
Avui. diumenge, tres riese
siena exlreerdinäriee, A da ,
quarta cte quntre i e les sts
de la tardo. NO. ts es den.
d'inInTI . 53111t.n i
notables pel•ieulee. lexit
dels celebres patinadore
equilibrietes
LES TUNIILLET
L'arremede ¿ansarina

1444.44444~44/444.440444.

es-

1

EL ULTIMO BRAVO

MELIA - CIBRIAN

Ramon Pefia

DOÑA FRANOISQUITA

/

reiseerea+64444+6,44-6-6.644+64

Frederic Caballé

e,

Nil:

Companyia d'Opera de
Cambra
OTTEIN-CRABBE
Sis representacions d'òperes
clàssiques i modernes. Queda obert l'abonament a la
comptaduria d'aquest teatre. Detalls per programes.
Inaugurache el Mi' O de mitre

ler,

'

idos LUNES

I

.

Teatre Barcelona

Adéu a Barcelona
del geni a l ENRIC BORRAS

‘.

I

ei.
‘,t

LA DERIA ROPA

PELAYO. 7

CASO DE CONCIENCIA

MOROS y CRISTIANOS i

,

Preus ',reputare. A les sis, tarda,
EL FERREL DE TAU.
Formidable ere:tetó d'En BorT./es. Nit, a les deu, un altre gran
triomf de l'Enric Bomba,

4

JAUME SAURET

Avui, diumenge, tarda:

SALA EMPORDANESA t.

. • Avul. diumenge, Mida del Cerned. 2:
- tonea. • les <platee de la tarda:
e i I. El tenga? Clirebaseta. aterrar
e !rimel en 1151 arte , pels Melles);
i * II. Els divertIts pellassom, de gran .
-'- broma. Ton, and Peply tu. 1.nbtit '.' en un a,te, ee gran barrita, un
mattre de ami ( pela melles/. e

PASTOR...

Companyla dramittlea
panyola de

Gran companyia de gemela.
Direcció eaciniu. Leopold
Primera actora i directora. Fea.
ran Vallejo i Carlea Beraza.
Mestres directora i concerta.
dors, Julià Vivae i Laurel
Riva

Cerrar del PI, /I
TITELLAIRE: J. /M'IN

.

Gran Teatre Espanyol

res,Orert0.S.. erne.

TEATRE NOU

'labializa 3500 A

TENni " L FARINGOL

BARCELONA

4.441..44444 1 4.0.0.0.0444

1.1,

Teatre Catalä Romea

Nou redel. El estx•
más valer. Demeneu.ne una 4amestreele. Amor" lit °templen ee peces d• recauri. A2 ancla per • Catalunya, Relean 5 Arded:
Carie, 83 i 108.

I

LOB CANALLAS DE LEVITA
I.
II. El famas drama soctal en clnc S.
actea,
EL 101. DE LA HUMANIDAD
>l'une 1 Mmarts,
NO III SAURA FUNCIO

Sehalk. Dies 13, nit; 16, tarda

DE co,,,, osera

itg
No tosedu mes. y L
u Ji M
Preneu pastrItee
TRE'S RALO CAPSA

Arre mur/erige,

en1mmselm /melena.
Tarda, • les sue g ro, i nit, • NOS N
Nnerni de deu. De* eran" Mea b
atlas: I. L'aplauda drama en quatre aeteä,

l'orquestra Pau Casale, sota
direcci6 del celebre autor 1 mestre director rus Igor SIKawinsky 1 del celebre mestre' deel teatre de l'Estat de %Viene, Franz

greu.

RESTAURANT «OVAL,
8216 de Ti
cada dia te aansant de 5 a doq
quarle de 8, I dinar a l'amerirana, de 9 a Cl,

1111011114CAPANO

Concierta de Quemara. TICS
grane eoncerts simfenica per

ficursió colectiva
a Paris
Sentida, 23 de mare, detalle
al careen Mont-Sid. número 2 .
Saló de pentinar senyores.

assoleix un erra formidable. ich
intermedis sarao amenitza
pel tercet Riera.

Competiste &imanes

Gran Teatre del Liceu

COM CADA DIA
A Ins barraques de Magória, un gos

propietat duna veina de les dites batraques va mossegar al nen Jesús Pérez Soler, de 2 anys, fié de J esús i
Angela.

Franquean,
• LA TADA DE 01IFIR •
en la qual obra la cominillo

Teatre Cómic

El ballet número 11548, de
einquena serie, premiat amb

Hl 21111E1

)
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cerque sap on compra i sap on
compra perqub compara: Bacallà, llibre primera, a 2'50 quilo; Peix fresc i assortit a preus
avantatjosoe. Economat de Barcelona. Rambla de Catalunya,
número 80.
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Ro1i-V2a Mire'

LOTERIA.

La persona que eetalvia es

el dilluns a Novetats.

SANS
Baueria

iltuatrada psi conegut dibuizant
P. Clapera.

Gran (unció per a avui,
diumenge, die 2 de maree tarda, a dos quarts de cine, es posara en escena la divertida comedia en tres actas. de Ramon

-

c, r\1

NI

iiliethaxt-Pe-lit-e4textraile,

Saló Catalunya
•

ORAN CINEMA DE MODA

Notables matee Terrena
I tele Reme
diumenge. gran matInali torda, 31 n .•3 5,531e 115 . EN,CIIN: Cena
lee @Seres, preciosa enmAdla per
!tarsana. MxIii No Jutlieueu...

,ggcrpr dipl, per Veril Nakeiselig

resnevenlment m e s gran de
l'uy: damita, la cantadora de ese3er, super-ti-editen.% de gran eltrilrtiotes Mostacillas. Ntifitili/e rteecie de le tedlal Elr/

Picktnrel. presentartA expiendide.

Denlo. tfillunx, 15511 de Ree
esta. Ia cantadora de cure&

ei4e4444.41444Mteeteretreeeeeflte
ig+NNANDA4N4444.1~,~1.142,

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohirnis
Avul, diminefige, tete matinal d'II
d 5. Tarda 1 nit. grane Preglitteli.
Les divertirle, pellleulex Ele Plwara
NI numere I U. s d'urritnieleetr:
l
re g leta «mole Pallad: lag
ene romPtIleit Jeamna I Le eilEI de
VIS,. I A' Mero de la gria Mirlo
VISO.
A la aessisi de la nte Mies grasa
ESTRENES: et formal OIL rimel
Ceno fan& per kathertee Nondenald, I ene u darme Illbee 0 Tes

ssornenge, 2 de rnarg de 102I
401ressefflellseeremsexe~s

LA

ORQUESTRINA

1 gonumental - Pedró
Walkyria
matinal t
Esposos frisoles, U i clarrera:
L'home i la blitia; Un hospital
tria d ; Actualitata Universal. Tacr programa escolllt. MI: liar do
torra, per WIlltarn S. llar: Ca
part a fatal. Denla. dilluns: Contra
uperbia; El* cavadora de dote;
Duna maletas i un faesell.

OaTzZ-NAAR,11. Contra/4u

Plan» ondulada

Reynes—Tapineria, 35, primer.

Orandluies
120 x 75 o/m.
1116 x 114
ESO x 114

4111. alltrItenge, urania
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Diana - Argentina

Exeelsior
s,.:. Tao, 5: La Joana, Un
Gas d'urgäncia. 'l'arda. Els
i rlcrs del mcstro,
leatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
Ault. diumengo.

Esposes fri-

vccs, 1: La gran idea, Tao,
Mina pel pcbie, Tomaset fle.
quzr.

Cinema Princesa
Telefon 1371 A.
Avni. diumenge. programa

ex;raordinari: Violetas imperials, magnific film que, malgrat cl seit llarg metratge,
Troje: d artt Ilenrer, creació
la erninent artista Raquel MeI,er; El delinglient, grandiosa
pr.,dm • cid anarrirana. interpretada paf gran actor Frank May,•: Tao, grandiosa super-serie.
rvart ida en sis llibres, projee _
tant-se el tercer: Joana vol cap ar-se, gar; broma. Nil catre la
4 Ilibie.—Deina.
....trono:. entre ellas L'espectro
ee la caputxa blanca, par Enid
1.ennot. A . inria: El poder de la
mentido, A juria La porta fatal,
per Root Gibso-.1 i d'al! res de
gran èxit.
•~94•44444•114444•44~5

Musical Espanyola. I i 3, Portal de l'Angel
Mi»

Portal de l'Angel,

pral. :-:

Teléfin 314
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LA CATALANA

Quatra únics

SAUEN
Primer concert:
Denla. dillriura, n:!, ti 1,,s
PROGRAMA
1. Sonata Amelo 12 en la

Anys

Prime!

Sinistres
indamnitzats

Reserva de risras en curs

28410557
429.18188

1872
18.32

1.?8.254•04
125.3222;2,

83.531'90
116,27585

-----

57,020'13
2(1
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ESPANYOL - NIARTINENC
mi) Espanyol
Per (mtrades i loortlilals al
jale, el dia del part
non',

Cinema "MIRLA"
PROVENÇA, 2S0
(entra Rbla. Catalunya
1
- 11.1 I

r

Balines)
I I.t,

PROPERA OKEDTORA
4.644.04414+41.0.1~~4meoser.
‘e,04-o-t-e-t9444-9444.4seoes444.

COLISEUM
AN :31

Programa kuna special
.N,.vcila d'una uont que va
el-eure casar-se amb un Ir' -
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‚ui

e
1.4.6-Z4.41-t-c-44-0.11+11.44.444-.1

maets de Carnaval, gran halls:
clima rts, a In nit, extraordinari
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1 ! mira e o,a 1O. 3 dos (Mete de guau,:
d El tres« de la earavella ese:nafta
tobe, .„
"
L'espIa lesma!!!,a). T
(mi !-! n
Vinicrul .:•arrIon. j a top pe e tit'l
raen 0:5 MI> M tatY , , / A,. IR
tualitats Gaumont. N:t. a dot gua, is
aurrment de prnarruia amb 14 •
pi n eirrsa r(dne , 113 El Jora King Co; tal botador aristertiey.
Fi-mi, emane,
eStrfilf S: L'arma de Yo. vork oNoto-lt a • , anmimpre
tlel • it a nional I interessant mrsrmar . 4 ao au tiroo:ola ',trena Baby Pesto, en
1. - , a P m ra Prnritin e n.. rugid p de grametes,
darrer ni. del
gran rInedralna L'espia. I la divertida ninfa Lee 'abates TiOiiIiiieee
fi lniarts, csrrnn4 si, tu prrr er o potorom aupesm tronar, ilr la Inri / CON:tina.
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"MORISONS"

Antericas.

S GUE
TOS
»#perEeriaI.
i crónica que sin!, cucare/no)
PATEIXIN

lesrenomenades

ASTILLf S del Dr. 1leül1LIS. Sán tau rapids ',segura sis
blettes d'aquesies lastlites, que a les primores presea se
tela ja un alicujament ce e supra labia 1 gairebé mara
t ezaparelx la lcs prir =Wat en acabar la primera capsa.

IVIA

e sufecaclä, que ola,
Eis ene finge AS
cs PAPERS AZDTATS o els CIGARRETS ANTIASMATICS
del Late/x Decter, gua calmen te seguida els atacs 1 del
N\ nit permuten une tranquil.-Demaneu prospectes

BLENORRAGIA
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HARMONIUMS,'ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
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VENTA EN LAS BOTICAS DEI. MUNDO

LA TOS

I ses pardim:et consenúa

evdaren preneat
amb e-nItänc.a

cites lea

GABA

refrescants, desinfectants,
sobiranes contra la TOS
l afecciona de la gola.

Sucursal de Barcelona
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de

Catalunya, 20
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Teta mena d'aperados da Baca da 3m
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Puramente Vegetales. k'. .-

tome las de

loe.

Ronda de !e actt Pere. 74 - Barcelona El

PIANOS, AUTOPIANOS,

Cuando Quiera Vd. Píldoras,

sistema la bilis y denlas secreciones viciadas.
Es tala medicina que regula, purifica y fortalece
e/ .iisteina
el eorsoce.sto, tetase seioneiaceri. Lees.. 15010.
la. An.ma 11111D..
tain lt

II

Ferreteria Räfo1s, S. A.

de Banque pour l'Etratmer et les Coionies

F.13/309 17j2.

retivan la digesuon y limpian el estomago y los
intestinos. Estimulan el liezado y arrojan del

a

A

SOCIETE GENERALE

rs

,r11"

Curan el Estrenintienlo Crocito.

PI

re

Agente exclusivo: tflIo JOIt t y R31.3.
5. us C.. ltla r.r3,la, 21. — Venta, 5 puna fraaco:
Soasa S, trairibla de las Flores. la: F.ratiscia C.AA d. Princesa. 7, y prineipalea farmacias de Esta a•. Portagal y Amarte..

Las l'Adoras de Bnanotterm purifican la sangre,
1.1

WRRIMIUM%

Ii

qua depuran la 'am ere y len hurnorer, <entunican a
la orni a ir n propia:111es ant irnpt iras y microbir'iScr.
sus admirables resultados le experimentan a las pri,
meran tAMS3, la mcjorta Ilaata el co mpleta
y perfeeto reNtAteeinoente tto toda el aparato re.
nilcmrinarin, rurand,,n el pacienia pnr se:o. N.
inrereiunes ni lavados en quo haya de intervenir el
medien, y.nadir se entera da ea enfermedad. Dast•
0111id. u a• caja para contemerac tla etic.

mer, secrona.

3
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RIERES Llaris, 43

Carretera de l'Hospitalet (diOsas ) . Telefon 529 B.
Franceic Giner, 56, tanda
(Gr(i cia).
Carretera de Satis, 135, prl-,

pessetes

des

Cachete del Doctor Solvrti

per a

Da

,

Vendes a temíais. Pianos estrangera

VENTA: Segali, Rambia Flores, 14. Barcelona ,
y principales lartnavas de Esp.ila. Portugal y

e todas.. nianifenta riner areririe. prendo:inri', ore
citc!is, rte./al. galo tan • i.,at. ne , roe e ranorat y rebeldes quo atan. se curan pronto y radicalmente era lea

L'EXTRACCIO DE LATRINES
Es reben avisos
(.'EN TRAI.
Correr de Sepulvada,
pral., primera; teterun 3648 A. I
SUCURSALS
Passeig de Sara Juan, 93, pal.
Talaron 2037 G.
Coche, 169. Telefon 3025 G.
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Mäquines d3 rentar

- Lits gavilarn • s”. Jimniy
— i di-

aleusTaCBATIC
SALO

total restablecimiento-y lográndose con el mismo
Una existencia lama con una salud envidiaste.

La Mutua! rIgncola 1
de PropietarS S.

FI

Aro, diumenge. do Carnntr,
larda i ni!, gimas halls per lo
banda Venus Spnrt, dirigida pel
setiviu • Peu-i; .Nil. etiliada. una
pf . s .:el a. Estrenes: Eire-11-ot One

3

I

Venus Sport - Palace Bali

:‘; ' n s! lla i'it

i va sufrir un desengapy
en veure que no era nu,s
que un borne.

El

•

DIVERSOS

Ronda de San! Anloni, 62 i di.
Tigre. '17

+ Davant de la vida

e

--

anananinnilmennnnennnalnanninnallnlinnannoin

!arda:

L

no perjudica nunca per prolangado gua sea su
ii3o; sus reSuirados prodigiosos se manifiestan a
laS primeras dosis, continu
ando la MejOria hasta el

Mea de 50 Juey,: de práctica irán la mine, garantia

Camplonat do Catalunya
the 2, a les
Ai ti i.

RUO

a

Cotilles ortopèdiques per guarir o corregir les desviacions de Pesquen:1

F UT BOL

FI

BRUC, loe
a
lanstamisanannanni

Los sintomas precutsores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rampa o calambres, zumbidos de oidos, falta de tacto, hormigueos. r o -ildos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de In memoria, irritabilidad de
caracter. congestiones, hemorragias, cauces,
&lores en la espalda. debilidad. etc.. desapare•
recomendado
cen con rapidez usando etuol.
pile eminencias medicas de varios paises; suprime
el peligro de ser victima de una muerte repentina;

evontualitate

L'ORTOPEDIA MODERNA

F-SPORTS - -

s. A.
u

traspäs

1+-i;PARA 14.5

FIII de B. Caecasona

- -

CCENIL

910.

Reserves estatuario i per a

PRECKLER, SABATÉ

:4.94444,4444444444444,44,44,

AGENTS:
U

per patita tenda, punt centric.
directe. C. M. Apartat

mero 2. Schubert; Sotier881.19917
1892
310.86.v 26
611.8l0
ro, op. 10. Mendelsshon.
1.600.33389
1902
463.118'
533,511'96
809.167'86
IV. Barcarola, op. 00: M'aura,
Aviii. diumenge: En la ses2.812.59015
1912
1.161.798'S!
937.532'11
1.3:13.19137
7. número 2: Estudi:
,i matinal i /1/113:Pra 11, la
15.262.32837
1922
8.551.7,33'56
5.955.11265
2.000,0000n
Copia.
larda. LA CARTA ANIORDI
Autoritzat per la Inspeccn5 er.Issoguranres en 20 ile ,turty de 1923
y. Cant fúnebre, Sgambati;
• SA, per, Gladys
Wallon:
Ronda de follets, Llstz.
COM LA SORRA, drania per
VI. Recueillement dans la fo- iti1111111111111111111111411115111191111111111131illiM3151111111111111111111111115111ZEIMMEMNIIMMORTZEZEIETERMIE
.- ,:,-.-.y llytand. i QUIN SERret, Sauer (per la n'a esVal!, cómica,
snla
Toccata, op.
GRANS TALLERS DE FUNISTERIA I CALDERERJA
q
A la sessid de l e s sie de
II namerd O. Saint-Saens.
la larda: Estrena do LA SE.
Plano gran CUR "Bechstein",
NYORETA ADEFESSI,
cedit per la casa Ricard Ribas
PROGRAMA AJUMA. per
Segon conccrt:
b elegant lrelle Casi l e . exli
Estufa, de totes classes Laixicadors
Colees econfimtques Bateria de cuino TELFF0, 698
Dinloort-. 5 de ioti re. Obres de
rle UN NIARiT SiODEL, per
Termo-Sifons
Torr:dors : Assecac.rs
Bach-D'Albert,
Beethoven,
B ryant \1l s hburil. Wanda
Schumann, Cnopl n, HIller,
Š
4 liawlr y i Waller Hiel. , i
oFfoirres
i TALLERS: Censen de Cent, 135
Staiees, ListzpaibsTtschnikowskyc.. CATET I LA HIPOTEarodliar~e•204,49-er,—.....nmmerng-neme••••
• .•••••nn•
1,:. Nusr.14, cemica.
AVIS: Es despatxen butaques nurnerades per a la
.1*. ,..sió ESPECIAL d'a vil!
larda. Ni!: El mataix pr,,_
4 gran g i i NOVETATS UNIALCAZAR ESPAÑOL
VERSAL número 74. — Di_
Ihui s : Primer oapitn1 de EL
Taller l despatx: ESCUDELLERS ELANCS. S.—Telèfon 332! A.
a
1 ni ' '' . unn,eto 7
CONTE D'ESSEX, j'iteresNOVA EMPRESA
-a:1: episcoll del regnat d • lBreguers reluladors per a la retenció absoluta de la trencadura
sabel d'Anglaterra.
Inauguraeiá, dia 6 de rabiar
44•444+11.11/444.4.411+04.,,4,
MIES DE TOTES CIASSES
1890r11(1111,:-A011ELS AldOEIINS

IVIUSIC.FIALLS

msoll

AIDED» ae pecho. Vejes prematura y
damas enfermedades originadas por la Arterioeaclerosis e Hipertensito
SS »san de un modo perfecto y radical y se
evitan por completo tomando

1, Schu112. iliís

: Sal

Tracht

tatubris: Pessetes 1.000,000
---Rituatnd I desenrotllament de la companyla

pianista

AUTOCICLES

caen,.

Vidriares itrert Esmaltan; al toc eo.
bre airee 1 cristal] r Tutees 1 ',listes plana 1 corbata
ealoosets. Sal.
doseles. gravare, blselets t men a
Catalt0Ta, 32, entre g ortet oepülTerla
BARCELONA
TELEiON bada A

Pagaré

__..-...........—
AS8EGURANCES ' CONTRA INCENDIS I EXPLOSIONS DE TOTES CLASSES
Contra la Perdua de Lleguers, Riscos Local/a (IP Recursos i de Paralització de treball a causa d'ineendi
Fundada en 1885
INSCRITA EN EL nrcirsTaE DEL MINISTERI DE FOMENT
Domiciliada a BARCELONA - Rambla do Catalunya, 16 I Corta Catalanes, G24
Capital subscrit: Pessetes 5.000,000-Capital desemborsat: Pessetes 2 . 000,000.— Reserva Es-

GRANS CONCERTS

l bateles. Alfil-

BA M.GULS.
de Sud MI, 38

: R1GRIA' I BULBE!Ill

N1"QUINA
A LA
PETITA

Ormorro m

Casa

»ama azul azzammurie

144444.111144.04+644~444X",
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TEATRE BARCELONA

ir; LUÃI

e

per a enmanta

ZURICH

• HOTEL!! - REATAURANTS - RARA • CA/INMERSA& . TOCINERIEB •
• 1CRIKB - FABRIQUE, 011 XOCOLATA

F. VIVES PONS

a

rt

A«

ESCHER WYSS Y C. 5:
PER A FABRIQUES DE

Concert popular par l'ORFEO

mann.
Impromptu, ap.

A.

BARCELONA

aaaaa nanna minnla•nnsunnainalanal•anaaao.......

onze

Primera audiriá de t'al-n . 0ns del
ruiestre LAmote do GrIgnon.
F.strena ' le la raneá gallega
Cante d'arrielro, •Irl mes! re Josep Doncel. — Obres deis mesh-es I.,a rubor! Vidal Roda,
mellas. Itila3: 'dan! p si, Freixas
(M,). La mort de l'escolà, La
nostra y erma n Morera).
Preus: Urda-es. amb sis entrades. O ples.: silló pal i. 1 pta.:
circular (fonolita( !hure', 0'00
pessetes: entrada general. 010
pessetes.—E! timbre a earrec
del pnblie.

1I3

F•brica a Sarria

(1,1 mati

COLISEUMt
TZLEFCilil 3535 A.

tillcial de Ciment 1 Andant comprimas

,Josep Esteva i Cia.

TEATRE ELDORADO

Mozart.
op.
II. Fantasi a ,

.

l'Usura al

PER A TOTA MENA DE TEULADES

Dijoils, din Oi alilluns dia 10
de mare, al vespre:
Concerta
FRANCESC COSTA, ticilinista
E. MONTOR1OL TARRES,
pianista
Programes j abonament 5. magatzern de nuislea de la Unió

de

MAQUIS 40 x 40 eini
gualttat corren, 1 MIMAD»
MitTAL:LJCAMENT
Patent núm. 77883

ROCALLA

Música Catalana

.Avui, diumenge. a les

PUBLIC1TAT

FABRICAiijOielikiPLÄTERIA.

ENRIQUE CORTADA
.TEMPLARIOS 5 Pi?--AL

UTILEITHERRANIENTA5 DE PREC

fo

Diumenge, t de 114'4
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...............................................................................................................
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D'OLIVA
OLIS PURS
TIi i.

MAR

REF I N A T •n••••••••••••••*~~eKt.
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,„,
QUALITAT
ai.
GUST
I
1.a • INCOMPARABLES EN
ENVASAT EN LLAUNES DE 2 I 4 LITRES, ENVAS COMPRES •IIa
:
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EXTRA -

FUMA ORS

Demà es posa a la ven-

"MI PAPEL"

da, als estanca de Barcelona, el nou
PAPER DE FUMAR
marca

10 CENTIMS

La important i beneficiosa millora pe ofereix aquest paper, amb les gel
fulles, al preu de deu cèntims, is deguda a la publicitat a que destina les
seves cobertes, la qual cosa permet l'au l itent de fulles sobre els eres
estoigs i de poder oferir al públic un DELICIOS i EXTRAFI PAPEL
DE FUMAR, CENDRA BLANCA ENGOMAT, de gust agradabills,
sim i de QUALITAT IMMILLORABLE, en condicions abm cap mil.
Al final de cada estoig !ti ha una artística fototípia.

LLUIS GARCIA FAYOS, Valaneia. Dipdsit a Barcelona: LA Ya
CANTIL BARCELONESA, S. A.—Consell de Cant, atIo.

100 FULLES
ESTOIG
ANGLES
ilnallilllanallBlimallaliMisassizamouszkrniamimmansammuniumweamaiummiummemmiummiumumemaimmiummmazammumnua

CONSTRUCCIONS REIG:

ARMARIS - YORKI
Armari de sariyora

Armari d'homo.

Els mes

Els de mes

sòlids

cabuda
i més

econòmics

präctics
o
N

faig imitaci6 caoba o noguera
.. • ,..
En caoba o roure...

725 pessetes
800 pessetes

En faig imitació caoba o noguera
.•.•.••
En caoba o roure

825 pessetes
900 pessetes

Granados, 21, xamfrà Consell de Cent. Telèfon 2085 A.
= S'ADMETEN AGENTS PER A TOT CATALUNYA
N De venda a les principals ebenisteries i als TALLERS RE1G, Enric
ellIIIISEIMENERNISEREDISDNIEDINETBDREIRSIDDaRSIDNISINDRISROINIINNINIDAIRDZONDRIEDIMINDZSITZBEDINIUNENCIEHEMIDENDEINDIaBasinizeillgasiaziglieg ama ga zEilliallnDeliteuglenClizmagi•wmaz0

S, S. A.

IL A1N

VINS DE LA RIOJA en les seves classes fines, cep BORGONYA, SAUTERNES i RESERVES
;MARCA RIOJA FINO

LUBI

ES RECOMANA MOLT EFICACMENT PER LA SEVA SELECCIÓ

GRAN XAMPANY, eis tipus DAURAT ROSAT = CONYAC "FARO",

exquisit nèctar

INDISCUTIBLEMENT EL MiLLOR DE PRODUCIO MCIONAL, ELABORAT A LES CAVES QUE. POSSEEIX LA SOCIETAT A HARO
VENDA A TOTS ELS COLMATS 1 DNOGUERIES

SE SERVEIX A TOTS ELS HOTELS I RESTAURANTS

linimaillamilizanNuniNwignazzic

1
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0
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GRANS
NIAGPSZEMS

(daYarit del Tetra)

'2:N OROS

FABRICACIO PROPIA

Present de dilluns, dia 3

CASP, 17 119

6 mocadors de senyor, batista, clase iilla,
12
66

66

I DETALL

3 GRANS REBAIXES .‘zx TOT

ES LES

66

.66

SECCIONS

Jocs de taula: Gèneres de pròpia fabricaeiö, PRIMERA CASA en confecclons blanques
Jocs de Ilit brodats a rnä des de 25 pessetes: Gèneres de punt I camisería a preus sense competAncla
:

•

:

FLASSADES EDREDONS A

PREUS DE FABRICA

N
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3 3 3 te

111 111 EI 3 fel 3

El Cä 14

'Idee;

u

per 4 ptes.
" 12 ptes.

3 1it 3

EZ 3 S

L1 3 3 3 3 El 33 II

3 III

Id II ti

11 111 1113E1 11
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meolummummamares
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CØLISEUM
Avui, Diumenge, tarda, estrena en la

E

PROGRAMA AJURIA
331311133333

sessió ESPECIAL

ORA ABEFESI
Irene

Qastle

33331311331133 3
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