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ITALUNYA QUIETA
e diversos llocs de la Península, i a Madrid especialment,
un gran nombre d'homes d'esquerra--des de l'esquerra
eluica a l'esquerra obrerista—que acusen sovint Cateo almenys la Catalunya burgesa, d'ésser una torea de
ó o de retardament. El més fort corrent de la Catalunya
ostres dies és presentat, sobre tot, com un corrent de contien e social i de reculada política. Ells—aquells hornes d'es, ells si que són uns formidables elements d'avantguardollats d'esper:t modern i disposats a donar el crit quan
ui i el cap quan calgui.
¡Leí ho diuen ells. Els haurem de creure? Es el cas que a
de tots els terribles bornes d'esquerra de Madrid i pro, des de la restauració enea, ha pogut comprovar-se que
en el camp revolucionari, Catalunya ha estat quieta, no
bellugat enlloc ni una fulla d'arbre, i que quan a Catalunya
bagut trasbalsos i rebomboris d'import.:anda, a fora... tamestat quiets.

Resulta, dones, que per a aquests elements, Catalunya, la
nya bescantada, té l'obligació de treure les castanyes del
Eis catalans que facin o que desfacin. Ells s'ho miraran, ho
ran i ho comentaran.
En les presenta circumstàncies el fenomen es repeteix.
EIS elements espanyols d'etiqueta avançada que voldrien
tats. Catalunya es menté quieta. I hi ha quietud per tot
El president del Directori militar pot parlar sovint, amb
b la completa tranquillitat que hi ha a tot el reialme.
Qa.'2. fan aquests catalans?, pregunten sovint amb mal hualguna dels elements maclrilens &ludas. Estem quieta, ja
ea veure. Per nosaltres no pateixin. Poden pensar en ells
Ací estera quiets; pero:, no privem a ningú de mouSi no es mouen, es perquè no poden o no valen, no parque
privi Catalunya.
iolts dels esquerristes espanyols a qui alludim són essennt enemics de certes tendències catalanes. Pelele els aniria
Catalunya posés ara les mans al foc, encara que es creEls qui sostenen, corn el senyor Unamuno, que la imposiho escriu ell—de la llengua espanyola a Catalunya és
cera de cultura i de llibertat, vo/drien exigir que Catalunya,
•els catalana catalanitzants, passessiu davant en l'Embarc.
arar cap a on? Ja ens ho dirien més endavant, des de terra,
nement.
Caunya está quieta. Cadascú té la seva mena de quietud.
tiostra no n'estem malcontenta del tot. Però no pretenem
.r de guia ni de miran a ningú. Ni als directora obrera, ni
cabdills republicana, ni als capitostos del vell règim, ni als
-ctuals de l'Ateneu de Madrid...

Política
CONFERENCIA SUSPESA
:,14 de Giretta hi l avio cuan 'cedres a! vespre usa ron,..irrec del poeta Octavi
s,,, , nt de comen rar-Ja, trtbantal saló umbrosos oient.., el
govcruad,,, per 111311:11Nehe
e -writat, da riml ow 4 c,netnpris la 'lengua oficial
ossibili:at de J. cr-ho cl senyor
suspengui Fccte.
ELS CORRENTS POLITICS
._:eroj", de ,ILIdeld, pubb,a un
eckdi,m; eis "corrents polítics"
'nados cspirituals" per "estar en
lecrnacionai".
:la ver., cl seyiecnt paragrof
democracia es la forma más
de gobernación de los puelsa recobrado de pronto talo su
•O inmortal.
los momentos más nodo, de
'eje, e :mimar la v'.da de Eran"a. con la integridad constitule alcanza CTI la patria de
y Robespierre, se extiende por
ajes de Europa que parecían
-miles a ella. como Turquia,
'alearla.
tmeio Macdortald, aunque °porpinditrado y consciente, es re O. Ahí
sus discursos y.
i , tno. por su parte, ha dado
itn contenido democrático
7 - lia con la idea liberal. Y
af:rma con más fuerza la
ática. Constitu y e hoy ese senUna solidaridad entre los ponteciedad internacional como',
tus ideas, que se afirmarán más
mente cada día que pase. El
to de Moscú y Roma ((le
Y 1f csolini) ha fracasado, y el
%torea a la fuente perenne del
perfeccionándolo en la ',telas posibilidades humanas."
KOrf CIES DE VALLS
.e unansris local, lean rebut el

rfni:
ntI dia de hoy, y en lo suce<krvira usted presentar las g adel sentánario de su d:rección

si tie:une ° horas de anticipación
IQ = de dicho periódico, a cxeep-

44 5 noticis de última hora, que
Ytt presentadas a la censura en
G que usted erra eonvenienc eandante militar, Antonio

4: ci4

dc Caritas dc la Congre-

1.k iena , d'ençá de la sera j'un-

in4 el costung dr viv'tor els
d c !esta, a /a tardo.
e mana/mea, de ki taperior sarda de la pecad no deixen
ii 9a, jira dc les hoces asse'. d'aquesta dirposieió, eis joCotg regació Mernetta no Po111

obra.

1 als de

Valiscia al president del Director!.)

PER LA POLÍTICA MOYA
A l'editorial del darrcr .4 mero de "La
Acción", de Madrid, "El Duque de G."
aboco, amó vistes a "la política nono"
per la formació de "corrents d'opinió
an,b l'anhel de governar".
A aquest prepara, diu:
"Hace falta recoger no sólo la opinión conforme con el sistema representado por el Directorio, sino la que
se muestra partidaria de otros procedimientos que puedan conducir igualmente a la renovación de la vida pública.
•
Nadie está libre de equivocarse, y
sin la lucha, sin la contraposición de
pareceres, sin el cotejo de dictrnenes,
sin el chnque de criterios, es dificil
corregir los errores y preparar sólidamente las soluciones alternas, que son
!as que determinan el avance de la
pueblos hacia el progreso."
"EL DAIM PENEDES"
El peralic "El Dais Penech,s", del
Vended!, ha publica, Un ml mero extraordinari dedica, al cinquantenari del
4 de nrarç de 1874, data de l'entrada
guerrera deis carlistes nl Vended:.
i conté inCotufa de dotse
trressams fotografier i ahndant text.

Converses filològiques
"Als seus pares, germans i demés
"Als
parents, cls donern el nostre Inés sentit condol..."
No és par assenyalar el mot dones
que transcrivim aquest passatge, trct
d'una diari barceloni. En veritat, després del que s'ha dit sobre aquest mot,
és vergonyós que encara aparegui amb
tanta freqüència en les nostres publicacions, sobretot si es te en compte qtm!
la seva substitució no presenta cap difieuliat. Pub nosaitres harem transcris aquell passatge com un exemple
més de la construcció tan freqiient en
el catalä actual, la qual consisteix a
anteposar els complements al verb i a
expressar-los després una segona vagada mitjançant un pronum feble adjuntat al verb, sense que la inversió i
el pleonasme obeeixin a cap intenciCi
d'emfasitzar la idea expressada per
aquells complcments. Per qué no dir,
planeramtnt, Donen, el mostee condol
als seus pared, germana i lOif attees
pareolsl
La freqiiincia amb qué ocorre aquella construcció en la prosa actual és un
dels defertes més greses do q uesta 1 i
per aixia insistim tant a eombatre tata
inversió i tot pleonasme injuatifizats.
Caldria que la gent s'adones que si la
inversió i cl pleonasme esdevenen
rnals, perden precisament tota llur frça art , stica, deixen d'esser un misil
dem fasització, i les possibilitats d expressió de la 'lengua esdevenen enor-

mement malvada',

P. 'abra

BARCELONA, DIKARTO, 1 DE MARC DE 1921

Full de dietari

LA SITIAR) D'ILEIIINT1

REVISTA DE DISFRESSES
En el tneu itinerari habitual no he
topat potser ni una dotzena de disfres-
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ses. Val a dir que el meu itinerari
habitual i les hores a qui tole fer-ho
no són gaire a propòsit per a la mas-

carada.

Però en la bona epoca del Carnaval
eonsti que jo, si vull creure ah i
selle, no n'he arreplegat sin6 les escorrialles—no calia anar a cercar les disfresses a la Rua os la plaga de Catalunya; elles us escometien a qualsevoI
banda. 1 en el carreró ombrivol, cose
en la placeta arraulida, trobàveu la teca'
virolada d'un dominó o dun bebé.
Adhuc les minyones de aervei que
eren tan propenses a sortir disfrestades
diumenge a la tarda per eabroscar els
amics i les amigues del bard, sospito
que se Khan deixat qui-sap-lo.
I els bebés? No hi ha bebés. Una
disfressa que amb el dominó i el pierrot compartia el ceptre de la moix1ganga, té!. ha desaparegut del mapa.
Fa pene de pensar - hi i, involtuairiament, hom associa el seta record anda un
be-de-Deu d'emocions esvaides. La
gräcia deis bebés s'esqueia principalment a les carnes, a les g a r rees, Per
dir-ho amb precisió. Si tren prime',
perqui eres primes; si eren g rosses, Pe rqué eren grosses; si duien mitjons escoccsos, perqui duien mitjons escocesos; mai no faltara un atoan de gat —
Zara.

Es que potser en la vostra memòria
no hi ha, grotesques i commovedores.
Ayunes garretes de bebé? Es que
potser vós mateix no heu dut aquesta
disf resta alhora pueril i maligna?
Us planyo. Cal tenir un magatzem
de ¡acedes passades, de records poca-soltes, per amenitzar l'edat madura
i els seus encontorns.
Els bebés han mort precisament per
les garretes. D'ençà que exhibir les
extremitats inferiors din arran mated
del genoll ha estat un centuria universalment admes, disfressar-se de bebé
ha esdevingut una cosa lada i sense

solta.
En definitiva, la sola disfressa que
s uporta ¡m'unible el pas dels segles
Es el cobrellit. El coberilit, per la selva
simplichist, per la seva totalitat, per la
tela humilitat. per la atea forea, té
totes les caractedstiques d'una disf ressa eterna.
— _

Un cobrellit — com em feia notar el

pintor Labarta—té 1 avantatge de tapar
l'indivIdu de cap a peus, orelles i tot.
Una disfressa que deixa les orelles
descobert mai is una disfressa inexpugnable.
No cregueu que mai arribi 7 - divertir-se un borne vestit de "conde", ni
un home vestit d'almirall anales. El
que, comptat i debatut, té mes probabilitats de gaudir és llame que en
un rampell incontenible a cuitat a embolicar-se en un cobrellit.

Carlea Moldee%

La francofilla d'un
lladregot
La premsa francesa ens ha fet conenes un cas d'amor a Fnanea que
bepodria isbcn que temps a venir tos
un dels millors capítols de la hishiria
anecdótica de la "patrie" i els seus
herois. 1 més tenint en compte que
el nostre protagonista no és francés,
sitió nascut a Praga.
Ileu's ad el cas. El director de la
presó de Fresnes es disposava l'altre
dia a alliberar un pres anomenat Caries Arlt, detingut recentment per robatori; dos inspectors de noticia l'havien d'acompanyar fina a la frontera,
complint l'ordre d'expulsió que havia
decretat la superioritat.
Qoan fou llegida a l'interessat la
sentencia d'exili, aquest donà mostres
d'una tal angúnia que bague d'ésser
auxiliat.
Seguidament demanä amb gran insistencia que ii fos permès de parlar
amb el jutge. Se li en dona satisfacció,i
declaris que rebutjava el seu destí «abandonar el territori francés, puix que
no sabria on anar. Per aäsolir el set
propòsit es deelarii autor de diversos
robatoris a Seine-et-Oise, donant detall, tan precisos, que iota tot seguit
traslladat al Comissariat del Sena, on
fou novament interrogat, declarant
també que coHabora en el robatori de
M. Laconte, secretad d'Ambaixada, del
i molla d'altres.
finander M.
Aquestes declaracions van fer desistir els jutges de la idea de l'exill, 1
Carles Arlt fou novament introduit a
la seva alfa, donant mostres de gran
Nosaltres sospitarem cont ha d'Asee
terrible l'exili, però tanmateix lambe
Ins presons per dins totes deute Esser
si fa o no fa. I ens emociona la gesta

de Cartel Ani, q ue mes s'estima paliar pa i « y a entre q uatre paras pere
que ha posat amor a una terra, tina
respirar a l'aire Iliure i vo/tar pel aten
tense cordel' ai cadeneta
o és, pgier, que a la len km
Mas le 4lielentin ld si. gema
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• Berlin, %bree.
ment massa reserves ¿'autori
El primer de mare es ta data tat- Avut aquest fenomen
en qua Alemanya ha d'entrar accentuat; el Parlament té noaltra vegada en el ragun 'de mee la torea moral que li voten
normalltat legal interromput donar els sous contraris. En un
ara fa mig any pela motius que altre paia, el fatal malentès que
el lector recordarls. El minietile hl ha entre la nació 1 els seus
de la Guerra, Von Seeekt, en la represenlants es podria salvar
aova Petra al president Ebert, amb tite moviment obrer fort
diu que es pot donar per aca- que poptilaritzes a dins la maebada la tesina del restabliment se, les institucions politiquee.
de l'ordre realititada per la ju- El partit eneialista alemany ha
esta t sempre, pecó, antidemorisdicció especial.
L'ordre, en realitat, es resta- cràtic, i els seus èxits d'abans
bli per ell sol el dia que la mo- do la guerra s'expliquen porque
neda s'estabilitzi. Amb la tor- el socialismo, que a Alemanya
sts una cosa indígena I per tant
nada de la prosperitat, s'enfot
tot: la unitat, que trontollava, nacional, prenia la gent en sorl'autoritat, que vivia a Pesque- tir de la caserna, i el soldat no
na deis particularismo, l'ordre', canviava mes que de disciplique pertorbava hts inflació. El na. Sortia de la disciplina miliseparatisme, que era fort i pui- tar i entreve en els regiments
xant quan el marc; s'ensorrava, del socialisme. Aquesta contls'ha acabat a Pirmasen de la nultat, per a Valemany no tenia
manera que el lector sap, com preu.
Els resultats d'aquesta conel rosarl de l'aurora. Quina ha
estat, dones, l'obra de la juris- cepriö es toquen ara. El problema de la Illbertat individual,
dicció cementa'?
que es primordial als paisos de
juriediccióWsicial - ha cultura
(Anglaterra,
realitzat una considerable obra, França),política
aquí no es posa. Es
d'esporgament en els partits per aixb que
amb la mateixa indits subversius. Sasbnla i
ringla, que fa sis mosos estaven diferencia es qip la suspensió
en mans dele socialistes 1 deis com la reposició de garantice.
%losen Pla
romunieles, estan avui en poder
dels partits reaccionaris========
Aquella dos Estafe, en aquesta Alemanya que camina lenta- L'ús del vel entre les
ment cap al regim politic i cap
a les idees de 1914, eren una
mahometanes
noett 1 un entrebanc. Avui han
Els orientalistecestan quasi tots d'aentrat en la unió sagrada i les
eleccions darreres en aquests cord sobre el fet que el Corä no obliga
dos Estala, que han estat gua- a les dones musulmanes de portar el
nyadee per les dretes, han se- vel.
Aquest costum té origens diversos i
ge/lat l'entrada a la unid.
Aquesta feina d'espergaMent. mes aviat moral* i prudencials que no
Que ha estat especialment du- pas religiosos.
D'altra pan, amauta el Doiy Chrora i que Lauria, en Apoques de
normatitat, o tan sols si al món siete que ria3 del vel entre els orienno hi hagnes coses mes im- tals és anterior a la vinguda de Mahoportante, provocat un moviment ma, fou posat també per tribus cristianes i, el altra part, no totes les
universal de protesta, no deixarä pes de produir els seus mahometanes el porten, eom a Siria i a
gran, afectes. Es fäcilment vt- Damasc. En els primers temps del
sible que ja avui el socialismo mahometisme la dona era bastant poc
alemeny no te, de molt. la im- desitjada entre el, veritables encienta
portäncia d'abans de la guerra. de l'altre sexe i fins i tot poner no
El encialisme majoritari, gastar era admesa a les mesquites. Aixà
per la permanencia en el govern perqué, segons l'opinió dels santons de
en els anye pitjors. es com una l'època, les dones eren massa lleugeres
gran maese amorfa que cami- i presumides i distreien i temptaven
na a la deriva. sese direerie ni els homes. I els mateixos bornes, miguia. El comunisme. per l'altre llar dit, els marits, armats per aquescantó. ha ostat colpit en el punt tes opinions corrents, obligaren Iturs
mes delicat que pot tenir un mullers a cobrir-se amb el ve!. Foren,
partit dinàmic i activista: els dones, mis mahometans que Mahoma i
call e isomuni e tes han estat
prohibiren allò que el mateix Cura conprimita. L'afebliment d'aquesta cedía.
dos obstacles va preparant i maEs cenes di remarcar, en efecte, que
durant. en un ambient cada ve- en certs passatges del ¡libre sagrat és
gada mes patribtic i favorable, prohibit 1 ús del vel i mames en certs
la tornada de l'esperit d'abans acta religiosos. com maniiestacions de
de la guerra i de durant la pelegrinatge als llocs santa aquests

guerra.

Per tornar a la normalitat ,
eh darrers eedeveniments politice de Baviera eón óptimament favorables. La retirada des
Von Katar ha fet que el govern
lega im de Baviera tornes a Ven
Knilling, i la dimissió de Von
Lossow i le cap del cos d'exercil, de alunie hic tornat aquest
ros d'exercit a l'brbita de l'exAreit nacional. de la qual
separat. Von Lossow s'havia
erigit en capilä general niclependent i l'exercit baverAs havia perdut tal contacte amb el
Ministeri de la Cuerna imperial.
Ara totes les aigües han tornat
al riu i vibre la unifermitat
Vd es podre aplicar la uniforinitat legal sonso dificultat.
No s'ha pas de pensar, perb,
que la toreada a la normalitat
sigui, a l'Alemanya republicana, un fet d'una gran impor~ele. El prineep de Bülow, legens diu la lsietbria, paelava
sempre, en la seva época de
canceller, de "responsabilitats
davant de la nació", i es condula
com si, do fet, esietts la responsabilitat. Avui seria potser esagerat torear en l'Alemanya republicana de la Constitució oc
Weimar, un pelillo d'aquella
eeneibilitat. Els bornes d'eaperit 'liberal professen dignament
lee mar ee idee., però eón MPS
aviat transigente. En realitat,
no hi ha una dissociació entre
la conseiéncia popular i tots els
poesIbles estats de fet antijuddica. El mal tot ve d'aquf.
La consciencia popular no es
fa sentir i les dretes no tienen
necesaitat d'allegar el son
@goleo» de partit per imposar.
se . La silva concepció de l'Estat no do discutida per alajú.
El paf. Ils naturalment antldemocratio, naturaltneut antleiberal.,Abans de la guerra el,
diputats . del Parlament lerdea
una gran Im popularltat, i el
Remata/ u Mula pu Dracma«.

han de cobrir ni 1 3 cara ni les mans.
Els cabells, però, són compresos entre
alta que no es pot velare.
El vel él, doncs, entre les mahometanes, mis que res una qüestió de gelosia; que amb el vel moltes de musulmanes gaudeixen de rnajor llibertat que
no llur germanes occidental', i que les
que encara el porten, mataras dee creixent desenrotllament del modernisme
europeu, ho fan mis per pudor i per
tradició que no per esperit religiós.

"Amics de la Poesia"
LECTURA DE TOMAS

GARCES

La primera sessió que assenyala la nova activitat deis
Amics de ta Poesia, es la que
tindrä lloc dem a passat, dijuus, a les set en punt de la
tarda, a !les Cialeries Arenyes
(Corta Catalanes, 870).
En aquesta ,sessió el poeta
Tomàs Garcés Ilegira el epu
'libre inèdit, d'aparició imminent, "L'ombra del dladoner".
Augmenta l'interee de la lectura la participació de Pilar
cantatriu, i Juli Pons,
pianista, els quals interpretaran per primera vegada les
cançons segilents: "A Cumbre
del Iladoner', "Caneó de brecol", "Caneó de grumet", "Adéu,
galant terra, edén" 1 "La vida
de la galera", totes eMes anals
musica de N'Eduard To/drts damunt la lletra de Tomes Clareéis,
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EMILI CABO? 1
Amb la mort de N'Emili Cabot, Catalunya ha perdut un
dels homes que mes contribulren al renaixement total de la
cultura i de la personalitat catalana. Aqueet ilustre ciutadà,
fill d'una familia barcelonlna,
el nom de la qual esth gloriosament vinculat a la histeria
de les nostres mes altes institucions, dedicis tota la seva vida, tot el seu entusiasme inextingible, a reunir una de les
minore colleccions ariístiques,
potser la mes selecta i en algun aspecto única, de les que
existeixen a Barcelona.
La collecció de N'Emili Cabot, si com a aportació per a
l'estudi de l'art en general, conté obres de prou mera per contribuir a completar el cateleg
de qualsevol Muceta de primer
ordre, i, per tant, avantatjosament cotitzabies en el mercat
artistic del mön, per a nosaltres té un salor positivament
excepcional, per tal com el sou
nucei principal formal de vidres meravellosos, constitueix
l'indis mes complet d'un dels
rama mes caraeterstics de la
producció artistica catalana
d'altre temps, en el qual poden
admirar-le les mostres mes
fines i mis representatives del
nostre bell ofici de tradició mis
sólida i atta gloriosa.
Armaste colleceió representa
quaranta anys de recerques
obstinados realitzades arub una
perepicäcia admirable i amb un
esperit de selecció 1 un gust
tan refinat corn segur. En Cabot des de molt jove sentí la
passió de les exquisideses artistiques; per això la seva collecció reunida sota el control
d'una sensibilitat extremadament ezigent, es molt mes notable per la qualitat i marit de
les obres que no pau per Ilur
quantitat. La aova passió per
les coses belles, delicia deis
ulds i del lacte, l'empenyia a
les mes prodixes eaploraeione,
no solament dintre de Catalun y a on Migue la fortuna de poder salvar d'una destrucció fatal, obres precioses, veritables
joies que restitui a la Ilum,
voltant-les de tot l'honor que
es mereixien, sine que furgä
amb incansable daher per tot
erren d'Europa. Moltes d'aquelles peces de vidre, prodigis de técnica i de sensibilitat,
foren descobert es en alguna
coturna d'Itàlia, de Bélgica,
d'Alemanya I traslladades amb
la veneració que s'atorga a les
relíquies a la seva collecció
barceloni n a. Es pot dir que
l'adcuisiciö de cada un d'aquells objectes representa una
aventura, en la qual molt sovint
calia posar en Joc, a mes a mes
deis diners, l'enginy i avenirse a costosos sacrifieis i enutjoses incomoditats. Aist, aquella encisadora taula de l'Angèlic. que presiden< la saleta que
dóna pas a la Rotonda, en es-

ser portada de Franca, per no
voler-la abandonar per por que

es fes malbé, fou traslladada
damunt dels panolis del seu
propietari 1 d'un amie que l'acompanyava en l'automòbil en
que Urea el viatge de Narbona
a Barcelona.
I aixt, amb una paciencia inezhaur i ble i amb una atenció
constant 1 intelligent, anä reunint aquella Merntings emocionants, aquell Greco amb regust de Tintoreto, document
preciós per a l'estudi del formidable pintor cae-idiota, aquella
Rubens interesanttss ims , aquell
peti t free de eliquel Angel,
aquel' ineravellós retaule tiamane, aquell Goya que feria
honor a qualsevol Museu, apenes taules, aquelles eseultures
polioromades, aquellos miniatures persas i sobretot aquell
be de Deu de ((n'Ud i aquell
tresoe imponderable de da col'cuja da videos catalana...
Aquesta collocoió de vidres
d'En Cabot es famosa al inum
Amb aquests vidree, recaen;
amb tant d'amor, En Cabrot introdui la perionalitat catalana
en la bistbria do les arta deeorativee europeas. Avui, Sraeies ala esforeoa d'En Cabal,
tots els que es dediquen a estudiar equint aapeete do l'art
universal, l'Izan de tenir en
compte; st us plau o per torea,
han de pasear els ulla per
aquella :pecinal» documenta de
la seva colleocid, admirada i
desitjada 'per teta els «alee.
eiontstes.
Però En Cabot, que per a tot11P la s 614ree 'acciona de la as-
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va collecció mostrava nun enteca
ticisme refinat, pels seus vta
dres, mantenia una intransigencia indomable; talment la
seva collecció de vidres era l'anima del seu petit museu. Per
una d'aquelles peces hauria fet
qualsevol sacrifici. Cal dir nomes que entre els papera que
s'han trobat a la seva tanta,
hi ha una carta d'una colleccionista dels Estats Units, en
la qua) per una dotzena de vl,
dres de la collecció, Ii oferia
tres

centes mil pessetes. En Ca -e

bot, però, sabia massa lié el
que representas-en aquelles ala
trines quo cremen com Han,
ties merav'ellosies en mig del
seu museu, destriant-se amb
refieres subtils i irltzacions
prodigioses, talment cona si la
llum s'haguns solidificat per
un volee sobrenatural. La pes,
si6 d'En Cabot per aquello vidres no era la Orla de l'antl.
quari i molt monys l'avaricloe
sa especulació del traficant. En
Cahot sabia prost be l'alta siga
nificaeió de l'obra que realita
zava en treure a la Ilum i en
ordenar aquells fràgils tre -s
sors: sabia que amb tot alta:
que tants d'afanys Ii costara;
reconstrifia pacientment un deis
mes bells capítols de la nose
tra histbria.
El noble orgull que !mixta;
d'aquesta íntima satisfacen&
triomfava feciement de totea
les temptacions; el goig que
inflava el seu cor cada vega.
da que li queia a les mans avesedes al toc suavíssim d'aquell
völlut inconfusible amb qué el
temps recobreix les coses, una
nova i rara mostra de l'obra
dels nostres artífexs anònims,
demostrava l'alt destt que reservava a la seva amada cons
lecci6.
Aquest destl, com es natu,
ral, no pot ésser d'altre sine
enriquir el nostre Museo munia
eipal. Avui encara no ee cunee
guda la darrera soluntat de
l'illustre • colleecionista barcea
loni, porte tot fa creure que,
despres d'assenyalar les limitacions racionals necesseriee
per evitar una possible dispersió i fixar amb totes les manta
festacions exlernes possibles la
filiació racia l' de la preciosa
colleecid, aquestes joies anie
ran a fer costal a totes les altres que es guarden al • nos-.
Ire Museu. I qui sap si la inca
colleccid de teixits que conle.
nen aquellos v:trines — una da
les isatis docurnentades del
món — es veure augmentada'.
amb algun dels exemplars rars-sinos d'un valor doeumentak
inapreciable de la colleccie Cabot.
Sigui cona sigui, i encara qua
momentaniatnent, circurnstann
oies especials dificultessin el
complliment de nobles desigs,
el nom de N'Emili Cabot es
perpetuarä amb la glòria d'hae
o er estat un deis primera dintre el nostre renaixement a)
que aquost infatigable cerca.
dar de te bellesa dispersa, cona
tribuf amb el generes enfusiase
inc do la soy a änima d'artista I
de catete.
Carlea Candeal*

TURQUIA

L'abolbidelealfat
Conelantinoble, 3.—L'Assem...
blea d'Angora ha aprovat una
montó presentada pe/ partit
majuritari, en virtut de la qual
queda abolit el califat.— haa
vas.

LA SITUACIÓ A EUROPA
Manara per una banda «unen

un exceden( efecto les Cetros

oursades entre Inaodonald
Polneard per al reatabilment de
Ii jbau a Champa, si Cevern
alha, impone oonfeaale d'un dlputat troballlata, na II salces
espertnoes de vida.
--.11ambla lue al oapdarall R.
Tneunla toreuteh a amueles,.
S. de la peuldnitela del eamIl
i• 1111nlatree

▪

•

tamal", de

LL vesucern
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CASETA BARCELONINA

Cornt
Unid B. de Catalunge. . .
Gallega EleetrIcItat 6%. .
41untament Sevilla 6%. .
Bote' Rita 7%. . . • .

DANCOMURITAT
DE CATALUNYA
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TARDA
Barba Robert, de

50

Joaquima
anys, Avinyó, 18, al cementiri Ven.
A dos quarts de quatre.

ROIM Poch Cohima, de 44 anys,
Muntaner, 143, al cementiri de Les

Cotas. A les tres.
Francesc Rovira Busquets, de 64
anys, Carreró Sant Gervasi, al cernentiri Non. A les tres.
Ventura Labal Abella, de 7 0 anys,
Ponses, 2, al cementiri Nou. A dos

quarts de guatee.
Ermengol Fontoba Veranuy, de
32 anys, Sant Erasme, t, al cementiri Nou. A les dues.
Josep Martínez Fuente, de 21 anys,

Bóbila 12, al cementiri Nou. A les
dues.
Entalla Llad6 Soldevila, de 51 anys,
yassatge de la Paloma, 23, al cerner...
tiri d'Horta. A les tres.
Miguel Carrasco Lapida, de

65

anys, Sant Jeroni, ro, al cementiri
de Les Corts. A les tres.
Andina Artona Buz, de 23 anys,
Mallorca,

14, al cementiri Non. A les

dues.
Dolor. Tallada Tomos, de lo anys,

,Vilardell, ro, al cementiri Nou. A les
quatre.
Ricard Aguaos Somier, de 66
anys, Urgen, 42, al cementiri Vell.
A les tres.

Francisca Bailada Bernet, de 93
anys, Eapaderia, 12, al cementiri
Non. A les dues.
rtillWac Heme PM" de 36 anys,
yerge del Pilar, 4, al cementiri Vell.
A les guatee.

Ante. MoritNee$eattlor, de 6x
anys, Vista Alegre, 1 4, al cementiri
Nos. A les guatee.
_Ming Merbereg loca, de 78 any•
111" ilet ~ami, 9e9. al «mentid

.„w

Mime. A lee amere.

Miuu
.ited

Altir a migdia va sentirse una
forta detonació seguida d'un núvol de
fum que sortia de la Rambla dcls
Estudis, causant de moment gran
alarma.
Pogué comprovar-se moments després, que la detonació hacia esta ., produida pel contacte de dos cables clecte j es de la Companyia Barcelonesa
d'Electricitat, sense mes conseqüències
desagradables.
JOIES, VERITABLE 001810
I Mentes usata de toba entieses. Preu fin, Tallero, núm. 41
UNA DONA

MORTA I ALTRES

DUES GREUMENT FERIDES
PEL TREN
Diumenge, a un quart de vuit del
vespre, el tren descendent de Franca,
en entrar en agulles a l'estació de Sant
Andreu, va agafar a Ramona Penya
Bau, de 22 anys, causant-li lesions tan
greus que va morir-ne quasi a l'acte.
També va enganxar dues dones mis
que l'acompanyaven. anomenades Adela
i Maria Catali Bartoliu, que venien
de Santa Coloma de Gramanet.
El Jutjat, que hores després va personar-se al lloc de l'accident, va ordenar l'aixecament del cadàver i el seu
trasllat al dipòsit judicial a l'Hospital
Les dones ferides també ingressaren
en aquell henil ¡e establiment.

p

s

ARAINE

moneo.

Forran, 4. Casa

CLAPES

EL CONSELL DE GUERRA

D'AHIR
Ahir al mati va constituirla a la
cuerna de Roter de Litiria el Gasa
de guerra averiad de plaga, per veure
.8.derja pise leemide tuteo el

merç en general pregant-los, per lié
d'ells, que prenguin les necessärica
garanties per no resultar burlats.
OPT/CA ECONOMICA - Aros. 3
LA JUNTA CLASSIFICADORA
DEL GREMI D'ADVOCATS

La Junta Classificadora del Gremi
d'Advocats posa en coneixement del;
set.s agremiara enllestit ja el repartiment de la contribució industrial per a l'exercici econennic un.).
xim, el troliaran de manifest al local del Collegi (Rrovenea. g7s )
el dilluns dio jo dels corrents, a les
tres de la tarda. en que se celebran la junta de Greuges en el que
aviat Ica d'ésser el seu estatge social
(Mallorca, 283).

PARAIGOE3 CARDU8

Portaferrlssa, 10
FERITS QUE MOREN
A la clínica del doctor Seguí ha
mort l'obrer Severiä Säiz López, a
conseqüència de les cremades que va

fer-se el passat 25 de febrer, trebaIlant en una übrica a Sant Martí.
Al seu domicili. ha mort la jove
Matilde Massana Sunyer, de 20 anys,
que darrerament havia ingerit una
quantitat d'àcid clorlddric, amb l'intent
de suicidar-se.
Al seu domicili, Passatge Vilaret,
ha mort Antoni Sinchez López, que
va sofrir darrerament un accident de
treball a una fabrica de Sant Martl.

AIGUA

IMPERIAL

DEI. ROBATORI DE JOIES A
UNA ACTRIU

h

eelet!.1

ment en el nostre mercat, i la
campanya tranuncis del qual
s'ha iniciat tan feliement atol)
Pis que apareixen en el tel.;
nuncio i a la vitrina installana
al dit tealre, ale?) altim ttmb carheters d'una atraient originaWat.

Ha estat, molt celebrada la
intrintiva de la important rasa
Eberhard Faber. de Nova York.
disposant aquPsta propaganda a
favor del seu Ilapis "'Mongol".
que essent, el mes neredit. al
merent. dels Estats Units era
fino nra poc menys que deseonegut entre nosaltres.
La satisfacen') d'una mestresde rasa es, despees de la
compra. en veient l'economia.
la
i de la familia, a la tanta Pn
tastar les viandes: ale?, nomds
/in (MI indreu pros/fin? a l'Evo-

24'90

WU WM WW W59
W13 MW 1578 W41
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Nova Orleans

L ER T A

diutnenge larda. al teatre
Tivoli. van rebre la sorpresa tse
veure's Mis a rio inls amb el present d'un llapis "Mongol". rae-

smnnnunen.
Guerinient de les raalalues de l 'Es.
tomar, i en peinan/lar acideses, ülcera, Miatacie, etc., pee

GASTRILINA
pele

Accomanada
especialistes
11, 5t • 1 n 1111: l'ir. E. Fniaer; segaba:
l'armaria la crol, %tunea: t'Arel.
Martlit: I. Crlaeh, 5 Barcolont.Perez Xitra. a Glroil1.-11. Siturt,
nos. a TiE'rakona -F. Nieulau, a
LIclila.-Entr(111. II Palma de Menores.

jectes i rohes desaparegudes des cala i xos.
Finalment, i com a menor quanta,
Josep Masó Font: al carrer de Sant
Salvador, 65. primer, se li endugueren

tto pessetes.
No cal dir que la policia seguirà la
pista del, Iladregots per personal idons
segons expressió haWtual en les oseUnes nun d'un quan temps enea donen
a publicar els subordinar, iIel senyor
Matillos.

1

El bell

Dona
elegant és usar les creacions de les Parrumeries:

Hubipl, g ilj, Ner, floria
Lac tan i retractes Nimia,

2983. 229987 . i 32 0980 0 «. e2s98rt1
poaseidors de leo
que serveiein passat
oficines de la rnó social
rin h i Cia. en Cta. en

a retales 4'95

Ph0f3 id. a ptas. 2'70

Cù il

i1thïd

iI

tUCCII3 de Idre, 1 . 2
PC82:33

Fihi

HENRICH I Cla. EN
LIQUIDACIO
Tenint en compte que
la total conversió aeo
60 per 100 del capital
de les aceions de
Cia. en Cta., en liqui

126 .0, 1261, 2593, 2616,
26 .18, 2649, 25 59, 2651,
2053, 2651, 2055, 26U,
2558, 2659, 2680, 2810,
2897. 2898, 2899, 2900.
299 01 : 2903, 2904. 2905.
2
2907, ''908, 2909. 2910,
2913. 2914. 2915,
2918, 2919. 2920.
.2 936, 2937, 2938,
2978, 2941. 2942, 2013,
2143, 29.16, 2975, 2976,

D'UNA

e.

Anuncis Oh

acciono de la red social
Gràfiques, S. A., Suc
d'IlPnrich i Cia.", falta
men1 !a presentarte) de
senvalades amb els 1111,1111.
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irrogar-los. -- Bareelo11
24.
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itrirçi‘l;9
de 1e1.(unisgid
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ACCIDENT D'EQUITACIO
En Josep al Soler, de 22 anys, fill
del general afaximi:ia Soler. que viu
al carrer d'Aribau, núm. 33, munta'.a
cavall, per la Diagonal. En passar
un automòbil va espantar-se el cavail
i prengué una carrera al galop. El
genes caigué del cavall i la bestia topis
amb un automäbil, modas a l'acre.
El sensor Soler bou auxilias a la
clinica del doctor Bargas.

i nt

ROBATORIS A DOMICILI
En aquests dos dies han estat presentades les següents dedincies per robatoris perpetrats als domicilio dels denunciants:
Camil Vives Garrich, que viu al
carrcr de Viladomat, 14. Se Ii varen
emportar 2.000 pessetes en metällic i
3550 CII joies.
Angel Ortega Torrilla, del seu establiment del carrer d'Aribau. 7 i 9,
se li havien endut plumes estillogräfiques per valor de L3o0 pessetes.
Joan Pischinger, súbdit alemany,
domiciliat al cartee de Girona. U,
quart , que diu haver-li estat robades
unes 33.000 pessetes en monedes d'or,
en franco suissos i datan.
Just Chavines Gutiérrez, al carrer
dr Fontrodena, tanta va ésa« objecte
d'una d'aquestes desagradables ?kit"

OVERLAN

a

CASI

i al dgla

FONDA SI 310

Layret

13oqueria,

29

Telefon 1 2 852

MENJARS A LA CA T
-ESPARTm.t,6vir

Sai bó 'LA O

QUALITAT S i '"
Pabrloant: J. A LEN*

sa

nornat de Barcelona. Rambla .le
Catalunya, 80.
ESVALOT PUBLIC PER LA
CACA D'UN GOS
El nacer Ramon Font, al carrer de

Tres Torres, Y3 intentar cagar un gos;

en adonar-se lamo del gos de les intencions del nacer va agredir-lo. Es
prolongué un fort esvalot. va acudir
nombrás públic i el pobre Hacer hagué
de desistir dels sello propòsits.
El gos es fin escàpol.

ATROPELLS
L'entornaba santero 1653 de h matricula de Barcelona, a la carretera de
Saat Culpa va atropellar el sea de
aun Jame Mi gad Caleo, lee
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mon•
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do. Morí el dia 26 de febrer. Avui,
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NOTA NECROLOGICA
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ENTERRAMENTS D'AVUI
Domènec V7/ exercir coaccions amb un
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MATI
company dc (vino en una quadra del
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Maria Ratas Padern, de 52 anys, a les dotze, misses a les Escoles Pies moll, proierint a mes algunes amena79'25 •
DIO D
9%
Bc Sla
1112 II
79'25.
ces.
Art. 7, al cementiri Nou. A les nota
del carrer de la Diputació.
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1111.9 5
74115
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El fiscal estimava els feto constituBaptista Alcobt Omedes, de 44 anys,
En Joan Ortega Rodea, vida de Na
05'an
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o
05'30
7900
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Coello, 32I, al cementiri Nou. A les Dolors Solanes i Alegret. Divendres tius dels ¿d'acres cíe coaccions i ame9530
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d'aquesta setmana, a Sant Pere de naces, penats pel todi, i demanant per
21011.
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Manuel Mateo Torner, de 4
al processat quatre mesas d'arrest maReus.
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1919
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segon,
al
jor, servint-li d'abonament els 21 dies
nos. Bou de Sant Pere, 1,
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•
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115:
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de presó preventiva que ha sofert.
cementiri Nou. A les vuit.
•
9510
1951 Elp 99'00
y 95'35
liald de Te
El capitä dc cavalleria En Ramon
Anemia Pelleja Pinyol, de 36 anys,
EIM01014 1499.
9575* O.
102.s0.
. Tres.
'
s. f.. 1951
1907.
80'50
cada dia te dansant de 5 a dos
Maraver. que defensava el processat.
Hospital del Sagrat Cor, al cementi10275
0075
"
1913.
e. 1924 t torsn•
quarts de 8. 1 tima r e reunort• va demanar la seva absolució, per cren. Bona Reforma .
82'50
ri Ven. A les deu.
" 5 10131
41
anys,
de
Lapez,
•
11.
Id.
1924
cana,
de
9
.
/1117);I•
Antoni Sanchez
rc que no hi hacia proveo suficients
PORTO
•
Port de Bereeiona 5971•
101'25
Hospital Gira, al cementiri Nou.
que demoetressin l'existencia del deNe11114. . toroo•
EL PAS DEL CONDEMNAT
" • Ele,1114. . 93.10 •
licte que se li imputava.
A les den.
•
• 011.-Muiel 94'75•
PERE MATHEU
La sentencia no es fara pública fini
Anna Vidal Gabarra, de 42 anys,
De pas cap al Penal de Figueres, on a la seca aprovació pel capità general.
Sana 12, primer, al cementiri de
ha de complir la pena de cadena perdisposició del jutjat de l'Audiència, al carrer de. les Medro. 32. produintSans. A dos quarts d'onze.
Ernest Días Isbert, Joan Chives Asen- li comusions a diverses parto del cos,
Carme Pérez Critican, de 66 anys, petua. per la qual se li va conmutar la
Roser, 66, entresol, al cementiri Vell. de mort que li bou imposada amb mocio i Joaa Martí Alemany.
de pronòstic reservar.
tiu de l'assassinat de l'ex-president dcl
El primer s'havia declaras autor del
A les onze.
Al carrer de Pece IV, davant
EXPOSIOI0
PERMANENT
Fruitós Burgarolas Gallés, de 56 Consell de ministres N'Eduard Dato,
furt clams anclls d'or, de piar( i de passeig dtl Triomf. un auto atropella
Entrada Mur.
brillants, a l'aren& Salita Pérez Car- a Miguel Tello Perro i a Joan Josep
anys, passeig de Sant Joan, 19, al ha passat per la nostra ciutat en Fern
cementiri de Sant Andreu. A les deu. Mantel'.
pio, del Teatre Tívoli, i els altres, en- Gil, causant-los contusions a divsrses
SUBHASTA
Bori,
conducció
Manuel Martínez de Hueste
Amb mitin de la seva
porto deis COS i erosions a les 111:1119
La Companyia de M. S. A. pro- cobridors del fet
quarts
d'onA
dos
s'havien adoptat moltes precauciono.
al cementiri Vell.
Cantr5 i forta contusió al genoll 'hl
cedirà el dia 6 de Factual, a les dcu
principal,
Dr.
MONTAAA.
Afecciono
a
la
pell
1
al6o
anys,
ProNença,
268,
de
segon i una ferida contusa a 13 reató
del mati, a l'estació del 'alorrot, a
bea. Corta Catalanes. 1539, acerl., pral.
EXQUISIDA
LLONGAMISSA
ne.
occipital del primer.
la venda en radica si:hilas:a de diJoaquim Farreres Bori, de 54 anys, LEGITIMA SIBERIA, des de verses mercaderies que no han estat
Als carrero del Teulat i Luchana
PER AMENACES DE MORT
1130 p t s. kg. MORTADELLA, a
Mallorca, 236, al cementiri Nota A
ha estat detingut Gerard Ruiz Mo- el tramvia atreellä la noia alerce Serretirades pelo seno consignataris.
1 . 20 pts. lata 1/8. FOIE-GRAS,
les deu.
rales per proferir insulto i amenaces rano Miralles i 1. cansa e:track:cit./1s 3
Bernarda Vallejo Ostariz, de 66 a 993 pto. data 1/8. VICENS Demaneu al vosee estanquer de mort al seu ex-patró, Antoni Mar- diverses parto del cos.
anys, Comen de Cent, 56 bis, uart, FERRER I COMPANYIA: Placa
tín Mayor.
PAPER DE FUMAR
al cementiri de Les Corts. A les Catalunya. 12. Tel. 112 A. •
El fet va ocórrer al carrer del CoPURE PERMANYER
deu.
rriere.
111 IRAS bon substItutiu co la
Pau Cauré Portals, de 35 anys. DELS TIROTEIGS DEI.S CAL
lactancia materna
RERS BLAI 1 CARDERS
Hospital Clínic, al cementiri Nou.
Estoig, 10 céntimo per tot arree
Per ara encara no han estat
A les vuit.
per la policia, ni el mort ni el
Joan Pardo Jotas, de 31 anys,
ACCIDENTS DEI. TREBALL
Grans rebaltes de 1'1 al 15
ADVERÇIMENE ALS COPere IV, 152, primer, al cementiri
ferit, ni cap dels detinguts a conseTrebal'ant en la desear-raga del vaid'agua:A mes, en Joco de casasMERCIANTS
les
&u.
eigs
ocorreguts
el
diul
Andreu.
A
Miencia dels tiro
de Sant
roles, olles, poto, oassono. etc., xell "Italiano" ancorat al mol] de Sant
Dolors Salvador Giner, de 65 anys, menee abans als carrers de Blai i de
Ilan acudir a la Cambra MercanBertran. l'obrer Joan Fi . rnandez Marecl alumInt, olasse extra. Llotil alguns seus associats, denunArenys, 35. al cementiri d'Horta.
Carders.
tínez va causar se una ferida contu.a
rens Ons., Rambla de les Flors,
Josep Moliné Ventura, de 30 anys,
El ferit 5e suposa que era el conerrin ciara el j et d'haver estas sorpresos
a la cama esquerra, de pronóstic renúm. 30.
per "Serio", entre altres noms i mo- en la seva bona fe i haver-los estit
Pujadas, 183, tercer, al cementiri de
servar.
--- pagats generes .1elquirits als sens coSant Andreu. A les slen.
tius.
Treballant del sea ofici,
UNA NOIA QUE DESAPAREEN
Apela:tia Vilasaló Fàbregas, de 71
Els detinguts és probable que do- mereos mitianaant talons d'establiHa estas denunciar a la policia la
tricista Robert Cailar Vigo. de 17 anys,
anys, Ripollés, 15. al cernentiri de
nessin senyes falses pes despistar les ments dc crèdit que han resultat desaparició d'una noia anomcnada Dova causar-se cremades l'un dccl. ds
Sant Andreu. A les deu.
recargues de la policia i salvar aisti dio falsos.
lors Vilaplana Paradell, de o anys, pronastic reservar
Isabelli Quintana Gonialer, de dos altres seas companys.
Com a primera providencia i
que prestava els serveis de minyona, i
Treballant al pou del Metropolita de
anys i mig, Enna (caserna) al ce5e perjuilici de les gcstions que es
la qual es crea ha estat víctima d'un la Gr invia de les Corts Catalanes i
mentiri de Sant Andreu A les non.
practicaran per aconseguir el deseoA les cases dels senyors es beu
carrer de Casanova, Eusebi Abadías
rapte.
Innocenci Barrio Tastrari, de 48
brirnent dels professionals que es
Cham-Sors, etiqueta verda, sec.
aladas se Ii desmanega la maca ara
S'instrueixen diligencies.
anys, Auzies March, 15, quart, al
dediquen a aquest procediment d'esla qual picas-a, i de rebot Ii Causa una'
cementiri Nou. A les deu.
tafa, la Cambra 'Mercantil crida raUNA EXPLOSIO PER CONTACTE
Lbs
toneurrents
a
la l'uncid
ferida al (emir
DE DOS CABLES
tencii, deis seus associats i del codia 25 de febrer. Avui, a dos quarts
d'onze, a la Casa de Caritat.

Sants d'avni: Cassimir. COn1e550r,
i Adrià, märtir.
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DE BELGICA

D'ITALIA
PLENA EFERVESCENCIA ELECTORAL

Sembla que td!Theunis acceptaril aovament la Presidtac a del Censen

s FEIXISTES EN PLENA
fRVESCENCIA ELECTORAL ES CREU QUE M. THEUNIS
Roma. 3. - A lotes les pro- ACCEPTARA NOVAMENT EL
cies slan organitzat nom- CARREC DE PRESIDENT DEL
reunions elertorals per a
CONSELL DE MINISTRES
reeleeci ó dels candidats retBrusselles,.3.--E1 rei ha rebut Cl
es assisLint una multitud senyor Theunis, amb el qual ha conrisider able i entusiasta, es- ferenciar novament.
ialme n t a Roma, on a la tar_
Tambie ha conferenciat amh el seierzanitzä una comitiva for_ nyor Vandervelde.
;da per milers de feixistes
S'espera que el scnyor Theunis acb batideros i musiques que ceptarä novament el càrrec de predirigí a la villa Borghese, on sident del Consell de Ministres. isnyor Mussolini els va pas- Hayas.
r revista. - Hayas.
EL DESENROTLLAMENT DE
LEMNES FUNERALS A LA LA CRISI
COMBINACIONS
pi:01. 7 E33A DE GENOVA
DIVERSES
Ton. 2. - S'han celebrat
Brusselles, 3.-De no sobrevenir
nerais de la diquesca do Ge_ cap complicació, les consultes per sohavent-hi assistit la ta- lucionar la crisi del Gabinet acababa reial, autoritats i una
avui a la tarda o demä al mati,
serosa multitud. Les despu- ran
qual cosa permet afirmar que hi
mortals de la duquessa han la
Govern abans d'acabar aquestat transportades a Supera. baila
ta semana.
Navas.

tCTAT D'AMISTAT GER2
MANO-TURC
Angora. 3.-Les convers e s
re-alemanyes han donat fi
la eonelusid d'un Trartat
mi.:tat que sera si gnat demà.
Hayas.

.GOVERN DE TOQUIO PRO-

DEL PROJECTE DE
El SOBRE LA IMMIGRASTA

CÍO QUE S'ESTUDIA A

WASHINGTON

Washington, 3.-Al departament
Aattha rebut una comunicació
Japó protestant contra el prode Ilei sobre la immigració que
tea estudiant. La dita comunicadeclara que d'aprovar-se aquesta

quedarien rescindits els acords
rus entre el Japó i els

-Hava3.

Estats

NVENCIO ENTRE LA BANCA

PAANA I EL COMISSARIAT
DE FINANCES
Angora, 3. - Els delegats

Banca otomana i el romissade Finances han realitat una
menció perllongant la conesid de la Banca fins l'any
La Banca consentirà d'aquí
adavant fins a rin- rnilions
ure n ures al Govern i dos miins als Banes agrf coles . 713vas.

DE FRANCA
EL XA DE PERSIA A PARIS
París, 3. - Ha arribat el Kg
de Pärsia.-Havart.
RAMON I CAJA1. I MENENDEZ
PIDAL SERAN NOMENATS
DOCTORS "HONORIS CAUSA"
DE LA FACULTAT DE MEDICINA I UNIVERSITÄT DE
PARIS

Paris, 13. - El Consell universitari de París .ha acordat
proposar al ministeri d'Instrurcid pública que sigui confirmat el Mol de doctor "honoris causa" de la Universitat de
París i Facultat de Medicina',
al savi professor de la Universitat de Madrid En Jaume Ramon i Cajal, i per a la FaculEs probable que sigui mantinguda
tat de Lletres el gran filòleg
la canibinació catedicolliberal, al cap espanyol En Ramon Menéndez
de la qual hi ha Van de Vyvere. No
ida 1.
obstant, circulen certs rumor sobre
El Consell universllarl acorun possible Govern sense color po- dà també invitar el professor
litie. compost únicament de tres o de la Faultat de Dret de la
quatre ministres extra-parlamentario, Universitat de Madrid, En Quinel qual seria un Gabinet de transi- tillä Saldarla a donar en data
cié, en espera de les eleccions
próxima una conferóncia a la
rally 1925, i tindria únicament al seu Facultat de Dret de Paris, com
arree votar els pressupostos i espea professor admés per aquesta
cialment contribuir a la solució del Universitat.
problema de les reparacions.-Havas.
Es recordara que la Facultat
LA PREMSA ALEMANYA ES- de París va decidir recentment
PERA QUE NO SEN SENTIRA
la creació d'una associacid inAFECTADA LA POLITICA BEL- ternacional de Dret Penal, ateGA A LA RHUR
nent les indicacions fetes en
Berlín. 2.- La premsa d'aquesta aquest sentit pel senyor Saldacapital es mostra conforme ami) la
ña en les seves obres de Drett
premsa britänica en creure que l'ac- ,Penal.-Havas.
tual crisi ministerial belga np modi- L'OFICIAL 1 INTERPRE JAJOficarà de cap manera la política seNESOS DETINGUTS A VLADIguida fins ara per Bélgica a la Ruhr.
VOSTOCK HAN ESTAT ACU-Hayas.
SATS D'ESPIONATGE
MORT DE LA PRINCESA
Londres. 3.-Comuniquen de
LLUISA DE BELGICA
Toqui, a FAOncia Reuter que
Wiesbaden, 2.-Ha rnort la prin- l'oficial i l'intèrpret japonesos
-Havas.
Bèlgica.
de
Lluisa
cesa
detinguts a Vladivostock han
AVUI SE CELEBRABAN ELS.
estat arusats d'espionatge per
FUNERALS haver procurat esbrinar deterParis. a - Diuen al "Matin"
minarles noticies relacionados
des de Wiesbaden, que els fu- amb l'organització de l'exercit
nerals de la princesa Lluisa
verme:H.-Raras.
Belgiea tindran lloc doma, di- FUTBOL.-ESPANYOLS CONTRA
marts.
PORTUGUESOS
El cadàver de la princesa 9eLisboa, 3.-En el partit de futbol

jugat ahir entre espanyols i portugoesos. venceren els espanyols per dos gols
contra un,--Havas.
LES ELECCIONS :: TRIOMF
DELS GOVERNAMENTALS
Santiago de Xile, 3.-A les eleccions
kgislatives els partits governamentals
han obtingut la majoria a les dues
Cambres.
El spartits d'oposició han perdut la
maojria al Senat.
Les eleccions han transcorregut
una calma relativa.-Havas.
EL PRINCEP CONSORT CAMI
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JOSEP PUJOL 1 PUJOL
Vesrgara, 5

rä inhumat provisionalment al
panted de la ciutat-Havas.
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EL LLIT DE METALL
LeABAST
DE TOTES LES FORTUNES
UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCi
EN AQUESTA FORMA
TERMINE
VIIITIU-LA
- AVUI - 12 MESOS

NO
- DCMA -

monta 1 un centenar de terna.
Els desapareguts pugen a deu.
-Hayas.
Nova York, 3.-Es «mi que
I o n mes de trenta els mona
asuelda per l'explos16 que tinque lloo el dissabte passat a
aquesta capital. Han quedat
destrone diversos immobles,
trobant-se nni s d'un centenar
d'obrers cense estatge. Es des.
esperade poder trobar els cadävers deis desapareguts.-Havas.
ELS ESCANDOLS DEL
PETROLI
EL SENAT RESOL OBRIR
UNA INFORMACIO

Washington, 3.-El Senat ha resolt, per tú sois contra 1, que sobri una informació respecte dels
maneigs efectuats, segons s'afirma,
pel ministeri de la Justicia, en els escändols de les concessions petroliferes.-Havas.

COLLISIO ENTRE SOCIALISTES
I COMUNISTES
París, 3. - Comuniquen de Brest
que en una reunió celebrada pels so-

cialistes, el, comunistes feren irrupció, entaulant-se una Buita entre el'
membres de tots dos partits. Dos coa
missaris de acacia resultaren Ileument
ferts. Foren detingutt tres del, pertorbadors.-Havas.
DESCARRILAMENT. - DOS

MORTS I VINT FERITS
París, j - Durant la matizada
d'ahir es va prodult a testacid de

Saint-Lazare un desearrilament resuitant dos morts i uns rin ferits.
Sembla que la catästrof e obeeix a
una falsa maniobra d'agulles. - Ha-

COMENTARIS DE "IL CORRIERE D'ITALIA" A LES DECLARACIONS DE LUDENDORF
RESPECTE LA IMPARCIALITAT DEL VATICA DURANT
LA GUERRA •
Roma, 3. - "II Corriere ditälia", òrgan catòlic oficiós, coi
menta les rescents decrlaraciona
tetes pel general Ludendorf,
analitzant ço que en dites declaracions contenen d'injúries
per a la imparcialitat del Vatio/1 durara la guerra.
Aqueste declaracions de Ludendurf no han produit diu
el periòdic - cap efecte al Vat ieä.
En ajut d'aquesta afirmació
el periòdic esrnenta alguns precedents, prineipalment les intemperäncies de llenguatges de
l'ex-miizistre de Rússia prop
del Vaticà senyor Hulberg i del
mateix ex-Kaiser.
Altrament, el Coriere d'Itàlia" fa observar que cap Govern de l'Entesa no havia fet
mai cap retret al Vahea, mentre que aquest havia rebut més
d'un cop per part deis Governs
alemanys retrete i avisos, havent estat el darrer el de 22 de
maig de 19I8.-Flavas. „...
appelai srs-.,

El

criteri de Macdonald respecte al restab duela de l'odre a Europa

MACDONALD DIU QUE LA SEGURETAT DE FRANCIA 13ACONdEGUIRIA AMB LA NEUTIIALITZACIO I DESMILITA-

tata el 15 de febrer entre l'administrador franco-belga i les
autoritats angleses referente al
tràfec de ferrocarril') a la zona
d'ocupacid anglesa.- Hayas.

RITZACIO DE CERTS TERRITORIS

EL SENYOR SCHACOT INFOR-

Parle, 3. - Ei primer ministre britànic, senyor Maadonald,

SOTS-COMISSIO BANCARIA DEL PRIMER COMITE
DE PERITS
Parle 3. - Davant la sots-Comissi6
bancaria del Comit3 Dawes h adedarat
aquesta tarda el senyor Schachat, el
qual ha donat explicacions sobre la
manera arnb que el Banc de cseclit
ideat per ell podria éoser englobat en
el Baile demissió previst pet Condte.

MA LA

segons Informalions dignes ne

credit, treu que un acord de eaMeter general entre Franca 1
/Inglaterra és indispensable per
al restabliment de l'ordre a Europa, i que la seguretat territorial de Fança es necessräia
per a la pau, la qual seguretat
es podria aconseguir
' de perts.
çant la neutralització 1 desmiSembla que des d'ara exiiteix ja una
litaritzacid de certs territoris, possibilitat de fusió entre els dos eson es podria establir el control tabliments bancaria.
do la Societat de Nacions.
S'espera que a últims de la setmani
El senyor Macdonald ere n entrant
els rapports definitius siguirt
també en reficäcia de les pro- Iliurats a la Comissió de reparacions.
posicions redactadas pel COM11,0 -Hayas.
de Tkonice per solucionar el EL CANVI DE CARTES ENTRE
problema de les reparacions, i
I POINCARE HA
en la participació d'Amèrica en MACDONALD
ESTAT PER FACILITAR UNA
aquest assumpteFUTURA ENTREVISTA
Basant-se en tota ixò, ata
Londres, 3. - L'Agencii Reuter diu
cerotes politics se suposa suc
eslava inspirada en aquests ter- que l'objecte del canvi de cartea entre
mes la carta que dirigi Mando- els senyors Madlonald i Poincaré ha
nald a Poincarki, fetn-se ob- estat aclarir latmosfera per a una fuservar que França no desitja tura entrevista entre els dos primera
cap anexid, sind garanties, re- ministres.
Ja hi ha les Inés graos seguretsts
coneixent la utilitat del paper
que eventualment podria exercir elixir. De totes maneres Es prcmatur
la Societat de Nacions si s'en- parlar encara d'aquesta entrevista fins
robustis l'autoritat militar amo que els rapport a dels pelits no siguin
rmus mitjans de control efka- rebuts i estudiats.-Havas.
Cd!.
ELS ESTATS UNITS I LES REEl Govern franeeS, que confia
LACIONS INTERALIADES
en els resultats dels treballs
Washington, 3. - El canvi de cartes
dels tbonies, reivindica només entre els senyors Poincare i Macdonald
el pagament de 26 mil milions ha estat fastorablement comentat en el:
de marca or en concepte de re- centres oficial'.
construccib de les regions deHorn creo que amb aquesta cooperavastados ipensions si els deutes d() comalia • Europa una nora era'.
militars fossin compensats. Se Els Estats Units esperen que ben aviati
supon que en la seva resposta podrà existir un acord mutu i ferm enM. Poincard batirla manifestat
la seva conformitat a aquests tre els
LA SITUACIO PARLAMENprineipis. - Mapas.
TARIA
UN NOU LLIBRE GROG FRANBerlin, 3. - El Canceller
CES
Parte, 3. - El ministre d'A- aquesta tarda ha conferenciat
fers Estrangers ha anunciat que amb els caps de la fracció soque avui es nubliearä un llibre cialista del Reichstag sobre la
groo que donarla Ilum sobre les situació parlamentaria, i ha deqiinstions de la seguretat nacio- clarat que el Govern no podia
nal 1 de les garanties. - Ha- modificar la tercera Ordenarlo
fiseaL
y as.
;t
Els socialistes, per la seva
EL GOVERN ALEMANY A (-('.EPTA ELS ACORDS CONCER- banda, persisteixen en demanar
que
la moció relativa a totes
TATS AMB L'ADMINISTRADOR
FRANCO-BELGA DE FERRO- les Ordenances sigui discutida
segons el Reglament.
CA R RIL S
Als cerotes parlamentaria
Berlin, 3. - Fi Govern alemany ha aprovat definitiva- circula el rumor que les negoment els acords tècnics coneer- ciacions no continuaran.-Ha-

La Hala, 3. - El príncep consort
Hcnri ha sortit aquest mati cap a Marsella, on s'ensbarcarä a bord del cuiracat "Heemskerick", que ha de conduir - lo a Barcelona, des don sortirà
per efectuar el viatge per la resta d'Es-

a•

panya.-Havas.

Ill

EL SOCIALISTA M. VALETTE
HA ESTAT ELEGIT SENADOR
Valence, 3. - El socialiste M. Valette ha estat elegir senador, per 360
vots, en substitució de M. Rcinaud, radical-socialista.
Entre els tres candidats radicals-socialistes obtingueren 327 vots.-Havas.
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III Compra I venda de valors.-Canvi de monedes I bitllets.-Girs sobre •
u
al l'estranger-Ordres de Borsa. -Comptes corrents.-Préatecs sobre va- •
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COL.LISIO A VIENA ENTRE
NACIONALISTES I COMUNISTES

Viena, 3.-Ahir. amb l'autorització del nou governador de
Turingia, se celebra' a Viena
una Jornada alemanya, organitzada per la Elige d'Associacierne de combat de Turfngia.
El mejor von Goltz pronuncia un discurs que acaba amb
aquestes paraules: "Adéussiau,
Adéussiau, fins a la nova batalla de Leipzig".
El partit comunista havia
preparat una contramanifestacid, produint-se per aquest motiu diverses collisions antb la
pedida, de tes quals resultaren
uns trenta ferits, practicant - so
unes 20c detenclons de cornunistes.-Havas.
ELS DEFENSORS DEMANEN
L'ARRESTAMENT DE VON
KAHR, VON LOSSOW I VON
SEICHER
.DECLARACIONS D'UN TINENT
DE LA REICHSWEHR

• lors.-Subscripcions a empréstits.-Camptes corrents en valors. -Ad.
II
DE COLOMBIA
U
metem dipbaits de valora en custbdia.
•
II
MORT DEL GAP SUPREM DEL a
u
PARTIT LLIBERAL
•••••••••••••••••••••••••••••••
;••••••n
Bogota, 2. -Ha mort el general Herrera, cap suprem del
amen *ego tse ege •• ••aseess glits•• isln • • me* gs•eitlIptsgs% Munich, 3.-En començar
partit
aquest matl, els
,CIUTAT N'7 • cia del procés Hitler, aqu
DELS EE. UU.
CASA FUNDADA
:
Ter:29,35A. • advocats defensors han atacar vivaTERRIBLE EXPLOSIO
EN
ment a Von Kahr, a Von Lossow i a
MES DE 30 MORTS I UN CEN- ,
• Von Seicher .amb mot ;) de la sagnant
TENAR DE FERITS
FA BR ica
4
• 1854
• collisi6 que hi va haver el de noNova York, 3.-A una fàbri
vembre entre policia I manifestants.
ca de productes química d'a• g. *ej OIERIA I ARGENTERIA gilr •
• La defensa ha dit que la policia
questa ciutat s'ha pretina una •
•
•
n•
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•
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París, 3.-Comuniquen de Londres--;
al 'Matin' que en an ¿lacar. pronuncias ahir durant una reunid laborista celebrada a Glasgow, el diputat laborista Mr. Neil Mac -Lean •
expressä ele seus sentimests pessid-*
mistes en ço que'es refereix- a resdevenidor del Govern, aconsellant
als seus companys de partit ese na
es facin ilusiona exagerades I afes.777
gint: "Esperen novel eleccions
nerals abans d'acabar fiado. Dutbo•:
molt que el Govern arribi fins •
la tardor".-Havas.
MR. CHURCHILL COI-LABORA AMB ELS CONSERVADORS
CONTRA ELS SOCIALISTES Londres, 3.-Mr. Winston Cborchill es presentan candidat constitucional independent pel districte do
Westminster i collaborari amb
conservadora contra ele socialistes.-.:;
Hayas.
RIKOV ANIRA A LONDRES A,
CONFERENCIAR AMB MAC-

vas.

imaimminimmuzazilzmiummaízent

a

tre1ta#11111.4

LES BEPABACIONS

DONALD
Moscou, 3.-El president del Con-

sell de Comissaris del poble, senyor

Rilrov, marxarà a Londres per conferenciar amb Me. Macdonald.- H..
vas.
EL REI JORDI MALALT
Londres, 3.-El Rei, que està Ileugeramilt refredat, estä colinas M:
palau de Buckingham.-Hana.

causä victimes innecessäries, i ha ve.
staunst l'arrestament de Von Kahn, Vela

Lossow i Von Seicher, els quals considera responsables deis fets.
El fiscal protesta d'aquesta pretensió.
El Tribunal ha decidir ajornar reza-

men de la petició de les defenses.
En la sera declaraesó darant del'
Tribunal ,e1 thient de la ReichsweItrWagner, explicà quin era l'estat
perit dels aluna/es de l'Escota de Guer.,0
ea en el moment del col) d'Estat
Digne que el nebot del presiden! . •
'Ebert Ion l'iniciador d'una revolta en
el setz regiment i es juctä d'haver ama.

gat armes que havien'd'isser Iliuradeelt
en compliment del Tractat de pau.
Afegí que tots els ahumes de l'Esa»
la de Guerra estan a favor de Van-

Lossow.
Després de les declarativos del tinent Wagner la vista continuä a porta

tancada.

EL PROCES HITLER

Els defensors acusen i demanen l'arrestament de
von Kahr, von Lossow
i von Seither
LA VISTA DEL PROCES
HITLER
SEGUEIXEN LES DECLARA,C1ONS
3.-Davant del Tribunal

popular ha declarat l'ex-oficial von
Boehm, el qual pertanyia a la Reichswehr i a diverses associacions de
combat. Ha dit que quan esclati et
cop, el! 50 n'anä a la Kommandantur amb les trepes d'una organitzacid de combat. Ha manifestat ésser
cert que les seres trepes havien fei
exercicis de nit, als quals s'invitä g.
von Lossos, el qual hi assistí.
A la pregunta d'un advocat, ha
contestat afirmant que von Lossout
maniiestä el desig que les associacions de combas Ii permetessin, and:
llur ajut, de marxar cog,tra Berlin,Hayas.
EL GOVERN BAVERES AUTORITZA A VON KAIIR PER DI.

VULGAR ELS SECRETS DESTAT EN EL PROCES HITLER
Munich. 3.-El Govern baveris ha
deslligat de tota responsabilitat a Vo n

Kahr, pel que es refereix als secreta
d'Estat, que podrà divulgar en el pese
cés 'Hitler. - Havas.

Cota!

Provenea, 235 (tocant al Passeig de Grada) Teléton 4042 G.

Oferim un perfecte assortit en mobiliaris d'art, completament equipats, a preus sumament avantatjosos. Detallem un mobiliari complet idels
molts que integren el nostre assortit, per donar idea de la nostra grandiosa oferta
Dormitori de caoba i bronzes estil Unís XVI: Armari de tres cossos. Llit de matrimoni. Tocador
de marc de bronze. Taules de nit. forma calainra. Cadirea folrades de domim,

Menjador caoba, estil Reina Anna: Aparador, Trinxant, Taula automàtica, sis cadires folrades de
vellut.

Saló daurat, fi, estil Lluis XV: Boa, dos cadirals,
quatre cadires, cbrisola, Ilunes talladm itaula de
centre,

Rebector de noguera Renaixement: Penja-robes, dos I cadirals de frare, una majblica de Talavera,

Complet per pessetes 14.500
El mateix mobiliarl completament equipen de Catites, l'Ampares i Cortinatdee a Peeeetes 28.000
D arreree

Reina Asna, C aries 11, Iduis XI V, Un í a XVI, Renaia• m ent , ateo
1111ÍZIMull••••11111111111•1•MalmälluMMINIM111111111111111111311111111•11111111111011~1118111~11111111111111~WiliseilMUllmarnmeeliellilmilienNISMINII

produccions en Nobles des til e clikeeice, Chippendale,

DimeTte, 4 de ente de'

,34123LICTTAT

L'esporgada sayal que molte,
que no ho entenen, recomanen
constantment, te una desde
de pessetes, de braços i de preparada tècnica, i alzó avui no
ho tenim pes a casa nostra.
Quan ho tinguem nosaltres ens
sumarem als que demanen l'esporgada anyal i no parlarem
mes de la biennal.
L'esporgada anyal es preconitza per poder olitenix la producció anyal, però no es pensa
que aquesta no depara solament
del'esporgada sirva tambe de
les cures de conreu, de les adobadea copioses, etc.
L'esporga sola no ens pot
portar la producció anyal. Cal
acompanyar-la d'un conreu curó:e, intensiu, que les condichula actual:4 de Catalunya no
permeten. Per alee l'esporgada
cada dos anys representa una
adaptaeid al miele en el qual la
producció olivarera es desenreina.
Fet aquest aclariment, podem passar a illustrar els punta
easendals d'una bona capo rgada.
t. L'arbre ha d'ésser alt de
creta o enforcadura . Això no té
cap influencia en la producció,
pece és necessari per facilitar
lea treballades.
Si els meres eón bebeos. els
troeos que cal (rebanar a bree
eón mes grane per tal rom ele
animals. impedite pel brancam,
no noden acostar-se gaire a la
soca.
2. Laibre ha de tenir poca
fusta. La fusta no fi s una cosa
moda; As una rosa ejva que

LA QUINZENA
T'has assabentat, azule, de
Intesemblea de productors darrerament celebrada al Joinent
dat Trebal4 Nacional, rde les
conclusions aprovades?
Ho suposo, pede ein sembla
Que, encara que un xic a desleales, en podriem parlar en
ço que ens atany com e productora de la terra i potser amb
mejor motiu, ja que aquest ces
especial oonvindria treure el
reguat que t'hagi pogut quedar, despres de Ilegir les conclusions i pel sol fet d'haver
estat proposades en aquella casa i sota d'aquell sostre que,
anotivadament, amb tant de recel hem ha g ut de mirar senapre.
Una d'elles, com sepa., es el
demanar al Govern del Direcama que es denunciï el tractat
amb Frenes, qüestió que, de
moment, es la que podria afeeitar-nos amb mes intensitat ala
yinyaters catalana. Sabem lambe que alguna companys vinyaters de fora, entre altres per
eones i entitats, han fet gestions en sentir contrari i han
obtingut, podriem dir, una saliafaccice a les seves demandes
gmb la declaració del president
Que el tractat no es denunciaria.
Pelea ni els uns ni eta retires
Isemblen cedir en els seus punta
Ide vista i el plet continua en
porta.
per la nostra part, hem de
declarar que estem en el malea que atares vegades hem
parlat des d'aquesta -Pagina
aegricola" i que en resum N e a
ieser arma mateix que es diu
en l'esmenteda concluaió, perque no ens podem treure del
cap que, essent França una nació exportadora de vi 1 que produda a l'ensems unes tres vegades mes de vi que Espanya,
mal ens donare facililats d'entrada a nosaltres, i. enriara que
aparentm e nt tinguem un traetat, mai li mancaran recursos,
com ja ha passat per destorbar
Ja importació dais nostres
vins.
Si no, recordem el que hem
passat de fa alguna anys en
aquesta banda: quan Ii ha ronvingut vi, ha donat facilitats
d'entrada. i veu's aquí que durant un paren d'anys hem vist
bons preus: amb això. nosaltres hem intensificat la producciö plantant mes vinya: han
passat uns quants anys malament, despres han canviat les
coses i hem planta) més vinya
i ens hem trobat que, confiant en l'exportarió a Framia,
pnfser fern mes vi que el que
haurienn fet si no llagu e s estat D'aqui ha nascut una
confuaió i una desorientació
grau.
Traga, dones aqueixa denúncia i arabem d'una vegada.
S : el trartat o conveni non ens
afavoreix, be; perb si no, tumbé
be, perquè aleshnres ens orlentarem definitivament.
Mentrestant. entre la eituacid
de) trance la desorientació arnb
motiu de i'estat en qué es tim-

ba la qüestió deis alcohols industrials per a usos de hora i
!cartel:geles que al voltant
a& es van tramant, el preu del
el emetinua en el mateix estat
estacionari i insegur; i. el de
l'alcohol més recelós encara.
.Amb tot. 'exportarle) no
intu y a gaire, ja que, segons
bern pogut veure per 3a prein -;
ea diària. el port de Tarragona solament ha despatxat uns
28.000 hectolitres de vi.
Continua amb un exit gran,
eegons es pot Regir ea els diaria de la Rioja, la eunipam a
de la V. V. C. a favor de la
prohibirle, o miller dit, en demanda que es facin complir les
Deis establertes referent a la
plohibició de ralcohool indusde
l'encapealament
trial,
altres usos de boca.
r ins
El míting de Legronyo. que
ita vingut a ésser el final de
la campanya en aquelles terres. ha esta' imponent, malgrat la impedimenta que hi va
posar la neu que va privar a
zneets eentenars (le vinyeters
d'esaiat i r-bi Ara sembla que es
cPrigirn arene envere la Man-

sembla encaminat a ter soroll
de platets passar temps;
Criare, en general, es Niable, de
sentit come i fàcil d'implantar sense grans demores.
Davant d'això, el lector conaprendre perfectament que havia de triomfar el primer i aixl
ha esta), per una majoria de
vots fo rca migrada.
Pera, els del projecte bo (diguem) no sembla que es resigain a la sort que en la votadó li va calare i un dele seus
Velera, En Joan Miguel i Cusc6,
va convocar una assemblea al
sale d'aetes del Palau de la Generalitat per recaptar l'ajut dels
representants de molts Sindicata Agriceles i altres persones
en aqueixos afers.
Ometem l'explicació de reate
perque ja n'ha pelea la premsa
diària.
Però no podem menys d'emetre la nostra opinió, purament personal.
En ella es parlé de tot, pere ene sembla que e'únie que
enfoc lié l'essumple (deixant
de banda el projecte que explice prou be et senyor Miguel. i
parlant en termes generals
com os va parlar del crèdit
agrari!, el que enforä millor
l'assumpte. diem. va ésser el
senyor Moragas, director de la
Caixa de Peneions per a la Velle g a i Estailvi, quan va afirmar que el eredit a Calalunva
el teniem resol' amb el sol fet
que es conduís be el diner sobran i de la metrixa agricultura 1 que hi bagues un organismo ariete prou facullats per
Pod e r-lo distribuir be..
"La Caixa de Pensiona podria ser-ho — va dir — amb
tal q p. F e Ii denesein agureles fneultats qu e, neceesita".
ja au e de milions en té prou i
en r- diniria doble mes si es miles con!, sembla que vol ferho la nn s tra producció i el nostre perore.
En la resta. sembla que es
volgua consagrar la unió de
en:id/adema. Ara tot va que
quan v'ngui el cae de nnus
trariats a nosallree. rom sempre. nn ene toqui bailar amb
la lletja.
Ja enneixes. emir. les tonelitsions de l'Aesemblea esmee_
lada. Es -san anrevar. cense discussie i emir] portades all Govern del Direetori...
1 qué passarà?

consumeix alimen).

R.

L'espera de l'olivera
L'esporgada de l'olivera es
una qüestió que ha fet vessar
rius de tinta a tote ele pasos
oliverers; per() malgrat les discussione ¡ les polemiques, els
autora no estan encara (furor('
i cadascú tira pel scu cantó
sense acceptar les idees deis
altres.

A Catalunya , sortosament,
merres a I esforç del Servei
d'Arbres fruiters d ia Maneomunitat. hem progressat foro
i avui hi han comarques senceres cm l'esporga es feta d'una
manera digna del mes alt elogi.
Probablement cap pais pot pre_
sentar eeporgedors di tanta
habilitat erim els Talguns pablea del Calan de Tarragona.
Seguint el cansen del Servei
d'Arbres fruiters, nosaltres voldrímn que els postres
tors prneuressin fer esporgar.
llurs arbres pr espoi garlars
tarragonins, almenys fins a haver prepara) xien's joves que
els no g uessin substituir.
Malgrat la diepnritet, de (riteris entre els agrannms, hi ha
alguns punts de contarle. els
gneis vnlern explicar per fixer
unes guantes regles fonamentala d'eeorga.

Mane. pede i)s neressari que
diguem que pa/ara- p m de res_

pour)ila hiennal, remsideranl-la

l'eniea eeonerniearnent possilde

en les actuals condicione de
Catalunya.

ila.

• ••
Què ha pasieat amb aquella
eelebre Junta Central de Credit Agricole, que greeies a /a
'Aya acluació rahavia de resol** el ja boi masera rabeaselit problema del crèdit per a
ieultura?
la be deuen saber.
er la nostra part, bem tagiiejat un ¡le Ibem pogut se'« gue, deaprée de maltea diese ea va poder concretar
• dos projectee.
vol s die la firttat,

raf

el mes indicat atan els

SUD I FU LE MI
Demaneu fórmules als
magalzemistee de Drogues
o a Solvay á Apartat
403, Barcelona.

•

Tots els alimenta consumas
per la fusta vella eón sostrets
a la remeta tendra que es la
que (bina l'oliva. Per abra
besen)) not considerar -Se com
un xuclador i teòricament valdria treure'l tot. Si S.P1
é e solament parque MI ha de
produir - nos la remeta tendra
— la mesa — que necessitern
per a la frurtifieariO, i cal diunir-no sol, la propon-id enfielen' i neeessäria perquè
prndueriet de In mesa sigui
abundant. El sohrant s'ha de
treure cense vacillacinns.
La supreseió de hostal' ha
d'esser sernpre forta; l'arbre
ha de quedar eonstituit per tres
branques llena-oses damunt les
guata apareixerà el brot tendre
fructifer.
Tenme branques significa
deixar mes saba per a la producció do la mesa. la qual resultarä també mes nodrida
mee ¡larga, i per tant mes
fructífera.
3. La ropa de l'arbre na
d'esser buida del mis. l'otham
liaurà observat que la mejor
producen"' Pe sempre obtinguda
en la part exterior de la copa
un toca t'aire, la llum i el sol.
El frien de la poreid interior es
sempre en menor quantitat.
mes petit i generalment no arriba mai a madurar. Si hoin observa la quantitat de brancam
que empin a la copa i la (plantita) (le fruit que li produeix,
s'aduna de seguida de la desproper( Molta rama. que ro/Icor:l e la alimenta en proporció
de les eeves dimensions, treientlos a les altres parte mes produetivee. i que duna por freí(
tolent. Des del punt de vista
de la utilitat el llegad és peseirn.

Per això es recomana de bandee Verbre del mig. S'obtenen
aleshnres diversos avantatges
En primer Une. se suprimeix
una porció por productiva; en
segon llor es facilita la fructifierieiö en la par t interior de

l'arbre. la qua l ve a quedar.
con, la de (era, en contarte diverle amh la litem, t'aire i el sol,
i per últim e"impedeix el desenrotllament de malalties.
Una malura ( orrent a Catalunya es el "negre" , aquella especie de pela d a carlee enganxedisse que cobreix eis arbre".
El "negr o " de produït per un
far g mierns eh pic el deseurntllamen) del anal e afavorit per
la Immitat. Es reimpren de so-

guida .q u e la humitat. procedent
de hoires n pluges és mes peralarde en arbres espessos. que
eetan, per art en igualtat
tres cirmintstäneies. un lenes
mes Ilare en condiciona de ree
eept ivit au.
La supressió de la porció interior de la ropa afavoreix la
iltuminactó i Torran de la planta, en benefici de la fructificacie i en perjudiei die l'aparició
de millaltiea eriptrigemiques, i
separa de l'arbre una perora que
ennatimeix alimenta produint
moll por.
4. L'arbre ha de quedar dar
de remeta. Adunen la neressitat de l'esperrada rada dos
anys. cal dividir la feina de l'olivera, ebligant-Itt un nay a dorar mesa que será In que, n
l'any següent, portará el fruit.
Alee pnt emule/par-se solament d'una manera: cocee/lit-uf la fructifieneld en un any
f la forma de mesa en el se-

güent.

L'Exposició de Cut
Jamai la cooperació s'ha proposat de donar un pu tan gegantl, tan hereje j tan del/ p ite: cona el que va a donar ara
amb motiu de la primera Eneaatara Internacional de la Ceopereció i de les Obres socials
que s'ha de celebrar a Gant
des del 15 de juma' al 15 de setembre del Torrent.
Amb motiu d'això, les aseoclacions cooperatives toles i
per tant ella Sindicats Agriecles
i espedalment els que s'han
dedicat a Penaboració o transformació de productes, de tot
el món civilitzat, es van reunir en fraternal tranque) per
conäixe's per abraçar-se i per
amb el temes i un cela consolidada aqueixa coneixença per
miele de la relució, establir enloses comercials i d'intercanvi
entre unes productores i altres
consumidora dele generes collits, efialborats o manufacturats.
Els esforeats cooperadora
d'arreu de ta terra van exposar
als una dels seus germana escampats per tot el món, el
fruit del seu treball, de la seva organitzadó i de la seva
disciplina social que els ha fet
grana i forts fIns arribar a
aqueixa formidable manifestad() que pot ésser la pedra fonamental d'un immens edifici
que ens aixophigui a tots i on
iota, sense els intermediaria
que ens ofeguen, pedem parlar de les nostres coses i oferir-nos els nestres fruits.
Qui ho havia de dir vuitanta
anys endarrera! Aquelles aseociaeions que suraven timides.
boi avergonyides i temerosos
de l'ambient que les enveltava, aquelles petites organitzadotes esoriduseeres arredossades
en una reniega botigueta i voltades de maledicencia deba seus
incomptables enemics i del recel
deis cene pors adherits, sorgeixen avui tot d'una i fan cara
a la gran econornia.
Si ho veiessin aquells 28 teXidors de Rochdale que reunint
cada setmana 20 e nmtims i els
beneficie de la enoperació han
arribat a toser milers de sons,
a poseeir immensos edilicia i
a manejar milions i mes milions; la Unee Cooperativa de
Mille que amb un capital de
1.712 tires arriba avui a necessitar mes de 300 empleats
per portar el träfer immens que
porta; la mateixa "Vooruit"
Gant qhe corneneant com la
primera de les citados i ame)
30 teixidors també, arriba a terliz' vernables palaus i rnilers
d c soeis; la "Casa del Poble",
do Brusseues, la emedeeen_
neause", de Paris i tantos altres!
Com es podien pensar aquells
modestissims cooperadors que
en Me es donarien les mane
amb tants de milions de N-mipanye? Crin) medien somniar
Mai que aquel l granel d'arena
que representaven els 20 cm1 mis setmanals vingues, abans
de la ~feria, a convertir-se
en milers de sumplunses fäbrigires i superbs palaus del pobis?
Fine avui, solament es veien
exposicions, grane exposidoes
d'indüstries. 1 mes o menys
migrades exposicions d'agricultura. Les mami festaeions
riquesa i de vida eren vedades
al mietest treballador i al yeti) propietari. Per?, avui la
Unió Fha fet gran i rie i fort,
tan gran. rie i fort com aquelte
que tot sovint celebra e en

aqueNs certàmens per la seva expansió, i avul, com ell vol
celebrar-lea també.
L'Exposició será un &N per
tete conceptos i d'ella s'han de
treure lliçons profitoses.
L'Alienes Cooperativa Intern acional , la qual compta avui
(tot i havent passat una greta
crisi amb motiu del desgavell
mundial com a resultat de 4a
gran guerra) amb 63 Federacions les guate a la vegada
compten amb 67.000 associadona i uns cent minoras de
cooperadora, lea fet seva la idea
de l'esmentada Exposició i aiab sol es una garantia segura
de la sena grandiositat.
Per altra part, el Govern belga ha declara) oficial l'acte 1
e:1 ministeri d'Indústria i Treball ha nomenat un eamissari
que el representarà i ha cenit
tot el terreny on ha de celebrar-se, el qual, entre jardias
i palaus amida una superficie
de trenta mil metres quadrats.
S'han constituit els Cornees
marioneta a totes les raciona
europees, a la mejor part de
les d'América i d'altres països
i avui es compten ja per dotzenes de milers d'adhesinns, les
guata provenen de 51 paises
diferente.
Les diferente seccione que
s'establiran esteran compresos
dintre dels segiients grups:
Cooperació: Itistöria, org,anitzaciö i propaganda. Cooperanves de Consum. COoperació de la
producció industrial, la Cooperac ió agríenla. la Conieerariö
de Credit i Assegurances. Obres
cocíais: de les Cooperatives,
dels Poders palies i de la Ini-

ciativa privada.
El pret.) ralculat d'inscripee6
i dret de concurrencia, separadament de les desposes préples
d'installació. s'ha calculat en
20 pessetes per metre quadrat.
Catalunya, per una autorització expresen del Cornite central. s'organitza pel seu Comite
espec i al, que té les seves oftcines cm podran dirigir-se teta
mena de preguntes i remetre
les adhesions, al carrer de
l'Aurora. número 11, bis, daqueda ciutat.
Per rae d'una pila de eircumstäncias que han passat. el
lector es farä eärrec que el Comili) cte Catalunya no ha pogut estendre, cene era el seu
desig. la propaganda en temps
oport ii, per a d'aqueixa manera poder-id fer un papen Ihtidisslin cem hauria prigut ter,
peda, a falta traixb, caldria que
els nostres Sindicats i A.esoriacions cooperatives agräries
en general, supleixin amb activitat la falta de temps.
No cal dir com Ii convenen
a la noetra' terra aquelXPS expansione comercials, majorment avui que tota l'activitat sembla concentrada en nadoni' que no ene necessiten sin. accidentalment.
Peneem que el principal nueli d'expositors i de concurrente
ha d'esser, per rae natural, les
immenses Cooperatives de consum de les nacions centrals

d'Europa. consumidores de lote'
els nostres productos exportables i amb les quals clii podria
aferntar una relucid permanent,
segura i impossible de trenrar.
Meditin les nostres associadon; i obrin en conseqüència.
El terrnini d'admieeid s•ha
prorrogat fins al 20 del corren)

mere.

V. R.
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Es deriva d'abra que el que
interesea a l'arboricultor es que
la formada, de la mesa sigui
fortlasima, perque Ii c orrespongui lambe una fortissima
producció. Cal, dones, per re (luir la producció de fruit. que
consumirla alimente en detrimmit tie la remeta. recluir al minimum la mesa; itixi tole la
sana servirle per a la produeeie
de hret.
L'arbre ha de quedar brin eta)
de rama tendra.
Agneste g en els princi p ie ano
lean de g uiar una esporgada
anual regular.
Per practicar agudas esmera
gada. P i pagès ha de enmenear
per suprimir les branques reabrieras, iniciant la frian de enaressid per lea teles dnlentea,
mal situados i interiora. Un ron
abra fea es a dir, ten cera rente_
jet l'arbre del nrintinal briscan.
cal pasear a treure ele hermana
Joyce i aclare la remeta.
Ja hem dit roa amunt que
l'espor g ada sola no resol el
problema de la nrnduccid de l'n_
Uvera; pera pedem afegir qua,
de bates momees, es un deis
factor a essencials.
O. Osuna U.
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Reprodnun del "Petit Marseillais"

una nota exposant unes dades reco.lides pel director del servei regional d'oletcultura (lumen pa s. referents a les'
valoracions aproximades de la
dolives als principals paisos productora:
"Regló oleicola de Borges i Aragó.
tres vuitenes de collita.
Regió oleicola de Tortosa, mitja coHita.

Reglé n'eluda de la rivera de 1Ebre. un quart de collita.
En definitiva la collita a Catalunya
ha estat deficicnt, car sea necessària
per al cona= local. La demanda dele
olis Es activa."

Per aquesta rae em plau ala
poear el fet, acompanyat de te.
tes les dados i observaciom
que he pogut recollir, lamina
s'estudii, perquä altres bi dedi.
quin la seva atenció, i sobretol
parque gent entesa se'n preoca.
pi. si es que no se /l'han pre.
ecupat encara, amb la absoluta
seguretat que, si es traba tax
remei, o St mes no un paliatie

Parlar d'una malaltia, un nome pràctic, un senz il l conreador
de la vinya, no sembla pas cosa
posada en ordre, ja que sernbla
envair el terreny propi de la
gent tècnica; no obstant, tampoc cree cisser importa si jo.
públicament i com a material
d'estudi exposo les meves observacions perquè un altre. amb
mes coneixements, les anaplii
per al be de Uds, les expliqui.
Per altra part, tampoc és una
qieestió d'ebservació premia. sine que alguns enmpanye l'han
conservada lambe.
Es tracta d'una malaltia deis
cepa i que en aquesta vila noneixem ama el nena de "cepa
borda" i a la comarca de Matare amb el de "cepa careenla s".
El nom primer sembla
respon a l'accident cm es nora
en aparèixer la malaltia. per
la qual rae) els raims queden
mina elars i els grans mes petit a .
He proeurat eabriner les rause s de la mateixa, i probable-

Armengol. Aixi haurien désset ae
agricultors amb la seguretat
aquesta comunicaci6 despertarla ira,
ciatives i aciensaria els altres entapa:lis. No es costum d'aquesta
gina Agrícola" de contestar p onedtes, ja que els agricultors :enes en els
Sen-eis Tècnics de la Mancomunitat
Catalunya un centre dinformació I
co ns u lta , amb geilt experta, voluntarioea i ben rlisposada.
Pecó atenent la circumstància especial del cas i I esser general lin.
teres que pm despertar cc, que ha eh
posar l'articulista esmentat, leen prometenra ah Ilustres llegidors i al dit se.
nyor que en ediciors successives u
tractarà la qüestió expelada per gel
técnica i coneixedora de la malaltia.
Almenys aixi ho ha promès eta signatura ben coneguda i considerada dets
vinyaters catalans.—.Vota de la D i me.
21=191====11
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Es pi golant
SIXDICAT AGRÍCOLA DE

GUISSON.4.
Apesta entitat, que des de la sera
fundació ve treballant cense descansar
i fent el be dels seus associats, ha publicar la seca Membr:a anual, amb
qual es demostra que lambe es un deh
de mes força de Catalunya.
aquí algunes dades que ho demostren:
El nombre de socis es de 793; ractiu
ascendeix a 24912 53 pessetes, el passiu a 186.625'37 íd., amb un capital
social de 2S.287).3 pessetes.
L'esmentat Sindica:, entre aitres
afers. té com a principal finalitat la re.
collida de blat dels socis per vendrel
per compre sets, ja en primera matéria
o transformat en farina. Durant el
passat exercici han emrat en els era.
gatzems de la seca propietat 549 t o
nennt, net de-nesdWat,hvm
despeses. al peen de 26. 25 . 75 25.30,
2525 1 25 pies., signes les classes.
Ha expandit 72 vagons dadobs t'ej.
mies, i cn la seca Cooperati,:a de Consurn han entrar generes per valor de
43.5e 2. 95 Ples.
Molt bel

ea rota en un cep maten nue
ele rebrote que surten de anta
de rempelt són MPs esgregeits
que ele dele coas bens.
La seva presencia en el den
empeltat Pa nota en les sanm(' nte re redolt e a, els rape de
les (vals sembla que s'esberlen Pll ferina le forqueta de
(111PS i fina de tres branques.
els Terrena edn molt mes espessos que en el e cros bous. els
calme. ron) hem 'lit, s'in mol)
ciare i petits. i fino ala nota.
en un mateix. una desigualtat
de grano. de a dir, OUP els uns
seerag rosis na i els nitres netite:
es veu tarol-n, que ets carall" sdn
niee abundosos i mes grosso;
en canvi. els phrnpnle san roe
petits i en tot el cele s'hi nota
manea de Vi2:01'.
El peral de nimios ¡m'asirme i
el prrjudiri que ja metí ests
donan! ha fet que. dintr e dele
esea s sos mi:jans asnh que

E/

remeto. Lagi irlental cerrar un
remei. per?, no el trnhn lampee.
arreneal PI eflt

de di ferent va

i al can d'una (mente
Rus es torea eom el primor.
intenta!
de tallar el rep
S'ha
erepellar-lo d'una N'ari et e! taml, lç (liferent. e ense que s'Itagi
rotat cap reetillet bo.
trobat positiu
L'etnie que
es l'arrenear, quan s'ha notat
malaltia, aquel) cep malalt
uns (piante de', sen 'voltant 1 Si
la vinya es molt alacena, loeshores no cree que hi hagi altre
rernei ene arrencar la tutu (rebutjant prärtiques equivocades
de plantar abans a mige bancal)
i deixar la terra uns (piante
anya, Pis mes poeeibles, per destinar - la al conreu que vedasen
reeni mes remunerador.
Es dar que l'exposat. en ronlila?, no ronstitueix un remei.

sine una prevenció perque el
real no passi a majors proporcione.

1

CLET ie P
Tipos latir . (le gran
rendimont. Model
12/22 HP, per a grane
conreus. Model 2/10
HP, per a vinyes. arhortes i armasane. Aplicable a tota
mena de mequines
amb fritera motril!.
Alearíais agricoles de
iota mena.

! M 1 RERINCIES

MANEO T

LPTOMOIL Al0t1

1 11, lboa. Oatalunya, 1
Pite,

52

elalgrel, 423

ba

(1) Agraim molt l'ar , icle que ms
ha ict cl favor d enriar-nos el senyer

argiloses.
Segons los inveeligneions que
he fet. resulta nue la maialtie
existia ja abans en els cepo
vells, perd era 11Pa cosa rara de
trobar-la. No podria toser que
aquesta intensitat que ha nree
avui fos deguda a una mala setrocee del peu arnerirä? Perqué

per all ne

A

LA

gran be a la viticultura cata.
lana.
Joan Armem
Saht Sadurni d'Anoia.

un rep ataca), si se n'hi planta
un altre, mines' es víctima de la
mateixa nialaltia. i aixi que es
Vela la seva presencia en un cep,
al cap de pne temps PS veu com
els nitres Pagaren també. •
Una deles particularitats oheervades es que el mal pren
mes intensitat en les terres
fluixe s o sorrenques que en les

!Hit

A

ijuc conservi el (volt
la vida del cep, s'haurà fet

ment degut a l'esenssedat
mitjans i de enneixement a leenies. no he pogut trobar-les amb
certesa. per mes que cree que
es de les del grup de les anomenades microbianes. ja que
comença per l'arrel, 1 es Crlea
segura que allí on hi ha hrigut

irtins niuteis
La producid n'afofa de

1
la

1

it r at
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Xile

.t aab unpresrmaibte per a practl•
rar el ctiletti Intensiu. AlueDa forma de cunitt es la preocupacló
erapdaro prr remrlar la erleu eco-

utrain

ar11131. 1..arr p till o r Int , Pi-

XILE
enipra lt NITMT
augmenl e Un, rollittS conei-

gotht

derablement.
vcilen &clubs
tenen NITRAT DE NILE.
Per a informes arannts cltrigiu•
y" ,Senver J03,; Gavliän, Ararti nürtrro C, Mtly iti, R81,01110, et

TriK,

ALS SINDICÁIS
BRICOLES
-Per creure-ho d'altissim interZs per a l'agricultura, preeuem arnb tr.olt d'interès a tots
eh; Sindicats Agríenles de Cetalunya i a les altres associacions de caràcter agrari, ave
ens facin la neceé de reme.
tre'ns la 31cmória de fi d'any.
o si no l'han publicada impresa,
una nota del seu mov:mep t social eranbmir durant el passat
exercici, projectes, obres, vendes, preus. etc., etc.. per Pnbli'
car-ho en aquesta "Pägill§
Agrícola".
I aixa ho denuutem des del§
mis alts als mis modestos,
gut tot es interessant 1 de talhom es poden rebre lliçons.
La correspondincia adrecre
al director de la "Pitgina Agri*
cola" de LA PUBLICITAI•

Passeig de Gràcia, 34,

de,

1 de maro de OH

LA punuorryr

85810 DE L'IMITICIT
Foment i les Cubres del Comer; i
Indústria 1131111Ciell a figurar a Ia
Junta de l'Exposició

MUSIC

bERVEL ME1 EOROLOGIC DE CATALUNYA

,

•

Cbi

o
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marga

a. SITUACIO ATMOSPERICA GENERAL A
LES, DEL MATE (Obeetmacions d'Europa, Nord
d'Africa i Atläntie, cebades per telegrafie tense fi• s)
Dominen al Nord d'Europa les pressiens baixes.
amb mal temes a Anglaterra, França i Alemanya, a
les quals regions s'observen forts temporals i pluges
i nevades isolades. A Espanya el tenlos en general es
regnant venta forte de Ponent al nordest de la
Península.

eis

IL EITAT

DEL

TEMPS A CATALUNYA A

LES 1 DEL MATE. (Oinervaciona de la Rusa
,raeteorolbgica catalana, comunicados per telifon):
El temo. Es bo a tot Catalunya, dominant venta
de l'Oest a les regions septentrional,.
La temperatura mäxima ha estat de 13 graus a
Barcelona, i la mínima de 6 graus sota zero a Puigcerda.

ASSOCIACIO DE MUSICA
"DA CAMERA"
QUARTET ZIMMER
L'Associació de Música "da Camera" presente divendres el Quartet Zim-

mer, de BrusseHes, que formen els artistes senyors Albert Zimmer, Frederic
Gi hrdigo, Louis Baroca i Jacques Gelia
En el programa de la sessió figura-

SESSIO POC INTERESSANT, PERO MOLT
DIERESSANT :: EL SENYOR ALVAREZ DE LA
OPA FA L'ELOGI DE L'AJUNTAMENT I PARLA
EL CONFLICTE DE LA CARN, QUE EN REALIfyr ES UN EXIT MES DEL NOU CONSISTORI.
L.1 QÜESTIO DE LES OSTRES :: LA PREMSA
A 13.1STAMENT AL.LUDIDA :: ELS AFICIONATS
NO VOLEN FER CARNAVAL

un quartef de Mozart, el tretze
de Bezthoven, op. 13o, i el de G. Francesco Mallpiera, "Rispetti e Strambotti" (pr.mera audició).
En l'execució d'aquest important
programa el Quartet "¿lamer es manifesta com una agrupació de vàlua
innegable i pegue aweelar-se tot seguit
que eis seas elements són artistes de
nota, acetosos i d'excellent formació.
Fingueren remarcables enccrts en la
interpretació de totes les obres, essent,
sobretot, ben lloable el respecte escrupolós que els fa estar atents al més
insignificant detall de les partitures,
la lletra de les quals és tramesa per
elle amb tota fidelitat. Peró, a despit
d'aquesta correcció, manca potser a
ractuació d'aquests artistes un xic mes
d'escalf i d'elasticitat, aquel1 punt just
d'entusiasme que neix de l'intima unoció i que, si més no, allibera l'intèrpret
de la rigidesa académica. A més a
mes, no poguercm apreciar sempre en
el Quartet Zimmer una ben regulada
proporcia en la sonoritat dels diferente instruments, entre els quals el
domini del primer violi és sovint massa
ven

•Mle

htoveniana i potser la nada intentesant de les obres per a violi i pleno.

••

La companyia d'bpera de.

Cambra, al cap de la qual figuren els celebres artiabes Angela ()pela i Arnand Cabbé,

donarà un curt nombre de representacions al teatre de Bar"
celona, eseent anunciada la

inaugurad per a demà paseata
dijous, a la nit.
En el programa d'aquesta
[unció figuren l'òpera clässicafrancesa del mestre Paer, "El
mestre de eapebla" i la tan celebrada (apera italiana de Wolf
Fellari", "El secret de Susanne
que el propi compositor ha ora.
questrat novament per a les representacions d'aquesta torne
panyia.
Entre /es dues òperes hi hat !rh una part de concert a cärreo
de la notabettssima orquestes
de Cambra que dirigeix el mesa
Ire director de la Simfònica de
Lisboa, senyor Pere Blanch,
en la sitial figuren importante professors de la Filharmbniea,
entre ells, el Quintetet Hispäe

un Ilarg dictamen sobre la concessió
a la Companyia de tramvies del permis
per establir una noca linia de la Plaça
crUrquinarana a Harta, establint, perú,
determinadcs condiciona.
S'aprova desprès un dictamen sobre
la coneervació, i els nostres lectors faran be de llegir be la paraula con-serva-ció, de l'ascensor del monument a
Colomb.
Iliure a lea 7 del mata):
s.—VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondaran de l'enmadera
En liegir-se un dictamen de Foment
to po, 2000. 3000, 4000.
250, 300,
Altitud, metres:
(Obres particularsl, sobre una infnr\V. WNW. WNW. WNW. W. WSW.
Direcció:
14.
13,
ameró eberta duran! trenta dies natulo,
rel,
ro,
6
yelocit.t ei o me t res per segon:
ra:e (5ebretot que no es creguin que
sim e nalmivar), referent al Projeele
L.
de modificació de les Ordenances municipals en la part relativa a obres
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
evident.
particulars, el senyor MADORELL
Horca d'observació: 7, 13 i 18 hores
N. obstant, cal reconèixer que en
s'aixeca , fa notar la importancia del
Parionetre a M'O i al nivell de la Mar: 717 . 9. 7589, 760'3. — Terminnetre sec: 78, 15'6, 139. —
del
Direcció
l'execució de l'obra de afalipiero els DECADENCIA DE LA FESTIL
de
saturacier):
56,
38,
44
—
projecte i dóna uns quants aplaudimants
Termòmetre hunlit: 4'64 9'4, 87. — Humitat (centéssimes
qualre artistes desenrotnaren una tasca MOLTA GENT, UN SOL ES.
al senyar Par, fent tot segun la provent: \V., W., WNW. — Velocitat del vent en metres per segon: 1, 1, 2. — Estat del cel: quasi seré. —
ntereixedora de sincer elogi, que aplau- PLENDID I POQUES DISFRES.
paganda del que sita fet a rAjuntanuvolós. — Classe de núvols: alts-ctImuls, cirrus-strats; cúmulo; fracto-cúmuls, cirros.
dan sense cap reserva.
mena i amb aquest motiu fa l'elogi
Temperatures extremes a l'ombra
BES
I aplaudan també la iniciativa de
deis funcinnaris del rata, fent no'ar
Máxima: 16'2. — Mínima: es. — Mínima arran de Cerrar 44. — Oscillació termométrica: 94. —
a les 7 hocen del dia
fer-nos conèixer robra ~catada. Es
DESANIMACIO
"la importancia i la transcendincia" de
Temperatura miaja: — Preeip¡tació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior
d'urgencia, donada la importancia de
de la data: o'o milímetres. — Pererregut del vent en igual temps: 96 quilórnetres.
Mnigrat tots els esforeos
senyar Banqué, però. era una ex- la labor ¡eta, i propasa que es doni un
la nostra ciutat com a centre musical, que oras quants senyors plents
-. Els seus papás ha r.e.a tingut vot de gracies als funcionaris que han
posar-nos al corrent de les noves tna- de bona fe cada any proveo de
treballat en l'informe.
aabalica idea de fer-li estrenar
Nosaltres, ternent haver d'anar a reque diu que seguratnent són
nifestacions que el la nostra epoca es reviscolar el Carnestoltes amb
El senyor PAR , que s'In sentit do- ponent dajustar-se els plana als re- quell,
venedors, esperem millor ocasió per
i arribà a la sessió amb unes
gent
de
readvocats
deis
gremis
i
produeixen per tot arreu. En aquest tota la seva paseada esplendie
giosament alludia ha de donar les grà- quisas del R. D., i classiiicació de la
expressar-li la nostra satisfaccia per
uar. que hom hauria assegurat que
casa"
que
inevingue
en
d'aquesta
instancia per la Ponencia especial, als
sentit estera encara endarrerits. i caldesa, cal cenfassar que l'aspec.
l'exit de la rua, però entre els grupo
caaanyers dlndies ja havien tret cies al senynr Maderell, cosa que fa efectes de la concessió de la subvenels concerts d'arbitris.
dria encoratjar els artistes de casa, els te palie d'aquesta diada
anda molt de gust. i din que de gräzies
tenim la sorpresa de sorprendre
que
diumenge
passat
tots
ele
Diu
de
que ens visiten i els organitzadors
sagrada a la gresca i la facecal repartirme, no solament als fun- ció. (Aprovada.)
converses que ens donen esperances
Aisi és que. reprenent la vella ti-aEl senyor CAPARA, defensant la llocs tenien cara i que no és cert,
cia, estä en plena decadencia.
concerts, perque les temptatives que es
cionario. sin6 tarnbé als senyors atadoimporde
grast
(l'un
acte
collectiu
rreó del nou Consistori, a dos quarts
com ha dit algú, que hi llagues carn
fan per portar aqUi la múse:a de (far- No esas atrevim a assegurar qua
rell i Amigues, cosa que segurament preposició, diu que s'ha fet dos plans,
täncia
ciutadana.
izig de sis, laca silenciosament tocadolenta (es clar.)
rera liora no siguin cosa esporádica o privadament el Carnestettes siprovocarä nous discursos i aoves grà- que sin a la Comissió de PresEs parla, no menys, d'anar, en
Dita que en aquesta epoca s'apuja
Ces. el tinent coronel senyor ALVAsupostos i que tindran canta, menjad'excepció. i, per tant, descansa efi- gui tan tina i animat cona al
cies per part dels senyors de referencorporació al ball de Novetats i nosIEZ DE LA CAMPA agita la camcada
any
la
carn
i
llegeix
una
Ilista
dor, tres dormitoris i altres depencacia, situó que es multipliquin i s'or- vuitcents, perb creiem que el
cia.
altres,
sernpre
bous
informadors,
cuide
la
peen abans d'usar la paraula — com
poblacions
diverses
(le prcus de
denin dins un pla ben desenrotllat a Carnestoltes familiar encara fa
Continuant el •-(otirr t senyor 1f A- der/des accessòries. La subvenció,
Península i resulta que aquí es men- tem a escriure aquestes modestes
eles bones fórmutes clàssiques de la
DORELL s'aixeca i dama les grades diu, és el 25 per cent del cost total. ja la carn, quan se'n menja, i qui ratlles per tal de no desertar el nos- profit d ' Una cultura que ene és ja in- la viu viu. El Cernestottes
=capea artística — per ier l'elogi
Diu que lea casetes tindratt 70 meblie, pece, pedem afirmar que
dispensable.
per les gräcies rebudes, i din que del
Lerebee de 1 illustre farmacèutic d'aele en menja, a més bon preu que enlloc. tre lloc acostutnat d'informadors
De la producció dels mides italians ja ha traspassat.
nou reglament se'n faran tanta exem- tres quadrats de superficie, sense
puntuals, verídics i dejuns, ja que enregidor
&arnés
que
ha
consuli
accidentalment
Maniíesta
ciutat
grata
patis i amb diverses obertures.
La nota característica del
plar com 'regidora quedin quan sigui
cara no huta sopat i no pensem fer- d'avantguarda nomes algunes mostees
arstre Ajuntament, el senycr Lluis
Carnest•ltes d'enguany ha esAcaba dient que es faran repro- tat amb el general Martínez Anido,
ens han arribat fins ara, ben aprecia«asió de repartir-los.
ho avui.
un
home
veritablernent
lecés
que
tat
una gran afluencia de bar.
arargän que morí Fahre dia.
bles, però, totes elles.
Passant a la Comissió de Cultura, és duccions per tothom que en vulgui.
eere les moltes qualitats que cita
El scnyor PAR par-la després i el Me en aquestes qüestions, cosa que
de mes signifi- rilaires passius. que pensaven
Una
de
lee
figures
les
aprovat
tense
la
mes
mínima
de
ilbal;
de
disfreces
del
ningú 110 dubta, i din qtte és ' corne sensor Alvarez de la Campa, i que
dient
cació entre les que formen aquest in- divertir-se veient les bogeries
allusinns un dictamen negant les sub- senyor CAPARO li contesta
tacas diu són les dels antias catalana,
Circo! Artistic
que li sembla que la Premsa Ii faci- pletament mentida" el que diuen els
teressant grup és la de G. Francese dels altres; tanrnateix, sembla
vencions
demanades
per
la
Simfóniea.
na la de no rendir-se ni davant del
litará la tasca anda una bona propa- diaria que s'apujara la cama
...I arribem a Novetats. Dos Malipiero, nat a Venecia l'any 1832. que tenme havia coincidit en
els
Amics
de
la
Música
i
l'Associaciri
araltres
als
Declara que respecte
ubre ni davant de la resistencia, i
ganda.
dimonis negree, articulats, d'u- La seca obra és copiosa i ha conreat el crileri que es mes saborós i
Intima de Concerts. que en una pasanlos extravaaranamb l'e'peEl senyor PAR (que es recorda ticles, Regirá un telegrama per ventnts cls generes. Té escrites nombroses diverlit riure de
na soda cara„ amb banyes
da
sessió
provocà
una
valerosa
interre
si
la
gent
es
ccrnvene.
de l'actual Ajuntament, que es mod'ell.) No sen ¿ji massa! (grans riacervol 1 coixos, anal) una cama obres orquestrals, diverses òperes, ba- eles alienes, que no pas vestir-1
Teixidó.
mitió
del
senyor
Vila
Es
mi
telegrama
de
la
Junta
Censt. però no es rendirá tampoc
de fi/ala, ens ceben en nona de llets, caneona i composicions per a se de draps vil Mala i posar-se
El senyor CERA, farmacèutic, &- lles.)
l'antifaç, per tal de poder co..rant del nombre, ni davant de la
El senyor ALCALDE excita ales- tral de Subsarténcies, que diu que
l'artista senyor Matarú. Una piano.
mana que qucdi damunt la tarda un
s'abstinguin
d'aplicar
taxes,
perque
metre impunement petites gat.
Iseencia. ni davant dels obstacles que
hores la Premsa perrilla ho faci
ja
ens
atabala
i
artista
que
ha
estat
en
connum
vermei:,a
Es
un
zares. servint els dalers d'un.
andiosament se li posen. (Rumores dictamen d Higiene estipulant rana/i3i el senyor BANQUE demana un vot bo considera contraproduent, i que una corrua de senyores i cat'nua
evolució
i
Ita
buscat
febrosamem
preví de les ostres i muscles, i invira
en quant a la caen i el pa es FApúbliC barroer.
ovataris i aflusions entre els regide grades per la Comissira i un alel
seu
caini
antb
la
inquietud
i
la
valiera:
lirnids,
apocats
i
púel senyor Proubasta perquè s'expliqui.
Al Passeig de Gràcia, al
tre al senyor alcalde per a rorganit- juntarnent el que ha de decidir.
itrt.)
esperseveranca,
que
san
virtuts
dels
dice,
encara
que
trapacera
ella
El senyer PPOUBASTA no s'eposa
Pare de Montjuieh. pels carrers
Un cop llegit el telegrama, el se- donen la benvinguda i la seazació, tan ben portada, de la nevada,
Li senyor VILA TEIXIDO s'aixeEs,
a
més,
un
artista
peris
selectes.
a
que
quedi
damunt
la
en principi
de ta eiutat, mati i tarda hi haque resulta una agradósa sorpresa nyor ALVAREZ afcgeix que si els sació que la sala seria plena a
n. i amb gran delit fa un altre elogi,
sima que porta els seas escrúpols cia una vetada extraordinär;a;
mula, per() diu que el dictamen és inper a tots, com lambe les premies autoritzessin tarjen el que podrien,
•a seayor ALOS demana la paraula
vessar dia gera i persones un Ibis a l'extrem sie condemnar i destruir el temps esplentlid convidava a
teressantíssim,
i
explica
la
gran
quanpero que de totcs maneres la carn
desgracies que ocasiona.
eaanyola i s'adhere:x al dol de la
xic Inés atrevidos.
les seves obres d'èpoques anteriors que, eelebrar la cllada dominical.
titat de bacinus del tifus i ah:es que
El senyor ALVAREZ DE LA no alta apujat els 80 céntima que es
:Lea i al de Barcelona.
Ametents correm a la boti- segons g il, lio són prou dignes de fi- Idees
hi
ha
a
les
ostres
dels
criadora
del
no hi veia, perú. mes enCAMPA agraeix el vot de gräcies deia. (Rumors aprovatius i esperanEl seryor ARTIGUES diu que taraga de distresses i no trobem gurar entre les que dóna per deiiniti- llä d'una dolzena de mäseares,
pert perqué estan installats a la sortida
çats.)
re le un dotare ineludible de fcr l'elogi
més que atnagatalls de ein- ves.
mateixa de les clavegueres. i despres
dMee:ssades d'una manera esa
El senyor MUNDO, molt excitat,
é! senyar .Arnargós, i el fa, passant-se
quanta pessetes, porqué tots
La composició que el Quartet Zim- trafaläria. Cap no reeixia de la
explica quelcom al senyor Cera que no
dealara
que
Barcelona
esta
desorienu seguit al
PREGUNTES
PRECS I
els altres luan passat la a pit- mer interpreta, titulada "Rispetti e nol a uniforme de vulgaritat i
s'entera Aleshores el senyor CERA
Strambotti" data de l'any 19x. El barroeria; ni una diefressa diga
DESPATX OFICIAL
El Sr. ALOS parla de lea tanques tada i cal dir a l'Obaervatori Fabra jor vida (que és millor) o sid nnana una mà de ferro.
que
l'orienta
Que
fa
un
segle
que
gui
a finten,. Passem a la cardóna idea de la forma i pla
del aletropolitä i detriaaa multes i
El que abur tenia importancia no
na d'esmentar- se cona una es.
El senyor ALVAREZ DE LA
nisseria i clic proveirn dal cau l'obra. que.. no s'adapten a cap classi- purna d'art.
diu que temida que no se n'ecuain. per un cap emic hi ha hagut a Esten e:3 oficie ni les caries: cren les
CAMPA suplica al senyor Vila Teixipanya
ajume-menta
que
trebalien
per
nosCcacó.
"Rispetti"
i
"Strambotti""
d'un
boIxevista
furibund,
Ata& que sempre ia el mateix eieeI és qtte el Carnestoltes ego.a
ranunicacion3.
dó que hi digui la seva, i aquest
mes cap que
altres que sorn persones d'or- siiii formes liieraries populars
els esforros dal Comitt
te, fa que el senyor ALVAREZ DE amor a l'art i no lenco
Una de l'Institut Agrícola Catalä de
nitza;
diu que es facin treure els vivers.
dre. —Mare de Déu i en quines nes que barran suggerit al misse la són ben be inútils i valdria la
LA CAMPA pugui explicar el que la consciencia.
ter Isaire es lamenta que en el real
El senyor PROUBASTA li contesta
Que és intoleraMe que la Prem- coses ens bem de vetare els pe- composició d'una serie de curts episo- pena de deixar-ho córrer, rar
ala fet en aquest sentit, dient que
ittret del Directori sobre rExposició, que les ostres i els musclos en tres
dis — una idea melódica, una breu suc- ele fiestees termas no sdri pas
no co cert que no se n'ocupin, sine, sa no es posi al costas dels treballa rindistes per porior dir la
tu shaain dernanat representants de
tarsos es purifiquen, i que podria esd'Hèrcules de l'Ajuntament i diu que
cessió liaran:mica o. simplement, una fi— i entrem.
els mittors per treure els chota
tot el contrari.
;agricultura.
tahlita se un sanatori a Garra f on
Ara, p'eró, és un ben afinat guració ritmica—independents i 5enS2 pele al sol al vel del princia
Després pregunta el senyor Alós sliauria de cercar la manera de fenEI senyor ALVAREZ DE LA
aquests senyors moluscos podrien mur
relació aparent entre ello. Un motia
que cha fet e:1 la qiiestió del per- ilo saber a tothorn, encara quc fon,
jazz - bond. quo ja As dir, el que
ZAMPA diu que es procurara fer el a passar una temporada abans de gespa l . valent- s e d'una careta i
sonal de la neteja, i el senyor AL- si mes no, creant un diari:
ens al abata, a l'ensems que que apareix alternativament sobre els fingint la veu de tiple revea
^a es pugui per datar satisfaccions tionar lalimentació del cittladä acabaEl senyor ALCALDE detnana al ene fisoorneja, ens elarineteja, quatre instruments amb particular inVAREZ diu qae anta ordenat que
lAgricultuea, sempre tan mancada lar. Perú reculen que els propietaris
L'ha mort, potser, la SON&
tots els (pie sein de /a brigada hi tre- pnblic que amb motiu de la Quarcs- ens xilofoneja, mis acordeema, nistacia, format arnb la superposició
braeos, de Comissions i de represen - deis criadera i llurs famlies s'Id re
ma
tingui una mica d'abstinancia;
eneara que Pos deixa a nosal- de quintes que serveixen de base a veta bartera.
ballin. Din que ja sap que Id Inturá
55005.
sisteixen.
instrumenta,
que
si
no
pot
menjar
bou
mengi
xai;
tres el treball de bombrjar. l'afinació dele mateixes
-lloros" i queixes, perra tant li fa.
El primer d i a.—A/ P0tS5Pig
Tres camunicacions, que són sengtet,
Queda el dictamen damunt la tanta
El senyor CAPARA parla del con- que ja que no es pot sacrificar el
Penjern del nostre vermelles cibal a tota l'obra una fesomia carne- de Orbein. t'out helar (lit, hi haat la Cambra de Comerç i Navegació,
PROPOSICIONS
teristica i serveix sovint tie terme i via naniniaeiú ordinària dels
filete de la cara; diu que tothom bestiar se sacrifiquin els ciutadans flames rinunses. retallades per
dé; Romera del Treball Nac:onal i de
Una dels senyors Miret Campanyá
perque l'Ajuntament pugui celebrar
dies festins; recordem les SO4
les mazas expertes del senyor nou punt de partida dels moviments.
Camara de la Indústria. renuncien a Samsot perque es concedeixin 2,5 00 acusa l'Ajuntament i llegeix un reels atan. èxits i acaba confiant que la
En tota aquesta cempoakió es la güents disfeesses:
eixt com tumbé une
tal) de diari de diumenge.
a merar la terna per escollir un memal Comité Pro-Carnaval amb
Premsa els ajudarä, cosa molt na"Aguelina d'Aragó", "Mar I
guante fanals venecians mons- palesa la mestria del seu autor en ti
El senyor ALCALDE diu que
k r ele,..irtar a formar part de la Junta pessetes
destinació a pronis i sufragar les destres i decarats. Les harenes de maneig dels instruments, assohnt bells col", “Figfrid". "Xinee venea
cal tractar això molt detingudament tural.
rectiva de l'Expela:cía), allegant que
mar", Nina
generals que ocasioni la celeELS ESPONTANIS
eiectcs de celeeit — no sempte originals, dar", "I.lagosta de .
les galerirs ostenten imanenho fa. Declara que hi ha diaris que
5 reg"arnents de les respectives enti- peses
do
luxe",
"Dot
del
Japd",
"Mo.
1 anbració deis concursos. Es aprovada diucn que no s'ha fet res en qüestin
troba
una
gran
i
s'hi
ses
caretes,
i
el
tetó
de
fons
amb
tot—,
Cridats cI5 regidora aficionats, enne els permeten d obrar d'aquesta
Sesense discussió.
dc subsistencies i ho compara ami, tre els quals només figurava una se- ens amenaça en nona de l'Ola- tasia en lcs idees mas:calo. La melodia ra", -Venedora de cate del
tren.
-Pierrot",
"Apatxe",
Caparà
Par.
Una altra deis senyors
expansiva, i els negal",
i
insinuant
el
que
han
fet
els
altres
Ajuntagtel
Junyent
en
forma
d'un
és
sempre
nyora,
no
es
presenta
ningú,
perque
El tinent coronel senyor ALVAREZ
"Rus". "fiaría a Wilson"; cap.
i Artigas per tal que a acordi 5 primenta, que no cren de regenerad& aquesta senyora, al darrer moment, enorme dragó prismälle a l'en- ritmes s'afirmen vigoresament; hi ha
aP LA CAMPA troba pueril l'argumer, que atenent a l'extraordinari inben presentats i momrnts
transparent,
pel. , no era digna d'esmontarencara
que
mes
les
cornparacions
seres
que
xinese
i
contrastos
ha
que
segurament
es
diverpensat
n
re . ja que. diu, podien convocar ion- terés que temas les disposicions del
canjunt, no ens va se pel seta art.
en
que
obre
una
gola
paorosa
i
d'elevació;
peda
semblin
odioses.
tiria
més
al
ball
del
Cercle
Ardeger(rel per modificar els reglamenta.
Nornés els nens ~ven lg
semblar obra de prou significacid per
R. D. referent a Festinad als propieDiu que airarte a totes les comis- tic a Novetats, on }mascar veure-la. dentada.
'e., tal de peder donar plena satkfacció taria
dinda. rar
que ampliin o elevin Ilurs cases 5101Is hi baria assessors teenics exLes parelles bailen, finament poder creare que per ella hem fet del nota simpätica de la
t'a amnbles desigs del Directnri.
la quincalla
FINAL DE LA SESSIO
ele
colors
vine
i
de Veguer limitar, l A_
el
seu
autor,
i
fine
amh
habitacions
ccate
a
la
de
Proveiments.
Afegeix
en
direm
enllaçades,
i
d'alegria
tot coneixença amb
Din que dl pensa insistir, i la setjuntament acord cooperar a robra de
que cal repetir que l'Ajuntament no
surt tota sola del seu rau. quan sospitem que no es de les que mes daurada es natural que facha
Tot seguit, i en tocar dos quarts
tarta entrant renovara la invitació;
ami,
un
auxili
ceramita/k
d'una
un
crit
espaordider
barates
podrien justificar la fama que Mali- veritallo Muele') i suggeetionin
pot
intervenir
més
que
ea
la
carta
i
tot
de culi, una catnpaneta fa ninc trine
1' 13 que si confirmen declinant la in- cases
l'esperit deis infante,.
ressona i una ven npocaltptica piero ha aconseguit.
tècniques i d'ordre admi
de la invitació. a o per la in- i amb facilitats que per a la primera el pa. S'enfada un ocie i diu que Ile- i la sessió s'aixeca sola.
A la lauda, als Passeigs de
gira un telegrama i que ells, els de
El Odie aplatteli ele artistee dcl
nistratiu; segon.
Tots els regidora van a felicitar el anuncia quelcom reolt imporMacó. etc., etc., aleshores sIso juran
d'ese
tant que 110 SP eap el què es, i Quartet Zimmer, que deixaren bona alontjuich, da generació
de les esmentades finalitats sacorit la Comissió, adbue shan gastat ditinent coronel !mayor Alvarez de la
peetadocs extraordinäria;
una després de Palita comen- impressió amb aquest concert.
atorgar a cadascun &la dos mil priners propia per córrer mercats
Campa,
per
la
qual
cosa
Id
ha
cua.
a banda 1 banda de l'Avinguda
s'acordà.
X.
cen de catire de pie, per
mers pisos que pagan construir-se en
busca de caen.
central va eitnar-se una multi.
ficar-se a la mateixa brem del
ORDRE DEL DIA
Explica el conflictc i diu que quan
les condicions del R. D. citat, a part
dragó leg entines c.-tentarles. gro. EL PRIMER CONCERT oesTA- lud dalerosa de presenciar Pesa
de la subvenció de l'Estat, una a:tra el; proveldurs rEgueren que havien
AVUI
El senyor ALOS voldria que tornes
travagan t barrita dels alten.
( p eques i plenos de serradures
la COrnisSiO un dictamen d'Eixam- municipal de Loor> pessetes, assenya- d'augmentar els preus cll conteiltit
TARRES
'i'ambe hi va haver molla gent
grana
de
fills
dels
d'una
minió
venda
a
a, ue no permet a un senyor cercar
el
eines
posnrä
a
la
lent-se censignació per a la despesa de que 110, 110 i no, i que ja guanyaturnas que dominen
q
pillines Cardes i Campmany, que
Dijcus es far& al Palau sie la Mú- a tots els
quia fascicle do
solar amb filferro cspinós perque 1 000.000 que com a máximum pugui ven proa les .altres epoques de rany
en tener! -una per ter, sica Catalana el primer dels dos in- l'Avinguda; l'espectacle, tanaempre
per
poder
perdre
un
xic
aquesta.
importar el pagament d'aquests auxie ha malta que ho són, i que si de cas
i als ental le (als fills) anirtern teressants concede que tenen anun- mateix, era bonic.
Din que es feren unes bases que
d'obligar a què ho fos toc- lia, la del pressupost extraordinari de
A la tribuna oficial, situada
nosaltres pesant nonas i nt. ciats l'eminent violinista Francesc
preveidora
no
volgueren
accepla Décima afectat per I acord consisa d
elg
ha.
ul
Bi
a l'entrada del Pare Laribe,
acabariem
mal.
Costa
i
el
notabilissini
phi:lista
E.
tar
i
que
aleshores
es
presentaren
torial de primer d'agost de upa i que
E: senyor MUNDÓ, que ja ha
estaven ele regidors senyore
Cerquem arreo en va els nos- Monturial l'arces.
Itorrit nigua i canta com un canari va quedar Piare en quant a l'amunt uns senyors oferint garanties i es
Miret, Bono. Oliva, Aida i Bo-a
que conté contes
tres amies del Consistori, petotes tres d'una sugTres
sonates,
n
a
no
apujar
la
carn
haver
reper
2.000,000
comprometere
flama, traba molt fort això d'una me- dita suma de
no
els
coneixem
Si
hi
són.
rò
gesti ó extraordinaria, integren el nastre.
abans del dia 31 de marc. Explica
nunciat la societat "El Basament del
" Y 5 tan general.
d'En Prfidencl Baena
earrualges
Han promès que vindrien; en- programa d'aquest concert. La opus
Van ter la rua
troben
pels
les
dificultats
en
què
ee
Pervindre"
a
la
subvenció
que
en
a lmerv e el sesea. MADOREI,L, i
illustrats per En ¿apera
cara, però, ningú no ens ha
el gran músic francés; particulars una pila de distan.
Fauré,
13
de
guerra
dele
obstacles
de
sempre
i
la
va
concedir
I
Ajuntadata
li
enent el senyor ALOS es con- aquella
el magramental "No me ennOi• la en la mejor de Cesar Ftanck, una gides personalita ts, entre les
Admintetracid:
lama.
ment ; tercer, que en quant al segon antics proveidors.
senyor May4
sea".
de les obres nie gues del gran Franck, quals recordem el
que
als
i
diu
de
la
Premsa
Parla
facilitar
tramita
de
extrem,
i
per
tal
primera
primer.
hidria,
52,
ab"Pe as d'unes paraules. cont sempre
L'alegria de perfecta l !Min. i tinatment, la famosa dedicada • mis, marqués d'Alds, Nts,d11
ele
ha
estat
sorpresa
uns
diaria
ale
per
cona
l'Alcaldia
s'autoritzi
.
r'eades i escollides del senyor PAR
MIL tot el que cal en caso. Kreutzer. de Beethoven, una de lea marqués d'Alella, 1 d'altzsilk"
Mes: SE sisen
Le sna abres del senyor ALVAREZ cedir directament ele permisos, preyi la bona fe i als abre. caldria acure
(Coarten o « Arme km") obres cabdals de la literatura bes-. Inda a Me, van aseistir-Al
1111-& CAMPA, torna • la Comissió informe de la Seeet6 técnica corra- -ncind anb manatí ato =ingle q
'Post foestum poestum."
La sessió d ahir comença d'una ma watt penosa. Els alumnes havien
oar a la Rua i als balls dels dies
2 amb maltea ganes de reposar i
:ar la sessie per a un altre dia, no es
-pa yen a deixar renterrament del
e toltes cense llstr valtersa preseai llar valuosissim paidor. Aixi es
amb gran recança anaren arriara l un ara l'altre, i quan, ja a
guaca de sis. es traba el tinenr
senyor Alvarez de la Campa
hacia de començar les lliçons. IlsJcia era alta que seas sol dir una
ecri.:ma (exactament cata a la ninaament notable conferencia del ser Par), que era un veritable ces de
rateada tocar la ea:apune:a sense
j or ola tocatardans, eme anaren anean: amb canes rialeres i congesdes i amagant-se els xiulets. rasi restes d'alguna serpentina a tat-aLstada de la capota cralgue au-

: s b les C bi as:

l'

CARNAVAL
D'El\ GUANY

Diluirte, 4 de atan 4»

11111wer1!air

(que anua diefreseat de cont-.
eomeneen de Ortiz' els pecats, Verge Santissimal I aun
un tuno entonat, tot ple de
creus 1 medalles 1 mitges Ilunes,i filtres atuells gloriosos, i,
representant la Supèrbia, ena
CONFERENELS SENYORS SALA 1 MILA 1 CAMPS HAN CELEBRAT UNA
diu amb la mirada que l'ha fet
i pastat en Lidiarla. El elitssio
(Extractat de la nutra
CIA AMB EL PRESIDENT DEL DIRECTOR', AL SEU DESPATX DE LA
senyor Esteve d'En Picard (el
especial d'aldr.)
PRESIDENCIA
senyor Picarol), er fot segun
en representació de l'Avaricia EL BARCELONA I EL g
SANT
TIIEDALDES
A
A aSGEB
Gasiveria, tot seguit d'unces. SOC
o
OIAs.
UNA
NOTA
OFICIOSA
DEL
DIPREMSA
FACILITADA
A
LA
HA ESTAT
Un sàtir infecte, enorme i magEMPATEN
PASSAT
DARRERS
COMBATS
VERITAT
DEL
QUE
HA
EN ELS
RECTOR' DESTINADA A RESTABLIR LA
de
Luxúria,
banyut,
nifie,
la
El partit acaba amb Fempat a
HI HAN HAGUT e MORTS 1 33
verd vestit, amb una bata d'in- gol i cal reconèixer que amb r,
A L'AFRICA AQUESTS DARRERS DIES
FERITS
terior i contemplant lúbrica- quip catati ha donat impressió
UNA GRANADA ENEMIGA ES- ment (Mere de Deus aquesta
El pablle en proteetit,
ser superior al sen contrineant
sobre l'any anterior de 78.024,750
CAL TRANOUIL.LetZAR
CLATA AL CRUER "CATALU- homenot) uns pantalons de se- l'enorme tasca de l'Eizaguirre ha
ment, de ciar.
L'OPINIO pessetes.
nyora
d'un
efecte
dele
mes
fine
SEGONA
I
LA
REFORMA
DE
LA
L'existencia d'or en caixa propieÑA", MATANT EL CAPITA
i apetitius i d'un sentit humo- deturar tot, demostrant trobare
Aquesta tarda ha estat faciENSENYANÇA
en gran forma, puix en el nzion
Banc suma al final de desemDOS MARINERS I FERINT UN ristic que no més l'amic Camp¡liada a la Presidencia una no- tat del2,448.449,93832
acabar
el
Censen
Dissabte
va
i
pessetes
I VUIT MARINERS many podia imbuir-li. Un negro del match no se l'ha vist dubtar
ALFEREZ
ta oficiosa per tal d'esvair— bre
d'Instrucció pública l'estudi de
La davantera donostiarra ha Liga
extes en un catre portat per
diu la nota fantästics 29.589,310'60 pessetes, el que hi ha la ponencia sobre la reforma
Rebut a les 4'15 de la matinada
en poder dels corresponsals.
molts trets i això ha debilitat el ax.
tortugues,
Mandra
xiroia,
de
rumors d'aquests dies sobre
A les tres de la matinada a la PreLa quantitat argent en poder del de la segona ensenyança.
Un Iteren- junt de l'actuació de l'equip.
haver ocorregut contratemps i Banc en la mateixa data era de peaUn d'aquests dies quedants re- sidencia han facilitat una nota ofi- Xirb, naturalment.
Deis catalans els mitjos han eged,
les rabint, que s'ha descuidat
dificultats a l'Africa".
dactat
el
dictamen
definitiu
setes 64.517,79'54.
ciosa referent a les darreres operad'afaitar-se, perb que demä lit sobre tots els restants. Late, w».
vots
particular.
Diu que si 10 es cert que
que,
amb
els
cions de l'exercit espanyol a l'Africa.
Amb data 23 de març s'acordi pel
l'afaitaran, perquè ell es fill ha donat la sensació de no empearit
d'ençà d'uns guante dies que Consell reduir el tipus de l'interès anunciats, es Illiurarä al Minis-.
Després de dir que el Directori es del pintor Canals, i As un Caa fons. S'ha distingit En Polo,
els rifenys a les avaneades de en un mig per cent per a les opera- ten,
creu en el deure de comunicar al nals, seguit d'un seguici d'artant. En resum, un bon partit.
lee rones vénen atacant amb cions de descompte i crèdits perso- UNA NOTA DE LA LEGACIO país la realitat de l'esdevingut, diu: mata !fuente, polits i iracunds,
ell.
mes füria i semblen disposats nals, restant fixat en cinc per cent
DE MEXIC
Degut a la pressió cada vegada meIra. I apareix pantagmelic,
COMENTARES GUIRUSCOANs
a dificultar els combois, no ho per als primers i cinc i mig per als EL GENERAL OBREGON MOLT jor de l'enemic al sector de Tizzi la
enorme, balzaeiä, habeliä, Ila
La noticia que en el Barceloag
BE, GRACIES A DEU
es menys que fins ara lote els segons.
Ana i Azib de Midar i a Facció d'in- Gula, un senyor bigotut, del
intente han fracassat davant
L'encarregat de Negocie de terceptar les nostres comunicacions senyor Carhonell, afartant-se mancava l'Alcäntara, havia desillr‘
Es fa observar sobre les anterior&
la vigiläncia del comandament dades que presenten minva algunes Mèxic ha pregat els periódica la torea ha hagut de respondre amb com un 'ladre, assegut a una nat quekom el públic, que tenia gaix,
i valentia de les tropes, les operacions, però en canvi en les ge- la publicació de la següent no- ofensives parcials que les han pogut taula cobert a d'unes estovalles de acure jugar el Barcelona comph
guate han lluitat i contrarres- nuinament mercantils s'ha aconse- ta: "Per tal de rectificar, els restablir i allunyar una mica l'ene- a quadros vermells, empunvant però Co saber-se que En Poin,
tat els moros, fent-los abando- guit un augment que en els des- falsos rumore de la mort del mic, sofrint, perla les sensibles bai- un pollastre i segun d'una e-colla Fortuna :le Vigo, el reemplaçaria,
nar posicions sense que aquests comptes sobre la placa supera en senyor president de Mèxic, cau- xes que al final de la nota es deta- de plata suculents portats per fet que l'animació tornes a revitat
combate hagin arribat a cos- mes de dos mil milions de pessetes sada per emmetzinament, la llen.
suculentes jeml jeml damisel- queeel públic que ha acuda a Ateax:
cambrón.
tar una cinquantena de baixes, el de rally 1922 i en els descomp- Legació de Meato comunica que
les. I finalment un ciri; groc, losElmolt
Però com que renemic no ha estat
primer temps de l'encontre 1:1
mollee d'aquestes indfgenes.
verd, alt, alt, Napoleó Bonates sobre altres places també Ial ha el senyor general don Alvar prou castigat el general en cap e :.estat
força
entretingut, pera, en ea.
La nota continua i acaba en un augment de 36 milions de pes- Obregón gaudeix de bona sa- tira que ha de seguir operant con, a parte, irninicament envejós d'ell
DE SOCIETAT
vi , francament, aburrit el segon.
lut".
segurament
no;
No;
mateir?
aquest lo, demostrant que no setes,
mesura de previsió del que plisad
lia sobresortit En Samitier, que%
hi ha motiu per esverar-se i
d'algti altre, probable m emir,
Els dividends repartite als se- L'EX-DIPUTAT EN FERRAN esdevenir, així com per demostrar la
gallejat del seu indiscutible domini ä
que no eón eerts alguns ru- nyors accionistes foren de 55 pessel'Enveja,
deguda
al
senyor
PaFla Infantat amb tota
DE LOS RIOS
riostra forca i la decisió d'imposarla bala, que portara de qualsevol rae.
fornida nen la distingida more exageraba sobre el que ha tes en el primer semestre i 65 a fi
Ahir va arribar de Granada la, s'ha ordenat l'embarcament cap llejà.
senyora Na Anneta Turón de passat a l'Arrice.
I els regidors Haurien tin- itera, xutant de formes invermitta
d'any, existint un ròssec de 68,49001 ¿'ex -diputat socialista En Fer- a l'Africa d'una de les brigades que
gut la poca paraula de no cm- Si hagués estat una mica mes veis
Taldbioles.
pessetes de les precedente aplica' ran de los Rios.
estaven preparades darrera d'altres
La reunió del Directori
Per?) no. Tot d'u- en la direcció hauria pogut MUCIr
bromar-nos?
Confirmé que esté subjecte
Felicitem cordialment el discien s.
la preparació d'una tercera.. Un
tingit matrirnoni per tan faust
Cap allä a tres quarts
a expedient académie, que se li cop realitzada l'operació probable- na, acabada de sortir la com- gols.
En Fiera. a part de no rebre gag
nou ha acabat la reunid del Di- El partit de campionat Ma- segueix priméis pel jutjat or- ment regresaran les torees a llurs parsa magna, i com si hagueseedeveniment.
sin eixit de dessota els simbir- mai inc, puix aquest, generalrnent,sla
Tant la maro com el nou nat rectori, convocada per estudiat drid F. C.-Unión Sporting C. dinari de Granada per un tele- bases.
iics figurons, en vallen, ens ei- portat per rala esquerra, ha xutat
grama trames al presiden! del
i aprovar el segon !libre del
tu troben en perfecte estat.
Al camp del Madrid F. C.
Independentment d'aquests esde- xorden, ens maregen eis "No me quatre o cinc ocasiona d'una marta
i un altre proces, a
projeete de decret d'Adminisa
la
zona
oriental,
al
sec(Ciutat Linial) se celehrä ahir Directori,
veniments
magistral i el considere indiscutible o
conosses! No me ronosses!"
tració Local, que tracta de l'Hl- l'anunerat partit de campionat insfäneia del Fiscal del Suprem,
per un eselit en el qual envia- toc de Itt'Ter una granada enemi- ve)em una enorme "Lämpara equips de selecció. En Marta cdiege
senda local.
de
primera
categoria.
grup
A.
explotas
damunt
la
coberta
ha
ga
L'enterrament del
El general Valleepinosa dt- entre els equips dan estucas- va al geneTal Primo de Rivera del creuer "Cataltifia", produint les Z", i ens estira el nas un Tram- ha aconseguit el gol degut a la ten
valentia, i En Polo molt treballadr,
via Elèctric-, i el/9 somriu
còpia del telegrama no cursat.
gue, en sortir, ale periodistas: tate,
baixes que es relacionen.
i sus fa però excessivament individual.
mefistofhlie
Banyeta,
senvor Amargós
"El sois-secretani de Gracia
LA
DENUNCIA
DEL
TRACTAT
Ili assiett mol! poc púhuiu. Ar_
Queda, dones, demostrat que a les
Deis mitjos, En Cartilla saleta
mirotes un Fanal, i cermptes un
AMB FRANÇA. — COMENTARES
Ditmenge al mati va tenir lloc i Justicia ha dad alguna indulte burlael senyor Arias i els
zones de contacte renemic actua
més que bit millor, i una Le- molt a Juantegni. i En Sancho tast
DE "LA EPOCA"
Fenterrament del tinent d'alcalde se- per resoldre, o signin els que
ciprias a'aliniaren en la següent
activament, per la qual cosa en
trina ens perfuma i un W. C. treballador. si bi no ha tingut tea
es conendelven segons l'arti- forma:
nyor Amarais.
Parlant dels tractats comercials, diu aquesta ocasió no is prudent de dis- ens derrodoritza. i tan Trat-Auhk- gran tarda.
R. Madrid F. C. — Ortueta, La Epoca:
Presidiren el dol el governador ci- cle 2 del Codi Penal.
treure forres de la una a la l'altra,
Amen s'immobilitza eadaverit_
Dels bacs, En Surroca excessas.
Ene han donat compfe, que- alananeda, Quesada, Barreoa,
vil, general Lossada, el representant
"Quan en celebrar-se la recetad As- sinó d'enviar-hi reforços des de la
rat, i un Urbit ens indica el nas- ment enargic. Si el sets cornpany. Ea
del capità general, tinent coronel se- dant enra y a?, d'un decret que
Mengotf, Mejia, Sugagoni, Ber- semlaka a Barcelona, en la qual im- Península.
Ire eamf, i un Vermouth ene Pasqual molt collocat durant tot d
nyor López; el senyor Alvarez de serä donat immediatament a la nalena, Monjardin, N'alienado i portants elements de la riquesa nacioEls combate en ambdues zones aporititza. i un Plec de Condi- partit.
la Campa; rector de la Universitat, i "Gaceta" reformant els aran- del Campo.
nal van demanar la den(ncia del traca han estat valerosament sostinguts
cions ens fa la hiel, i wn NapolA
A la Reial. Eizaguirre ha .ertiti
Unidn Sporting — Berenguer,
els regidors senyors Par, Proubasta, zels dels jutjats municipals on
ami) França i veiérem que havien i renernic duramen ctastigat; però
ene conquista, i un Borregui
recobrar la seva forma d'ama eruta
Casi ihn, Munyoz, Gbinez, Gon- tat
Puigmart i, Regis, Vila, Artigas, Oli- ja no bi ha adjunte i cal ter
concorregut representacions rnolt va- donada la seva acometivitat s'impo- Luxe ene calca, i mentre iin
fent unes parades magistrals i de»
va, Bono, Madolell, Esmedia, Taylor, modificacions en aquest sen- zbilez, Lorenzo, Navarro, MoraPrhfugo s'acomiarla precipita- trant tota la tarda ben top del/
riades d'aquesta riquesa, esperas-cm que sen operacions mis energiques, ini.
leda, Alfredo, Rodríguez i Zu- el
Moral% Capar& Pesque], Miret, Ce- tit."
Govern trobis ama orientació d o- ciades ja pel comandament sense es- dament, un magnffie ostensnri
seguretat maenifies. Deis deferid,
També—ah afegit el gene- garaga.
ra. Esclasans i Font.
crida que no pot Cesen, que (r.s molt oportú En Galdós. Dele mine.
pinió prou ferina i decidida per impulperar que els rebele completin Ilur
de
la
partit,
els
el
Començat
ral—hem
tractat
del
projecle
Esteva molt concorregut.
massa tard, i ell a les set del Olaizola i Matias, sobretot aquel a
sar-lo a lu determinacions que calla preparació.
d'Adminietracid Local en la se- Unid ataquen impetuosament i prendre.
matf s'ha de confessar i en- la De
Rosales ha poso
La nota diu que el Directori tr
at.
sersonaahrpesr.Ro
e••••
va part relativa a la Hisenda, als cine minuts En Moraleda recara ha de ter examen de consNo ha estat aixl, i per abrir sisan
• no vol amagar l'esdevingut, con1 per tractar d'aquesta mat- cull una centrada magnifica de mobilitzat les riqueses agricoles d'ex- fiant amb la serenitat que el po- eihncial I ens sentim voltats,
cätedra de jnc fi, dibuixant magnifina ha assistit l'enearregat, del Navarro, collocant la pilota In- portació i les clames mercantils, pre- tale sahrä esperar el resultat de les arrastrats, abraçats, portats en ques paseadas. peri ha estat mal se.
superablement a la porteria madepari ament.
triornf
per
una
colla
de
senyors
cundat, a excepció de Juäntegui, pea
cisament per demanar el centrad que operacions i anuncia el càstig dels
Despres el president digu4 drilenya.
efusius, magnifics, entre els seus companys de linia.
AUDIENCIA PROVINCIAL
alarmistes, ei dissortadament n'hi
Els unionistes s'animen des- havien demanat aquells industrials.
havia enearregat al saleseels
reconèixer
que
que
creiem
Els uns diuen que els tractats amb liaguis algun.
L'arbitratge del senyor Ere:inflia.
Vista de causes
nyors Caparà l'afable. Artigues molt imparcial.—Lasedal.
secretari de FillATICeS la redac- pres del primer gol, oblenint de
A la Sachó primera • 'ha as- cid d'un decret, prorrogant per seguida el segon por miljä d'En França i Anglaterra eón molt detente
Baixes del "Catalufia":
el
rnefF.sferoç,
Vila
Teixid6
el
4gut al banquet per respondre tres meses el pressupost vi- Navarro i Moraleda, que repe- i que cal denunciar-los tot seguit, 1
Capitä de corbeta Jaume Janer tofhlicam e nt efusiu, Albs el serCOMENTARES CATALANS
d'un suposat debele de finen- gent. També li lis encarregat teixen la combinació d'abans, els altres afirmen que eón molt bons Robinson, mort; alfèrez de navili vicial, Par el gran constructor
i que fóra una temeritat denunciar-los. Antoni Avon Gonzalo, gravissim; amb caries. Puigmarti el sobri,
ta d'armee, Marian Sane Prez. —ha dit—ia redacció d'un al- essent apinufli!sx.
la primera part han estat tirata
repetint
el
mateix
cas
A
S'esa, dones,
Els del Madrid cerquen l'emEl fiscal li ha d e manat guatee tre decret reslablint l'any ecotinent de navili Josep Rodríguez, fe- Cera el teraphutic. Proubasla
mesos i un dia d'arrest majar I nbmic anterior a la reforma de pat amb un joe enirgie d'estorr que sitian es van concertar els tractats. rit i dos mariners morts, qua- compassiu. Taylor l'actiu. Oli- tres córners contra el Barcelona
contra la Reial. A la segona. tres
El Govern es va trobar mollichat per
Davant de la SecM6 serme Villaverde, n sigui que comen- mhxim. i atacant les linies con_
trliries aron . egueix En Mana- dates tendències diametralment oposa- tre ferits greus i quatre menys va l'aperitiu, Madorell el rons- contra el Barcelona, per dos conto
s'ha presentat Matilde Millän el el dia primer de julio].
tructiu,
Camp
l'enurlit,
i
Girons
nedo el primer gol a favar deis des i tetes dates igualment respectades." greus.
la Reiab. En conjunt, sis per tres, i
Garrote, acusada d'un infantil'absent. Saludàrem timha el qual cosa clima idea del que ha esat
Baixes de les (orees de l'exèrcit:
El president ha contestat la
eidi. LI fiscal va demanar-li demanda de "El Liberal" sol-li- .seus.
LA IMPORTACTO FRANCESA
Ivarez
de
la
Campa,
r
senyor
A
Alférez
Manuel
Terç
estranger:
Una mica desprAs el mateix
ron) a rästig, tres anys, sis rne- citant l'indult d'Unan-tuno, neque anava de paish. eleganitsPer la Sets-secretaria del ministeri Quinyones, contfm, cinc soldare
m eslava atara per un puel E
ml acleah,
p
jugador marca el segon gol
sos i ‘int-l-nn dies de 'presó gant-sli rodonament.
emb una magnifica rematada d'Estat s'ha publicat a la "Gaceta" el monte, un caporal i un soldat molt sim.
blic molt nombrós i que ha mema:
correccional.
una
gran
greus
i
divuit
saldare
ferits.
Tot
seguit
comem2A
segiient
avis
oficial:
CAMUS DE DELEGATS GOamb el cap que li val unänimes
en totes les ocasione la seva espottiA la Semi6 quarla ha romlabola. Sablern els que hi ha- vitat.
Batalló de Guadalajara: Un sol"El "Diari Ofical" de la República
VERNATIUS
ap I a Lid iría ente.
paregut. Antoni Ambrde, arode febrer pas- dat mort. Comandäncia d'enginyers, via però no sabina qui era qui,
17
francesa
amb
data
aconsegueix
Mereixen eementar-se Einguirm
En
Mengoli
Sha dispnsat que cesi en el
sat d'un delicte de denso, vasat. publica el següent decret:
un ferit lleu. Regiment d'Africa, un
i a i xò es presta a gracioses (Rajante i Rosales. per la Real. Es
de delegat governaltu ne tercer gol madrileny.
càrrec
1270
pessetes.
lorats en
soldat greta Regulars d'Alhucemes,
confusions, sobretot a l'hora Pasqual 1 F:n Coma. pel Barce:ona.
"Ilinisteri de Comete i Indústria.
(Pontevedra), el
A la segona pata &can FinEl fiscal va demanar - li la Puente-Aneas
del xampany, que nosaltres jr.
El pre.sident de la República fran- un indígena greu.
El partit ha estat dolent: !eme tik.
teres del partit. enmeneant amb
multa de 500 pessetes 1 la in- comandant d'infanteria don Mi- domini dele del Madrid, que cesa:
r:rern a la redacció, amb un twiasme per part dele jugadors bao
guel Cuervo, i que sigui nomedemnització de 1270 pessetes. nat per a substituir-lo el en- aconsegueix per mitjà d'En
magnific mal de cap i sense celonins. Cl' quals han mostean fadigs
Vist l'article 34 de la llei de 17 ocDE BARCELONA
tubre de 1814, decreta:
saber com enquibir la informa- a causa dels esforços realitzats a Bilmanciant de cavalleria senyor Dernabeu el quart gol.
una
En Zu g araga. aprontad
cid devinguda poreer un xie bao.
Miguel 7,fartfne Ifernändez.
Article primer. Queda prohibida a
EL. BALL. DEL CERCLE
massa extensa. Estora segurs
El gol d'Er. Marti ha estat acre.
Ida estat nomenat delegat, sorbida mea que perillosa, ton- partir de la publicació d'aquest decret
el
N'Ortueta,
aconsegueix
ARTISTIC
que la major part dels assis- seguit d'un xut a dos metres de Is
governal in d'Atora (Mälaga) , el ta. de
/a surtida ai, htcom Vexportaci6 proSporting.
tercer
gol
per
al
Josep
capilla d'infanteria senyor
cedent de "entreport" dipòsit, trànsit semblante i el que ea casos tents entraren al cotxe pvl fa-• porta i per cert que e/ marea nasiLlebitre sen n or Arias, quan i transbord, de les següents mercade- semblante cal.
nal i obriren la porta de Ilur der. un rnnment ahans. havia perder
Guirnenez de Bazeorra.
A ravaneada edat de 75 anys ha
s'anava
a
liar
un
penalty
con.un casa amb una legítima mäqui
inort a la nostra ciutat el distingit
recasió de marear. trohant-se tot
riel:
Toquen
les
dotze,
EL Sr. ALFONS SALA, A
tra /a Unió, darla per acaba!. el
na Gillette, a Mes hores del
Llenes, compreses, les d'alpaca, vi- terratrèmol profund i, obrintdavant del g ol. havent tirar ah núeols
MADRID
senyor 1 conegut comerciant Jacint
parid. rnanrant entera 10 mimetí.
EI gol de la Reial ha estat d'una
Barbany i Roca.
cunya, 01 de camell i catxemires, cota se les entranyes de l'Avern
Procedent de Barcelona ha nuts del temps reglamentar!.
magnifica combinació deis seas
Durant la seva vida s'havia conarrrbat a Madrid el presiden! de
tanters, rematarla per un fort nur d'anquerit la simpatia dele que el tractala nava Mancomunitat de Cata- «Mal
gle des de la linia de penalty.
ven, gaudint d'un sólid prestigi en
lunya, senyor Alfons Sala, el
A la semana part s'ha vist 111‘'..5 afaal
les seves relacione comercials.
qual ve a conferenciar ama, ala
de lluiment d'En Samitier, que ha sur
Unim el testimoni del nostre congenerals del Directori sobre ditat moltes vegades, però amb
de] sincer ala nombroses que reben
versos assumptes

Nema (Fiara personalitats,
bit paseen las segienta
flarrosses:
"Fernistarie, *Per imentjar
bi', *Reses de te", *Xampany
Wreisinet", "Niu d'aletees",
"Labor", "Placa Vilardell",
"Oilla blues", "Diebauza domèstica". "Smith pra.
Mier", • Plerrots nacionals",
"Llet del Patria", "El món daemú. d'un Ford", "Llauran be",
"El meu paper", "Buich",
"Apaties", "Studebakee.
Una comparsa amb el lema
"L'Economia".
Dues bicicletes; "Carnestoltes" i "Molina de vent".
Motos: "Lluna de pierrots"
I 'Balandra"; i
Genet: "Fantasia ärabe".
Formen el jurat els senyors
Labarta, Brunet, Sastre i Miret Reig.
El 'non dla.—Amb el mateix
terops esplèndid del diumenge;
bi havia, però, menys anima.
ció, tant al Passelg de Gracia
com al Parc de Montjuich, car
treballar molla gent.
Les mateixes mascares 1 el
mateiz gust barreen
Cap dele dos dies no hl ha hagut incidente importante.
Els eterno poca-soltes, perb,
han provocat patita esvalots i
alguna modesta intervenció de
Ja forra pdblica.
Res, vera, d'extraordinarl.

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR

une& 1es despulles de llana i ampo
de llana nona i &mulles de cotó i de
fil de eot6.)

In)

l'ESPI

Darrera hora
DEL MARROC

CRONICA JUDICIARIA

En

Jacint Barban)

els seus filla i familia tota.
Descansi en pau el senyor Jacint

larbany.
1NIBBINIMINEMEM.11~~111111M

HOYES RELIGIOSES
DEL BISBAT
Una Missió al poblet de Segara
(Gima)
bes del dia 13 al 24 del mes passat fingiré !loe a Segari una Missiii
a duce dels pares caputxins R. P.

Celen de Granollers i Atanasi, de
‘Palafrugell.
Malgrat del mal temps, foil notebroaa la concurrencia a tots els g ermano i platiques i a la comunió general.
Cal remarcar l'interés que despee*re. leg conferencies per a joves i
albee 1514 "Pum doctrinal" en
veperter a teta calad* de veteo 4A
de vele. Una sudd1t pides al cebaos dele pubis. Yeles de deuda,
dad /derd 1 Ved. qbe decore. en
eepieeder Isiegitet a la enes gue.
01110, die preddl el mensa eenyer
111.414 id Ilee" *kan id unir«

Els senyors Sala i Milà i
Camps conferencien amb
marquès d'Estella
A les sis de la tarda ha arribat a

la Presidencia el general Primo de
Rivera.
L'acompanyaven N'Alfons Sala i
el senyor Mili i Camps, amb els
quals ha celehrat una conferencia
al seu despatx.
Altir es va celebrar l'anunciada

Junta general d'accionistes al Banc
d'Eçpanya.
Hi van assistir molts accIonistes i
va presidir-la el sots-governador de
l'esmentada entitat.

La junta general d'accionistes del Banc d'Espanya
Ahir nontEs es va llegir la memata que sera dimitida en una altea
Fuina que se celebrare el dia 9 del

**test.

Le's dados Inés Interesante de la
~mirla Bebida san:

Ia circulada fiduciaria en 1e43

Pala a ta aifrs de 4,352.65107S Puseto, fitntrant en rally anterior
4,136.90400 5 prosees, brema eetat
destnike I inutilitzats 5.75ae5ti bitnote, representativa d'un valor de
ezede
433,4s4d43 palees" eiab

u

Pregueu a DA.: en caritat per l‘ánima de

Hm Jachi' hin 1
:Vidu

Roca

de don Carme Sendra i Espalter

que ha mort ala 8 anys, havent rebut el Sants Sagraments
i la Benedicci6 Apostólica

(A. C. S.)
Els que el ploren: fills Francisca, Manuela, Jacint, Carme, vidua de Franco, i Josep Maria,
fills politics Josep Aymerich, Francesc Vilar, Josepa Civil, néts, nebots, cosins, familia tota i la
raó social Vilar 1 Birbany, assabenten als andes i coneglita de tan sensible pèrdua i els preguen
que assisteixin a renterrament, que tindri, lloc aval, a les quatre de la tarda, per la qual cosa els
quedaran agrilla. Domicili: Ronda de Sant Antoni. 104.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

precisió; Eiiaguirre, en dues ocasions. ha semblat salvar dos gols cer

miracle.

En Piera. Fra Samitier i En Pois
sortinan cap a Mili directament, ser'
se anar a Darcelcina a reunir-se atab
la recta de requip d Espanya.
ens fa creare que probablement P/"
avui el segon
dran
r

VA JUGAR EN P01.0 I NO ES
PALO... COM AI-GU HA DIT
Un perii-ulic d'anit paseada diu que
segons l'han inforrnat a les efi:inei
del Barcelona. el jugador que ira
wat d'interior esquerre is En Paló,
el reserva del Club.
Per la nostra part hem d'arlo&
que el tettgrama del nostre correr
ponsal i del nostre enviat a Donbs•
tia diu ben clarament "Polo de

El mateix telegrama, al final, alai
geiz: "Fiera, Sagnitier i Pelo 5041
es 0
ran cap a Mili"... i nosahr
sabem pas que ara per ara el ama»
reserva del Barcelona hagi aidal
encara l'atenció del (omite de ir
lecció madrileny.
Ho fem constar, en garantia
la veneitat de la noetra ideara'
electrifica.
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Tomarla, 4 de enaste de
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CAMPIONNAT DI CATALUNYA
rgsPANYOL I EL MARTINENC EMPATEN A a GOL
Al terreny de l'Espanyol va cekbrar-se ahir el darrer encontre de
Cam pionat que encara mancava del
grup A.
L'equi p propietari del camp va trobar-se sorprès amb un empat, quan

se

ill

:Do

lògicament podia esperancar una victòria i. en canvi, el Martinenc i e)5
gos partidaria, sortiren del partit
t ntusiasmats amb el seu resultat,
que és un bon auguri per a l'encontre
de promoció, la qual cosa ha de contribu ir a que surtin al camp mis esperançats de vencer el Terrassa. Ja
Ii convenia al Martinenc una dosi
'optimisme després de les desfetes
ofertes en el transcurs dcl Campionat!
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CAMPIONAT DE
CATALUNYA
Grup A

FINA L DEL

PI G.

Barcelona ro zo o
Europa to 7 1
E.panyol ro 5 2
Sabadell to 3 1
10 I 2
Sato
Martinenc to 0 2

G J. G.C. P.
o 28 7 20
2 35 1 4 15
3 to 8 12
6 13 21 7
7 13 23 4
8 ö 35 2

RESULTATS D'ALTRES
PARTITS
U. E. de Sans-C. E. de Sabadell,
2 a O.
Avenç-Júpiter, 2 a o.
Gracia-Badalona, 1 a t.
Barcelona (reserva)-Les Corts, 3
o.
Europa (reserva) -Atlètic Taró,
2 a 2.
Europa-Castelló. 4 a o el primer
partit i 5 a t el segon.
ASSEMBLEA DE L'EUROPA
PER AVUI
ASSEMBLEA DE L'EUROPA
PER AVUI
Coas a conseqüència de la carta
ie la Eederació, el text de la qual donaren/ en la nostra edició especial
ahir. la Junta del C. p. Europa esta
eunant l'oportuna convocatòria per t..1

ina

de celebrar nora Asseniblea astil, dimatis , a dos guares de deu de la vellla,

ra-

al Tratte de la Comedia. de Gracia.
Hem procurat de saber me es traetara en l'esmentada Asemblea, i si bé
et individus de l'Europa seRucireen
tnatrenint-se en una gran reserva, es
opirtó dels interpella7s que es tractarà:
Primer.—Retirar la cara donant-re
detaixa de la Federaciö.
Atton. — Donar un ample vot de
conii.ana a la Junta actual.
Naturalment que tot aixà esa supeeitat al que decidrixi lAssemblea sobitana.
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ATLETISME
11ELENDEZ VENÇ A CIIARLOT EN LA MARXA DE 20
QUILOMETRES

ValZincia, 2. — Tal con) havia esta', anunciat, avai al maU ala celebrat la marxa
tira de vint quildmetres entre
els ramplona catalans Lluís Melendez i l'Albert Charlot.
L'itinerari fou el següenl:
Sorlida del camp d'esports

LA

Bancari F. C. — organitzador
de la mar g a — Isabel la Católica, Avinguda del Port fina al
final i regies per l'Alaraeda,
pont del Reial, Ronda, Avinguda d'Aman Gimeno, Emili Castelar, Barques, Pintor .Sorolla,
placa del Princep »Erais, Pea,
placa de la Reina, Sant Cicent,
Devanada do Sant Franc e s c .
Emili Castelar (esquerra), Pi
i Margall, Gran Via alarmantes
(esquerra), Unid Ferroviärta.
Corsa'. Pi i Margall, Virtória
Eugènia i arribada al camp de
futbol mi donaren vuit valles,
fins acabar els vint quilòme-

tres.
En tot aquest llarg trageete,

Meléndez sempre va dur un
Ileuger avantatge sobre Charlot, arribara, però, en mediasimes ocasions a anar junts.
El moment culminant del
match foil en les volteo del
ramo del Ramast.
En Melendez, quin enträ a la
pista davant.
hagli.1
prat -se a fons a la setena volta __ear a la einquena
Charlot havia aronsemtit :mar
al Set dr. Sfal — i en la darrera, deraprft s d'un "sprint" Pmo.cinnnnt. arriba a la meta. Fell
el ereorregut en una 'hora 55
minuto.
La prora , la primera que
s'ha frt a Valenria, ha estat un

èxit d'or,g.anitzacid.—r.

‘44-0.1•4.••••••••...remiediße.o.ddi

Teatre Barcelona

t

Gran Teatre del Liceu

Companyia cómica del tea-

4,

MARIA CUETE

COPA LATORRE
Tal rom eslava anundat. ahir
se celebra la e.ursa organitzada
pet constructor senyor A. Latorre. que va redir una magnifica copa per al guanyador
la nmrsa, que es Mi sobre el 90rriient cirrair: Molla?. Parets,
Co fl de la Manya, Granollers,
Montocneo, Sant Port. Monteado. Mas Rampinyo i arribada a
Mollrt; en total. 50 quilhmetres.
La elassifiració:

EL BURLADOR DE'
MEDINA
Nit, a un quart d'onz e , la
emnAdia eii tres actas, de
Màrius Monis. tradurció
de 30srp Nttg0 Massó.
EL ABOGADO DEFENSOR
-

Telefon 3500 A

grandids espectacle

UNA VEDADA ERA UN
PASTOR...

Dimeeres de Cendra.
'farda. a dos tlildefs
cine.. El abogado defensor

Preu popular

UNA BECADA ERA UN
PASTOR...

4444444444+0444444444440.

Demä,

TOURNEE

Frederic Caballé
Oran sompanyia de serene.
la i opereta, primer actor 1

Erdrada I

Doa grana evita, dos:

LA LEYENDA
DEL BESO

CÈNTIMS EL NUMERO

LA

TEATRE POLIORAMA
Companyia dramàtica espanyola de

Avui, dimarts, larda, a les
cinc, selecta niatinée:

I

Telèfon .1628 A.
més bonic, de Barce-

lona
Companyia de comedirs de

,4114444444444444

Avui dimarf s. larda, a les
dila. selecta matinée, i nit, a
leo den. el ereixent i veritable
exit entre els èxits. en tres actea, deis. germana Quintero,
Dernä. Dimerres de Cendra, tar-

Nit. a les deu:

da, a les vine:
CRISTALINA
Nil, a les dial: No te ofendas,

LOS

i

MEN:TORIOS

44444+.4-0444414.444-ess4

,44444411•441444-0444444•04•44e,
ELDORADO
Colkeu de varierots
Magnifica filma i les grans
estrelles de varietats.
Aviii, dimarts, tarta, a dos
(marta de cinc. Nit. a les
don. Projercid d'interessants i notables pellindes.
Exil, dels celebres patina-

CRISTALINA

LA FUERZA DEL 1%10,L

CONCHA LA LIMPIA

dP. 1 mestre
II secreto di

Susana.
Detalla per cartells i programes. Es despalxa
romptadin la al teatro Barcelona. Sogueix cbert
nament a les sis representacions de nit.

¡abans L'As, reforman

MELIÁ - CIBRIAN

ROSER PINO

Wolf-Forrari,

TEATRE TALIA
El teatro

1

Ceatriz

aert•Itill tes

SOLFF - MERCEDES
ovacionats: saltadors
ärabs,
THE EYPSE CAMP A Co.
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Sitreat.—EI d'abir transen tragué bastant desanimat.
1111ata.--Segueizen rebent- -ea ofertes a presas 4714d alta; p•ra de moment ele co m prade r a es raais(aUlan aa P erant una
guante dies per ~re com es deesnlaró la venda de la sa y a p roditoció farinera.
Lleigeornet—Com ja fèiem avinent en mongetee segueix la ferro p ea, i el maleta diem avui dala cigrons; en l'arree,
Ilealdenges ha oferte que dele poeta produetore ',Mes rebent -e.

Evitas 1: . 1s rinlal n l ,, artistos

BIA. per la gentil Irene

Casita; EL COLITE D'ESSEX, intoressantfasim episodi de la Cort d'Isabel
d'A si g I aterra inierpretat
pur la formosa Eva May, i
EL PADEI DE SODA, molt
eötnica: NOVETATS UNIvEnsaL, nUnicro 75.
Aviat: Viola Dana. i Elsie
Ferguson.
AVIS: Es despatx.en bu
Laques numerailes per a la
sessió especial de diumen_
ge, tarda. Diada de Cendra.
404+04-6444444•41+1144441•04ede
a444444444-04440~.44441

I

A

mor 44 0441

Violo

pes fama chulos.

dos.

ALCAZAR ESPAÑOL
Unid. número

7

ROYA EMPRESA
Inauguració, dia 6 de marc

PROVEMÇA, 260

PROPEHA ()MIURA

I

eggeeareage,+.....-~4~4.

ked-ter+al-,4-1>C-04~

44• (4

COLISEUM
lio fa que PI que és
pridositjat i .el que (is
permi, s ensopeix?
Vorreti armes' interessant
(Me

v at

— DIVERSOS —

As

tonta tractat per Williarn
ele Mille ando Lluisa
Comal Nagel i Sack Holt en

Davant de la vida
Programa Aparta especial
Próxima estrena

4-.4449.1.411d414•44•4***444+41.04
•

Venus Sport - Palace Ball
Ronda de

Sant Antonl. 42 1 54.
Tigre, '2.1

.Iimarts. gran ball do
someta t [uf ext raord Mar i 1
cense parid hall de disfressell
els "Sois Piquera".

toenurrinemizimainualamezezezemaaaumang
CIIIIPIATOSIUM III
sII "1"°C.A"C
RALO —
.1

KURSAAL """""

IP

dIntart% tarda I nit. arana
programes. Lea dimIltdes pellicales 114rapl •mpaperadoe; II fano.
lar I Fualds de promesas; l'origila
nal
el Medida
Suhl Filbe
fares, Par liabarifle UeedOnalie, t Mea 1 darrer 1111bre do Tee. Delta:
U

MUS IC . HA L L S

Zaltnes)
e. (entre 'Ibis. Catalunya
47,
L ES MI1.10P8 PEt. !ACULES

RAMPER

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

tal de l'Angel.

Cinema "MIRIA"

La poputarissinia artista,
Mol del (11.1b1b..
PILAR ;acuno
Non reputar' de /a seva
creació —Magnifica presen.
tacii3 •—Denoä. Dimecres sie
Cendra, programes exteriordinaris, Pilar Alonso i Ramper

64444.04444444414•4414.644e- 1

L'eminent sopran nordamerienna cantal ä
Palau de la Música Catalana
ele dies 14 I 18 de maro
(divendres i diumenge), a lt nit
Programes i abonaments:
magarzom de nitisira de la Unid
Musical Espanyola, 1 i 3, Por,

PEST A URANTS '

nonti 1 NEIL

IMPORTANT: Queda obert
el despatx de localitats d'II
t alidela 7.
4•49444444+1+4.04+4+0•44+0.?

ALMA SIMPSON

Avui. dimartc: Gran era
de LA SENYORETA ADEFESI, PROGRAMA AJU-

!L'as gdels exeen1rirs,

4

Palast.
Piano gran rua de la celebre
casa Bechstein, dc Berlin
Divendres. lid, tercer concert

TELEFON 3535 A.

MAU

Els

ven.

III.—Romanca en fa sostingut
major, Per que? i En..
Iluernaments, Schumann,
IV.—Scherzo. op. 31; Berceuee,
Op. 57, i Vals. op. 42, Cho,
pin.
V.—.1 la guitarra. Hitler,.
Bode a musique, Vo4ubi.
!dé, estudi de concert nú,
mero 18, Sauer.
VI.—Sonata de Pettarca, Listz.
—Parafrasi de consten t
sobre l'opera Eugeni One.guin,—Tscha i Kon-sky -,

COL ISEUM

P:LAR BELLO

MERCAT DE LLOTJA

1

••-•444444.4•04444.0446

dors equilibristes
LE Z TUItlttLET
L'arlaroada dansarina

Es despalxa a comptaduria,
MIL avirtt. estrena d'una obra
.pie donara moll que parlar. Ea
assaig: Paloma la postinera.

Surcés de la parella de ball:

--

Avui, (limarla, grandiós programa: T a o, interessant film en
sis Plibre.-3, projectant-se
quart d'aquesta interessant sup,r-serie: L'espectr e de la capa ga blanca, importantíssima
comedia interpretada admira.
bien-tela per la simpàtica artista Enid Benn e t, Programa Ajuria; El poder de la mentida,
grandid.ra film draniätic. creacid
deis grana artistas Jarli Mower
i Abre Pretty, del selecta programa Ajuria: La porta fatal,
sensacional film dramälic interpretat pel popular artista
Hoot Gihson; Un hospital moda', assumpte còmic. —Dijous.
tot estrenes.

Segool parl: Coneeel per

nreetf..«.3tt-, s7 .›.2 -4111•441

-e

Segon eoncert.— Dem. aireen
deu en punt de Id
nit. GrandiAs programa:
1.—Preludi i fuga en re majos'. Bach-D'Albert.
II.—Sonata, op 111, Beetho,
eres, a les

l'Orquestra de Cambra,
rigida pel n'est ro Pere
Blanch.
Tercera pari: L'òpera
mira italiana,

Quatre önlee
GRANS CONCENTII
de l'eminent pianista

SAUER

Telefon 1371 A.

Inauguració, dijous, 6 nle
deu
marc, a tres quarts
de la nit. Programa:
Primera part: L'ioptra còmica francesa del mestre
Paer, Le maitre do chapelle.

OERIA AOVA
o
FAL.LERA DEL Si?. Jiturtm •

TEATRE BARCELONA

Cinema Princesa

POZO/

vailmoaana,

.4.444444•4•41444~4.0.44e

ndmero d'aquesta setmana:

einer

pe•mrla.

LA

LA LEYENDA DEL BESO

torre del resultar de la cursa,
que ha estat un èxit.

Companyia il'Opera de
Can". bra
OTTE:11-CRAREE-DEL

rt'Al 1 CZNIPANYIA
:'''' CaOttei ALCIe:
DIventre5, rifa 7. nIt. F.,f 7fiEN1 de
la ebniedla en te, are,, il • En luil

crei-

pianista
Sonata 4f! Faurd; sonata de COL
sar Franck. Sonata a Kreutzer,
de Beethoven. Localitats: Magatzem de música de. la Unid
Musical Espanyola, 1 i 3, Por.
t al de l'Angel.

Sena.

15

EL NUMERO

Tea tr ..3 Barcelona

311, a /e, Sur:
La manera d'enganyar les done.
-f.:hierros de Cendra, tarda.
a dos goarla u oo .tire. I ormotat's!
Ole earbe ll. Pues nbr,: !- 13
LA SENYORETA MAMA
LA REGONA PIT DE NUVIS

CARAS Y CARETAS i

els dies.
xent

UNA

1. RONTORIOL TAMIZ« .

dimarts, 6 de Tau. La
Ella del fanaler, La flnal d'una
farsa, Sisean' empaperador, Fue:ida de promesoa, La vall del

•1-34.4446+0444,449
'-‘444414+0114e4i-S+6.444.4e'

EI 111,101 vodr. 1 II e» tres artes,
FI DIE 01.1E ET VA FIER L'ULLET...

cLniarls. tarda i nit„

rota

b,,za,3

FRANCESO COSTA, violinista

Au-ui.

JUAN CABALLERO

.444444444+044444.4.4.414..
Gran Teatro Espanyol I
SANTPERE . BERGES

Dijous, dia 8, a tres quart
deu vespre. Concert f:

Diana - Argentina
Excelsior

preparació:

i

Palau Música üstaigni«
de

I

in UNAN
En

ege044+19444444

grandiós programa

7. Josep Maix.
8. Franr.esc Vaquero.
9. Miguel Auladell„
o . „Toser, Ramon,

1

III, or1~...

:\: CONCERT S::

Avui dimatis: mes de sorra, per
WIlllarn 5. Hart; Contra suparble;
Els eeeadere de dots; L4 porta fatal; Duea maletas I un Tamal.
LlJolf,s, estr e nes: El trtomf de te
dona, 1 jornada; Sota la neo; Vida
de goa, per Charles Chablm. Chal-Sol; La reforma d'un mula 1 Otees

tarda, un
superb vermut. Nit: l'èxit
deis exila:

Do/oretes. 4

Avot. otroart. larda, a l e s

NE

•nn.
Avui, dimarts,

lee, 1.
1.

direetbr,

•rrzz-emia. euirtiess'

Rayada—Tapiaseis,

Primen actors i directora, Per-

reina, La conquista del

Ramon Peña

A

ran Vallejo i Carlea Besana.
Mestres directors i concertadors, Julià Vivas i Lacra
Riva

extraordinari a preus

mundo i

ORQUESTR1KA

64444444.444,44$4444~

Gran companyia de sarsuela.
Direcció escènica, Leopold Gil.

populars: Los cadetes de la

644444144444444•64444~1

Angel Ortega, tercera ea_
regoria, I h. 18 m. doc quinto.
4. Mäxim Montura% tereera
categoria. 1 h. 18 m. tres quinto
5. Francas(' Cruz, tercera
categoria. 1 h. 19 no.
6. J. Calvo, mal.fit, 1 h. 19
m. tres ouinta.

Coraentario.—Una cursa mot
interessant, sobre tot a l'arrihada, puix gairribe van entrar
plep.alc sis corredors, velent-se
el jurat ese treballa per poder
Ser la classificació en forma.
Po? estar satisfet l'amic La-

mut

Avui, &merla, ile
aloa& «apo geo ~No i

rae, Morera granaiona arasen?. de
la tenla' sine del mön. 31.17 Plelt•
(out. preaentacld espléndida, com
fiel no s'llagl vlat. Exi g ir: Oses IIM
menee; AMO/ I en, de Mella brema. nema, di:necees es Cenara, •
la tarde, dues seselona ( Per a le
de dos quieta de set es deapstien
non
numeradas ) . Dijous,
Una altea estrena: La eenyeeeta eaaaaaa Ana per Emir' Brames. Di, , mente. rat, un ¡tire estlevenIntent:
Al mIster16s tone de la mar, pela
germana V.101smenn. As-Ist: Ele
enemas da la dona, d'En VIcens
Plazco Ibines.

I Monumental - Pedró
Walkyria

eemeeeen+.4444+~.44
64+•••4444+.4444444444444

Avul, tarda. grandids ver-

Distingds balls de mascares,
Avui, (limarla de Carnaval.
5 de la Ferie.
BALL FLORIT
Dissabte vinent. 8 de triare. Ball
Olória. Localitats. rarrer
Ferran, 53, Casa AurIgemma.

3.

NI

Gran companyia de sarsueles, operetes i revistes

Carnaval Aurigenuna

quena de no. — Prbst
II •lan« Pe la dona

44.444414114+04.1041

dans

TEATRE VICTORIA

Teatre Novetata

TEATRE TIVOLI

1

TEATRE NOU

inf ant s

TOCA FERRO!!
tarda. espectadora per a

• 1 Cima& Nte

lesealthe 'Mea Terral»
I Irle Reses
Ave, Simses., l'attlt maa eran de
Pan): Resista, la alentadora de ir.

3

!DIE 5E111 El iiIIS

i Mania peesecutoria.
Nil, Concert Sauer

IMPORTANT: Despatx de
1 localttats a comptaduria,
7 d'onze a una 1 de quatre a i
i set.

randello

terrera cate1. Anton
g.orfa. I hora 18 minuts.
2. Josep Segalés, terrera
categoria. 1 h. 18 in. un quint.

I

dimarts; tarda, a un
quart de eis. La tragicomè dia en tres artes, de Ricard
Gonzälez del Toro,

110 hi ha t'uncid. Demä,
dimerres, tarda, a les cine. El

8816 Catalunya
ORA1 MUNA Di Motos

4

Avoi,

As-ui

Nit. Programa Pirandello
EM CASO PER NO CASAR - ME
i estrena do la comedia de Pi-

hin Mulle Pake

re«.4.44.4~.6***** Toar« *kif 4

eutequee

PERE EORRILLA
Primera actrini

Teatre Català Romea

PUBLICITAT

io

tse Rey Alfonso, de Madrid.
Primer actor i director:

Comerte de Quaresma. Tres
grana concerts sin:fónica per
l'orquestra Pau Canal*. sota la
direcció del celebre autor i mestre director rus Igor Strawinsky i del celebre mestre del teatre de l'Esta', de Viena, Franz
Schalk. Dies 13, nit; 16, tarda
i 19 nit, de mart. . Continua
obert l'abonament.

CICLISME

EL BARCELONA A DONOSTIA L'AFER EUROPA :: EL MATCH CHARLOT-MELENDEZ :: LES
ACABALLES DEL CAMPIONAT DE FUTBOL :: DOS
EXITS CICLISTES :: EL CAMPIONAT PENINSULAR DE HOCKEY :: DUES MATINALS PUGILISTIQUES :: ELS PARTITS AMISTOSOS :: ATLETISME.
MOTORISME REM :: PILOTA BASCA :: INFORMACIO DE FORA :: ECOS :: CIRCUMLOQUIS,

a-

4

ESPECTACLES

-TEATRES-

N. de U R.—Segons sembla, hi ha
protesta per part d'En Charlot sobre
aquest resultat. allegant que els jutges
es mostraren indecisos al moment de
l'arribada.

It

lo

S

EDICIÓ SETMANAL D'ESPORTS
publica en el

PITAMITAT

LA

e
•
015,5 s..-110.9A 'USE ,•: SALO 02 REUNK1 DE IAMILIES Disrmotaas
111 As
t il. .1Irnmos, frulapprabli• teorema. Es • teria de la precie» m'unten' uraniaU tira lupa.. anear feselustsa), amo/rapte sentimental; Lee *abalee
mill=
ii do mona mono; e511 rolos•nl ele la grandiosa mitimiti 1...elsola 4e lilom
gi tete:n..1mo. etnia ellatereßbant I sensacional montera: Paelelliattle A ...ii,g • •
Menuda estrella fiaby Peggy en la seva primera matrItttral Prodee3
ec
""
Li
•
de aromaste, de molta bruma.
• NOTA .—Aeni. ellMarts. de 555 a volt, ea despalmo .» butaca" amirims
per a hl a rmó espacial de les ala de dalas. &ameres de cebara.
U

reas e nimezmumazumeszeunn i zaala I NIUNII

HIPONSilTS SANT JOIN ::
El mes notables

eempre.

1311131 $åI! illi

metges de tot Catalunya ele recoman« arree

REFORCEN. FAN GANA 1 81114 «O«

t-

Lå PMILICITAT

matarte, 4 de atare,

Preus rebaixats a totes les Seccions
CAMISERA CORBATERIA GENERES PE t'UNT MITGERIA

CAMISES SLANQUEs AMLR1CANES, assortides I classe torta, a 7'50 pes. Tres 22 Pies.
„
PIQU g i semNseda, smb retomes, i completes . . a 84 75 „
" 25
911311113313333113 111 II 1I8

MIS

PELLETERIA

CALÇA

B
a

A

LrA

1":

‘110

▪ higitnicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box—
II
cap tall anglis, doble plantilla de coito

LA SIBERIA

'
0
15,
5
0
14

10
11

¡45

Ptes. para

dg
15
SEINININIIIIENIEBIBIENZIENNIIMINI111111111.1111111111110111HININI811111111111111111111110

▪ Vous de luxe 1 prense baratleelma. Espardenyes ame ely.
▪ la de goma, die de t'S0 pendes Paroli.

Fi ü lEmpOrada

• Carter ANSELM CLAVA 9 (Final de 113 8411J144)

I

ter% Ualahlles,

C1'13111113,

1

Gratis

• VENDES

rchiiäes ell toles les socios

ti ama

t

?MIS ARES

DE DESCOMPTE

a

ELS ART1CLES CONFECCIONATS

EN

flIIIIII,IJ 11111111111111111I11±1111

eraz=ima»

ASSORTIT EN CATIFES I MANTES PER COTXE

Primera fabrica a Espanya de cuas

i Iintoreria

SOLUCION AUTAUBERGE
que en formaapropiada,
apropiada reúne el antiséptico y el reconstituyente miss
poderosos, la
y el Clorhidroloatato de Cal.
Constituye
el remedio soberano contra los CATARROSO»
Artban,
IIIRONQUITIS crónicas, la GNIPE, el RAQUITISMO y la
mi gamer ug.A. Aumenta el apetito y las fuerzan, agota
71
las secreciones y previene la
o.'
444,,
y
ag._

~pis 1 mitant-los

°

--............
...ni y " 14
' "'"• es coemumeeitirv—'
A ,

ee,/0 .,

-

eCOernic. Re: Sagunt, 47.

MAGNETOS.
r
n.Zreptçaese.
aP•er luan. numere 63.

r e a i,A p cn c i TMA.

c o rrd
e nr ec o ts s l 1 rEse212.

Venr terreny,
PEDRALBES• de
la Poni der Loe;

per o
VIATJANTS afatal/luya
la "ra'ask' piafa

sltuaciö esplendu/a; preu rnD(11,; grane
directo. Itaó: Casanova. 16, segun, pea

(le Barcelona. loen relocloriats arnh e! rana
de mercarla. ela SollIcila fabrica III de
Pana per a talones. Es cena,. amh referencies 1 ruta.. LA PUBLICITAT, n. 32 1 .

a vendre. Correr ['nivel.PIANO per
sltat, número 96, entreSol.

DEMANDESDETREBALL

DIVERSES

MANICURA

.,
P"`" "
VIllarroel,
ftefi:
oilfiero. !O, ponerla.
JOVC de vint-l-eurt any,. /venere,

menla de ap ati I electrIellat,

&Bija reina qualsevol treball. Escriure:
7G. Ara,O. 279.

DR. M. NADAL,ruttal.fiete-DZei.:

HiparElvirc
L.J e

D meretarl-admInistrader e'eferele

flor,. de

C411.

CASA RERZ

141.1rATAT número 911.

COPIE

COMPRES

Tetnetten

trartac16, S. A. Pasmen de la Pu.
entres01. Teltfon 3421 A.

pE1•n “mene lee. Eeerlure • LA PE-

S a Enlardan. Clrenlan. TMduceloni del frute*, 1 ailm

eles aforu-SIO, lä. TrUoron 4573 A.

'libres de toles classes.
COMPRO
renda.
17,

nilrn.

Pell. 31flIts,
VIES
URINARIES • 406.
PrOsta..
impotencia. Anallst de gana. eruta t
ii.

loa. Honda (Altero/UD. t. Poi:ele:ce.

Anal poca aúnes us en lates una aplicar:16r asase bureo:, sal» olor dtaagradable.

TUBERCULOSIS

'

FALTA

Per merma mentals, per pea», per inquietan, per
malahles— No Importa res b causa — La ~NO da que
Insté té calas blanca.
Eta caballa Manea, algut cona idgid, son earseldende can
!odia da rama. Sou encara joras 1 aquesta Musas cabal
blanco, os eavelletzes.
Tenlo si Me 11 ¿cure de tsbeLit-vos centra 'queda
lateada. Amalio a l'Ante tonel eficaç 1 aconsellablet teaphrsos anab Mota d'HorlIne.
Aquilata Es La duren conquesta dentales en 'quid
terteny. Tintom plogreadva, alsolutiment inofensiva
11805C cap precipi tbaric o nodo, acuse ni ombra de nitrar de
plata. No na fati petiudlct a l'epidermis, no os fati malSt la caberle, alud que al castrad, adeinds de «ir:mar-los al
Cut color peinaba, ele saturatati 1 ondulará, treient-los la

Para casos tildas, nada como la

placa, cantrleit 1 mole.
CASA deIla.los
la, es ven a Badalona.

enearregar-se de la venda a cormssid
guante de punt. 1...mete. sublevado'', de
corbar, I roll I &Nicle» aunBars, ol n e
del ram. Es--resltaImponMizer
criture a LA PUBLICITAT, núm. 321.

CABELLS RANO?

• EQUE ES LO QUE NECESITAN
lo. DEBILITADOS. los FATIGADOS
aquellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS?
Un ANTISÉPTICO v un RECONSTITUYENTE

VENDES

CoRRED0R ze.Vi ltt,,ri 2 sri I 11•11,7,1

Per qué

de polis fines

0'50 pessetes les deu primeres paraules i a
0'10 per cada una d'excés

OFBRTES DE TREBALLA

11330111111111111111111

Exposiciú als aparadors d'articles de gran rece
GRAN

•
3 33 3 I I

carro, Dormitar! Sant 'granee»).

933311 113333

ENiTOTS ELS MODELS 25 °i0 DE DESCOMPTE

o

AL DETALL'

Tos-Brolluoilis-ism

L'AIGUA CHORLINE

taa

refredats entres. catarros fle!s bronduls,
per encoles I rebele que sigum. es enthito/1 cado:alomft ara l'ELIXIR GUAYACOLAR CALAN. Venda. al oren de 2150
ye.seeteä, ala Centres d'EspealCos 1 a

dona al calla el sos milig pelada:E ¡I da de rema

"

einenuatme.

lar liga
FARMACIA RODO
aval de
R CALAN
(Seefeer)
PASSEIG bk: GRACIA. 129

PRODUCTES HOILUNE:

BOMBES
RAMÓN PU1GJANER

AOJA d'HORUNE (tintura progressiva per ele cabete

erice) 6. • DEPILATORI (actfu 1 Mofenstu): 6. - POLVOS (mole
adherente) 25O.- CREMA (evita les arruguen): 2150. • AIGUA
OENTIFRICA (en comprimas efervescente): 6. • EIATHOL
MONTRY (sale mineral* per • banys de pous) 3150. - SANIBEL •

Menéndez Pelayo, 70

(compriodtp id bayetas. pers regenerar el

Amb la bomba PUIGJANER l'electromotor no c ofrejx el rran Inconven!ent
d'estar collocat dins del pou. Amb ih bomba PLIGJANER l'aigua no falta
mai. La bomba PUIGJANER es i'única que es garanteix per quatre anys.

C3G611):

CLINICA
VIES URINÁRIES

eso.

obba r...+ • se.»

IRMIDIMMIRt• DALMAU OLIVERES. 1. /11.
FAS= m tuousrits. DARCILONA

3
diX 1
El

;91 AGENT DE CANVI I BORSA1
1111 PASSEIG DE GRACIA, 171.1
Complimentació d'ordres
Ni de Borsa en valors al comptat i en montados estrangeR res. Intervencló de contrae- ,
"! les comercial. 1 préstecs
sobre mercaderies o va- e
(ore; subscripcions a em-:"
préstits, etc., eta.
DireccI6 telegrifloa
"MARGENTE"
Telbfons: 445 A. I 453 A.

del Decaer tImfae.
Rambla Pla
núm. 4. primera
MIIIL Hospital 1 St. riel

Veneri,

plinanimilingualmilidninini•mmaniummanums

I RODR1GUEZ 1 FERRER E
:
•

CAMISERS

1

:

u:

•

I

:I81

80 QllE11.111 30-381
39
Y

Teldfon, 5027

1i _ '

A.

Eu

iMitges i'mitjons irfinipibi
es 1
a

loa

elnemimumemillwalluinglimaind
mmi-

LA2ORATOPI
S r)EC1AL PER

sífilis, impoténcia
La Mutual Agricola
de Propietaris S. A.
per
L'F.XTRACCIO DE LATRINES
Es reben avino*
CENTRAL
Carrer de Sepülveda,
177,
pral., primera; telèfon 3648 A.
SUCURSALS
Passeig de dant Joan, 95, pa!.
Telefon 2037
Cuello, 189. Teltifon 3025 0.
Carrster.a de l'Hospitalet (d1..
pbsits). 'relean 520 11.
Franeeso
58, tenda
(Giacia).
Carretera de Sana, 135, primer, »nona.
SEGELL8 DE GOMA
elemeta de teten rima« ea me.
une 1 fumen. Itapline en ele en.
Meten (»ha cuadran. 613 (utf• tren) 1 1161•141. Tel. TIA e. e.

g

Esper/als tracmments per
al guariment ripli de les
MALALTIES SACRATE.6.

ANC DE BARCELONA
sa

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua reatitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
flenovacions Conversions, Canvis, Agregació de Fulles
' de cupons i Revisió de (listes d'amortitzaz ions.
Admeten dipòsits i tota mena de valors

Obsequi de

Matriu, pell,
Meta, próstata

la

Consulta . de 9 a 12 t 3 S
Erondm/ra per
moleta& 1 obrera.

"NesillA"

Contra remesa de 25 etiquetes blanquea de les que
van enganzades en el pot
do la Farina Lacteada Net 116, es regalara una preciosa nina i un búa munerat per al sorteig d'una
nina de gran tamany.
Aquest sorteig 'efectuara
entre cada cent partici.
pants.
Les etiquetes poden presentar-te a les oficlnes de
SOCIETAT NESTLE, Gran
na L ayetanik al. Bree
lona.

IBastons
A prena mai vistos
FABRIOA
Passat g e Macare
(Rambla - Placa Reial)

..111.•n••n•n•nnn•-.................11,n•n••••••

GRANS TALLERS DE FU5ISTiER2A I CALDERERIA

PREC LER, SABATÉ I C."
I Cianea teonémiques : Bateria de atina
Termo-Sifons

.TELEF0N, 698

ti

de tate* clames : Leixitzadort
Torcedora : A:secadora

etufes

011 10INES i TALLE»: (formen de Oled, 135
eigenlIIIMIZIn11ffliallnsaide

ANALISISj

MODEIrS D

RINE

IAMENT NO OPERAT Ri DE LES HERNIES

Societat

I

DR VELLVEl

DumANEu rL

FAS

j CACLE ILLlMTP.T
nitce._t_or - 4. ->

INJECCIONS PROLITERANTS-OBTURADORES del Dr. Prät
MI». Guatearan radioal ta rada» ata masa Internara
ha habituaba oeupaelons. Consulta do 3 a O. Talaba 14111

11/, isele bilumeadom ma$4111. estimen

