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S'ha parlat aquests dies, amb motiu de certa fets recents,

La

Politica

L'ESCOLA DE FUNCIONARIS MUNICIPALS
Segoss Beses en sus dion qss ot
ester-ne Un informal, en la remad
que ha de celebfar ossil 4 Conzell de
ia ifinscoenesiter, el berd de Vives'
presentar& un dictamen propasara la
diesolueid de ¡Ruda de Funcionaria
Mu nicipals.
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L'Is4Am

EL PROBLEMA DE LES NACIONALITATS

CRISI MINISTERIAL

1 LI RUSIA SOVIETICA,
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pra;ames belzeviella
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El programe nacional que que ee formaven a conseqüene
la solidaritat de la Intel-ligèneia per damunt de les diferències
els boixevistes havlen elaborat eta da la distolució de Rússio
el
fedlld,
Mal
nettault
Les
listes
datada
:
La
insinuar
itiques i ètniques. I al g uns periodistes han volgut
abasia de la guerra que sostin- hagueestrt de sofrir la influtenr
rel huele es semcnat Ca- gueren mentre la guerra durä cia de les potencies estrange-•
lie es nostres comentaris sobre l'actual quietud de Catalunya deenacI6 deis candidats de
i que expressaren en una de res 1 passar a esser intimar
.ponen a una tendencia antisolidäria. "Quina llàstima!—Ve a la 'tejerla Muleta : Lts
lifa de le ssopettuale, Tras- lea
seves primeres proclames, ments de Cuila contra el Slists -i
r un d'aquests periodistes—. Tot just ara que, a iniciativa
1
Rediez
ladante
no era pes fàcil de reatitur. ma suviétie rus. Aquesl. ea, 1
lames de les talnortes
senyor Ossorio i Gallardo, alguns intellectuals de Madrid
No lw era perquä ja eslava no altre, l'origen de l'odi que
Hiles aquí uns paràgrafs de la cròtan dignant un manifest de simpatia i d'interès per lea instid'ahir-possada ¡ve la censura de
realitzat. Aquest programa ea els bonevistee senten per Po -4
nica
Ha
dimitit
el
•
—
Angora,
7
ions culturals catalanes!"
La Premsa italiana ve plena
a Las Gabinet en pie.
una paradoxa, perd una d'a- heme. Els governant de MoS-i
Qualsevol diria que l'escriptor al g udit, en lloc de Regir el de les incidències politiquea a la Presid2ncia-de "Sotrusiator"
en les quals cou, dura nt molt de tempe, Le-a
El president Ismet- Paixà ha quelles paradoxes
ere article editorial "Catalunya quieta", que ací tothom ha quä donen lloc la preparació Noticias:
"Hasta ahora el problema de Mas'expressa el mis aomplex do meren que Franea pogués exe
tornat
a
encarregar-se
del
Gaes perfectament, s'ha fiat de l'extracte que n'ha tramès al de les eleecione que tindran rruecos no se acometía de frente: se
la vida. Els boIxevistes prome- plotar les scves influencies a
wri "A B C" el seu actiu corresponsal a Barcelona. No creiem llora el dia 6 del vinent abril. aplazaba o se soslayaba. Tal politica vera, cridant a ocupar carteres tien a les nacionalitats de Res- Varebvia per arroesegar els solministres,
en
Ilur
els
mateixos
Es
el
24
de
maig,
data
aniverera completamente errónea. Se impone
date polonesos contra el sea
e cap dels nostres lectors pugui creure que la nostra aprovació
el Ga- ala el dret de decidir plenament
certs caires de la present quietud catalana sigui un destorb sari de l'entrada d'Itàlia a la a España resolver este eni gma de una majoria, que formaven
En efecto, la car- de llur esdevenidor fina a l'ex- vol de l'Est. Esser o no desee;
.
bietet
sortint
guerra
europea,
que
ha
estat
vez.
r a l'esperat document d'una part de la intellectualitat estrem de separar-se de Rúszia heu's ach com velen els bolze-1
lit per inaugurar la vid,No una, sino mil veces hi escrito tera d'Interior, la de Finances, si calla. Pecó en el moment en vistes etur situactó. I de primer
nyola. Precisament el nostre article alludia en una forma eecolt
i-setena legislatura. Els pro- que en Africa tenemos necesariamente la de Defensa nacional, la de quél et Poder arribe a lee mana preferiren limitar la ilibertat
a determinats elements de l'esquerrisme espanyol; i tothom grames dele diferents partite
escoger entre estos do» términos Sanitat 1 la d'Obres Obligues
dele bolgevistea, la separació de leo nacions que mantean-se
ap que el senyor Ossorio i el senyor Bonilla, que tenen una són encara imperfectament que
Vencer a todo trance, o eón qcupades en el nou Gabi- politice de lea nacionalitats he- d'acord anal Ilurs idees prineie
ticipació considerable en la recollida de signatures per al ma- coneguts, pene la majoria de irreductibles:
retirarnos con decoro. De esta última net pels mateixos ministres da- terogenies, ja era un fet coce- pals, es a dir, amb els postrer
est encara inèdit, són mes aviat de la dreta que de l'esquerra, les Ilislee han eetat Ja publi- opinión es partidario el general Primo bans.
u in a 1 . Pulenia, Finlàndia, late de llur ideari social. Si;
r be que nosaltres més ens estimem el dretisme del senyor Ladee.
Les alteres carteres són ocu- sUeränia,
de Rivera, y así lo manifestó en ocaels poblea del Glaucas Ist tao quelcom en l'actuació
Ossorio que l'esquerrisme de molts esquerrans d'Espanya.
Segons la nova Bel electo- sión solemne en cl Senado. ¡Está en pedes par mintstree nous, ex- amb la Geòrgia, la terca dels deis
bolxevistes quo put anoe
..
Agraim cordialment l'actitud amistosa del senyor Ossorio toral, la "majoria relativa" del el poder y no ejecuta su pensamiento? cepte la Presidencia
emes del Don, el Kubaas,
menar-se imeerialisme, perb
tel senyor Bonilla i d'alguns altres intellectuals espanyols da- dos terços (adió és, 350 ?loes Luego hay motivos sensatos que se lo trangere, de les guate s'enear- Turqueatart slavien declarat aquest imperiallente le un care gere el mateix Ismet- Paixà. per la independencia i ja tes- rácter particular. En aquestes
rant la situació creada a les institucions a les obres de cultura sobre 535), será atribuida a la prohiben."
—Havas.
tatalanesca. Veiem en aquesta actitud an noble signe de supe- llista que haurà obtingut el 25
laven organitzant.
SEMPRE SEN SABEN DE
ntateixes coluntites fa mett,
cent cona a minina deis suEls bollevistes miraven amb temps que el vaig batejar ande
erbat espiritual en l'ambient que els volta. Però és evident per
NOVES
!regle.
La
theta
de
majada
Londres,
7.
—
Comuniquen
disgust aquest ¡troces de sepa- el non' d'imperialisme itleofee
pe la gratitud a uns quants esperits selectes no pot fer moDis un diari tnadrifeny, en la ortAl de Jerusaten que la Messopotätenista, dila la gran theta, ha
ració. Qui sap ei un atte.) liso- gic. Els boIxevietes desitgen
dificar la nostra posició com a catalans.
estat la primera publicada. correspqndacia de Barcelona:
mia, la Transjonlän ia i el Red- ment, en anea altres eireums- que
Riesen' sigla un pais gran
Si no hi ha hagut ni hi ha la solidaritat de la Intelligència, Deis 371) candidats que hi fi"Próximamente se eelebrarän en el ¡ad han ofert el Califat al rei
täticies, llur actitud hauria esae és pas per culpa de Catalunya. Nosaltres estem sempre a
guren, 261 estan inserits al teatro Goya seis veladas, en las que Hussein, el qual t'ha acceptat. teta mea d'acord amb llurs i poderds per poder fumenlee
en el inón la idea de la revoaint d'entrar en totes les solidaritats honestes i sinceres, amb parta tenista. Segons el "Giore sere conferenciante don Jacinto Bena- —Hayas.
idees, perd la situació general lució universal utIlitzant la ser
fün:ca condició que no se'ns vulgui obligar prèviament a fer nata d'Itàlia", els nous dipu- vente.
ecoa Europa, les condicione
va autoritat, el seu (linee 1 ad-i
Con este motivo se prepara un gran L'EX-.pALIFA ARRIBA A
deciaracions d'altres solidaritats que traspassen el límit de les tats secan prop de 400. La denemiques i politiquea en que huc la seva torea. Pensen,
signació deis candidata feixis- recibiniento oficial a Benavente, a
TERRITET es trobava la Reesia prapia- dones, en l'expansi6 de Cure
alacions intellectuals i culturals.
las sociedades culturales tribuEns sembla sobrer l'invocar, en aquesta qüestió, els corrents tes atià a cura d'una pertan- quien un
ment dita i per consegilent el idees, per?, no en *'expansió de
Gbf/OVa, 7. — De Territet cohomenaje de admiración."
cniversalistes. Es evident que el sentiment i les idees que ara quia constituida a Roma, la tas- taren
sable« res d'a- muniquen que el Califa ha an- Sistema sovietie, inspiraven ale llur dominació politice; no ob}no
que
Confessem
pateixen ací mes o metys, no són els de caràcter internacional, ca de la qual ha estat reolt elo- qnests preparatius de les mostees so- ribat aquesta nit acompanyat nous governante de Rússia una tant, senas aquesta,
giada pel senyor Mussolini. El'
abé uns altres de més concrets. Un dels defectes més grossos nombre considerable de candi- cietats culturals. Esperen: que d diari de la seea familia, en l'exprés; por veritable respecte Feedeve- lisme polltie no eiristeir. Sigui
nidor de Nuca idees mes fona- la que es vulgui la nostra acr
de l'universalisme superficial és el no adonar-se de la valor dato, pene, obligà la pertan- madrileny scguird tcnint-nos-en al roe - del Simplon.—Havas.
inentals.
titud davant del bolxevisme,
profundament humana de certs problemes territorialment
quia a fer malcontents i els real.
S'ha parla!, .molt i encara se cal veure les coses tal eom són..
L'Esperit té més tendencia a fer niu en les coses pro- diario d'oposició donen a coELS flOefES NOUS f EL
EI. !renta dos prIneeps 1 les segueix parlant (segurament
fundes que en les coses extenses. La profunditat es, en el terreny nèixer que aquests malcontenta
La preocupecld del sovietisREGIM DE MANCOMUNI- trenta dues prInesses bandeja- no tan sols a Polenta, de l'Im- me per a l'esde.enidor, ha eer
de:ritual, una dimensió més important que la latitud i la Ion- van a augmentar cada dia ele
perialisme
bolievista,
en
el
TATS
des del terrItorl Litro. — El rel
tat l'origen deis dubtes que ,eit
rengles deis feixistes dissidente
?bid.
qual hom veu ta continuact6 de bodxevistes començaren de san,
Aqueo er el tito! del darrer editoHadJaz
En Pere Itahola, en unes declaracions publicades a "La força nombroses a lee provinCantee imperialismo Marista. Si- tic respecte de com era de ter
Eli
"Diario
de
Barcelona".
del
rial
%de. Catalunya", acusa la majoria ch la Junta de l'Ateneu cies del Nord de la peninsola. acurst chicle posa 5 explica detinguCom Ja saben els nostres guen justos. Es cert que els bolna.d
lectora, l'Assemblea nacional xivistes abandonaren, en la präe namentat el seu programa
Breeionbs d'ésser hostil a l'establiment de la solidaritat de la Després de mollee reunions dament els dos següents conceptes:
dona,. Es clar que nu podieni
sense
discussió
la
turca
aprovä
lo9igència. "Veig molt clar—diu---que vindrá un dia que celebrades a eltlä i una temptica, el seis programa nacional
"El Directorio ha declarado en red'un cop Hure promeactleud de l'Ateneu sera jutjada, i no vull ésser inclòs en aquest tativa de secessió que no ha petidas ocasiones que no piensa eterni- supressió del Comissariat d'A- en el qual es reconeixla a tole esborrar
anteriors. Davant dele
d ci." Per la nostra banda, creiem que la susceptibilitat d'En reexit, la majada deis mal- zarze en el poder, que su única misión fere religiosos i de lee funda- els polarice de Ittissia el dret a tences
nedel regim han de- es encauzar, asentar las bases de la cions pies, i decidir la crea- la separació podftica, però cal teòrics i deis politice. s'alçava
ada
hola és immotivada en aquest punt. L'actitud de la Junta contenta
del càrrec de cap dels afees reconèixer que ho feren per- la necessitat de conciliar la no,
lAteneu del carta r de la Canuda correspon a la natura actual cidit de no prendre part en la reforma de España. para entregar el ei6
va situació amb les declarareligiosos a les dependencies de qué
theta
electoral.
la necessitat vital els ho
Poder
a
hombres
nuevos
capaces
de
la instituid; i si hom la jutja, que ens sembla que no, caldrh
a instàncies del Ga- completarla. ¡Hay alguien que vea por la Presidencia del Consell. El imposava. Aixf que ele bolle- dotas antiguas. Aixl /lasqué la
Cedint
Corma nova del problema de (es
cap d'Eslet Mejor no formará
[lb absoldre-la. Però si hi hagués motius per condemnar-la, n'hi vera, diversos personatges povistes miraren el problema de necionalitals. Qui es que ha
dónde van a aparecer esos hombres
ulula de molt anteriors a les inquietuds d'En Pere Rahola
mis part del Ministeri.
litice de primer pla, cona ara nuevos?
les
nacionalitats
des
dele
sier
d'expeesser voluntat d'una
als casos de l'Unamuno i l'Ateneu de Madrid.
El president de la Repúblice
el senyor Orlando, arate . presi,la(a
del Poder, comprengueren
han renovada las ITputaciones y
Endernés, potser no convé que presentem certs problemes dent del Consten, i de Nicula, losSeAyuatamientos.
preeentä a l'Aesemblea nacio- tials Rússia moriria de fam nació? La nació entera o soram
¿Qué nueva acola
que
I
sota un caire exclusiu de cultura i d'intellectualisme, perquè antie i segons s'assegura fu- metividad se ha visto en esas corpo- nal una mocee que tendia a ob- o de fred, sense el blat d'Ucrä- lament el proletariat?
ere
J24.
~esta manera de plantejar
els dits problemes eón més vastos. No volem caure en la hipo- me presiden( de la Cambra, han raciones? Constituyen -se nos chrä - tenir que els membres de la fa- lint i sense 4a possibilitat de
consentit d'integrar la gran una plataforma interina, sobre la cual milis imperial fossin exclusos comerciar amb l'estranger, si- el problema ja tenia certs an..
ano- cresia de sostenir que tota l'obra de cultura de la nova Cataluya sigui estrictament cultural. Es innegable que s'hi posh Ilistia El parle. !liberal es tro- no puede fundarse nada estable. Ad- del ban. Despees de vives dis- ne> comptaveu amIs eils porta de tecedents entre els bonevistes.
wat'
va reíaper als astina mena de calentoreta. 1 en això hi ha el secret de lea amors ba dividit: presta la majoria mitido: pero el cas de la Diputación cussions, l'Assemblea
alar. Hines aci perque desit- Stalin, el comiscad
ear la mocee presidencial i va javen evitar la separad() die- sumptes nacionals, a l'any
iles desamore que ha desvallat. Que ningú—ni els bons amics— deis serie millors elements al de Madrid en el asunto de laa Man- aprovar,
amb l'aboliee del Ca1913 havia publicat un fascia!.
fenisme, el qual, naturalment, comunidades. pone de relieve que cond'Estenia i de Littiättia. titulat "El marxiime i el pro-.
no confongui un ésser viu, de carn i ánima, amb una bella es- se
lifat. l'allunyament del califa cränia,
n'entrenen.
Les
Nietas
de
atascados
en
la
rutina,
tanto
tinuamos
L'tmperialisme implica la hide
marbre
collocada
en
el
jardi
de
la
cultura.
tetua
deis
ntembree
de
la
lannilla
blema
ti:letona:U:4n el qua l el
,n1a.
minories que S ' hauran de re- por parte del elemento director, por i
i la vaturc per-producen) material
dret de les nacions a formar
dominad()
cutir ells 179 lloes, són els dels pretender legislar olvidando la comple- imperial leexili r tel territori
a de ame,. •••n••.nn
la
luntat
d'estendre
di tibolició 110 presenciä política per tal de conservar q Estala independents o organis.
jidad de la masa dirltaida. como por
partils que f tguren rne, s o
▪ eu
32 prtnautònoms, estä sotmes a
menys en l'upoeició: republicà, parte de los elementos secundarios que milla. aixi eum lamba
I
augmentar la premia riquesa. mes
Un discurs
social-dembe rata, popular, sis- han de llevar a i-jecución las disposi- eeps i 35 meneases. L'Assern- En el cas deis bonevistes no diverses limitacions. Stalin, va
blea nacional atorga al Califa lii t'agur) sine l'afany d'evitar tan iluny, que nega el dret a la:
Macdona:d 1
lista di
eialista, comunista, eteelere. El ciones del Poder."
una suma de cent mil Hueros la miseria portada a l'Altera independencia, ädtuni a Pote-.
senyor Giolitii, tot 1 la seca
REGIDORS DESTITUITS
turques i una suma global de
nia. Els criteris que Stalin
edat. no abandena la Huila, preCem tothom sap. 'Mr. Macdonald,
destittat
als grau. La politice boixevista no adopta per decidir si ta volune
Vautoritat governativa
luiste per.
thleti mil llenes Milpees
pot
anomenar-se
unperialisme,
redter. del Consell de ministres bri- ilerrizi.erivr7e-riwy_qa settlant-ee amb una
Irrer
del
tol'Ajunantent
de
retide
princeps, prohibintaus
sonall matrimonia, la qual !lista dos regidors
sind vitalismo i no solament tal d'una nació ha d'ésser o no
dtc. es escocés. Fa pocs dies fou
•
els notas alees senyors lde de La Canon ja.
rar Hura dipòsits deis Bancs. oren les raons ecenöntiques les ieconeguda, són múltiples. El
bite a un dinar que celebraven els
-4^."-"r-‘17-7-'777.7-71 romprän
e
1
.1.,•
LA DIMISSIO DE L'AGUIlloro els donad, el dret de per- que influiren en aquesta con1/03.
antic ministre, i
mSs caractertstic, perb, es el
Vasos de Londres. Els "menús"
nl
erwil"rrirsr;r1
cobre els rèdits dels efectos i cepeiö, sine lambe raons pura- dels interessos del protetariat.
LERA
naturalment, en galéi; els diselariltiiiiITZWI ambrosini, un dele principals
7
liquideis joiells pornatials i dii
redactora de la "Stampa".
un diari bareelonl:
Retallen d'un
ment politiques. Els bonetas- Stalin preten que tla indepene
ta/1 ,A foren, naturalment, en galés. A
"Pur medio de otra nota oficiosa dar en el toruno d'un any ltur tes temien que els nous Estats rienda politica d'una nació no
la ii s'aixeca. Mr. Macdonald i digné
Segons corta diaria, els mepropietat
unmobiliäria
després
La fide oficiosa de la pri- dia eclesiàstics romana estan hace saber el Directorio al póblico
sempre es "còmoda" a le classe
s obe- mes quantes enormitats nacionalistes.
deis drets estaobrera de la dita nació i que
mera reunió a que ha assistit el preocupats per les conseqüen- que le ha sido aceptada la dimisión al del pagament
Preu bis aquí traduits alguno parägra.fs
Els
palaus
i
les
residen
.
aquest criteri cal tenir-lo en
caritatiu arquitecte, sempre tan cies que le's dissensions dels general Aguilera. Las consideraciones blertsprincipesques tornaran a
41 i.,curs.
eißs
ben parlat i sempre tan suau, cateelics italians poden le- que figuran en este documento llevan
1011.
Duprés de dir que dl, corn els gae
po- violent a l'Assemblea d'Angora, consideració en les dectsione
serft
l'Estat.
El
vell
serrall
, mas,
es un decument que val la pe- nte en el terreny religiös. La al änimo del lector el convencimiento wat sota la direcció dels Mu- a continuad() d'una vtaita feto que afectin a l'esdevenklo r de
leso!, era fora del seu paii a Anglaal Califa pels capo militare lee nacionalitats heterogènies
na d'eseer llega dates vegades. fracció mea important del par- de que las razones de salud no han
lea, continua:
es I
Reuf Bej i Kiaeint llave Bekir. de RüSSiß.
El Sr. Artigues s'hi doi amar- lit poputlar. dirigit per don sido en realidad determinantes de la seus Nacionals.
"Nosaitres correal un gran risc, en
d'Angora,
en
voL'Assemblea
Ismet
Paixa va proferir en aqueper
gamma d'haver d treballar
Sturzo, continua eesent hostil mudanza."
Aquel! criteri de la comodie
eaesta terra estrangera (this fureign
tar la depoeiciö del Califa i l'aeconemienment conflie- al feixisme i pasea oficialment
lla ocasió amenaces greus des tat, uns quants anys des/tres,
1-71 ). Correm el risc d'oblidar lee resoldre
UN ALBUM D'IlOMENATGE bolPió del Califat, no presenoitt
--de
la
tribuna
eatant:
"Qualseheredata
de
les
Juntes
antetes
c Per
a l'oposició. El Seis ?irgan, el
J'eres tradicions, d'oblidar la nostra
Els mestres de Barcelona han acorcap intervenció a favor del Ca- vol Califa que intervIngués en aparegut en les discussibne
nser.
"Popolo", As un dele diaris an- dot dedicar un ditmin dhomenade a
teg ua , d'oblidar la nos:ra mea, d'o- dora.
lifa, ni ádhuc per part deis piteAje?,
no
ens
estranya
pero
els destine del pats seria e is- dele boinevistes. Tadeu
tifeixistes mes virulents.
ilidar la nostra música. d'oblidar la
l'inspector de primera enstnyança, sesos musulmans. Ef princep Ab- lat."
As
la
consigna,
i
el
senvor
Arastro histäria i d'olAidar el; sa:its
La gran indústria ha decida ny,,r Pules.
Crarbvia.
p hil efridjid serä, donde el darAbdul Medjid no havia tem p
ha e. sii,vinla :mira terra. Cal WIC no oblichtn li g ues, d'enett que
Cont recordard, el senyor ¡bar:
rer representant d'aquesta ins- se en la politi--tad'imseur
meres ornareis de donar lot el seu ajut a la
regidor
per
gut
una cosa: i és que nonas !a vaa la penya de l'Ateneu, no vol gran Ilista feixista que com- va asee ta per destituit del caer« i tit unió milenaria.
ce; la gran Assemblea nacionalucV
la individualitat podan salvar
pren imite d'industrials corre- de seguida tornat a reposar.
Era FM del soldó Aria Bel turca, despees &t'a yer proclaa sil
consigna.
faltar
a
rap
El sets ~enes serä lam(Aplaudirnents.)
que va morir assIssinat. Nat . mat la República va elegir pmLa enea zocata As que el se- guts.
EL MARQUES D'ESTELLA
lateelés endavant:
l'any me. va (Muro fine al 1908 bident Mustafts Kemal. 1 ara na
Color Artigues oit sliagi adonat be financter. havent-se ja fi-.
y
n
CAMBRILS
A
` No en3 avergonyim de la nostra (lile al eapdavail de la nota ofi- xat. la quantitat amb qué parretirarlfssine per no desvetllar votat la supressió del Califa
R,tallem d'un diari:
hcin nalitat (our nationality). No per: dos/1 e'esmenta tan l'el que tira tiriparä a les desposes de prola malfiança n'ami& Eslava l'axil' perpetu dels princeps, do
senyor echacht ha redeess
que
el
presinwragrna
diuen
"De
pagaiada electoral. -Resta note lera cinc res ens la suprimeixi; femnl corrent de lo cultura oenl- les princesea, dels dignataris un Informo sobre el seu pral».
per terra el t'AH efecto que
pus&
senyor
Directori
l
a
estimar-la.
den!
del
tot
i
saber
si
lee
eleccions
es
m mantenir-la
mes
imperials i de la illustre
emir
denle t t rehla ilibres i diaria oevta aconseguit naif) len neVeA
te de ereaeld del Rano d'embolia
, ere
d'Estella passant alguris dies de
Ls nacionalitat, mant a nlnt les dife- ben intencionade e declaracions. desenrolllaran calmosament o
eidentals. Es literal. pintor de dele Osman, que regnava so- or, elaborat en oollaboraold
mera
al Parc Salbzies, mantenint els ideals, la coopetalent. milsic distinga:El 24 de bre els turne l dominava sobre amb ele pira> II (locero ale!tse
Al rapditvall de la repetida en la violencia. El triomf feh. la próxima Selmano Sahta
Iti.
465 mantetlint el progri3-Sant Da nota es fa (mistar que l'Alealdia aísla, perd, sembla assegurat. md, que el marquès de Mariano° pos- novembre de 1022, havla rebut l'Isalm del segle XIII eneli. re- many prepararl tot segun el
serix a Catnbrils."
'id, Sant Andreu, Sant Jordi, portant
a Constantinoble la investidura aquesta mesura l'Assemblea
ha !Hurra imet suma important
probeete de Ilel, que seria pos
rn ateiza creu per shnhol, posseint a rarrec de lee consignacions
del Califat. L'Aesemblea naMo- niincia a la Influencia que el santa% • Iltelobstaa dImarts.
LA PESSETA ESPANYOLA
Califat
inercia
sobre
el
nula
fe mateixa , la sena inspiraci6
deis pressuposto °refinan vinal
havia
proclemat
el
destroA la setmatta que seguí el enovinunti
La dlasoluold del Itelchalaik
SsL ai::6 temar en idees seculars,
ELS DELEGATS ANULES,
musulmi. L'Islam ha perdut
gent 1 extraordinttri 1922-23,
del r3 setembre, la pesuta cipo- nament del eoldte Mahomet VI,
Que s'aeasnyalsea eet dla 1,14
h idca i la inspiració que mantindrä arnh els mula podran satisfer FRANCES 1 BELGA ES REUNE- nyela va sofrir una lictigera &nao en el retal s'havla refuglat a bord d'aquesta manera el seis digna- ha
*atea derinitivament a,lemee
l havia tari més pOderOs i el sets promItra nació forta, solament en
gairehO lotes lea etencinne.
RAN DILLUNS VINENT PER
les borses de Londres i Nava York. d'un cuirassat britänlc,
nada.
PUl ència, sin6 Corta en aquelles
d'abolir
la
~simula.
tector.
Que vol dir anee senyor Ardecidit
Gairebéinstantdniamc nt, i com obeint
FIXAR L'HORA D'ISTIC
La seataol6 de la ~I seto
f orces espirituals que totes soles tigues? Dura rones- Primera,
Un eandidaL però, •ranuncla
a una consigna, es publicares en di- El princep Abdul Medild hule
lis talanes no
que la situar:id de la Junta no
"ea una nació i la mantener' viva.'
7. — Le( comiesló dele verses revistes egrangeres una skie renunciat a la vida politice, per a aquesta alta . dignitat: *entiesa,
ret de l'IladJaz. el non a set» ale Illbarais tse seo*
era tan insoritenitde com %toste delegats dele Governa anglès,,
ikeaudimentse
euseelm,
acontentant-se
emb
la
dignItat
rase
optimista
rolSi
d'informadora,
1 Juitiela 1 ele
pretén. Segnna, que si ara pot
que encara feia d'ell qual de mole lampa quo pugna toree Se Mesa
belga. i trances per fiase de co- Ira mis, respecte a Ecsdevcnidar de la de Califa,
1 ole flama*
ior - se vetee pe-gant o tothom
dele °relente I de eón. per Manir el Mol do Catite. teta asume"
el
cap
pmeto.
Nyeaeas de mas
ho deu a la prievt- rnil acord la data de t'aplicad('
aeient el primer personatge do Pertany a la familia de Moho- traben asas M.Es eres asa
traneaftl.
ele deis antereemers represen- de l'hora d'hala, es reunIrl
l'Islam . Un any despee% de la mal i tal 41 predial que li con- ea
pe** tenuisslindwe
tante do l'Ajuntament a la Jun- l'une vInent l al minlIterl
faya Inveitldura. el novointars tareis el seta sepa ultra raja% Mies
'
ta de Museo'.
.1.
paisat, bi va baser un debat
tan egianffer.,--laYsae.
Enteal
•Vs

e

El senyor Art gues
exagera
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_SOTA NECP.OLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI
MATI
Cara» Serra Horra, de 28 anys,
Viiinoca. 12, al cementiri Vell. A
dos , quarts (retire.
Trinitari Albadiel Palatsó, de 22
anys, Hospital Clinic, al cementiri
Nou. A les vuit.
Josepa Curtielle González, de 9
rueSos, Meridiana, 131, al cementiri
de -5án Andreu. A les vuit.
Josep Xena Planas, de 62 anys,
liegromir, 1, primer, al cementiri
Non. A les non.
Águeda Bonés Galindo, de 74 anys,
Sepúlveda, 177, quart, al cementiri
de Les Corts. A les non
Dolors Caldera Rovira, de 78 anys,
Menéndez Pelayo, 190, pri:ncr, al cementid Vell. A dos quarts de den.
Mieaela FraMeSCOITli Moral, de 62
anys, Consell de Cent, 90, segon, al
cementiri Vell. A les deu.
Mamaria Espí Casanovas, de 80
Vistalegre, i, quart, al cantentiri, ,Non. A les den
Andreu Terradas Corts, de 44 anys
Carretes, 39, segon, al cementiri Neu.
Monís Trevé Sera, de 26 anys,
Doquaria, II i 13, al cementiri :Non.
A les den.
Pupa Abella Forras, de 19 riesoa,
passatge Bofihl, 12, al cementiri tic
Sita Andreu.
josep Salvatella Mamé, de 46
anys, Santa Arna:ia, 52, primer, al centatitiri d'Horra A dos quarts d'On7e.

FEDERACIO CATALANA
D'ESTUDIANTS
Catòlics: Tal com anunciarem, ahir
se celebra a Terrassa la Feota de l'estudiant.
Al mati, a dos quarts de nou, se
celebra una Comunió general a la parroquia del Sant Esperit, assistint-hi
tnotls cstudiants. Predica el P. Josep
Col], dominic.
A les once, al teatre del Centre Social, tinguè Boc Pacte de propaganda
per constituir l'Associació d Estudiants
Calblics dc l'Escala Industria; de Terrassa. Parlaran el catedrätic N'Eageni Ferrer, el president i el secretad
d'acciä i propaganda de la Federació,
senyors Dalraases i Cardona, el pare
Adolf Rcger, Sala P., i el molt illustre prior del Sant Esperit, Rvnd. Josep Molara. Fou elegit president de
l'Associació l'estudiant Vicens Galceran. Tots el oradors taren llargament aplaudas.

:tan» preferente .
O. »Rep . 6%. • •
S. T. Barcelona 6%.

TARDA

Blai Gutiérrez Ruiz, de 71 anys,
Masada, 50, al cementir1 Nou. A les
tres'.

•

itenep Arnetli C2,3S, de 48 anys,
Wad-Ras, 225, tamentiri ell. A
les tres.
Ignasi Comas Urraeh, de 3a anys,
Saidana, 3, al cetnaat'd Nou. A les
dues.
Lalbina Sevilla Ramos, de 81 anys.
Sant 3.tiquel, t, al cementiri Neo. A
les tres
Rafela Español Lepe?, de 52
Rimr de Fiar, n'a, al ceincntiri
Non. A les dues
, Joan Nofra Rag), de 78 anys, Sant
asi, 67, al c• inantit. Nou. A lea
cines.
es aayae
- ,Josep Bona Pérez,
vn, •;/, al cementiri Veli. A la qua-

;crep Diamant O x da, de 66 anys,
Corts Catalanes, san, al cemantari
lac.;,. A dos m'ara •12 rimare
. Ventura Adaté Solá, de 68 anys.
Cinstga, 381, al cenientiri Note. A
les nuatre.
Em:li Mesa Mukz, de 48 !ves,
ratinal la de Santa 5.Iôiiioa, t. A los
t'as
Francesc Mor Aymerich, de 69
anys, Coeli., 321, al cententiri de
San& Andreu. A dos (inorts de tres.
•
PUNE RALS
N'Anna Meneen i Cros, china d'En
Josep Robert i Soler. Morí el dia 24
de febrer. Avui, a dos quarta deiner,
p la parròquia de Sitges.
•
En Josep M. Canals i Tay. Morí
el dia 29 de labren Avui, 'a lea deu,
aria-Concenció.
En Marina Pique. Pla, vidu en
8111111tre8 noces de Na Maria Mt-dina.
*ori el dia 25 de labren Avut. a
aos quarta d'onze, a la Casa de Cafetal.,

' ida Mar» Fugarolas i Cuadradas,

!Idos Feliu Belifort. 11011 el
gra erimer del corrent. Avui, a dos
-4108101 d'osue, a Sant Jaume.
., 80 Ne »sepa Castany. Balat. Mael dia s7 de febrer. Avui, a dos

d'once', al Ttousucces.
ene IlIarind16 1 Pascual, vidu
Patcloall i Moret Mori
»e«. Aval, se les den, a
'Mediase 1 de deu

ente,.

Puto

LA COMISSIO PROVINCIAL
La Comissió provincial ha despatxal
els dictämens aprovant els comptes de
Castellvell i Vilar, i La Validan, correspondas a l'any 1919-20; Capellades.
Copons. Montseny i Parets, covesponents a l'any 1921 - 22, i Manija,- de
Larga, °tirana. Olvan, l'aneja, San,
Quinti de Madama i Vivar i Serrateix,
correspondas a Pany 1922-23.
INSTITUT DE CULTURA I
BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA
Artes que se celebraran dama, diummge:
Secció Par-maneta d'Educació i 1nstrneeid. - Lt 11;d1 de Lectura art s-

Pròximamen t inaugurarà
aqueala casa una 0uls-seect6
de Pa de luxe - 1' a ris - I ipus
"Iliehelieu". Es reben encarrees
a la Eecció de panificació, per
al servei a dornieili. Els repartiments ,s'efec t uar an d't 1 a 1
del matí i de 5 a '7 de la larda.

Ernpreu el nostre Carnel de
tiquets.
Nocissim sistema de venda al

detall.
JUNTA DUNA GERMANDAT
La germandat La Benefica Graciaaca celebrará Junta general ordinaria i
extraordinaria dama, diurnenge, dia n,
a les deu del molí, a l'estatge de la
Cooperativa de Consum Gracienc, carrer d'En Pene Serafi, 7.
-----TRASLLAT
Acció Popular ha traslladat les ()licites al carrer de Cancros, 3. El día
de Sant Josep s'inaugurarà oficialment
el nou estatge. El doctor Guillamet
assistirä a la dita inauguració, banana
les novas deiaendencies.
La Redacció da Cntalunya Social ha
quedat també installada a l'esmentat
estatge.
ACADEMIA CALASANCIA
En la sessita privada que l'Acadèmia
Calasancia celebrará avui sera posada
discussió la catiferencia que sobre
el tema "Transformad(' del mapa
d'Europa en el segle XIX" va donad
a la sessió attürior l'acadèmic numerari En Joan A. Payral.

UNA NOVA ORQUESTRA
la Direccib de la nova Ctquestra
Cmcerts (instruments d'are/ recentment creada, vist que la inscriució Has
a ia data ha estat en extrem nodrida,
Ini acordat no perl/ongar el termini
d'admissió, pel que avisa els joyas i
senyorctes que desitgin formar-ne part
i que encara no s'hagin inscrit, que

I:ista d'exccutartts quedara cima dilluns
al vesprc, di« ro del que som, al sea
estage social <arree de Sant Honorat, 7, pral. (plaea de Sant Jaume).
Immediatament comenearan eta loaziss per al primer concert que tindrà
Occ dlna la arme temporada de Quemas,. el provena del qual ét
multes* a Festatge social * TOr•

thm queda ajornada. A dos quarts de
cinc de la tarda, rifa de figurins, i
tot seguit conversa instructiva.
Secció Permanent de Biblioteca
Circulant i Publica. - La sessió de

lectura comentada que hacia de celebrar-se aqucst diumenge. queda ajornada per al dia 16.
Secció Pertnanent de Religió i
-A les vuit, missa cantado de Cobanió de la Confraria de Nostra Senyora de Montserrat.
Secas; Pensionen! dr Rrlació i Treball.-Es recorda a leo associades de
Borsa de Treball que diaríament funcionen des de dos quarts de vuit a les
nou classes cspecials de practiques
comercials.
Secció PI-emanen, ¿'Espacie i Excursions. - A les dotze, reunió previa
de les associades que desitgin inscriure's per a l'excursió a Sant Llore«
del Munt, la qual tindrà lloc el dia
16 del que som. Per prendre part a
l'excursió és indispensable l'assistència a l'expressada raunió.
Secció Prrnument de Cesintotual

Fez:cs.-A les sis. Hic ó de dansa popular catalana, a la qual poden mentira part totes Es associades.
•
Lliçe; de e8:110 pe/alar

(Dies (eincrs, de vuit a nou del mati)
Llista de la setmana. - Dilluns, ous
a la polignac; dimarts, turbot a l'amiial ; dimecres, costelles de porc "granel
mate"; dijous, carxofes a la Colbert;
divendres, tartaleta a la florentina;
dissabte, xurro i bunyols de pomas.
Nota. - Per assistir a aquestes Ilicons, tani Si són com no sbcics de l'Ins_
tina, cal sani.icr 025 ptas. abano «entrar a la classe.

JOIES, VERITABLE OCASIO
I objectes uttata do toles afasia. Preu fix. Talen. m'in). 41
LA VENDA CLANDESTINA DE
COLAINA
La policia continua la seca campanya contra la venda clandestina de cocaMa i altres substancies tòxiques.
Sembla que ala vingut en coneixement que a la nostra ciutat actuava
una banda capitanejada per un anomenat "Valeria", que ja en altres temps
hacia estat perseguit per dedicar-se al
trätec de b:anques. Lamentada banda comptava amb una extensa xarxa
de "comissionistes" i revenedors que
campaven particularment entre mude hallo, cabarets

i altres llocs per l'estil.
L'anomenat "Valeria" sembla que hi
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questra, cl qual sera publicat Prepartit oportunament.
A l'ensems, per al sosteniment de la
citada orqucstra s'ha constituit tun Patronat, al qua! ja Out] inscrit nombrases persones i enti:ats daitjoses tic
cooperar al boa exit de tan 110able empresa.

LA FEDER ACIO
DE COOPERATIVES
La Federació de Cooperativa de Catalunya ha donar comphment a l'acord
pres en Assemblca . dal 3 de labrar
passat, consistent t il crear un secretariat permanent per a Ús de les COupe.
ratives federadas, el qual ha guadal
constituir des del primer del mes qui;
Sutil.
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CONVOCATORIA
L'Instimt Mmual-Salus ha cunvocat
la junta gcncral ordinaria per a denla,
diumenge, a les onza del /wat, al seu
estatge

CANVI DE L'Ole

VALORE No utscarrs En i.91 COTITZA010
OFICIAL DE BARCELONA

CASETA BARCELONINA
Sants d'avui: Joma de Den, fundador; Julià, arquebisbe de Toledo
(Espanya); Apoloni i company, martirS.
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desaparegut de Barcelona, per tal ¿'es.
capar da les recerques practicadas per
la policía en aquests ¿arrees temps.
LA ROMERIA DE SANT MEDI
Com sempre, la popular (esta que el
dia lo aplega tants romas a l'ermita
ID Sant Medí, será celebrada enguany
amb tom pompa.

101'40.

bertat Gracienca" ens han remes Ilues
programes dels diversos festetjos que
per celebrar la fasta tindran lloc diliuns que ve.
Els de la "Llibertat" acabaran la
jornada amb un luxós MI I teatre
del Bosc i els "Recreats" al Cinema
Rovira.

LA
PINACOTECA
EXPOSICIO PERMANENT
Entrada lliure

Diumenge cinenh la Secciä infantil de l'Agrupació Excursionista "Júpiter" efectuara una excursió a Horra, Valldaura, Font d'En Encll, Granja Flor de Maig i Sant Cugat.
Sortida del scu Casal, a les set del
watt.
-BANQUET DE LA REPATRIACIO
Es conviden tots els quotes repatriats del batalló d'Alcantara 3 un
gran dinar que tindrà Boa diumenge
al Rastaurant del Parc, per tal de
celebrar la repatriació.
Eis tiquets poden adquirir-se fins
detai al migdia a les cases Esteva Forest Ribera, 14; Jcsep 1.1. Bassols,
Roger de Linda, 6, 1 Albert Buge,
Passeig de Sant Joan, 40.
Per al primer divendres de
Orlares/1m donetn preus dels
peixos mes corrents, que per
rebrels directament, resulten
avantaljosissims: ltap, a 1'00
tersa; Lluç Palangre, a 2 pessetes ter t a; Elite Can' itbric ventre, 090 terç - o; con, a l'Ab terça; Llucet, a 1 , 15 lliura; Salmorts, Llenguados, Calamar.
000, ate, ele., a preus moll limitats. Economat de Bareelona, Rambla de Catalunya, 80.

OBRA DEL BON MOT

Diumenge. dia 9, Icon FEscop donará, a les cinc de la tarda, una conferencia a Sant Joan Despí, sobre el terna: "El ',miné les Iletignes vives CO
corrompen; reineis contra el mal mol".
DENUNCIES
Al carrer de Ilalmes, to. la portera
va sorprendre quatre individus que eslaven fent un forat a la porta, per
tal de penetrar al magatzem.
Els Iladregots fugiren, deixant abandonats quatre sao i eines.

»sal' Martí va denunciar que entra-
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A fi de desvirtuar oorls infundis propalats j'er algú interessat, fem constar que noi-ibert un El:Laguna!
da Barcelona, situal a la RataIda de Catalunyti, 811, car la
Central eslä Oti construcció.
L'Aplec Escolar del Club Muntanyenc verificará diumenge, dia 9, una
excursió fotográfica a Sant Pera de
Terrassa.
Sortida, a les set de l'estació deis
Ferrocarrils dc Catalunya.
Tornada: a lea 14.
Al Radi Club de Catalunya tindrá
'loe avui dissabte, a dos quarts de
vnic la quarta classe del curs d'aleetricitat aplicada a la raditelegrafia, a
carrec del doctor N'Enric Cairel,
EL SINDICAT LTNIC DEL RAM
DALIMENTACIO
Es convoca tots els adherits a aquest
Sindicat a FAssetnblea general del Rana
que se celebrara dama, diumenge, a
les quatre de la tarda, al seu estatge
social (carrer Comte del Assalto. 53.
principal). Per la importancia ' dels
afers a tractar es rectMalla l'assistència.
VAGUES PARCIALS
Degut a diferencies sorgides amb
els seus operaris, slan declarat en vag a els obrcrs de les cases Escota, Armengol i Montpcú.
_.
MULTES
Per la pulida ha estat imposada 11111
multa de Son pessetcs i una altra de
roo pessetes a dos individus per desobediencia en ma'i:ria de joc.
AMORS TRAGICS
Maria Olivares, una noia artista de
profcssió, desenganyada d'aquest mún
per una contrarietat soierta en els
seus amors, va intentar posar fi a la
seta vida en condiciona que acrediten
a la seca autora unes exaell.nts qua,
litats por al film, quan cstigui lIlés Os•
suaegada.
N'a comprar un ganivet de butxaca,
deis que s'usen per fcr punta al !tapie
i tragicament va esperar l'hora de la
cita amb el seu enamorat. Varen pujar en un cotxe, 1 quatt aquest passava tranquillanhan pel passeig de Gracia la noia va dir-li: "Em mato per
tu", i es va causar una petita ferida
al pit, afortunadament de caràcter lleu.
En ésser auxiliada per la ciencia, presa
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Havent arribat a Barcelona el propiciarí de les
PERLES JAPO, AMI Ysäsia, joier, establkrt
a Vitòria, carrer de .Dato. 24, per tal de Murar diqhsol encirrecs de PERLES TAPO, almo/liará
rebre
clueco clients durant
el *en pu Per &queda citnat per tal de
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ren lladres al seu domicili del cueree
de Rizal, emportant-sc'n uno pessetes
que tenla a una calaxera.
Francesa. Sano-, habitant al carrer de
Francesc Giner, ha denunciar que li
han pres diversos generes, sospitant
que l'autora e> una sercenta que tenia.

Les colles del "Recreats" i "Lli-
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CUPONS-GIRS-CANVI

Negoelem tete eis sopeas vendimia 1 de mar; 1 els

capees deis Beatas
II

venciment 1 d'abril

LA FUNCIO DE BENEFICI DEL
LICEU
En Juan Mcstres, empresari del nos/re Gran Tcatre, ha ingressat a la
Dipositaria de rAjuntarnent la quantimt de 13.144 pessetes a disposicié de
com impon integre de la rec. ¡plació obtittoda in la (unció beubica celebrada la tarda del 27 del
passat mes de gener, la qual sera re:
mtitla per parts igual; entre els Muspitals de la Santa Creu, Clinic i Sain
Pau.
Ha esta, trames al president del
Consell Superior Ferroviari el segnent
telegrama:
"Accionistes ferrocarril Otease-ViSto ¡vaguen a V. E. favorable soluctó
problema terroviari quaranta anyi
transcorreguts sense cobrar benefici de
cap mena capital inverat-Ribb, Grases, Brosa i segueixen les firmes."

RESTAURANT ROTAL
51416 da Ta
cada dia te dansant da 5 a dos
quarts de 18, i datar • 1.11,1110•1cilla, de U a 111
La magnifica petlklild "Dava»t ida", l¡'estre'nade da
qual al Coliseurn anuneiärem
equivocadament per al dijous
passat, s'estrenara ¿ema, diumenge.
Aquesta projeeció espe”ada per les persones de refinat
gust artistic. Cl Ue són tots els
Colihabituals coneurrents
seum, amb un gran interés.

CAL VIGILAR EI.S NENS
El nen de 5 anys, Felip Cueyo Giménez, que viu al correr
de la Central Agrtcoda, 117, jugant dintre de casa es va cante d'una escala, cauaant-ae la
fractura del fémur esquerre, da
pronòstic reservat.
COMENÇAMENT D'INGENDI
Al pis tercer del ndisoro .tts
rre d'Anales Itiireb, "In
del °aa

Caler,
tres

iba
recio
ritzt

seis

Interior, Exterior 1 iimortitzabIe 4

de gran excitació nerviosa va dir ea
metías que l'havien impulsada a fer-se
malbé la ea
El ¡ove que anava anda ella al cotxe.
resta esglaiat i es disculpa dient que
no havien pas tingut cap renyina.
La Maria pass al sets domicili.

Set
de la
ta er
16 d

a les nou del mati, s'eneenpue
l'estalsun de da xemeneia, causaul ntolta alarma entre efe
veins de l'escala.
Fou ofocal tot seguit pelo
burnbers ded Pare.
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ATROPELLS
Al carrer del Marques del

Duero l'autorubbil núm. 11.660
B., atropellé a Guillen' Enclero
Martines, de !6 anys. satter,
que viu al Passatge Madorelle
numere 12, produint-li !ora
contaste a la regid glütea, que
Ii fou curada al dispensar de
Santa Madrona.
- A da Ronda de Sant Are
tom, Rasan Balbina Capdeeill,
de 60 anys, que viu al carrer
de Dan Joan Reguera, 28. fou
atropellada pel tramvia 829 de
la Ilota 29. causant-li extensa
contusi6 a la regid tumbar.
Aval diable, a les deu de
la vetna, se celebrara a l'Ateneu Empordanes, Pi, número
11, un gran ball de Pinyata.
-LES MOSSEGADES D'ARIES
El nei Baltasar Reyes Esto'
dane, de d anys, que vio a
barraganes de Montjuich,
mossegat per un gos d'amo Me
conegut, que atacaba a totbom
que trobava al seu davant.
veins de lee barraques van ma-t
ter el gos al Hoy 011111/12113
l'Era.
Els combois de vinagrera

ques des de pessetes 260 Ve'

nen els establiments de
[Nadada. Rantbla de les Flors,1
i Ronda de San! Antoni, 5. td"
nen sempre adop, tant per a11
flascons, com per als sales
com per al metan, essent
un aya:Valle molt digne de'
ser tingut en compte pels
prado?!.

1"1"418
illailar5
"84.1811
NreeNk11:1•1ftem
4.
80."11.8.64

Vaixelks porce1
MIMO.

11

test, 'le

otes d'Esports Declzraciois de

REPARACIONS

DE FRANÇA

FUTBOL,

gARCELONA-TERRASSA
posa de Les Corts es disputa0.,s un partit que promet recesos :meres. donada la qualitat deis
que han de Botar: F. C. Bar' ¡ el F. C. Terrasa,
darreres exhtb.caans dels juga,girencs ens tan concebre graos
:tres en ilur actuació.
donarem a coneixer la comdels dos equipo.
RUGBY
PARTITS AMISTOSOS
111,pódrom denla al mati es
un eartit entre els Clubs Natació
i Barcelona. que promet ésser
,ssantissim. Sembla que els equips
resemaran complets, esperant-se
eia formidable i noble ilota.
3 San: Andreu, al mateix da. tamal mati. jugaran els segnits equips
Cadei contra els prop elaris del
rhora assenyalada és a dos
a de deu.
CICLISML
rzs.; PER A NEOFITS DE LA
fNIO ESPORTIVA DE SANS
re7 prendre part en aquesta cursa
a neófits que tindri lloc detnä,
cese, hi ha inscrits mes de as
U.S ara% nombre que segurament es
augmentat abans de tancar-se la
d'inscripció.
Pe premiar els corredors s'ha reza gros3a quanti:as de monis.
SA DE QUATRE HORES A
L'AMERICANA
Per manca d'equips concursants. car
aquests moments encara no n'hi ha
la Unió Esportiva de San, ha
5 la cursa de sis ho:-es a l'amea que per a coreeders de primetalegoria tenia anunciada per ceieu el dia 16 del corrent, i en son
le anuncia per al mateix da una
neo, lambe per pista, de guatee ho... a l'arree:cana, per a corredors de
era i tercera categoria o equips
eeam s nt de tercera, amb la segUent
/eta de premis:
Pr:mer: t5 0 pessetes; segon, loo;
Mur. So; quart, 6o; ¿Tatue, 40. i
rä, 30. A més a mes es recornpenS21 amb un premi de :o pessetes reets que no obtingui premi oficial.
CLTsSA CICLISTA CIRCUIT DEL
PENEDES
Sept:nt l'ordre marcat pel calendari
tela Unió Esportiva de Sans, aqueso et:tat havia de dur a serme el dia
1;U:ten vinent la cursa ciclista del
Pers, en Ia qua l existien clues mete it circuit: un de nao quilòmetres
pc a corredors. de primera i segona
etreazia i un altre de ru8 quilümeper a corredor, de tercera catea i neòfits. Pesó com sia que
ma pogut apreciar la manca de corDms de primera categoria, sis orzaitzadors han pres l'acord d'efectuar
gse5ta cursa en un solt circuit i retervar la cursa per a corredors de sei tercera categories i neófits.
remis són els se-Jai-As:
Primer, 200 pessetes; segun, ten; trece, Izo; quart, o; énqué, 70; sis/. 50; seré, ao; vuitè, 3 0 ; novè, 20,
desè, 15.
TENNIS
CONCURS PER EQUIPS
Pan estar ja formats els entres dels
tecl.s Barcelona L. T. C.. Turó i
&reacia, de primera categoria, i SaId E. C., Sant Gervasi i Cadci, de
nasa.
Aquest concurs corneneari as-in, se
diumenge.
-airt
L'ordre de joc per a avui es com
segne:x:
A dos quarts de quatre: (Primera
tatsgoria):
Turó contra Barcelona, camp del
Pimptia.
Sra. baronesa de Segur-Flaquee conIra Srta. M. L. Marnet-F. Sindrcu.
Segona categoria:
Centre Dependents contra St. Gerrasi. camp del Barcelona.
Sta. E. Castellví-j. Fábregues, contra Srta. M. Teixidd-J Teixida.
Barcelona contra Salud, camp del
- -2
Turó.

Bokanowski a la
Comisa de Pressurostos sobre la
vitaitt di [Kg

Srta. A. Ensilen:dona-NI. Sten. contra Seta M Puig-J. M Tormo.
S'adverteix que passats quinze minos de rhora assenyaiada per comenear els partits tense que lintel comparecer els mulos, rigorosament el W. O., encara que rae bu
dctuani l'equis) contrari.
MOTORISTA&
• V VOLTA A CATAI.I.:NYA
Les inscripeions robustes fins
avui són les segiients:
Anloni Al à, nemalocic le ta "Dou-

París, 7.-El ponent que eviten en la qiiestití dele a r rim a n
poslos, va declarar elite (lavan'
la Comissió correaptuient,. entorna a la situació económica de
França. Referint-se a la qüeeti() deis venedors de trance. Bokanowski digue que Frane.•
tan sols cobreix les importacions i vagamente normals. sind
que ha renal riaf i repatría romatentment els trames que pelan
en poder de persones no fron -

glas",
Ricard Escale, motocicleta

"Ilarlry Davidson".
Alfred Sedó, side-car "Harley

Das idson".
Caleta Alegre, autociele "Ci-

troen.
Francesr Quinlana, id. id.
Enríe Ortet. id. id.

O. itelrwils, id. ist.
Angel Salas, id. id.
Adolf Sub i rana. id. "Renaull"
Joan Soler, id. id.
Denla. diumen g.e, es tanrari
la

(.PSVS. Acabó dient que 1:1 hato-

lin per rerrinsilitir 01 frisase' no
seria !larga, i araban, anab una
Hayas.
Paris. '7. -- En les declara
cines que fiti el sens-or Role:instes-ski davant !a C.(1/T1i3Sió do
pressupostos, nquest. reforintse a la venda de frenes, digne
que aquests Tratara que uncirle',
anomenar-se flotants no aseendeixen ni de molt a les xifrea

inscripció a drrte

EXCURSIONISME
El gratis excursionista Maralhún e fect uara detni les
següents excursions:

Aiguafrerla, Tagamanena
coll del Parany. Col I pregon,
Roques Roges, Canoree i Gardedeu.
Sortida: enlació del Nord.

citados.

Afegi cpte l'evalitarió l'eta res
n l'exaortariO d'ohparrp,
esperialment de luxe. era moll

porte

les sis del mati.
Junl amb la Srecid Feminal.
Font de les Eures,

inferior a lea :cifres exactos. Segueix dirn1 cine toten !e•
darion• favorables en esa nue es
refereix a l'intereatici coi
COUlflieS franceses i l'estranger
beneficia a Franen. puix t's
iettal que si es tractes de productes (Tintinen:ala.
Manifesta tarolu: el senyor Ttokanowski qur havin de tenir en
tremolo eis in g ressos Atinente.
pels nólits. Afegi que abans de
la guerra, o sia en 1911. Franca enflorara a l'estranger tres
tïuit milions ele trames or , mentes: sute nra notirsln
de fumes franees-ns sorh exi-en_
rional. Afrnf que la reeonstrue_
cid es !roba acabada, Al" bola i
Lorena han ternat a ésser franceses. les colónies numen desenrollInment i la finta mercadt
s'ha engrandit. havent ohtin7ut
Franca , en l'anv 1 9 2 3. una nntencia productiva que no tenia

Sant Cipriä, Vista-rica i Can
Gomis.
Sortida: a les 6't5 del metí,
de la o:ave d'Urquinaona.
Las

M.

Comissió d'Excursions

l'Academia de Taquigrafia de
Barcelona ha organitzat per a
dorna una excursió, amb aquest
O inerari:

Hostalrich, Castell de Montsoriu i Breda.
Sortida. per l'estació de
Franea, a les 5.25 del metí.

• ••
El Crup Excursionista "La

Innovació" farä una excursió
diumenge, sota el següent

it inerari:
Castelldefels. visitant el resten, les caves del baló de . Gaell
Garraf, l'Autbdrom i el Museu
Can Ferrat de S4rts.
Ha desportal rnolt entusiasme
aquesta sortida. essent molts
els que s'hi han inscrit per poder apreciar les belleses que
es proposen visitar, i rep mol-

en 191:1.

Arabb dient que la hala% que
artnalment es llitioa poi {rana
ha de donar resultats favora-

bles per a Frenen. - Hayas.

LA LLEI ELECTORAL APEO-

tes felicitacions l'infatigable i
esporin:an i vol cris excursionis-

ta , cap d'aquesta excursió, Josep
Prado.
Es recomana el vestit de bany
per quit en cas dc bon temps es
taran exercicis de g.imnäst ice
ca i de natació. q u e servirán
d'entrenament pel campionat de

100 met f OS que litsdrà noe
aquesta primavera, en la qual
es disputarà una artística copa
d'argent, ofrena del boxador
amateur i soci d'aquest Grup,
Alexandre Vila.
Llor de reunió: Baixador del

Passeig de Gräcia, a un quart
de sis del mati.
Cal parlar-se la minestra per
a tot el dia.
..mmineMOMW

Como th hs Corts
9 DE M'In

F. C. Terransa

NADA PEL SENAT
Paris, 7. - El Senat ha apro
val, per 1 41 vots contra un. el
projecte electoral eutborat per
la Cambra. Els partataris de
l'escrutini per distrietee s'abstingueren, per no haver de votar contra el Gris can.-Bayas.
MM. POINCARE 1 DE LASTEN111E A LA COMISSIO SENATO-

RIAL DE FINANCES
París, 7. - El senyor Poincare i el ministre de Finances

l'oren escoltats ahir a la tarda
per la comissió senatorial de
Financies.
El senyor Poinrard insistí re-

ferent a la necessitat que siguin aproveds pel Senat eis propetes fiscals, i pensa fer de da
dita aprovanió qüestió de confiança per al conjunt deis pro'
jedes tal com taren votats per
la Cimbra de Diputate i ineloent-hi els drets Ileis. - Ha;rae.

Campió de Catalunya Grup

ACORDS I LES INTEL.LIGENCIES COMERCIALS I INELS"

contra

F. C. Barcelona

DUSTRIALS

A DOS QUARTS DE QUATRE

París, 7. - La Cambra de
Diputats discutl ahir a la tarda el projecte de hei pel qual

Les localitats abonados Seran reservades fine a la nit
de. divendres, dia 7.

co declaren obligatòries les declaracions relatives a les intellar:ancles 1 acorde comercials 1

Cameló do Catalunya Grup A

1

industrials.-Havas.

GIRO CEO

rocarrils internac.onals

DISCURS DE M. POINCAR,E SOBRE POLITICA ESTRANGERA
Bernia 7.-De tornada a Paris el
director del Reichsbank, senyor
Schacht, ha redactas un informe respecte de les negociacions seguides
relatives al seu projecte de creaci6
d'un Banc de credit, projecte que ha
estat aprovat pel Comité de Périts.
El Govern %Ocupará, des d'avui,
de preparar el projecte de Hei per a
la cread?) d'aquest Banc, i dimane
se sounetri el pla a l'aprovació del
Reichstag, la dissolució del qual ha
estar finahnent ajornada per a una
data ulterior. Aval es parlava del
mes de mag com a epoca possible
de les eleccions.-Havas.
ELS TREBALLS DEL COMITE
DAWES :: EL SR. SCHACHT
TORNARA A CONFERENCIAR-HI
Parla, 7.-El Comise Dawes acabará la seunana entrant la ponencia
sobre els pressupostos alemanys.
També acabara per a la setmana
entrant l'estudi de les qüestions relatives a ferrocarrils.
El doctor Schacht tornan a conferenciar dilluns vinent atol, el Cotinte Dawes i amb la soss-comissió
bancària.-Havas.
FRANCA ESTUDIA LA MANERA D'OBTENIR QUE ALEMANYA PAGUI MENTRESTANT
EN MATERIALS
París, 7.- La SOls-COTIlissi ci del
Pressupost ha estudias avui els mitjana possibles per obtenir que Alemanya pagui en materials per compte de les reparacions, durant el temps
======12111

DE BELGICA

Catölcs i flamencs
posen gratis dificaltets al Sr. Manis
per a la solució
la crizi

que el Reich no pilgui efectuar ras

gutarment ele seus pagamento en
moneda--Hayas.
ELS DIARIS DIUEN QUE EL
REICHSTAG SERA DISSOLT EL
DIA 13
Berna, 7.-E1s diaris Gen que el
ministre ¿'Afees estrangers, senyor
Stresemann, ha conferenciat amb el
president Ebert. El president va miman al ministre les raons de pnlitica
exterior que s'oposen a la- dissolució
del Reichstag, soluci6 que, no obstant,
el president iba disposat a signar.
Circula el rumor que el Reichstag
será dissolt el tia u d'aquest mes.Hayas
LA FRACCIO DEMOCRATICA
DEL REICIISTAG DENIANA SO.
LUCIO A LA SlTUACIO

Es creu que l'Administració alemanya es pronunciar& igualment
restabliment d'aquesst trens.-Havas.
DELS DESORDRES A LA BADISCHE ANILIN
3 MORTS I 52 FERITS
Dusseldort, 7.-Havent anunciat
la Direcció de la Badische Anilin el
Hicenciament de tot el personal, uns
tres mil obrera han assaltat la fa-

brica.
La policia alemanya ha hagut de

PARLAMENTARIA
Berlin, 7-Es diu que la iraca de-

mocrática del Reichstag ha decidit per
unanimitat demanar que es posi fi a la
incertitud actual sobre la situació parlamentaria i que es lixt la data de
les priximes eleccions.
El Govern te el desig de retardar
les eleccions alemanyes TM deseen
que sliagin celebras les elecciens franceses i de salvaguardar l'existencia de
pes soles Ordenances amenacades
tialistes. Esperant ajad es vol "manyar temp.s i In Comissió de caps deis
partits del Reichstag presextant el cacarácter urgent d'aquesta Ilei ha decidit que el Reichstag examini el prnjeci Telète de pressuenst de Comas
grafs i el projecte de creaci6 d'un Bane
d'ernissi6 or.-Havas.
LA NOTA DE LA CONFERENCIA

fer fas de les armes. Fina ara
compten tres morts i 52 ferits, 3s
de greta entre els manifestants i quatre ferits, dos de greus, entre la policiaEl cap de la noticia alemanya,
creient que les seves torees eren insuficients per aconseguir el restabliment de l'ordre, ha dcmanat la intervenció de les sesees franceses,
les quals amb Bur sola presencia han
entablen la circulació i la tranquillitat.- Havas.

bres que integren el nou Gavera.Havas.

Meras Miell

C. S.)

Els seus apesarats gennans Jaume (absent) i Josefina, avi matern Jaume Mateu Vives,
iivia materna entenada Teresa Ferrer, oncles, ties, cosins (presents i absents), tutor, el seu Conseil de Familia i la raS soda! FILATUR ES MARQUET, S. A., en assabentar de tan sensible pi>
dua eis seus amics i coneguts els (Imanen la caritat d'atan:lanar a Déu la sevn
Manresa, març de 1924.
ea.*

A LA CAMBRA FRANCESA
DISCORS DEL SENY011 POINCAHE SOBRE POLVfIGA
ESTRANGERA
París, 7. - Cambra dels Dipulats. - El senyor Punteare
recordn el que es se ser des de

la Conferencia de Génova fine
a la Conferencia de Londres,
i diu que si Franea es va decidir a ooupar la Ruhr va ésser
després del fracits d'anomés
q uestes converses diplomàtique s i van fer-ho mes que per

D'AMBAIXADORS A ALEMANYA RELATIV A AL CONTROL
Paris, 7-L3

nota de la Conferen-

cia d'Ambaixadon dirdida • Alemanya relativa al control militar no
es publicará fins dintre d'abaim temps.
-Hans.
SI NO ES ACCEPTADA LA COMISSIO DE GARANTIA

Londres, 7.-L'Agenc ia Reuter publica la següent nota:
que
A Londres es fa observar
no esteva
el senyor Streserna nn
en possessió de la nota aliada,
relativa al control militar, quan
va pronunciar el seu discurs
d'ahir al Reichatag.
Es oreu que quan aquest doBrutseiles, 7.-Els dlaris anuncien
a Berlín,
que el senyor Theunis contIntutri cument eigut conegut
aval les converses i les consultes amb l'espera palie canviarä.
Els allats, e pitomas en la imdiverses personalitats, creient-se que
fa
demä, dissabte, quedara constituit el poestbnitat absoluta des deinsun any de procedIr a cap
nou Govern,-Havas.
Angnanya, no tenfen
Brusselles, 7.-El senyor Theunis pecció a
comprovar la vePus continua/ les negociacions per cap mitjà de
racitat de les declaracio ns del
formar Gabinet.
Si el Retch no estb disposat
Momenaniament ha trobat lesmentas senyor algunes dificultats, dc- Govern alemany.
pela aliste, aquests es
andes a la distribució de les ente- proposat
el Cornil* de garantia
acceptar
a
res mes importants.
a mantente la
obligats
saturan
cuento
que
ele
llihecatòlics
Els
Nollet.-Havae.
vals candil-ten d'execessius a”antat- Comissió
ESTAT DESCOBERT UN
ges si seis atribuissin les carteres HA
DIPOSIT D'ARMES
de Justicia i Alees estrangers.
Dusseldorf, 7. - Al districte
Per la seso pare, els flamencs
de la zona
dis Siesburg, a l'est
creuen que el senyor Ilymans Os
Colònia, s'ha descobert un
de
massa franddil per ocupar el mien
dipbsit d'armes i municions
nisteri d'Afers estrangers.
situat prop del territo.
un
local
El Rei ha rebut avui dues vegades
ri no ocupat.
al senyor Theunis.
Han estat trobats onze fusells
dificulAquest li ha exposat les
de guerra, una caixa de cartuttato que te per formar Gabinet.
xos, cinc cauce de dinamita i
Es creu que fins dissabte no poda una altea de detonadors, incaudonar-se la llista definitiva deis !siem- tant-se de tot les autoritats d'o-

Maria Oliveras
ha mort crieivatEnt a Dawos-Platz (Sutsa)
el dia 6 del mes que som; a l'edat de 20 anys

• n•••

Miaus
gran
per ta nestttich) ä
Per
de ia alnada

impacittisä.

El contrcl militar : Eescobriment d'un dipbsit d'2rmes :
'limitar la deslió del Palatinat : Els ter-

o
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cupació.
Amb aquest metía han estat
detinguts i empresona ts a Bonn
cinc súbdita alemanys pressumptes responsab les de l'ocultació del dipòsit clandestt de
referencia.-Havae.
LA QUESTIO DEL PAI.Ps-

TINAT
LA MISSIO INTERALIADA HI
TOR NARA
Coblertea, 7.-L'Alta Comissid interaliada dels territoris rhenans ha
decidit, unànimement, que el Comise especial interaliat al qual s'havia
confiat una mintió al Palatinelt, vagi
novament a aquesta provincia per verificar l'execució de les mesures Pmvistes des del punt de vista del restabliment de l'ordre, la cessació de
les repressälies, apaivagament dele
esperits i posar en mana les administracions públiques.
El Comitè no poda intervenir en
els assumptes judicials pendents davant els Tribunab de justicia i presentan a l'Alta Comissió a la seva
tornada una ponencia sobre l'execucid de la missió que li ha estat en-

comansda.-Havas.

ELS TRENS INTERNACIONALS A LES REGIONS OCU-%
TADIS
Ma gan cia. 7. - L'Adminietrseti
franco-belga acaba Adensar a l'Adm'obstat% simussays eme do malee
mita' en* els asorda di Magüncis.
«ti distienda e reMsbür ele besa
taterasdesals i e remeses de esas
representan% a la Conferencia latee
nacional fue hanri fumigar Ja

D'ANGLATERRA

L'orosiciú de ilcid
George al Coven
El que Estira per un
cantó ho afloixa per
l'ate
Londres, 7. - A la Canshra &la
Comuns. Lloyd George justifica l'existencia de capitals alemanys considerables als Bancs de restranger t
censurä el Govern Macdonald per haver reduit l'impost sobre les importacions alemanyes.
Aiegi que en el seu concepte Alemanya em troba de moment impossibilitada de pagar, i se li ha de concedir una me:rato:ira general per a tots
els paises.-Havas.
Londres, 7. - Segons l'"Evcning
Standart", la protesta formulada ahir
pel senyor Lloyd George a la Earnbra del; Comuns contra la reducció
la taxa sobre les importacions alenareyes ha estas objecte de cimentar,
acalorats als centres oficials.
El senyor Lloyd George dlgué que
el Govern britànic havia inuntilitzat
arma molt potent per a les negocio clon; finares amb Alemanya.-}lavas.
EL

PRESSUPOST D'AERONAUTICA ANGLES

Londres, 7. - Les evaluacions oflcials del Pressupost d'Aeronàutica per
al pròxim any financier començaran el
primer d'abril.
L'esmentat Pressupost s'eleva a un
total net de 14.511. 000 Mitres esterEnes, o sigui que Ola peoduit un augment de dos milions i mig de lliures
esterInes sobre els corrents exercicis.
La Ion:nació de vuit noves esquadrilles será acabada durant el vinent
exercici, a último del qual el toral
sea de divuit esquadrilles.
Cal atendre les primeres despeses
d'equip de sis esquadriltes mis la promedia de les quals esti prevista per
a l'exercici financier de .925-26. Hans.
EL CONFLICTE MINER SUBSIS TEIX

•

cid.
Data els bornes de bona fe de
l'estranger a deLs palmita atleta,
diu el eenyor Poineare, varen
lecundixer que tontean ra0.
DI 1921 a 1923 ene varem
endeutar aloe( per compte d'A.
lernanya; ara!, poro, afegeix

l'orador, tenim una penyora, el
valor de la qual tothom coneja;
en disposem cons d'un mrtjb,
coercitiu que no deixarem perEre, i a causa d'aän no cedi-

rem aquesta penyora menea

Das ens sigui pagat fina a liqui-

dar-lo totalment, el compte ala-

many.
A propeett de la Conferencia
de peras, el senyor Poincard
diu que te la ferma esperança
que la tesi francesa no seri

discutida pels perita i afegeix
que els interessos francesos no.
han de temer res de les Conclusions deis tècnics i podri
arribar-se a un acord entre els
aliats, sense que França surta
fiqui res dels seus drets.
Per altea banda, si la unitat del.,
front es restablis, Alemanya pagara i complirà el Tractat de %selles.
El senyor Poiricard acaba el seo
discurs declarant que da indispensable que la znajoria parlamentiriii
próxima estigui absolutament fora de
les influències revolucionirin I internacionalistes.
Aquesta majoria, din, no será mlMarista ni imperialista. Aquest
rill no existeix a Frann.
En acabar. el senyor Poincard de- 4
mana la unió republicana per tal
com creu que això is el que reclame
la inmensa majoria del pais.-Havaa
lebrat anit passada una conferinda.
am bels propietaris de mines.
Sembla que aquests ¿arrees con-,
sideren impossible el donar nadafacció als minaires.-Havas.
EL GOVERN DESISTEIX DE
CREAR LA BASE NAVAL DE

SINGAPOORE

Londres, 7.-S'assegura que el Govern té el propòsit d'abandonar el
projecte de creació d'una base ami
a Singapoore.-Havas.
DESORDRES A BOMBA!
Bombai, 7.-Aquest wad ha littgut lloc una collisió entre la policia i els vaguistes de les filatures.
Alguns agents han estat emita
a pedrades.
Dos vaguistes han estat mores 1
un altre ha quedat greument ferit.
Els vaguistes han comes algu na
actes de saqueig, en vista de la qual
cosa la polka ha bague de recorrer a les tropes. Les uatoritats do.
minen la situació.-Havas.

STA SOLUCIONAT LA VAGA
DE DEPENDENTS DE BANCA
A AUSTRIA
Viena, 7. - Sala arribat per
fi a un acord entre ele repte.
sentants dels gratis Bancs i el»

delegats dels dependents.
El treball es reprendrà pro .
bablement di alluns, havent due
rat la N aga tres setmanes. Hayas.
UNA RESIDENCIA PER AL
CALIFA

Roma, 7. - "II Messagiero" pro-

residecia reial •

MOBLES
ne
n3

: Fru
a G
I

realitzar una desposi
t'isla per esperit de conserva. _

posa que sigui oferta al Califa nal

Londres, 7.-Ets minaires han ce-

:

Melles, 7. - El. diaris afamaba
un lux, duplicas de l'activitat ea ab
cueles militar., on iassegura
enviar un ultimátum al Govern.
El president del Canse', de • sa
tres, senyor Caiandaris, s'ha negat a
rebre una delegació dolierais repula.
cales que manilestaren que animen
cxposar l'opinie deis Km camarada
respecte la situació política.
El senvor Vallados ha declarar sipo •
únicament cl plebiscit pudria solucionar
d'una manera estable la miestió del riii•
gint LIS reialistes han reicht d ' opa.
sar-se al plebiscit per donar a l Assemblea actual eh poders nozcssaria per
solucionar tes questious del regia i Pa
la dinastia.-tiavas,
s7
fri
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PALMA DE MALIARCA

Interesas al Alee, que abans d'efectuar leo
seres compres, comal pretil' 1 qtalitats s la

ladra »curad a Bandeo&
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Divendres, 7 de

LA PUBLICITAT

sEitVE1 METEOHOLOGIC DE GATALLINYA

lis IliFIES a 1 iltil "CON"

o

la 7 març de, l9P.S.
•
a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
t. SITUACIO ATMOSPERICA GENERAL A
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xhrza
LES 7 DEL MATE (Observaciona d'Europa, Nord
d'Aldea i AtlåntIc. rebudes per telegralia cense fila)
meteoro/batea catalana, comunicadas per telefon):
DE
L'EMPRESA
:-:
EL
BARBELLS PROJECTES
A tot Catalunya el cel és completameni núvol,
Les altas pressions de l'occident d'Europa constitueixen
un fort anticicló, el centre de
amb boires balad, dominant vents molt fluixcs de
SENYOR actualment
REGAS RETORN AL
DEL
CELONISME
gravetat
la regid> de Llevant. — En les darreres 24 hores
del qual es troba a Alemanya. — Les boiVIUTCENTISME BARCEIANI ENYORANÇA DE res conatinuen a tot Dinamarca. Nord d'Alemanya
s'han registras plovisques arenarais i particularment
intensas a la plana de Vieh. — La temperatura mà'
i
Canal
de
la
't'anega.
—
També
a
la
Peninsula
iba„LES TERTULIES /NTEL:LECTUAIs D'ALTRES rica continua cl règim de ccl nuoolós, registrantsima ha estat de t6 graus a Figucres i la mínima
PROJECTES
d'a grau sota zero a ledgcerda.
se pluges a Andalusia i Llevant.
.
ENYORANÇA DE LES TTZADICIONS BARCELONINES
3a. es sabut que l'Hotel "Colón" ha
‚wat a ,una nova empresa de la qual
part principal i ¡suma el nastre
cae amic senyor Regia, el prestigiós
instalen
Les reformas que nansa introduje al
Colón' tenen un interès públic. per
tal caes amb elles s'intenta tornar a
una naadizia barcelonina que val la peni
de recallir.
Vegeu el que ens digué el 'senior
Regis:
—Els nostres projectes parteixen
dura idees bäsiques: donar als nostres bostas la màxima comoditat. sense
les bullangues del gran man frivol, i
tessuscitar a casa nostra les valles Sradicions de Barcelona, aaaptades als
cestums i les exigavcies deis temps
que vieira. La nnstra indttstria cxiireix que el diera trohi al seu estatge
.
els requisits mis insismiiicants del
confort modere!, perd jo entena que no
Es pas cert que pel ben axit del negoci
calgui exp'otar les flaqueses i els molts
vicis de /a societat d'ara: tinc la l'arma
enrulada que quan l'hoste hagi gaudit
d'aquesta serena comoaitat. del bailestar sense excitants de cap mena rus
els donarà la futura organització de
casa l'ostra. el nostre negnci reeixirà,
malgrat del datar; rineat en qiies,inns
de la rigurosa honestedat en cls costana; dr la casa.
A mas a Inés, cal no ablidar que
aom a Barcelona i que la !p asma indústria cstä 'ligada intimament a "las
t radicions de la terra; per atreure el
client no cal pas importar costar:, ex6.
tics; imposant a la casa la tradició
netarnent barcelonina nosaltres hcm
reeixit.
Jo mai no he ott'idat aguaste; coses:
temps ha que em seduien els has pro_
jectes que ara estas a pont de cris'allitr. Sempre rala dorninat renyorança de les nostres tradicioas. i ara.
a la fi, ja veig a l'aba ri dr la meya
n à i deis Trins ulls es irnos projectes
realitzats. També cal no oblidar l'especial Stuació del nostre hotel: és
adequada per fer-shi /es refnrmcs pro¡edades amb la seguretat Situada al centre de la rintat, noma:
podrä estudiar detingudantent la vida
barcelonina amh tots els seus vicis
les sayas virtuts.
L'ANTIC CAFE "COLON"
—Guiats sempre per aquest doble
afany volem ressuchar l'antic Caii
"Colón", d'un cafre absolutament barCLIC/MÍ; el nostre Cafè 'Cedan". en
projecte. que situarem al xamfrä
la plaça de Catalurya i pas s eig de
Gräcia. amb la tribuna que dóna al
=infra. posarem malta cura d'anrofitar-hi totes les exigències dal tres refirat confort, no oblidant mai la idea
cabdal que presidcix aquesta resurrecci5. i per aix6 procuraren) que el
floU café tingui el caire e Tirlt ua/ del
Café "Colón" del vuit ceras; atpirem
a veure reunidas altea cap a los SeVeS
taules aquellas tertúlies Viernes de
ciancies, artistas i ptlitins. que sant
non, huelen durat a l'ansia Cafè
"Colar.", Can Cuyas i d'altres. Per tal
dissclir aquesta aspiració organitzarem concerts selectas d'artistes cona¡pata semblant als que sempre van orralitzar aqualls susdits catas barcalorans.
No oblidarem en absolut que vivim
al segle XX i que cal tombe donar al
Client aquellas peti .es frivo:itats que
exigeixen cnstums refilats d.:1*
nw.re gran tirón. Per aix ia pasaren
sin gran restaurant, al qua l no hi manCdIä cap detall. ni en 1, presentació
ni en les qualitats dr la cuina, ni els
que pugui demanar el gormant més
exigent i refinat.
Tindrem un gentil "Lady • , Room"
o 51g1.11 el saló reservar per les senyoTe, posat amb el gust i el luxe que
gaquereix la mata gentilesa de les
vientres dames; en aquest saló no solament pudran prendre cl te sind que
en les diverses horas del dia se serviran esmorzars, datare i tota mena
de consumacions. A més a mis hi
potarem un magnific i ample saló de
fe5res, guarnit i decorat amb tot luxe.
Tots els sotcrranis quedaran crecertits en salons d'esplai. sempre. pera,
absolutaments honestos i legals.
UN GRAN ESFORÇ DEL CAPI-'
TAL BARCELONI
.—I cal remarcar el fet que tots
aquests projectes ato aren, a realitzar
amb capitals barcelonins; en la nostra'

PreattAg
El mejor cepillo conocido. Consumo anual,
12 millones de cepillos.
Exíjase siempre en au
estuche amarillo.
Goneulte • su
dentista.
Coneetionarios
para Espalla

STEVENSON,.
BONET & CIA
MADRID

Aportadolliel

obra tornés hi ha intervingut gent
barccloniaa, homes entusiastas de les
nostres tradicions, que malgrat la crisi
i les dificils circumstancies que tra•
vessa la vida de Catalunya han esmero amb entusiasme el seu capital
en anuesta obra d'un cafre tan barreloni. i tota la direcció d'aquests projactes mata estar encomanada a mi. que
per damnar de qualsevol altra condició
hi poso el meu barcelonisme.
OPTIMISME
--Totes aquestes coses les hem meditas m'as; hm mesura.; cl$ seus asan_
talad i els Se1.15 inconvcnients, i he
de contestar-li que. malgrat la intensa
crisi que travessa la vida de Catalunya, nosaltres tanim la ferma convicció (me un hotel situat tan ballament
com cl nostre i posat atnb els refinaments i l'esperit tue hem projectat
recessariament reeixirà. No ens fa
por la crisi.
Aneto treballant intensament; n ao
tot afecte ei gran cafe,-jectmab
texqiiisit restaurant, el frivol "Lady's
Room" i els altres salons d'esbarjo
trcballem amb hesperanea que ami corn
nosaltres hcm endevinat i anem a salistar els desigs de la gent dc casa, la
gent de Casa correspondrä com cal als
nostres csforaos.
U. C.

Els Teaire
ESTUDI CIRERA
La campanyia catalana de ¿celamació "Estudi Circra", que des de
ja fa temps i amurre amb èxit mes
crcixent ve actuant al form6s localteatre de hOrfee, Gracienc, desitjant
correspondre a Eassenyalat favor que
cl palada li dispensa, ha conjuminat
un interessant programa per estar
«labrar les tardes dels cliutnenges pertanyents al mes que soca, en
cl qual figuren, ultra nitres cacen:des obrea. les apiaudidissime5: "El
treu baba", "La bona gent", "L'hoste milionari" i "Maria-Rosa". La
primera dc le5 produccions esmeriladas, dcl goal protagonista n'és creador cl primer actor cómic de la
companyia, senyor Mir, sera posada
en csrcna del/manga vinent, a la tarda, arnb curosa prapietat i refinaCOLLSEC.M.—"Davant la vida"
El Programa Ajuria Especial ens
ofcrc, x una nova obra d'art. Es tracia dc "Davant la vida", que s'estrenara denla a la tarda al Coliscum. Aguasta ac garantida amb el nom de William de Milla per director dels actors Llaisa Wilson, Conrad Nagel i
:rack Holt. tres noms ben coneguts
deis aficionats a les bencs
Lluisa Wilson es aquella arti‘ta que,
sense grans vestits ni rebuscats guarniment5. en5 clina in sensació de la
veritable scnyora de sa casa. Conrat
Nagel te dos éxits ben recents.
"El que fa el voler" i en "Fals i veritable amar", tul:a cl papar de galas
jove, demostrant excellents aptituds.
jack Holt, el gran artista de rackter energic, que ha fet les delicias del
noare públic co moltes pellícules.
Això pel (me fa als intèrprets. Quant
a l'obra. poden: d:r que és la hist6tia de molts matrimonis, representada
per un home i una dona que desitgrn
redore els . clics faltos del seu prometatge i semb'.a que la realitat de
la vida els privi d'estimar-se aran
sisas. La trama es desenrolla amb la
majar naturalitat i del superficial es
passa a la part seriosa de la !listória, ant.b tal sahtliesa. que es deixa
veure la Inä experta del director. El
final deixa satisfet al públic, perqua
acaba bé, naturalment, rente crear situacions ridiculcs ni fareades.
"Davant la vida" es una formosa
pellicula que cull-ca una ne g ada més
el Programa Ajúria Espec:al a gran
a/caria.
W•••••••••n••••nn1.n•••
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La Musica
TEATRE BARCELONA
Opera de cambra
Abans dalrir debutà al Teatre
Barcelona la companyia d'òpera de
cambra que formen els arneses senyoreta Angels Ottein (sopran), Arruan (' Crabbé (baritel)) i Carles del
Pozo (caricato).
Les obres triadas pel programa
d'aquesta primera vetllada joven "Le
Maitre de Chapclle", de Ferdinando
Pace. i "II segretto di Susana'', de
Ermanno \Volt-Ferrara A mis a
estés, entre les dues óperas, l'orquestra que dirigeix el mestre Pere
Blanch encausa un fragment de
"Dardanus", de Rameau, el celebre
"Largo". de liaendel. i el conegut
Idinuesta", de Baccherini.'
"Le Maitre de Cbapelle" Ea una
apera bufa que es considera com a
l'obra mes important de Pace, i que,
en el seu rampa als comenaos del segle XIX, as5olf una gran popularitat. Actualment, persa, no pot arribar a interessar-nos gran cosa. Es
bon aje vulgar d'inspiració i pobre
de recursos.
Preferim de boa tros l'obra de

TARRA GONA'

JiveLYKLs T.rio ,‘;

e ex a S tu-re3:

VENTS SUPERIORS A BARCY.LONA.(Sandatgea de l'itmodera aliare a lea 7 tse mata):

—

Altitud, matraz:
Velocitat en metres per salten:
. Plató de núvols, a 1,873 marres. Nitrabas.

i000.
250, 500,
ENE. ENE. ENE.
5,
6,
4.

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hoces d'observació: 7, z3 i z8 hores
Baròmetre a cero 1 al ideen de la mar: 7652, 7655, 7644. — Term6metre sec: 110, 1;11 ,
Teemómetre llUlllit: p8, o'a, 9/7. — Humitat (centéssimes ele saturació): 85, 67, 82. — Direcció dcl
vent: E., ESE., \V. — Velocitat del vent en meted per segon: 6, 1, 3. — Estat del cel: tapat, sera. —
Classe de núvols: nimbas, alts-strats; strats-carnuls.
Temperaturas ex trames a l'ombra
Maxima: 14/1. — Mínima: — Mínima arran de terra: 8'7. — Oseillacia termométrica: 4'1. —
Temperatura rnitja: ta'o. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hoces del dia anterior a les 7 hoces del
dia de la data: 03 milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 86 quilómerres. — Observacions
particulars: boira.
Weti-Ferrari "Il segretto di Susana", d'argument graciós i ben desenratliat, dins la seva senzillesa, i
la música de la qual, malgrat una
simplicitat buscada pel compositor,
palesa tot seguit la traga d'un mestre. Naturahnent, hcslil d'aquesta
música és el que estas a l'ambient
de l'obra i a la sena forma—que m ' acosta a l'opereta,—i no té res que
veure amb l'estil de les obres serio sen le Wolf-Ferrari, nombroses i importante, que li han donat un norn
prestigiós. Paró a la partitura bi ha
fragments ben intercseants i tota ella
és graciosa i té una tina distinció.
Angeln Ottcin i Armand Crabbé
són artistas ben notables i la tasca
que descnrotIlaren en les dues peces
és digna de lloança. Ens agradaren
mis en la regona que en la primera, perla tota la nit van estar justos
en cis seus papera. Tumbé mereja
un elogi el senyor Cartas del Pozo
per les sa yas dificils interpretacions.
La presentació escénica és discreta i acurada.
Les composicions que hem esmentat, encausadas per l'orquestra, assolinee una bona interpretació i el públic aplaudí ben complagut. haventfe de bisar el "Minuetto" de Botabarini.
Les representacions que ens olereix aquesta companyia es d'esperar
que nicreixeran ratenció dcl nostre
públic. Són una nota de hon gust
per part deis artistas que les ban reganitzadcs ruposen un estora que es
fa considerar amb sota simpatia.

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA
Francesa Costa, violinista, i E. Montoriol Tarrés, pianista
El primer roncan deis dos que
aquests artistcs tenen anunciats ton
una cxcellent vetllada, en cl programa de la qual figuraven tres obres
importantissimes per a piano i violi:
Sonata, op. t3, de Fauré: Sonata en
la, de César Franck, i Sonata dedicada a Krentze., de Beethoven.
EN dos artistas obtingueren un
èxit complet.
En Costa, el nostre violinista, es
manifesta, com sempre, vibrant i efusita csmb agiten entusiasme que irresistiblement encnmana a l'auditori.
D'En Montoriel 'l'arras sabiem els
axits que fora d'aquí l'han fet reconaixer corn a un pianista de nota,
i amb goig celebrem l'a, inentesa d'apreciar ara tes SeVe!. qualitats. La
seva tasca en el concert dc dijous
parras va deixar la mes favorable impresaiú. Es un pianista de técnica
acuradissima i de gran temperament,
i la Sena interrenció en aquest concert es mereixedora ¿elogis. Esperem a la próxima sessin. que acidarä aol, poder apreciar militar i del
tot la saya välua.
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MANCOMUNITAT
1IA TORNAT EL SENYOR SALA
Ahir al matt va tornar de Madrid el senyor Sala. També varen tornar les p eres dues distingides filies i eis dos diltgents agents de vigilancia que
varen sortir de Barcelona amb
ell.
En el mateix tren va arribar
l'antie diputat de la U. M. N.
aarty_or_
_ alilá i_Camps, •
:d1—
. D
/- 771"

xits" de la seva Secció d'Indüs_
Irles Tisxlils a cärree del prot'asma'. senycr Pau nadan, una
sarta de set conferencies sobre
fahricacid de panes i velluts.
Aquestes contar Z.• 1117iPS es t'aran
eis dissabtrs, de 5 el a nou de la
reina. en el local de t'Escota
(Urgen, 1 87 1, comenta. a' nl aV1
8 del corren!. Resta ()bella la
insrripcid g.raluita per a les
prrannes (re es rónsiderin amb
la prepararió necessària, a la
ser retarla de l'Escota, de' sat a
vuit del vespre.

,Lejl.__
....11014LALI,

el senyor lurell, cap d'Obres
públiques de la Mancomunital.
Al haixador del Paasalg,
acudiren a esperar el se_
nyor Sala les autoritats locals,
els diputats governatius, alguns
capa de l'exercit, alguna l'uncionaris de la Mantomunital
de la Diputaei6, i entre altres
distingides personalitals el: searma Martí 'Ventosa i Dallara.
Tamhe hi baria l'autir; prestdent de la Joventut Nacionalistas
Republicana, senyor MaSieges.
A la nata oficiosa que ha
Ilitirada a la premsa sobre
Finleressant assumple de l'arrihada del senyor Sala, no
ria• ea, T..
avantalges que roporIarà a la
Mancomunitat la seva estada a
Madrid, durant la qual el se»yor Sala i les scves (1;1:Ung1rles
fullea han rebut lanle5 al.!rions de ()ah rei i d'altres
augusles persones: resmentat
sanyor Sala ha . pogut manjar
dos copo en companyta del gin.
neral Prima de Rivera... I TORNA A FER DE PRESIDENT
Els nostres lectora saben ha
com el senyor Sala és un diligentissim president de la Man_
romumtat governativa. Podran
cornprendre, doncs, que el activo'. Sala no va linirar setise
te ansia la presidencia al senyor
hard de 'caer. I ahir mateix,
la tarda, va tornar a fer-se
arreo del seu alt lloc governatiu.
Dc l'activitat que el senyor
Sala de:acure:11a, els nostres
lectors se'n taran eärrec fimilment. si tener en cumple que
duran' aquests dies que ha estal. En canvi, demä, drs de ben
la premsa cap nota oficiosa de
la tasca de la nora Mancomunitat. En (nativa (lemas, des (le hon
mal.' el senvor Sala come/mara
de rabre felicitarinns i visites.
i a migilia ja hi haurä la nota
aro s t es ro a da .
IMPOItTANT at TIF.FORMES A
LA DIPUTACIO
Ha m'ida! farra l'aleneid (Iris
habitunls del Prilau de la Generalitat les interessants reformes
que es fan a la Diputaeid. Secmit canviant la denorninarid
les rtterents den e nden.ries. On
de j a "Comisión Provineial", ara
din "Presidencia - i n1 plus de la
porta presidencial hi ha, a punt
d'Ass e r-hi rollneat. un reto) de
"Cnmisidn Provincial".
.re a •••• y 0,Ver,11r
e
%.4yent.t-•••ter•-.-••••••••••••-r--.4

CONTUXUANT L'OBRA DE LA
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
L'Eacola del Traba? l ha organitxst. dial' el set ensenyament
d'Unillei FabrIcacid de l'et-

DAS

troteig-s als ca de Bai i de
Cardcs

tres

EL FERIT I rol, MORT HAVIEN PRES Pall'F EN L'ASSALT ESEL DANC IrESPANY.-1
A GIJON
Pels esbrinaments fels per
la policia t per lea diligencies
efectuadas par les autoritats
judlcials de Gijón. Ola vingut
a coneixement de quins snutt els
terroristas que a Barcelona es
tirolejaren recentment ami) la
deis quals resulta un
mart, un allre ferit i el darrer
Aqueat ha eslat completanaerul identificat. Es diu Aureli
Fernänder i Sünchez (a) "El
Jerez - o el "Asturiano", .i és
tha deis assallants dcl Banc de
Gijón. Tumbé sembla qUe prengerd part en la sublevació de la
caserna del Carme. a Sareossa. l'any 1020. per la qual esa
eslava processat en rehellid,
perla arran d'aquel] fel fingí a
Portugal.
El pistoler ferit éS gerrnä
l'anterior. i aneara que no part lcipä en l'assalt i robatori de
la Sucursal del Banc ¿'Es-paera a Gijón. fou cómplire i encobridor dels que ho realitzaren.
El mort en batussa amh la
policia — Daniel Campos, segens sembla, encara que no se
sap cert que sigui aguas/ el seu
també alron/ efecliu
tre deis assaltant del Banc.
Era l'Unic deis sis integrants
de la famosa colla. del qual
se'n deseoneivien completament
la filiaruó i !loe on es trobava.
El suposat Daniel Campos ha
estat reconegut, en una fotogratia. per una criada i per un
reí drl rarrer dTria, com el
pistolas' que tén nou dispars
contra el guàrdia Félix Marco,
que in!antä impedir la rugida
deits lladres. Tarnhé el gnärdia
agrectU ha aasennrat quo el Daniel Campos fou el que dibuixà
la sera silueta a irets, aprofilant-se que al revólver del
guardia no funcionara.
Del proces instruit a Gijón
resultaren alguns altres greus
cärrecs per Si Campos i els seus
cumpanys, tuit quals s'atribueix
l'assassinat del cardenal Soldeda.
e4ee>044444.60444444444.44

AQUEST NUMERO
HA PASSAT PER LA CEN,
GURA MILITAR

març

Dei iviunicipi CRONICA. DE CUL
—O—
EL PLANOL DE 1,ES CASES BAfIATES
La Junta da la Cooperativa
de Cases Barates per a ohrers
funcionaris municipals, ha estat a l'Aleardm per presentar
el plànol duls terrenys
rit t per a la construcció de cases baratas.
Tan t rnm el prestdent de la Enmiasiö de Foment
elogiaran la labor que fa aqu e
i oferiren Ilur decidi--laJunt
da cooperari6.
EL :FIESTEAR ESCORXAT
Avui han p atat sacrifirats ata
Esennadors e 325 cape sie besliar bici, ultra 1 .'s per a Sarria; Son mollons: Pf hora; 398
tahrits. 1.1171 anvetis. 533 OveIl r s, 141-1 cabros i 388 vires.
Avui. senae pormfs, stars apu_
jai den cimlims el preu de les
palal cs.
Criar Pf .1 MENTANY L'ALCALDE
flan romplintental el senyor
airahla: cl annvor rnmla dn Fi0015. preaident de la Dipotaria
Provincial: rInn lanarbi "ladran
i Serra; el rico-rartnr de la Uni_
vas-atta!. el srnyor Marsans
florf. al srnver Artur Cosla i
laIcalEs d'Arenys de alar.
MIDA A MINYONS
Ft coronal del rarimanl d'infantaria de Iliaräia mt Alang, eri_
da nrsarnInumt. /tantita ra proS Prt fi n al dit ros amh fol Erquia da earnpanya. ala arddrils
nie m ' ata Earmol andllt
i titnía ViVeS Llneerr.. p l da_
mirili deis nuals s'ignora en
aquesta Alcaldia.
PER A LA FEiz TA DF, SANT
TfrilAS
L • Alraldia ha &dogal la tova
representarid en el rraidor seres-or ner o la frs'a (Die
on honor do Saitl Tornits d'Aoninn se rolehrarh dittmentre a
l'eselasia del; PP. Dominies
(carrer d'Atufas Marcl.
SUDITASTA
El dio 12 de l'actual, a dos
m'arfa d'onza del n' ají, gp crin_
brach a rEsenrxader de pares
FarFalta alo la sulihasta
ro/ir/amen/ eorrais 'cris lente allt, anda sulaierrid als fi_
pus i pirra- do rondit irme que
manifest al Nruncial
•estan
municipal de Proveamonta.
UNA ALTFIA S1'BTI.1 STA
Dimarls vinrnt. a Ira, dotze
del 'min.. se celebrara. a len Catars (bonsiatnriala. la 3111-Amada
per a Eadjudiearia par dan maya
del quinsc de begudes que ha
d'insta tlar-se per e omple
Vadjudicalari a la clara de Gaspar Farreras (Prtdralhra.
El pire da condirions i nitres
ant eredent s rstan de manitast
a l'nfirina (l'infra/1 del Negociat
municipal d Imaressna.
PENVOTIES A PROPIETARIS
1.' hit ataja ha imposat una
miiita de 50 pesaafra al propie/ah do la rasa número 12 del
murar d'Elisa p e r no }tarar fc.
les millores higieniques que se
Ji ordenaren. i una Ora
quanViat. a la roncessinnaria
del !loe núme r o 518 del mercat
de San ti al del Ilna
mer,' '717 dal dia marant. per
manca de pes.

UnlversItat de liarcelsta
Unió de Joves Metete
La 'Muera reunió de delega',
de la Unió de Joyas Meslres.,
més a més dele acords ja puii:
nats, en prengué d'altras
• al Comité de 34(1,4
era-nafta
par tal qmo es fati a m ana tib
la snprrioritat en cnneepte
complement a les pet icions ä
Iliurades al Directori per
rnentat Comitè de la U. de 'Late! qual en la tov a recen
t tia
estar als associats de cada ree_
toral sollicitava que enviessia
nota de les omissions observa,
des en les peticions
de refeeéri.
cia.
Tots els associats ner maa%
cid deis seua delegats
lit reman impreses aquestea
peticione. qum srín un rasura di
los enviados ¡iris diversos rea,
torats.
—Fou remesa. al Sri] degat
ternpa. al Cornil') de Madrid,
perque itt llitiri a la aupara,
rifat i hì doni ajlit, la insta,.
cia drla opositors darreramer4
aprovats que t'emanan el dret
d'almair provin -ins praferides,
armara que siguin de la nieta
única.

Disposiclons
S'ha permita la permuta ee,
Ire Na Maria Estrella i Escala,
dr Castelli n de Farfanya, i Ifa
Sofia Alliaidna. d'Ansovall.
L'autonem la u n Iversiterla
r: rural ', omento/ el proptt,
gil ci ne s'alrihnetita al latreclori
de reimplantar l'autonomia uni.,
ve re i Itt ritt.
La festa de Sant Tomba
Ahir, lant els estudiants roa
els catedritti's, relohraren la
memòria d'aquest p ant savi. El
Direetori pot estar conlent. Les
sa yas oraras es t orrinlrixAn PSJ
criipolosarnard. Per més trie
tolhrtm coincidí a donar cora
nliment a la primera part del
Ft . D. solare ol particular. o eia
que van ter tecla. l'oren romp
tt eta quo rompliren :eran

ler
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Ifeter--;••n...er-e,
::e.1'2'..'2:-.171"'=-11-1-i:-`4,-, -S:71
7
irren PS recorden del taxt dcl'ea
mortal R. D., al qual mama
que a toles les Universitats
d'Espanya es podia lelebrar la
tecla de Sant 1.011.1;13. fent testa rls que volguessin i ananl a
classe 'lt aprofitats,
Ja hern dif une frohem perferle el sistema que emprä
Directori p e r resnler conflitIra tom Només hi !roban) un peilt defeete que tus
fa rodar el cap i les mitres, i
és que contra la riostra volunta t de portar a un estrupolós
earnplimant totes les ordras de
la superiorilat, ens trohem ara
en la mea anual impossibili/ra
dr fon-1/0 ell absolut. Podara
complir la primera par! !ter
tosta), pndem acatar la sama
(arar a elasse), prra nn poden/
comnlir alhora tot el one erde.
na el R. D . . e, sigui anar a claese i frs. festa.

• Fasta religiosa
Öratanilzot neo las flontiss' A 4,
catedrätirs iithunnes '''." versitat. Escotes e s pecial: i Ir.;so c elelitill General i
hra c h tlemb, d l umeri g e, un se!Oslemne 'firi o l'esgMsia
tra Dina del Roter de i s PP. Da EA El:X/1'A ANTIRABICA
minios (carrer d'Auziaa
Predicara ei doctor Isidor CaPer disminuir tan+ con es
mit i Toms, ardiaca
pngui eis casos de l'itbin en ola
metr o nol il a na d a Tarrazart
gossos, que tan t de mili porEl Congrés d'Educacl6 Catalica
ten a les persone s . la Comissió
Hm l'alud ttus prooramo dele
Central de l'Aiunlament fa
temes que seran disruti n s
hile que els amos de gossos.
nonesta as se mbl a a. San teta
desords de matricidats i pagat
moit htil p r,vus ttsl s i nnrmlune.
Farbilri, poden portar-los a/
Del Rectorat
1.aboratori Municipal. on secan
Ea sercid ()O
vatunats gratititament contra
primer ensenrament entrinniiN
la rähia, coro a mesura preven_
/ a 1 Rectorat la ceasaria de N.1
tira.
Dolnra Fuella. mestressa de
reseola d'Ullastratz r1 . 17n Gregori Malinrr, dirn a tor dr la etaLes sarclanes dinda rilmero a d'ariesta
tal. i d'En Joan Plrä. mestr e de
l'e s cota de nois número 3 de
Terrassa.
—El director da l'Estola NatEL CONCERT DE SARDANES
Equivocada:nent diga...re:a que el mal de Mastres sie Lieyda,
munica també la cessació
Concert de Sardanas organitzat pel
de l'af
Espiritar de la Sardana se celebraría el san carrar
de la secretaria d'aquell centre.
avui , a la nit, csser.t ami que se celeEn Ilaimon Colom°. per havet
brari demtl, (humane, a la mateixa
aslat traslladat a l'Institu t de
hora. El programa que exccutarä la
Lled.
Cobla Barcelona , és el següent:
—Ha esfat nornenat, per roe"El que veié la !luna", Elan&
curs de trasllat, tmledräti r de
"una mirada". Buró; "Lluny de tra
ntria", Juncä; "L'aplce d'Alfou", Llengua Llatina a Palma de MaCatalà; "Rosa gentil" ‘cstreari). Sal- llorca, En Bartomeu
Basas 6.
Mis; "Rosa dcl Folló", Lamote;
"Pastoral", Carreta; "Camperola",
Toldra; "Serenata". Morera. A més
a mes s'estrenara la glossa dc "Els
Aun de Sant Boi", d'En Pujol.

fmgamareitatetaaNann

EALLADES
Dama, diumenge. al mati:
Fnment de la Sardana. Plaaa de Catalunya. Cobla Barcino,
Sarrió, Camp d'Esports "Junior".
Coba Cathaiania.
A la tarda:
Jo ycntut de Les Corto. Carrer Galileu. Cobla Cathalonia,
Badalona:
Diumenac al mati. Erment de la
Sardana. Plaea de la Vila. Cohla Principal Barcelonina,
Mataró:
Diutrenge a la tarda. Foment de la
Sardana, a la Rambla. Cobla Barcelona.

MUNIR lTfildi

Pela di Ntitung 12i -- Tel. 850-C.

NOYET AT INTERESSANT
"Las luchas fratricidas de E4.
Puna
a 5 ptas. volum
I. — "El testamento de Carlos II"
Saboyana”. (Mamario
viscudes per una dama francesa, sobre les campanyes de
Ftlip V a Catalunya en trIt
i I703.)

bte 8 de mere de MI
t.
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3 /3 festa de l'arbre :-: La revista
waprebera" :-: Nova entitat
El Carnestoltes
3'ha n començat per la Comissió
cospenent els treballs preparatoia de la festa de l'arbre a la nostra
, que tindrà 11« la tarda del dia
e del mes que soto. La presencia
( e asseguren) de certa autoritat
profeasi ó ben determinada, sembu que donará a Pacte el vernís d'upolítica de la qual no cucan impeegnats la majoria dels reina.
_ En el nombre correspooent al
es passat de la revista "Rocaprekra", que amb tant eVencert ditageiK el doctor Fortiä Sola, es fa una
elida a tots els compatricis demaant una altra almoina per a la re, onstruceió de Permita de la Verge
de Rocaprebera, que n'ostra ja les
arets dretes i está a punt de rehre
a rebeca. L'esgotarnent dels cahals
aliga a fer una altra capta. Cal,
¡rus. un petit esforç pecuniari
dels mitjans de cadascú i
•
bra será coronada.
— Tenint esment que havent to• alguns socia de la Societat
L'Escola Dominical" amb la mis
alt a autoritat eclesiástica del bisbat
per aiers teatrals, ha estar clausurada aquella i destituida la seva Junu, essent causa de les haixes dels
k., ei a de mes prestigi. Els fugitius
Ce l'Escola han fet parada en un coten del carrer d'En Carrera. munan: una altra societat recreativa,
pe encara han de batejar. Temen el
bell propòsit de divertir el jovent
• audicions dominicals de sarda:es. Els lloem el projecte.
— Aqucst any ha estas el Carteenhes un sic estantis; si be, com
sempre, no hi ferro mancança els
balls esbojarrats amb núvols de confeti i les "mantellines" aristocratieses de consuetud.
— Després d'uns quants dies rúlels de Hect i neu gaudim ara d'un
emps assolledat, si be molesta encale el iangueig que origina el desOLOT
Llegat benèCarnaval :-: Futbol
D'altres naves
fíe
El Carnaval ha transcorregut en:1, de la monotonia eterna de paenes i serpentines.
'elevas dels saraus, a les diverses
er.ttata i les audicions de sardanes
passeig de Blai poca cosa es veié.
— Uns Iladregcts s'introcluiren
b casa de camp "El Pastoril", peen veure's descoberts saltaren per
2 finestra, fugint campe a través.
— Dimarts passat havia de feran partit entre el Vilafant E. C. i
fOlot F. C., perú els primers, per
meses involuntäries, al Coatí comu'cacen que no podrien venir.
Aquest encontre fou substituís per
• partit de selecció entre equips
hals, que no fou res niés que un
entrenan:ene.
— El mes de gener morí a Bartelena el fabricant oloti En Casimir
Pasa, el qual ha llegat la seta fol.,na a les entitats beeèfiques focals
'La Caritas" i l'hospital. A part d'alAra iiegats particulars, la resta fin
te partir-se per terceres parts entre
entitats, o eigui una terera part a l'hospital mes deu mil
Pemetes, i les altres dues terceres
sarts a "La Caritas" mes una casa
iniada en aquesta capital.
— Ha estas nomenat ecónorn
parräquia del 'reí poble de S'ion
bliquel de Campmajor mossen
ir? Prat.
— El temps és surnament variable, predominant un vent molt fort
El ¿red es encara intens. degut a les
teas que resten de lea nevades de
setmana passada.
— L'Ajuntament ha celebras la
StS5:6 ordinaria corresponent a la
gtmana, de segona convocatória.
Ieren aprovats diversos assumptes
de trimit general.
V ILAFRANCA DEL PENEDES
Co nferencies :-: Les comunicacions
ttl eióniques :-: Un nou partit
Temporada de Quaresma
Al CoHegi de Sant Raimun de
Pe nyafort els passats diurnenge, di1 dimatis, el P. Voltes va donar
tres interessants conferencies sobre
El P. Voltes baria formas part de
mis5i6 pontificia de socorsos i
O fa que conegui a fons el procés
d C la transformació russa.
Una selecta concurrancia escrita
Qea dia la diasertació de Perudit P.
? ere Voltes
D'uns quants dies enea hom
ja constatas que en dernanar comafli cació i esmentar el número de Vasollicitat la senyoreta telefofista repeteix el número en espanyol
rms que obté resposta en l'esmentatit ! lengua del sollicitant.
Seg urament que aquesta mesura ha
'Ea) presa per obtenir una major
4Di slesa en les comunicacions. Una
fe/ esencia soHicitada per a les vuit
de vespre amb Girona—des de la
ha
, de la tarda—no va poder cele°W-se fins a tres quarts de nou,
t'a b tot i que a les duce centrals—la
¡S Girona i la nostra—hi havia els
n essats des de les vuit.
Va prenent notori increment a
•aostra comarca un nou partit po..
destinat, pel que sembla, a la
tlekteacia del color blau. De bell
1914 Preqißigal Una caniet

blau—que es una panacea
ble—; més enclavara. segons es diu,
sets proveirà d'una camisa i de tota
altra indumentäria, tot de l'estuentat
color.
Es de remarcar de fet que tots els
vells cacics dels pobles de la comarca s'hi adscriuen. i (lema ho de vetare
amb quina illusdó exhibeixen el blau
carnet.
Aquests dies de Carnaval els cap-•
davanters del flamant partit han fet
bona feina.
Sant Marc, Santa Creu, Santa Barbara no ens deixeu!
— Al Casal de "La Principal"
actuara, durant la Cuaresma, la
companyia d'opereta i sarsuela que
dirigais En Pere Segura; al Casino
Unió Comercial debutará densa la
companyia d'alta comedia de Rodríguez de la Vega: al Tívoli Vilafranqui está anunciarla la "Familia Erediani" amb el seu cite eqüestre.
VALLS
Les tasques empreses per "Pätria"

L'Ajuntament
Robatori frustrat
de Vallmoll :-: Diverses noticies
La Biblioteca Popular :-: Altres
noticies

El setrnanari "Patria" no afluisa
en la sera entenada campanya divulgadora de la bona ortografía catalana. Ben miras, a tots ens fJ71 prou
falta aquesta mena de Ilieons. Havern de pagar l'errada deis nostres
preceptora, que no empraren cap minut en donar-nos-les de petitets.
— Dilluns a la matinada un desconegut penetra a casa de l'industrial ebenista Antoni Grau, aprofitant la circurnstancia d'estar oberta
la porta rId terrat. Escales avall, arrib i iins a la cambra on gairebé tots
els dilluns passa la nit un sacerdot
foraster parent del senyor Grau. La
fressa del Iladregot el deeperta. Encengué el Ilutn i s'adonä que algú
s'arnagava precipitadament darrera
u/I armara Esgarrifat, torna a apagar el Iluso i laltre, aprofiti la foscos- per escapar escales amunt.
La policia no ha reeixit a treure
l'entrenas d'aquest fet. Tothom, peró, té la convicciä que l'autor coneixia els topans d'aquella casa com els
de la seca própia, perque per arribar
fins a I s habitaciá on va casen deseobert calla traspassar una golfa enrolla de /nobles, talrnent que un hom
poc sabeden- d'aquel, lloc forzosarnent baria de moure ma terra'uastall.
— Com cada any, el Banc de
Valls i cl de Roma han obsequias les
respectives depende:te jes amb un suculent apat.
— Fa qui sap el temps que ton
nomenat el nou Ajuntament de Vallmoll. Hom no endevina la causa que
encara els vells regidora siguin a ca
la Vila.
— Dilluus a la parròquia de Sant
Joan se celebraren les onces del jo se Francesc Olive anal) la distingida senyoreta Maria Cal/net. Benei
la unió el cosí del nuvi, mossèn Joset, Maria Casanyes.
— Seguint Peses/10e de Vallmoll,
els veins de Fonscaldes sembla que
fan gesticule per instaHar el telefo it.
Aquests mateixos veins d'ara endas mit no tindran mis motiu de maldar el nostre magnanizn Ajumamcnt. En la passada sessió el regidor senyor Tarragó presenta una
preposició demarcant que a l'esmentat barri hom hi poses non focus de
Huna Focus, he dit? M'he erras; volia dir fanals de petroli.
El nombre de lectora que han anat
a la Biblioteca Popular en el mes
de gener éa de 344: limones, 233, dones, 41, i infants, 270.
Els Ilibres llegits arriben a 656.
A mes, t94 persones gaudiren del
servei de préstec a dornicili.
Durant el mes de febrer els lectora
forte, 7a3: 363 bornes, 104 dones i
326 Mimas. Les obres consultades,
1.343. En prestec es deixaren 283
Ilihres a 128 persones.
Ea eh nieto; de gener i febrer
&han inserir 31 leetors nous al servei de prestec a dornicili.
— Definitivament. el bon exemple que el nostre Ajuntan:ent aCO5tunia va a donar tempa cuera, pel que
fa a assistència a les sessions, se'n
va en orris. Dimars3 passat bi assistiren solament l'alcalde accidental
i tres regidor,.
— Ha estat jubilas el carter
Francesc Benaiges, el qual feia ZtliS
de 50 anys que exercia el carrec a
satisfacció de manan.
— El setmanari local "Patria"
ha assabentat ala seus lectors que
havia rebut el discurs del senye.r Sala pronunciat arran de constituirse la Mancomunitat governativa.
Es snob fácil que aviat liont ami undi la representa ció al teatre Principal de "Marinnettes", tragicomedia
d'Enric Lluelles.
— Ha sojornat unes guantes ho
res a la nostra cintas el poeta P.
Francesc Iglesias O. F. M.
— Per tal de tractar del plet
l'electricitat, existent entre la cintas
i la Companyia R. i F. de l'Ebre,
dimecres passat visitaren el gover.
nadar de Tarragona l'alcalde i eta
senyors Montserrat Cuadrada i Artemí Padró.
— Ha estat nomenat metge de
la Companyia de ferrocarrils de M.
S A. nostre compatrici En Lluís
Pämies i nones.
— Per tal d'omplir la vacant del
circe de farmaceutic titular produida per renúncia d'En Ramon
Sarró, l'Ajuntament ha nomenat,
ami) caräcter iiatCrí, y.t Cantil Fer-

retee.

TARRAGONA
Els telèfons :-: Balls
El port
Altres noticies
Denti el delicat poeta barceloní
Melcior Font donará una lectura de
puentes al Casal de l'Orfeó Tarragona a les set de la tarda.
Hi ha torea interés per aquesta
lectura entre els animas de les nostres lletres.
— Completament restablert, ha
estas donar d'alta el veí de Catobrils N'Antoni Llaberia, operat en
aquest Huspital de Sant Pau i Santa Tecla i primer malalt d'alta cirurgia intervingut a la sala d'operscions recentment inaugurada.
— Han estat inaugurades de nou
les conieréneies telefòniques amb
Barcelona, el qua!, servei fou interromprit a consegiiincia de les importaras avaries fetes a les tintes per
la recent nevada.
— Avui, a les sis de la tarda, Poficial de Telegrais En Francesc
González descabdcllari al Club !salitre la conferencia sobre la telefonia
sense fils, que va haver d'ajornar-sc
dies passats. con acabada la conferencia es jara funcionar l'aparen
radiotelefónic.
— Per irregularitats observades
en l'administració de l'Ajuntarnent
de Morell, el delegas governatiu d'aquest partit ha passat el tant
culpa al jutjat.
— Han estas destituits dos regidore de l'Ajuntament de la Canonja.
— Avni i dema es posará en escena, per primera regada a Tarragona, al Coliseu Mundial, el drama
d'Enric Lluelles "Marionetten" per
una companyia de declamació composta de valuosos elements del Teatre Catala, de Barcelona.
— S'Ira reunit la Comissió permanera de la Junta provincial de
Sanitat, harem tractat, entre altres
assumptes, de la implantació d'una
farmacia a la Cava (Tortosa), lloc
on mai no n'hi havia hagut cap.
— Després d'haver-s'hi celebras
vint i tants balls d'abonament al
teatre Principal, ara ha estat tancat
iins qui sap quan.
— Durant el mes passat entraren al nostre port 40 vapors nacionals, amb 37,817 tones d'arqueig; 3 1
d'eatrangers, arnb 51,007 tones, i 26
velers nacionals, amb 1,647, i 3 d'estrangers, amb 429, que pugen a un
total de too vaixells, amb 111,000 tones.
SANT FELIU DE GUIXOLS
Altres
El Carnaval :-: El port
noticies
El Carnaval ha passat cense pena
ni gläria. Balls de societat, funcione
cinematograiiques, varietés, etc., disfresses, poques i dolentes. Cada migdia Osan bailas sardattes davant del
Casino "La Constancia".
— Durant el passat febrer van
sacrificar-se a l'escorxador 703 xais,
44 vedettes i 100 perca, amb un total
de 23.739
Per arlsitris recapti l'Ajuntament
19,63533 pessetes.
— En el mateix mes el movíment demogralic fou:
Defuncions, 24; naixements, 8; maten-mutis, 1.
— Moviment del port durarle el
tres sIe febrer:
Vaporo, 8 d'espanyols i 8 d'estrangers.
Velero, 9 d'espanyols I 2 d'estrangers.
— Dijous la Junta del Ilegal Vidi repartí Pacostuntada almoina
anual a 152 inscrits, a raó de 2050
pessetes a cada un.
—
1- 16m din haver-ce constituit
a la nostra cintas. arnb el nom
"Boxing Atlètic Club Cansó", una
nova entitat per al conreu de Vatletisme i boxa.
— Dilluns traspassa, després de
curta malaltia, el que fou fervent
catalanista i acreditas floricultor En
Juan Arser Ferrer.
Lacte del seu entercament bou
una veritable manifeataciú de dol.
D. E.
— Dilluns vinent i a benefici de
les t.:11race de /es V1C1i111CS del tempor...1 del dia 13 de febrer darrer, es
¡ara una gran vetllada teatral al Norelata, contribuint-hi els aficionats
de l'Agrupació Romea i les actrius
senyores Masricra, A. Mestres, Valentí i Pérez.
Es posaran en escena les xamosee
obres "Don Gonzalo o Porgull dcl
sabater".
gec' i
Lectura

MONTBLANCH
Carnaval :-: Natalici
Desgràcia
Demografia Acords Viatge
Durara els dies carnavalescos lotes lea societats han rivalitzat per
tal de retre culte a Momo i la seva
companya Terpsícore.
Va inaugurar els halls de disfresses el celehrat a "El Fomento" la
nit del dijous gran, amb èxit rnigrat.
La poca simpatia que a la vila comp.
ta Velement organitzador va palesar-se amb l'escassa concurrancia
que hi assistf.
Les societats "La Artesana" i
"Sociedad Agrícola" organitzaren aisí =seis Huíse bello, el programa
dels quals anä a arree de les banlla", respectivament, veient-se tots
elle sumament concorreguts, encara que amh escassedat de distressec. Llar, sales esteren bellament
guarnides, espeeialment la darrera,
des "La Monthlanquina" i "La Vede faisó que mereix ésser consignada.

A la nova entitat Centre de Lectura els baila foren ainenitzats per

rorqueatra "La Vella so que seta la

direcció del mestre Escote hi aboca
el mis selecte del ces extens repertori. La sala, adornada amb exquisit gust i profusament illuminada,
presentava un con de vista atraient.
A l'eecenari, assegut en ric sitial, i
sota artístic dosser, hi havia S. M.
Carnestoltes presidint els actes organitzats en el seu honor, els quals
es veieren concorregudissime, amb
abundor fle disiresses artísticament
abillades.
Cal emp entar el sumpturis enterrament que aquesta societat preparä
per al difunt "Rei de la Barrita".
Una nombrosa comparsa, acompanyada d'una banda de música i desores de recórrer els carrers de la
vila, va adreear- aC a la placa d'En
Prat de la Riba, ore Migué !loe la
lectura del testament, després del
qua! i penjat d'un "montgolfier"
s'eleva el que per uns dies bou el
nossre hoste. Una gran gestada acudí a presenciar Venterrament, comentant-se anits elogi la genial pensada dels seus organitzadors.
— Ha deslliurat, amb tosa felicitas, una iormosa nena la distingida
muller del nostre bon amic En Josep Guarro i Figuerola. Mare i filla
segueixen sense novetat.
— Dies passats la nena d'uns
quatre anys filia d'En Francesc Adzeries, aprofitant un descuit de la seso mare, que estava rentant, va benre Ileixiu, produint-li un fort tropell,
que ii ocasiona la mort, despees de
greus sofriments i malgrat els recursos de la ciencia, que se li prodigaren seguidament. Al cel sigui.
— Moviment demográfic de la població en el mes de lebrer:
Casaments, 4.
Naixements, 7 ,
Defuncions, 8.
— Dimarts passat va reunir-se el
Consell de la l'ameró Agrícola de
la Costea de Barbará acordant, entre altres assumptes d'interés, prendre part en l'activissima campanya
que en terres d'Espanya s'esta realitzant contra Uta indegut de l'alcohol industrial i delegant el seu gerent, el nostre benvolgut company
senyor Talavera, perque hi pren gneis part cli noto i representació
de l'entitat, al qual fi va sortir
dimecres cap a Madrid, d'on antb altres companys vinyaters, es dirigiran
a la Manxa, començant el seu comes amb un grandiós míting que
tindrä lloc diumenge a Alcazar de
San Juan.
Durant la seca absència el substituirá el conseller En Josep Esplugas de Barbara, degudament autoritzat pel Consell.

Reunió de la Junta
de

Vocals Associats

Ahir, a dos quarts de set de
la tarda, va reunir-se la Junta
de Vocals Associats. Presidí,
mis de costum, • l'alcalde I la
reunió va regir-se 1)01 =lene
reglament del C:onsistori.
Comença la sessid llogint I
aprovant-se l'acta de la reunió
anterior. '1'ot seguit foren ratificats acuso cap discussió ni
esmena els acords tlo tia Junta
municipal de primera ensenyança. que fan referencia al
lloguer deis pisos do les següents escotes: Del carrer de
Sans, número 309; del carrer
de •Xticla, número 13; del carver de Peina, 13 (Sarrià); del
carrer de Tapiolos, número
del carrer de les Corta Catalanes, número 732; una altre eximina Jets drels de matança del
bestiar porqui; un altre reíaculi al pla general de modifieacid da quioscos, posaut a
subhasta el do la pla.•:a Gaspar
Ferreres, a base del tipus do
50 pessetes mensuals. Accedint
la 13 olUeitud d'En Olaudi Rialp
rel'erent al eobrament d'anuncis per la quantitat de 9.000
pessetes. Aeceptant la solució
proposada per la Companyia
del Ferrocarral Metropolità de
Barcelona per modificar la
zarca de elavegueres, fixant en
687.32 ,139 pessetes la quantitat que cal lliurar a l'esmentada Companyia.
L'EXAMEN DELS COMPTES
A proposta del senyor Artigas s'aro y nlà atorgar un vot
confiança al senyor Alcalde per,.
qufs designi els vocals associats
que han de formar la Comissib
per examinar aquests cumples.
Aixf es fa i resulten elegits els
senyors hartó do Purroy, Pasqual, Rorrent, Masferrer,
i Molins.
CREDIT PER A LA FIRA DE
MOSTRES
S'acorda que l'Ajuntament
obri un credit de 100,000 pessetes per a la Sisena Fira de Mostres, sempre que a eriteri del
Consistori el pressupost que
fixi el Comite, fixant-se en les
desuses ocasionades an les fires anterior!, sigui suficient
por preparar cona cal aquesta
Fira, sonso pasear la quantitat
de 100,000 pessetes.
Si e srealitza la Fira, el Comitè rebrà la quantitat que II

calgui per saldar el seu prossupet, sempre que ¡lo excedeixi de 50,000 pessetes; les altres
50,000 quedaran com fons d'economia del Pressupost Municipal.
Si la Fira no es realltas per
torees mejore, aleshores s'abo_
miran al Comith les desposee
estuereades ea la preparadj
!in, 100.000 muto,

EL GOVERN DEL DIRECT0111 MILITAR
SEGONS ELS COMUNICATS OFICIALS, LES TROPES ESPANYOLES HAN
ACONSEGUIT FER ENTRAR UN COMBOI D'AIGUA A TIZZI AllA. 110PERACIO HA OCASIONAT UNA SETANTENA DE BAIXES
STA PUBLICAT UNA RE IAL ORDRE DISPOSANT QUE NO S'AUTORITZI
CAP OPERACIO DE COMPRA DE MONEDA A TERMINI, I QUE PER ADQUIRIR EFECTES O GIRAR EN MONEDA ESTRANGERA ES JUSTIFIQUI
EL PAGAMENT DE LES MERCADERIES

DEL MARROC
COMUNICATS OFICIALS
Madrid, 7. — A la Presidencia han larilitat ele següents
parts oficials:
' General en cap de l'exereit
de l'Africa a president del Directori militar, a les 1330. —
Ene trobo en aquest campaenint
de Dar Drius, des (Ton segueixo la marxa da l'operació, mentre no calgui la intervenció directa.
El comandant general de la
Buafora em ditt que el diu ha
començat be, pera tot seguit
s'ha cobert d'una gran boira
espesstssimit que ha original
una 'larga estona dat detenció,
evariçant-sa a desgrat dele elements tot seguit que ha eslat
possible. S'han regislrat episod i s brillantIssims, entre els
quails sobressurt el d'una companyia do la Bandera del Terç
que no poguent, pel foc, desallotjar l'enernic nombrós que
ocupava el barranc de HeutMedien, es llença decididament,
a l'arma blanca, envaltant-lo
apoderent-se de morts, amb armament, despres de la qttal cosa els regulare d'Alhueemas t
els de la rnehalla de Talent,'
al manament del tinent coronel
Llanos, avarrearen; i a l'instant
que em Misa aquestes noticies
el comandant general Coupan,
les (Mes torees eón al collat
del "Señorito" 1 es disposen a
avançar pel camt d'aquest noto
a Tizzl-Azza. El tinent coronel
Franco, amb les f orces del
Tore, ha tingut de detenir-se
per deixar pas als carros d'ag.
salt trartilleria. L'enemie
concentració grossa entre la
Lama de l'Arbre, que ocupen
aquestes (orces, i el camt que
ha de seguir el comboi.
El comandant general em notifica que tot marxa perfectament, I les forces_estan plenes
ffientusiasine. Sembla que les
baixes sa: un capita de la mehalla, mort, I cinc ferits, indtgenes tots de kt Metralla i Regulars. Tambe diu que el capita Ortiz de Zärate, ajudant
del Terç, está fcrit d'una cama
1 contusió a un braç.
He rebut un telegrama de
V. B. relatiit al sergent BanSen o . al (mal felicitare en nonti
do V. E., agraint molt sincerament la confiança que S. M.
Rel, el pafs i el Govern hl en
l'èxit de l'operació que s'esta
realitzant, en la qual pile assegurar a V. E. que aquestes
tropes es fan dignes de la confían-va que s'tii tosa. Seguiré
comunteant a V. E. les novetats
que vasta passant. El saludo
ala el major afecte."

S'entenen per rasos de torea
major:
a)
Les vagues Frenarais i
pertorbadons d'or(lre públic.
b) La &clareció ile
Efes amb carácter epidemle.
e) Les guerrea i en general
fotos aquellos que pel set/ earäcter de gravetat i por la seva
generalitat lacio Impossible
treball do muntatge de la Pira
1 la concurrencia d'expositora.
ECONOMIES DEL PRESSUPOST VIGENT
Eg Ilegeie el detall dels sobrante que, per economies, han
resultat al pressupost vigent:
es refereixen als cardlo1s "Després dc l'Ajuntament", "Miela
de Seguretat", "Policia urbana",
"Beneficencia
" Cultura",
"Obres paliques", que sumen
un total de 2.808,52792 pesentes. Es destinen a liquidar delitos reconeguts deis mateixos
capItols.
El regidor senyor Par explica
profussament ia rail d'aquestes
transferenciee, dient que els an..
teriors Ajuntaments ha varen
fer ilegalment i elle no perque
estaven autoritzats per tus II. D.
recent. Acaba pregant quo sigui
aprobat, i no cal dir que sense
cap discusió s'aprova,
Es ratifica l'aeord de tres de
març últim, sobre el pire de bases per contractar la conservacid de l'ascensor del Nionument

a Co/omb. Per hacer dona!, la
seca conformitat a les diles bases s'adjudica pel preu de 750
pessetes anuals al constructor
del monument, En Ferran Fuster Fabra.
A mig quart de vuit els concurrents ja donen mostres
d'impaciència, 1 com a mas a
mds ni hl han Me assumptes
per tractor, l'alcalde senyor Alla
carel da, la. Gama

"A les 11. — Des de fa mitVISITES AL DIRECTOR!
ja hora el eomboi avança pega
El general Nouvilas ha estas visiPasos del "Señorito", procetar aquest matí per l'oficial major
dint-lo ele enginyers que apadel Congres, senyor Gamoneda.
rien el trànsit. L'aviació i LarEl general Los Arcos ha confetilleria grossa no pot intervenir
renciar amb el general membre del
a causa de la boira. lli ha haDirectori, senyor Mayend'a, que ja
gut moments ea els quals era
ha tornat de Saragossa.
gran la intensitat del foz de
fuselleria enemiga, intervinReial ordre en defensa
guent una companyia del Terç
de la pesseta
que l'ha desallotjat, tenint poMadrid, 7. — La Gaceta publica la
ques baixes, entre elles dos ensegüent Reja] ordre:
cinta ferits, els noms deis quals
"Donas que la meneda espanyola esta
encara s'ignoren. Utilitzant la
essent motiu d'agi injustificat, amb
boira cementada, els moros vatendències a depreciar-la, el rel (que
cien les coneentracions d'un
D. g.) sha servil disposar que des d'a,
costal a un altre per privar el
vui no s'autorit2i cap operació de com.
pes. Considera el comandant
pra de moneda a terminis i que per
general que la situació fins ara
adquirir efectes o girs en moneda esé3 favorable."
trangera s'exigeixi, tant a Borsa con:
"A les 14. 15.—Acaba d'entrar a Tiza Banca, la justificad; del pagament
zi Azza el comboi d'aigua, portat per
de merca/crics adquirides a l'estran3oo individus, amb el qual es disposa
ger, atenent-se a les regles i sanciona
allí de quatre tones i mitja d'aigua.
que immediatament seran dictades pel
Seguirá el comboi de carbó, galesa i
ministeri de Finances."
altres queviures. Evacuas a Drius i
LA BORSA
Melilla un oficial de carros d'assalt
d'infanteria, ha resultar Ileument ferit.
Madrid, 7. — La nota del dia a a
L'enemic va essent durament castigar,
Borsa s la reial ordre Unida en idee
causant-li moltes baixes, que encara na sessió pel síndic, la qual prohibeix
no es poden precisar."
la negociació de gire a l'estranger sen"A les 1930. —Acaba d'arribar del se justificació de mercaderies; i tot
campament de Dar Drius. Les darreres just es contracte, tos el punt que nonoticies rebudes són que el rep:egament mes es fan dólars a 824 contra 814
i /ranas a 3130 contra 3303.
de les columnes s'inicia a les quatre de
la tarda. A les t7 es trobava la coADJUDICACIO DE LES OBRES
lumna de la dreta a l'altura de Bua- D'UNA PART DE LA CARRETEfora. A les 1711 el cap de la columRA DE MADRID A FRANÇA
na de l'esquerra es trobava a l'altura
La Gaceta publica la següent dis4
de /a Loma Roja. Tor s'efectua be,
posició de la Direcci6 General et*OA
normalment, acabant amb l'ordre mes
bree Obligues:
complet i ajut mutu a les 1930, sen"Vist el resultat obtingut en
se ésser hostilitzada per l'enetnic, la
subhasta de les obres de reparació, exqual cosa demostra que la desfeta d'aquest ha estat forta. Estic molt satis- planació i afermat dels quilòmetres 771
al 786 de la carretera de Madrid a
fet de l'esperit i conducta de les nosFranea, provincia de Girona, aquesta
tres forces, les quals elogia amb el
direcció general ha adjudicat definís
major entusiasme el Cornandant general, així Cont de la forma amb que tivament el servei al millor postor, sehan estas dirigides pel general Ver- nyor Ceferí Caree Sala, vei de Figueres, provincia de Girona, el qual es
ofenden Pérez, el qual tenia el comandament de les tropes. El nombre de cempromet a fer-sito amb subjecció al
baixes ha estat esas, atesa la classe i projecte i en els terminis consignats
importancia de l'operad& I la maja- en cl plec de condicions particulars per
ría han estat ferits del Terç i forces la quantitat de 'raspo pessetes, essent
indígenes. A causa de l'espessa boira el pressupost de contracta de 124.788'23
regnant encara al camp de l'acció, no havent l'adjudicatari d'atorgar la conha pogut intervenir gaire l'aviació que responent escriptura de contracta dusant del notari cine designi el degà def
hi haría preparada a l'aeròdrom auxiCollegi Notarial de Madrid, en el terliar de Drius. En tornar aquests aramini d'un mes.
rells, el tripulas pel capita Alfons de
El. NOU COMPTADOR DE
Borbon aterra prop del Mauste, essent
PALAFRUGELL
custodias, sense cap novetat. L'enemic
ha estat castigar fortament, dcixant
PIe estat nomenat cemptador de c.-e;
en poder nostre morts i ferits. El /sa- hals de l'Ajuntament de Pa'airugell
luda amb el major respecte i sincer ((Zona) el senyor Ramon Barden
afecte.
EL CARRIL LLEYDA-SAINT
NOTICIES DE MELILLA
GIRONS
Melilla, 7.—Durant el dia d'ahir
A la Presidéncia s Isa facilitar aques.
uutués es registraren tiroteigs isolats
ta tarda la signatura de diversos miert el frotis espanyol, sense que els
nisteris, entre els quals hi bu un derifenys es presentess:n en grans grups
esta autoritzara al ministeri de Focom en els dies anteriors. Des de l'avaneada d'Afrau fou diipersat un pe- ment per contractar l'exempció de lee
tit nucli de moros 'que s'havia acostat. obres del troe primer de la seccia terEn tut el camp espanyol es nota una cera del ferrocarril de Lleyda a Samtgral activitat, disposant-se tot el neGiroas, mitjançant subhasta pública,
cessari per a la próxima operació.
pcI seu pressupost de 8.070,97658 pesPer disposició del comandant general tetes.
han sortit forces del Ten; per real:t.
E (SIE ES COBRARA PELS
zar serveis d'emboscades.
JUDICIS DE FALTES
Els legionara s'haa situat en un
Mail D-;
ssIcqrnfeypvbgq
lloc des d'on ele moros passen scmpre
1.a "Gacela" publica un reial
decret la part dispositiva del
per hostilitzar les possessions espanyoles. Ben segur perque els rifenys se'n
qual dio aixf:
mimaren, no aconseguiren el ecu oh"Artiele tinte. — Los dues
jecte. De bon mati, pecó, i quan aquest primores regles de l'article sesentí d'emboscada es rctirava, ea vejé
gun del retal decret. do 29 de
maig do 1922 queden modificaa
que ttnes bardises es bellugaven. Els
legionaris dispararen i després es tro- des en la forma següent:
Primera. — Eis cada judici da
bi el caribes- d'un moro embolicat amb
faltes, fina a la notificació Inbrancatge. Aquest fet és mole comenclusiu de la sentencia, cobratar.
ran: el jutge, tres pesantes; el
Abans de començar l'operació de
fiscal, duce; el secretari, quaportar un cornboi a la posició
tre; i l'agutzil una per cada
Tizzi-Azza, l'Alt Comissari ha sorlatió feta. Si poses diligencia
tit amb el seu quarter general cap
per fer constar que no ha pogut
a Dar-Dritte, pee presenciar el desfer la eitació, per qualsevol
enrotllament del combar. Ele periocausa, sols cobrara cinquanta
distes locals i alguns madrilenys han
centinis. Qllarl St) suspengui el
maricas també al camp. A hores d'ara
judid, per qualeevol cause,
l'operació segueix.
fent-se nou assenyalament, coLes primeres noticies que es rebraran. ultra els drets anteriorben eón optimistes, assegurant-se
meta consignat s, el jul ge einque les tropes baten amb eficacia ele
quanta eHltims i el searelari
rifenys que intenten evitar la marica
una pesseta. Aquest atignient
del comboi.
sois es cobrara una regada en
cada judiel, eia el que sia el
Ara sembla que el foc decreix connúmero de suspensions rteordasiderablement. S'espera que d'un
des.Si intervinguesin en un memomee a l'altre la columna entrara
tete expedient diferente julgem,
a la posició.
fiscals o secretarie, les quantiIta quedat acabat el desembarcatata fixades sols les cobraran
ment de les torees que formell la
els julep e que hagin dictat sendes
de
primera brigada comanada
lbnota i el fiseal i secretari que
la Península.
haguessin actuat en l'acta del
judici immediatament anterior
LA TASCA DEL GENERAL
a la sentencia. El compliment
PRIMO DE RIVERA
d'exhortes en äquests jud¡cts,
El president ha despatxat al mifine a la notifinició de sentbn:
nisteri de la Guerra amb els encareia inalusiu. no devengan%
regats de Finances, Treball, Fotnent
drete. Els metges forenses coi Governació. Després ha rebut els
braran pe) reeoneixement de cagenerals Aguilera i Navarro.
da lesionat o dictamen facultae
A les quatre de /a tarda rebrä una
tiu cinc pessetes. Els Orits
comissi6 de la Federació d'Indússadors autoritats cobraran per
tries Nacionals.
A les sic assistirà a la (unció del
neattöreenINZ
dlaa sjeulaietiodtaelfitrItteer;equ
teatro Espanyol, organitzada p ela ea- setell n
tudiants eatbale.
>lit/3111er En.l'exueiddig
_

.

▪
Igssabto - de

susuarva
10/101015 dictada en cada judlet
di t'altos cobraran: Pi jutge.
dents pesado; el fiscal, una:
el secretad, cinc; i ragutzit.
•75. Quan aquesta diligeenria
es practiqui fora del local del
jttljat t obraran ele Inncionaris
quP hl intervinguin doblns drcts.
'Per l'experticia de certificaCisma, exhibició dnenments
präcliea tie rateljos. t'obraran
el julge una pcsseta i el sncrc..
lar: diles. Si la rertifirnehl exlPflte. do dos plees, eobrarä ei
neeretari 1111a peSSeia ille g per
cada alee d'excas. La re gularlaacia t plecs e faräper
nal."
EL NOU MINISTRE DE. RUMANIA PRESENT a LES CARTES
CREDENCIALS
Madrid, 7.—Al Media ha preenlat les seres caces credencia:a al Rei,
el nou mirestre plenipotenciari de ROgma:Va. scnyo • 1• ictor Amonesto.
L'acte sha ajustat a cerimanial
rarka, acompanyant el Rc cl general Primo de Rivera. el general
Milans del Bosch. marqués de la
Torrec:11a. el comte de Rivadab:a. el
majardom de setmana. senyor Ortega Morejón. l'ajudant del Rei i l'oficial d'alabarders de gaärdia.
Després de presentar les cartes credencials, el senyor Antonesco ha complimentat a les reines donya Victoria i denya Cristina.
LA FESTA DE I:ESTL7DIANT
Arui n'han celebrar a Madrid els
actes orgaMtrats per l'Asseeiació
d'Estudiants Catòlics. per a commemorar la l'e sta del seu Patró, Sant
Tomás d'Aclara).
A dos quarts d'onze del mati
celebraren a la Catedral funcions religloses.
Of iciS el Patriarca de les Instes,
i ocupà el púlpit el bebe de Madrid,
senyor Eijó, el (mal pronunch un discrin enaltint les Orles de Sant -Tomis
Assistiren a lacte molt catedratics,
estudiants i fidels.
A dos miaus de dotes se celebrà
al teatre Romea un mitng. El presid; el senyor Morir. president de la
Federació d'Estudan's de Madrid.
Parli el senyor Wra, alumne del
preparatori de Ciències.
Enaltí la fraternitat escolar d'aquest arte, la qual aha d'r sandre a
tots anuells eme ne estan arnb els que
celebren aquesta festa.
El serme Mero s'acupä de l'actuac6 pmfessional de l'Associació Catälka cl . F.studiants i de la ponencia
tram.esa per la Confederació al Directo-a perneé siguin una realitat les
espiradons dels escolar!,
El senyar Martine« Anui l is del Doctoras de Dret. cantà un h'mne al catorcisme. •rcitant cts escolars a guardar anue , ta testa.
L'aete acabS amb un discurs del
rresident. senyor Marín. aprovant-se
ira cnnclusions que slevaren al Go,vern.
Ertre Ice conelusions fi:tusen: la
crearles descoles, l'augmen t de mestres, la hig'enització de les l'huyesFestatiliment de ciutsts uniyeraitäries, la concess i ó de bitllets
de ferrocarril econäm l cs als estudiants pobres, la Ilibeetat ele ritedra
smb determinades restricrons i
intervenció inspectora dels estudiants
catòlics a les classes.
Al restaurant Molircro celebraren
a migdia un banquet els estudiants
católica. Aquests assistiren després a
tina festa esportiva al Stad'urn. A dos
quarts de Eis se celebra una altra
festa de caràcter literari al matre
Espanyol.
—Declarada, per recent Reial de «'rel dcl Directori, roluntäria l'assistència a classe dels estudiants en el
clia anuest matí es donaren
classes a la Universitat Central, assistint-1-,i bastant destudiants. No es
registraren incidents, com altres
anys, ja que els estudiants catidics
s'abstingueren d'acudir pels voltants
de la Universitat
EL GENERAL PRIMO DE FU:VERA A LA FE.3.T.A DELS ESTUDIANTS CATOL1CS
En reate celebrat pels estudiants catòlics al Teatre Espanyol per celebrar la festa de
San Tomäs, en el (mal han aseistit els reis i el Directora
despres de parlar i donar lectures literàries el senyor Marín,
doctor Bermejo. Sandoval i se _
nyora d'Arteaga. pari ä el general Primo de Rivera.
Fa un elogi a rara de Sant
Tomàs i a la fe católica,
Diu da oblieacia dels rstu'dienta de tributar un record a
la Joventut que Iluita a PAfrica
Afegeix que ei problema planlejat al Merma ja esta result
satisfactòriament.
En cert que s'ha hagut de
Buitar amb dificultats, pera a
aquestes hores les nostres columnes—ha 'dit—han entral a
Tizzi-Azza i hi han dut menjar
i munleions abundante. (Grans
aalaudintents).
Amb vodunlat anirem endasana i farem a Espanya gran.
Ila aeabrd donant visques a
Espanya i al rei.
. STUDIANTS CATOLICS
LS E
Al restaurant Molinero s'han reunit aquest migdia els estudiants caleOliee en germanfrobbanquet. Han
gasistit gran nombre de comensals.
Ocuparen la presidencia l'ex-miMetes d'Instrueció senyor Sitió, els
catudiants senyors Zúbiga i Carrillo,
i els representante del Collegi de
3:teta senyors Bermejo i Vega.
Acabar l'esmorzar l'estudiant se'ayer Agulló pronuncii un calmas
brind, a, eaLidant a tats Ci3 preSelltS
• e....er AIrilDlit ene ras eisteecia a

cisne en el dia d'eral bavia edad
quasi
A continuaci6 pronunciaren breus
discursos enaltint la tasca que vénen
realiteant els estudants católica senyors Marín, Bermejo i Zútliga, el
qual adrocä per l'intima coRaboració
entre doctors i estadiants.
Resumí els discursos lees-ministre
d'Instrucció senyor Sibil.
Eta catedritics—comenca dient—
representen l'avui: els estudiants, representen el demà. Jo—afegeixvaig a parlar en nom d'ahir.
A continuació fin un suecinte an à lisi de l'obra de Spengler :sobre la
decadencia d'Occident. 1 digné que
el; pobres han d'afanyar-se per arribar a la conquesta de l'ideal. En el
moment que l'ideal s'aconsegueix és
quan pos dir-se que han arribat els
nobles n una plena eivilització.
A.--1, 11 el senyor Silla el seu dietuse ,rdieant un cant a la ioventut
católica estudiantil empanyola, de la
qual (En que és una bella esperanca
Per el cha de denla, i l'eaperanea éa
%entere molt mes formosa que la
realit at.
LA nErnr.sr.x .rAcio wrs.p:n NYA A L'ESPOSIClO DE GAY!'
La "(taceta' publicar una retal
matra, les part dispositiva de la
qual din:
"Printer.—Que la representacid que d'Espanya en l'ExposiDalegnria Ragin di" Pòsits , sigtti
eta internarional de Gant le la
ostentada per l'inspector general rlo Ptisit s. senyor Vieens
Burgalela.
Sc go n.— Que en l'esmentada
Comissió tingui representació
lamba la Junta entra' de
i reprthlacia interior, i
que la dita representaran sigui
ostentarla pe' vocal de la Junta,
senyor Anel de Torrejón."
DISPOSICIONS DF, 1,A GASEI.
La "Gacela" publica. entre
abres. , les seguenta dispdsldon e:
Reía l ordre de anhela i Justicia dispnsant que s'amortilai
la pillen de magistrat de in sala
quarlu del Tribunal Suprem, virant per juhilacid del senyor
Caries Veraara.
De Marina. — Retal orare
dispasant que l'administrarla
dels vaixells tti caeiiate per l'Es_
tal segneixi furiciommt segons
el diaposal en la reial ordre del
Ministeri do Foment de 13 el e
desembre de 1921.
Reial ordre de Foment di g nosant que reamortilzi una plaça
d'interventor de lada del negociat de tercera dlasse.
Una altra declarant desee eT
conrurs sobre ele dos premis
ammcints per reial ordre de 10
d'abril de 1923 i disposant que
s'adquireari el dret a la publicada en el " p ul Ileli Oficial" de
Untes metal.lúrgiques del projecte titula! "El Carbon Pulverizado", anih el lema Gluchauf.
'l'ataba publica la "Gaceta"
ele segnenla avisos:
De Finalices. — Instancia do
la Industrial Tapa Corona, soMetal anònima. domiailiada a
l, snilici_
Palafrugell (Girona
tant que se li enneedoiel la Heure importara() de la !latina necessäria sien a la indastria
In qual la dita societat es dedica.
Idem al senyor atasen Tiracons Serratosa, vei de Palma de
Mallorca. sollidtant la ronceseta necessàr i a pernil" ratani rebre arnh exentara', de dret e de
ferrocarril les teles de filat que
s'indiquen.
De Forneut , ,Conenra per
proveir les piares d'enginyrir a
les mines daklmandan i Arrayanes.
Fixant el tern-ani da rin g !Tiesos perrilla petatin nposar_aa a
l'exlinria toral de la enriela?
d'asoenatra tu -as Adamastor. avui
en liallidaria,
Passa a situarió de snpernumerari el ermilh d'infanteria
senvor 'Aula }Tornando.
Pn , AR a la reserva el coronel
d'artilteria senyor Joaa oamf_
res Cneibell.i.
Oneda en sitimei4 d., reempla a el eanitä melge senyor
.Tatime Roig."
REPATRIAMENT DE TROPES
adiz.—Procedent de Larraix ha
arribat el "Isla de Mallorca" amb
75 soldats, 4 sergents i 4 oír ials del
regiment datíanteria de Covadunga,
que constimeixen el restara del coa
que quedara a Larraix. Avías mancaran a Madrid. Tumbé han arribas
86 soldats de d.rersos cossos i institucions, que han maraat als seus
destinis.
ELS GENERALS CAVALCANTI
I CASANELLES PRESTEN
DECLARALIO
Com s'haria anuncia', aquest mati ha declarat, en la causa contra el
general Berenguer, el general Ca-

valcanti.

leo Borces °fielato
del Regne no es realitaari, n1
per oonsegilent será intervingu.
ge oficialment, cap operació que
tingui per °Mente negociar giro
en moneda estrangern gene i que
prEviament es Justifiqui. per
mitjä de euficient documentació, que el gir de la negociació
eerä expedit per satisfer mercaderies adquirirles a rentan-

LE

OMS DE

Lletra de S. E. el Cardenal D. J. Mercier
al seu clergat

g or.

II.—Pels Bines I banquero I
pele mateixos particulares, tam.
por ea realitzaran operacione
semblante serme justificad&
exigint-se les sancione ante.
non.

III.—En el dorument de gir,
objecte de In negociad& s'almatarä a les regles anteriors sota
la seva exelneiva i immediata

responsabgitat.
IV.—Es manió en tota la mey a foro la reial ordre del 28
de maig de 1920 que disposa
(Pie es dediqui anirament el

darrer miran d'hora de rada reunió oficial e In ncgociaciii de
(torea de gire Pobre reetranger.
adoptan? ele eindies les aleen_
ciariadegireen brePee irr, anee
res nereseäriee pleque la negoriació de gire sobre Peetranger, les condicione l ies quantilats negociadee s'ajustaran en
uit lot a l'exactitud deis tete
que donaren 'loe a roperattiö
que es publica. aixf com perquä
els gire ostiguin en les condicione que anteriormet queden
establertes."

Parrerii hord

DEL MARROC
LES ULTIMES OPER/LION3
--(Robot a les 315 de la mati.
nada.)
NOTA DE LA PRESIDENCIA
A la Presititmcia han facilitat
la nota segiient:
'Les noticies de MeAilla patentitzen la rerenitat i fermesa
amb que aquel' exèrcit ha realitzat briliantment l'operació
que s'ilari adispasat per a avui,
i que nmh tant d'encert ha estat eonerbuda 1 preparada pel
comandament.
El reduit encara que siempre
sensible nombre de balees i les
que do l'enemic han quedat en
poder nostre, aixf ron) l'abra-Uta tranquillitat amb que les tropes han tornat a les bases, earacteritzen l'èxit obtingut.
Per fer-In complet i recollirne els fruits, l'Alt Comandament es proposa de tornar de
seguida eontr al'enemic donantli d'aquesta manera la sensació
del nostre poder i de la nostra
elevada moral, operacions que
segurament cenan menys sagnante i mas pacificadores.
El Directori està crimpletament satisfet de la forma en
qua s'ha preparat i efeetual
aquesta operaria, i creu que al
país 110 estimara aixi maleta;
tant mis quant comprobi que
una actuada cada dia mes intensa pugui aproximar la fi del
greu problema lile Espanya
plantrjat al Marroc.
Peforaos enviats des de la
Petansula no han hagiit d'entrar en combat, pera eagurainent han perritas al comandament una disposició mes ampla
de les l'orees, i han contribuït
a batre la moral ele l'enemic."
LES BAIXES
Ilegniars d'Alhticeinas: Un tinent aren: sin sargent mort i
tres indigenes morts i aun de
ferit s.
Tafersit, namero 5: Un capt.
tú mor!: un finen? monys greu ,
dos indigenes marts i 17 de feras.
Tare: Un capa i un linent
menys arene; un tinent grell i
timo legionaris morts i 28 de
ferils.
Corras d'asean d'infanteria,
un tinent i dos sargenfs lleu.
fui/aliare de Melilla: un indígena mort.
Brigada disciplinäria: un sergent Itera
Batalló del Prfncep: un aliém e e menys greta
Isabel la Cataliro: un soldat
IG europeus més (eras
COMUNICAT DE LA ZONA
ORIENTAL
Un telegrama de les 2130
din:
da rm, imgmitzat lleugerament
Zona oriental: Alije ä la lar's' enlaten. efectuant-se el eombol !tense novela?,
A les 17 dahin lesernharraren
del vapor "Tintoré" tropo. besIlSe i meterla' del batalló de
Disenin, una rompnnyin tte sapadors, una seecid de Telègrafs,
una ambulancia de Sanilat i una
companyia d'Intend è ncia.
En el vapor "nomen" arribaren a les 22 dues bateries de
muni nyg,
Toles aquestes forces quedaren allotjades en actuaste
plaça.
Zona Occidental: Sense aove-

Demä ho farà el general Cabanelles.
EL PREU DE LES VF,RDITRES
SUICIDI D'UN PROFESSOR
ANGLES
Algeciras —El cat-édrätic de Londres (1,,ctor johnson anit passada se
suicida a la seva cambra de l'Hotel
Cristina. Amb una navaja deleitar,
despris de sopar, es tallä la vena
' tat.
fernoral. Sembla que el que l'ha induit a agosta fatal rseeluciti ha oVALENCIA
tee una pertorbació mental.
UOVIMENT DI T1OPEE
REIAL ORDRE PROHIBINT NEAgur« watt la arribar tau eneGOCIAR GIRS EN MONEDA ESdici6 de zoo berro del regimeat d'uTRANGERA SENSE JLIStilleria
ele muntanya precedes« de VI.
TIFICACIO
S'ha dirtat tina retal ordre tbria. Va de pas cap a l'Encina.
A les deu del matt ha arribar una
sobre la contrartaeló de divises
alt-a caprdicf5 Crt macla' regiment
es' , angeres. La Part dispositiva
eones' de zoo bes"
ritu:
‹

ELS CONFRARES 1 COL.LABORADORS :: ELS
FETS :: PER QUE AQUESTES CONVERSES? :: UN
ENSENYAMENT :: LA CONDICIO ESSENCIAL
DE LA FECUNDITAT DE L'APOSTOLAT :: CON -

CLUSIO
en•nn• ••n

(Acabalaran
Tot amb tat, quan sorgiren gfiestimo essencials, com Es ara la primaria del Papa, definida pel Coceslt del Vadea, i que fou la primera
i la darrera a l'ordre del dia—ni els
metts mies ni jo no tinguérem un
instant el pensament de sacrificar al
desig insensat d'unió a tot preu un
sol article del Credo catòlic, 1Mo:die i roma. Les matees visites foren. dono, ~verses privades: només comprometida la nostra responsabilitat personal, tingueren un carece« amical: je afegeixo que foro
instructivo i edificante
Cap 'libre nn val un comete oral.
La conversa Ea reveladora de coses
intimes que no pasmen en la Iletra
impresa. Els !tomes són fets per eatimar-se els uns als altres: no Es rar
que cors minuament estranys els
quals haurien pogut, a distancia,
creure's enemics, gusfin. en comprendre's, un elida penetrador que
no haurien suspitat. Els nostres
companys, a llur partida, tenien anima dilatada.
Es potser la primera vegada. de
guatee Cents anys enea. deia un
d'ells, que bornes d'estudis, protestanta i católica, hagin pogut entretenir-se amb una franquesa 'encera
durant hores i hores sobre els temes
Tés greus que inteHectualment els
divideixen, sense que un instant la
cordialitat de Ilurs relacione hagi out pertorbada ni Ilur desconfiança
en l'esdevenidor desconcertada.
Segurament, Facostament dels
cors no és pas la unitat en la fe, pecó
hi disposa. Homes, sobre tot agrupaments d'homes que han viscut
Iang temps estranys els uns als altres, en una atmosfera carregada
de malfiances, potser d'animositats,
ancorades en les pregoneses de les
conscióncies quatre vegades secular!, tetan mal preparats per retre's
a les argumentacions, per sòlides que
signin, que rolen imposar-los llurs
contradictors.
Abans de definir la justificació cristiana, el Concili de Tiento no diu
que, per disposar-sli cal preparar
els cors a escoltar la paraula de
"Praeparate corda vestra Domino"? Si la Providencia divina ha
conduit envers nosaltres, i no a altres mis directament barrejats en
controvérsies religioses, e rrtP r r i Stans dissidents, no será, per tal com,
per la mateixa 55 6 del nostre isolament, ens era possible d'acomplir en
una atmósfera més serena una tasca
tota preliminar per a les negociacions i les determinacions que haurien de seguir-se i concloure's eventualment?
Enmig del brogit que es fa en
torn de la !letra de l'arquebisbe als
seus metropolitana, el membre de
les nostres reunions al qual jo feia
adés ablusió, m'escriví: "Seria dificil a qui no habita a Anglaterra de
mesurar la importància que prendrä
en l'opinió pública el resultas que
acaba d'ésser adquirit. Adhuc si l' èxit immediat Es poc considerable,
cree que assenyalarà a bastament un
punt de partida envers novells progresses i que tindrem les millors
raons per donar-ne gräcies a Déla."
De mes, a la sortida de cada una
de les centres conferencies ens aromiadärem ele uns dels altres, de fer
pregar a les nostres ovelles per l'exit de la causa santa que ens haría
reunit. Recordo que el doctor Kidd,
al començament de la nostra dartena entreviata, em deia, i espero que
no trobara indiscret que ho redigui:
"He pregat arnh els meus deixebles
abans de driver Oxford i sé que invoquen en aquest moment l'Esperit
Sant per a l'exit dele nostres treballs".
En quant a nosaltres. estimats
«mirares, sabem que en la sera Encíclica "Provida Matris" del dia 5
de maig de it,ets, el Papa ',lee, XIII,
de santa memòria, demani als ensebes de tot el neón pregäries especials a l'Esperit Sant "per a la reconciliació, que ell esperara amb
una ferma confiarlo, dels nostres
gernians separats". Sabem que, reprenent amb mis vastitud encara en
la seva Encichea "divinum illud mucus". del dia 9 de maig de x297, el
mateix pensament, prescrivia una no.
vena de presido, a la qual vosaltres resten fidels cada any, de l'Ascenció a la Pentacosta, amb el fi
de precipitar la realització beneida de
la unitat cristiana, "ad maturandum
ehristianae unitatis betune.
El Papa Benet XV no ha encorat.
lar encara, per ventura, una ocias-a
de regirles de( die re de roer,
futa de la dudes de liaat Pece, el
de guer. feota de la Convenid
44 Zaga Pia. par •krealr la tensada
deje metro germano • ara» II he
imitar de flaglieki/
I el neme Pare heaantat, el Pape
Plus XI, no ene ha revelat ele 'entimema de carita i retar de la *en
gran isleta, guau en la «va Enciclica. tan paternal, "Ecelesiam Dei"
convida a Kiries oriental. • ere-

prendre. mis h 1 prega a aquests
de no fer responsable l'Església romana dels prejudicis dele torts personata; quan, als uns i atices
demana que preguin amb el fi que
es reaiitzi l'acord amb tots els nobles en la unitat ecumenica, a "ex
populorum omnium in aecuménica
unitatea consensio?"
Aquesta és l'exposició räpida deis
feto. Ara heu's aquí el perquè de
les noatres converses.
Per qui? De moment, perqui lo
(inc el dret d'escapar-me d'una ocaaló que cm ve a mi de fer un acte
de caritas fraternal i d'hospitalitat cristiana. Per res al món jo
no voldria autoritzar un dels nostres germana separata per dir que
ha trucat confiadament a la porta
d'un bisbe católic romà i que aquest
bisbe catòlic romi Ita refusat d'obrir-la-hi.
Una gran nació fou durant mes
de vuit segles la nostra germana estimada. Doni a l'Església una falange de sants ;ase honorem encara
actualment en la nostsa litúrgia. Ha
guardat en el si d'un vast imperi. recursos meravellosos de vitalitat cristiana, exerceix una expansió inmensa sobre innombrables rnissions, peinó
porta al flanc una ferida; nosaltres,
catòlics, mantinguts per la gracia de
Den en la veritat integral, ens lamentem sobre la destroea criminal
que l'arrencä, fa quatre segles, a l'Església nostra Mare; i són catòlics els
que voldrien que seguint l'exemple
del Levita i del Sacerdot de la Hei
Antiga, reprovats pel nostre diví
Salvador en la paribola del Samaritä, un bisbe catòlic que s'és acostat
d'aquest sean ferie en una indiferencia superba, refusant de vessar una
gota d'oli en aquesta llaga oberta,
embenar-la, i d'assajar de conduir el
mahlt a la Casa de Déu on el crida
la divina Ifisericórdia! Jo m'hanr,
consideras culpable si hagnéa comes
aquesta covardia.
Ohl Ja ho sé: aquella que ens judiquen de través no voldran deseoneixer les nostres intencions caritatires, però creuran la nostra lídervenció inoportuna i ineficaç. Inoportura, per tal com val mes, segons ells,
debur les esglésies separades a anar
a una descomposició completa, acusant-sc més fort entre l'error 1 la
veritat: arribas als extrems, el mal
espantara, i sera l'hora del triomf de
la veritat. Ineficaç, per tal com sembla que jo no empro un bon meterle d'apostolat, el de les conversiens individuals.
Pesem, un instant, aquestes dues
acusacions. Jo no trobo el lloc preconittat ni aprovat per l'Erangeli la
política del pitjor. Jo hi llegeixo, al
contrari, que no cal, de cap manera,
apagar la nie ga que encara fumeja.
Que protestants creients caiguin en
el lliberalisme en materia religiosa,
que les seres victimes esdevinguin
indiferents a rota religió positiva,
acabant en la irreligiö, anant a engrossir els rengles de l'ateisme, i
molt aviat, després, els de lanar.
quia: es un mal, un gran mal.
Cristiana sincere, sentint-se impotents—no ho som nosaltres mateinos el, una menor mesura?—per
minvar aquest malt fan una crida
al nostre ajut, ena conviden almenys
a concertar-nos amb ells per limitar la irreligió i encara trobariem
esperits ultranses per interdir-nosbol
Velen, dones, en aixb, un primer
servei positiu a fer als nostres germans separata. Una primera raó per
acollir-los a cor obert.
Sigui, diran, pera') aquest no és
pas el vostre objectiu principal: es
tractava, abans que tot. d'exercir una
arde/ directa sobre els creients membres de l'"Alta-E • glesia", amb el fi
de conduir-los a l'Església de Roma.
L'objectiu principal! Que en sabes: vosaltres? Mai no hadern serias,
per ordre d'importancia, els monas
inspiradors de la nostra conducta.
Harem censiderat una situariii de
conjunt, on ens apareisien änimes
curotes a la regada d'elles mateixes
i de Ilur influencia social. Havem
tingut la confiança de pensar que
patena entre un servei d'ajan espiritual al, nostres germans i harem
trobat en aleó una segona rah de
conversar amb ells.
Vosaltres, però, creieu qne ens situem malatnent per desnusar aquelta situació. El nostre mètode de treball és, segems vosaltres, equivocat;
l'experiè ncia us ha ensenyat que cal
renunciar a obrar sobre les ronce:vil:da; œl acerté* actual sobre els
individuo. Amb quin dret imiten l'acel do la ¿Mea latioricerdiat Obren
test era peguen; sobre ele indtvielite; adulo, ho isd con pogueu, cada ma de /ce Mimes que Din posa
liebre el ristre caml, pregueu per
ella, lliureu-veeli, perfeetament; túnel as us en podrá Mamar.
Qui us mamita, per!), a excloure les collectivitats?
Stte. estimara centrares, enes-

re avui dia, tot i les declamacions
enfitiques sobre els progresos bisellectuals de les mases popular., sobre
la independencia de llur pensament
i la sebirania de llurs iniciativcs, el
poble no precedeix, argucia; no comanda, obeeix. Adhuc en demorada, el regim social resta oligàrquic.
Els tributis demagocs d'una part,
Les seleccions, d'altra part, es disputen l'hegemonia de les multitud.; els
primers. per predicar la violencia i
aixecar revolucions; els segons per
salvaguardar dorare í la disciplina.
Si, doncs, és el pla de la Divina
Providencia que els nostres germana
de Lurer ence. Enric i la reina Elisabet entrin un tila a l'Esclésia, pertany a les seleccions d'obrir
els camins a aquest moviment de
retorn. Que les autoritats morals
respectades per tots entrin en una
concepció mis serena de les relacions volgudes pel Criat entre els
pas sera donas en el sentit de la unitat católida. Es ec> que Lleó XIII
declarara tan netament en la sera
lletra "ad Anglos"; es so que seguita aquest illustre Pontitex harem assajat de penetrar-nos en les
nostres Converses de Malines. Si,
després ens pregunten guinea
<Ten, guinea són encara avui dia les
nostres esperances, harem de respondre'us amb Nostre Sant Pare el
Papa Plus XI, que "la unitat
nobles en la fe católica és obra de
Din". La Providencia universal la
realitza amb el temes amb torea i
doleor, pena l'hora dele resultasn és
cl sets secret.

La condició de l'apostolat, el Vicari de Crisi ens l'ha recordada en
aquest advertiment: "Els grans esdeveniments religiosos de la história no es poden avalorar pels calculs humana". En una obra el resultas de la qual és la salut de les
mimen, el factor essencial no és ni
la sabiduria humana ni la sagacitat
deis tactics, és la bona implieltat
evangélica, la fe en la Divina misevic6rdia, el poder de la gracia que
suplir, si cal, la insuficiència dels
procediments. Aquesta fe ardent és
l'origen, el mig, cl terme, de tot
esforç d'apostolat. Només ell és casaste de sostenir la constancia del
missioner; «tornés ell Ii assegurarà,
pasai el que passi, la seva recompensa.
CONCLUSIO
Estisnats centrares, acabo. He pres
la paraula per posar-vos al corrent
d'un esforq, que al metí pensament
havia de romandre secret, és per tal
cono Mhe adonat que alguns dels
costees confrares d'ultra-mäncga,
esgarriats per informacions fantasistes i comentaris aventurats de la
Prensa, interpretaren erräniainent
la nostra acció i se'n sentien oiesos;
és també per tal com. desnaturalitzada als vnstree ulls, aquesta acció
hauria pogut, no solament privar-me
d'un piadós concurs que jo espero de
vosaltres en aboa com en tot alió
que mVs donat d'emprendre a la
glitria del nostre Déu, ans (alelar
adhuc la concepció espirituahnent
desintercssada que ba y eta de fer-vos
de l'apostolat.
Espero hacer reeixit a dissipar el
núvol lleuger de polsagneres que durant un moment sha interposat entre
els nostres arnics d'Anglaterra i nosa l tres. Espero tarnhé haver avivat les
vostres simpaties per la causa santa
du la unitat de rEsglésia en resposta al desig suprem del pastor dels
Pastors. el Pastor per excelléncia,
Nostre Scnyor Jesús. "Que tots plegata nomes facin que unl"
Na us preocupeu de l'exit; Dein
no ho exigeix de vosaltres: ect que
Ell reclama de ro ealtres, diu Sant
13ernard, és la cura dels malalts; er
reserva de guarir-los: "Curem exj_
gerim, nom curationem".
A traves l'exercici del vostre ministeri pastoral, pregueu. penco, donen, escampen; cornencau, manteniuvos, perseveren, fidels, sempre al
mot de Sant Bernard; no perdeu
mai la confianea; per vosaltres el
treball, per Da l'ext.
Vostre servent en Crist,
D. J. Cardenal MERCIER
Arquebisbe de Mohines

RONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
Vista de causes
A la Si‘cció arpilla assegut al banquet Miguel Carrion
Tomas, artiant d'una temptativa de robatora El (asnal va demanar per al processat la multa do 12n pessetes.
A la S,Ceill tercera el fiscal
va retirar Eartisacia presentada contra Teresa Espf.
Davant de da Soccia quarta
ha comparegut Miquel de das
Iteras Santaniaria, arusat per

lecioivi. El procesiatis
dues condemnes per lesione,
per furt I una ultra per es
El fiscal U bei demanat un
vuit meses 1 un dia de pp
correccional 1 200 pest
d'indemnitzaclit
AletiENYALARENTS PER
AVIJI AUDIENCIA TERRITOIUm.
Sala primera. — Sant Fi
de Llobregat. Incident. Joan
sellas contra Justa Gelabert.
Sala segona. —
té a
nyalaments.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — breaste
nes. Un oral per abusos de s 110.
tiestos, contra Angel Calala; tu%
altre per l'un, cutara itumog
Cervera. — Nord. Un oral pet
estafa, contra Artur Vrenbusi
her.

Secció eegona. — Vilanova
Geltra. Lin oral per furt, coas
tra Joan Alemany; un altre tata,
be per furt, contra Josep Valero, t un altre per estafa, ea>
ira Josep Codines.
Oast. — Un oral per eslaft,
manita Antoni Cadena.
ele

Quaranta hores. — Església
de d'hospital de la Santa Cree.
llores d'exposicla: de les vuit
del mal( a les sis de la tarda.
Cort, de, Maria. Avui es fa lar
visita a la Immaculada, Colima
cid a Sant Francesc, Santa Va-.
ra o a la sera església.
Comunió reparadora. Esglesia parroquial de Sant Jeume.
Oracia nocturna: Torn de
Josep Oriol.
Vellles en sufragi de les änicail
Purgatori. Torra de la
mes
Immaraalada Concepció.
DEL L'ISBAT
El tila 16 comenvara ja santa
missió a la parro quia de
Valdoreix, a cärrec de mossa
Eudald Roman.
Al Reial Monestir de Sant
Pere de les Puetles, de Sarriä,
ha mort la religiosa germana
Rosari Capara i Arenes, als 49
anys de professió religiosa i
70 credat.
TANDA D'EXERCICIS
ESPIRITUAALa
Demà, diumenge, i a la camilla de Nostra Senyora de les
Escoles Pies Clamulació, 277),
seran començats els Sants
Exercicis Espirituals que anualment organitza l'Academia Calasäneia.
L'ordre dels artes sen ä el segibm t.:
Mati, a les set i vespre, a un
quart de nata, essent dirigits
pal P. Jaurne Subirana, Sah. P.
=18=121==.51112

EL LECTOR DIU,.
Sr. Director:
Nosaltres cemprem assiduantent els
simpàtics volutes dels "Poctes d'Ara",
i na lii hrrn trohat el corresponent a
En j ragnim Folvera. Esperem, seres que no fallará catan sigui l'hora.
En Folguera no haura certaairnt e3t2
Tampoc és possilde que no
sigui consideras com un dele nostres
poetes uníais, "d'ara", malgrat que,
per eltsgracia, la mart ens el va vena
dre tan avise. D'altra part sera un
tribut ban merescut a la seva rnmbria
i a la bcllesa de la arta obra, cn ell
abacava tota la seca anima.
Comptem, done s , amb el volum Fül•
pirra, com certament deuen comptarhi ternhé els abres kctors de la pablicació.
P.
M. P. i J.
fa R. — El senyor Tarnas
Garcés ens comunica que, des de fa
mes de tres sermones. hom anuncia a
les cnbertes dels "Pnetes d'Ara" !a
próxima aparició d'un volant dedicat
a joaquim Folguera. A' ah pot servir
de respesta al prec precedcnt.
de

LA DESTRUCCIO DE LES
RAMBLES.
Sr. Director:
A propósit del plebiscit que sa anan•
ciar el no:4re dignissim i representaria
Ajuntament referent a :a des:ene-ció de
les Rarnbles, ea permeto cridar
tendia dels que els pugui interessat
hie si dit plehiscit sera sistema ce:rent o sistema La Vn lt de'Catolona
(prozediment taminy gran i tamany
xic n que, per cert. varen descuidar-se
d'advertir que guanyaria el que tia"
gués menys vote.
I. la VC7i11t. fóra de doldre que per
un malentes...
J. Mir A.
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-TEATIRES

442.6.41~#2.14.rese-Yesteepe.:-.1.444)

?odre Barcelona

Gran Teatre del Liceu

Rey Alfonso, de Madrid,
Primer actor i director:
Ire

Conceda de Quaresma. Tres

grano concerts simfònics per
l'orquestra Pau Cailis, sota la
direceid del celebre autor i mestre director rus lgor Strawins•
ky i del eklebre mestre del teatro de l'Estat de Viena, Frans
Echalk. Dies 13, nit; 16, larda
i Ift nit„ de mere. Continua
obert l'abonament.

PERE ZORFULLA

Primera actriu
BARIA CASETE

Telèfon 3500 A

dissabte, tarda. a les cine.
Dulainies a 1 i a n'o pessitles.

Orabbd-Del Pozo.

Denla. diumenge, larda,

Els chantre ~los d'en Rodó

corleen

Nit. Cine :teles. cine!
El. BARRET DE CASCAVELLS

LA VENTAFOCS

ercats

Mercat de Borges Blanques
LILA blanc, de 24 a 25.
Ideni roig seca. de 2950 a 2730.
Ordi, de 13 a 14.
Civada, dir a so.
Panis. Jr 20 a 01.
Faves, ale 25 a 24.
resols, ele 1.'0 a eas

tiercat de Colonials
SUCRES
ysse cap variaciti en els prens.
fersinu a la resistSncia de la rn per proveir al comerc
is
classes taxades, la qual cosa
teix escasses en alguncs dasCAFES
continua puja deis canvis la codcls quals serveix per al pa::: d'aquesta mereaderia i els
alts que regeixen en els merS'origen, fa que cada dia
.1 la cotització del mercal per al
re consum, el prcus del qual són:
inka legitim, de 76 0 a 77o.
S1d Moka. liarme i Africana, de
2745Punto Rico Caracolillo, de 800
La

lärn idcm Iauco especial, de 790
boa ídem id. superior, de 730
idem Hacienda, de 74 55 a 75 0 .
Caracas esclofollat i situilars, de
2770.
Wats extra, de 7 00 a 710.
Pum Cabello i Corrents, Ele 685
hietnbang, de 605 a 610.
slles, de 575 a 535.
os per pessetes els roo quilos.
CACAUS
ni venut la majoria de les dars Jrribades d'aqueas gra. Ha arel vapor "Manuel Calvo - , posml saca cap al nostre port.
Es preus, fems, amb poca varia'
per al cons= 565 com segucix:
Gmtsaquil Arriba, de 475 a 485.
kiem Balao, de 460 a 470.
Fernando Peio '1, de 405 a 415.
Bou Ídem 1, de 39u a 4.0.
ifim idem 3, de 380 a 390.
Idernislesit 4, de 37 0 a 380.
Caracas 1. de 5.:0 a 5 90.
Ideal 2, de 440 a 490 .
leas per pessetes el; too quilos.
PE BR ES
Singapore blanc, a 775.
ideal negre, a 735.
Penang i Tellicherri. a 725.
Tatase 0 Jamaica, a 675.
Iras per pessetes els roo quilos.
CLAVELES ESPECIES
Baste. superior, a 1,010.
DestiNats, a 615.

pesserss els roo cmilss.

e,- per

Veces, de 23 a 24.
Preus per pessetes la quartera
de <nutre dobles.
Ma yor d'albis, de 19 a 20.
Patanes. de 2'25 a 3.
Preus per pessetes els 10 quilos.
Alfals, ile 4 a 5.
Palla. de 3 a 3'50.
Fulla trolivera, de 350 a 4.
Garrotes, de 8'50 a 9.50.
Prens per pessetes els 40 quilos.
Gallines. de 8 a 12 pessetes una.
Galia, de 7 a 12 Un.
Conills, de 3 3 4 1111.
OUS, a 2%20 dotzena.
OLIS D'OLIVES
Fruitat extra. de 12 a 1 2 .54
Fi. de 950 a 10.
Ctirrent. de g a 950.
Preus per pessetes els 3 . 900 quilos.
OI.IS DE PINVOLA
Groc, de r,to a 135 duros.
Veril, de Izo a :25.
Prcus per carga de 155 quilos.

Informado de la Casa
J. EspInds
.

Soler i Torra germana

Adoba
Superfosfat tros 18/20 Scitl
ric i I/O per uso nitrogen, a 15.
Superfosfat de cale 18/20 per roo
:Kit) fosfäric soluble, a 12.50.
Idein 16/01 per roo àcid fosfóric
soluble, a 11'50.
hiena 13/15 per roo àcid fosfäric
sohle. a 975.
Sufat d'amonfac 20/21 per ion ni-

Banquera

lrägen. a 58.
Nitral de sosa 15/16 per 100 nilr6gell. a 48.
Sulfat de potassa 943 / 9 2 per ino,

equivalent a 50/5I potassa pura, a 34.
Clorur de potassa 30/S5 per roo.
equivalent a 50/51 potassa pura. a 29
Materia orgánica chrnea natural
lo/li nitrogen i 2/3 Seis] fostäric.
a 37.
Norogina "Sant Jordi" 8/to per
Ion nitrbgen, a 30.
Producte fosfatat "Sant Jordi",
a 100.
Preus per pessetes els roo quilos.
Sufres
Sofre "Sant Jordi" 98/1 00 per roo,
cl sac de 40 quilos, a 1 3 50.
Sofre "Sant Jordi" "Extra fino"
98/roo per roo, el sac de 40 quilos,
a 1550.
Soire precipitar (gris), el sac de 4 0
quilos, a 7.
Sofre sublimat (flor), el su de 50

Mercat de Vich
Ous. de 260 a 2 . 75 pessetes la dot-

zena.
Gallines, de 20 a 25 pessetes parell.
Polla s tres, ele 16 a 2 (5 parell.
Conills, de ro a 1.2
1114111ellnns. ele so a 75 tut
Neidiissos. de teso a 175.
Palotes. a 24'5o pessetes cls

quilos, a

1950.
.

Sofre terrás, els roe quilos, a 29
Sobre calló, cls roo quilos. a 42.

Mercat regulador d'Inca

(Mallorca)

Xcixa, a 23 . 50 pessetes la quartera
de 35 quilos.
Forment. a 21 pessetes la quartera de 55 quilos.
Civada, a 33 pessetes els roo quilos.
Ordi, a 31 . 50 pessetes els roo quilos.
Per portals han entrat 471 cal-Tantees.

Ametlla. a 298.
Msngetes, a 105.
Fesols, a 715.

FranCeS05, 33 per roo.
Anglesos, 34'25 pessete3
Italians, 3430 P er 100Belgues, 28*25 per roo.
Suissos, 13 7 50 per ZOO.
Portuguesos, o'23 pcssetes
Austriacs, 0'0125 per nao.
Holandesos, 2.90 pessetes.
Suecia, 1'93 pessetes.
Noruega, o'go pessetes.
Dinamarca, 1 . 70 pesseteS.
Romania, 350 per roo.
Turquía, 350 pessetes.
Estats Units, 798 pessetes.
Canada, 760 pessetes.
Argentins, 2'65 pessetes.
Uruguais, 6 pesseles.
Xilens. 0'65 pcssetes.
Brasilers, 075 pessetes.
Bolivians, 1 . 80 pessetes.
Peruans, 28 pessetes.
Paraguais, tito pessetes.
Japonesos, 3 pessetes.
Algerins, 3 per roo.
Egipte, 32'50 pessetes.
Filipines. 3 .40 pedsetel.

OR
Alfons. 150 • 50 per reo.
Unces, 150 per roo.
4 i 2 dures, 150 per tos.
duro, 150 per roo.

Isabel, 153 per ron.

Lliures, 37 . 95 pessetes.
Döllars. 779 pessetes.
Francs, 150 per, 100
Cuhü. 7. 74 pessetes.
Mexici nou, 153 per leo.
Venezuela, te per roo.
Mares, 182 . 5o per leo

El port da Manzonllo,
a fitxic
El cònsol general de MSxic ens
comunica que el Crivern del seu país
obri. amb data d'abans (Fallir, al tras
fec internacional el port de lanzanato.
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70 " 71
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¡Anide Or M
414
da
elfels serona.
mas
Pp iiii i : 1,1eurrataueta
da
itilia d'envere
• de
caliq. u
pesi
; el« 4 • li. 180111411
1 .,1 17,r 9aliardagelia

10 " 12
115 a 137
11,
107 " tris

P 0 154 ?cuesta*. •ureasent. . se
re,00kitaa. pala. . .
es
'lurte) de COCO
de
I triha Pino*
d'i•ue per a• kg. &te $äe ea.
u.u.s.1 carro stOd.1

107 " 108

VAGONS ARRIBATS

90 " 100
97.

Cambra
01TEIN-CRABBE-DEL
Segonn representaeid ovni,

TOURNEE

Frederic Caballé
Gran •ompanyia de
I
la 1 opereta. primer actor 1
director.

Rammt Peña
Avui, dissabte, tarda i nit,

I

qual lis de qual re, t'uncid especial. Colossal programa.
Dues precioses obres; cirio
actes, cinc:

Avul, diumenge, tarda, a tres
quarts de cine, la diverlidissima
comedia en tres :t e tes,

BENAMOR

EL NIEU BEBE
i e/5 sel
nyors Cirera i i demés

- A DEL BESO
LA LEYEND
5. LA LEYENDA DEL BESO

Es despabra a Compladuria, amb tres dies d'anticipació, arnb l'augnient del
15 per 100

Carnaval Aurigemmo
Distinguits balls de disfresses
Avui, dissable, 8 de mart sisú
de la serie, el gran
Dissable, 15 de mare, Festival
Mi-Carenie. Gran ball de vestits
Localitals: Fernando, 53, Casa
Aurigemma
44.1444~9~14414+04.19.. I at

1

.-1.
DattliE113 sET24s3
...........-..........nr..... ..r *mune.» i
avis dissabte, nit, a dos nuartil •
•
11P f1P . /. Graa Llm prOuranrl:
1. L'apia. p lit drama s'II 1.0% ase, I'
EL ARCEDIANO DE SAN GIL 1
u. El cansa, drama en rifle actos, .
LA L1DERTAD CAIDA
(Segona par/ de Ei sol da la Nu- ..7

ELDORADO
Cellseu de varletats
Magnífics films i les grana
estrelles 11 3 varietats.
Avui, dissabte. larda. a dos
quarts (In cinc. 'S il, a

.

Ice deu. Projerció d'interessants i notables pellicoles. Exit dels rekbres patinadare equilibristes
LES TUMILLET

Suecés,de la parella de halls
acrobat tes
Mal; SOLFF - MERCEDES

Exlt dels notables actúbaMismita

THE WELGRAFF
ExItits Avis notables artistes
CORN I NEIL
L'as

dels exrentrics,
popularlssima
del palie,

artista,

PILAR ALONSO

Non repertori de la eleva
creacid.-MagnIf i ca presenlacia. Dentar. diumenge. tres
sessions exlmordinaries.
PILAR ALONSO I l'AMPER
IMPORTANT: Queda obert
el deepatz de localitats d'II
a 1 1 de 4 a 'I.

TEATRE VICTORIA
companyia de p ermutes, operetes i revistes

Gran

Avui, dissabte, grandioses
funcions, debutant el genial
actor d'onze anys'
FIDELITO

T Atiat: El darrer esa de
Franz Lehar,
LA MAZURCA AZUL

mur, dtssabte. tarda, a das quarts
se rifle.
Entrada 1 Mi l a e a tisis pesseta.
ES LLOttlit UN PIS
connien o COMPANYIA
Lelr: aumuis
61t, a les Ede

1
b4,...... ,
C. i N

I la nnva coi/tedia en Ire5 actes,

'
6.6.4.te,r049.riefresteerev•rw

Jifa Va/In/Mana,
LA DER1A AOVA
LA FAL.LERA DEL SR. 2 11 1 1181
estrenado arrig i.evsgiV entb eta . 2

4.

nema. dlurnenere, lardo a lea 4:
PER TRES PESSETES
L'obra del nia:
ELS JAMBUS
xit, 1 Intra les n113,
LA DER1A NOVA
o

LA FAL.LERA DEL SR. JAME -

t44e04eaaa4 a4e4+114+11444+'

---

illi g,

A NI

1 evitar deficiencies inevitables en
les primeres represemacions del,
grans espectacles, s'ajorna l'estrena
fins a la setmana que ve, per donar
1:oe a diversos as.saigs generals sota
a direcció de tots els clemeats de
la revista:
Vra. Alar Irekly i lancl, modisos de Paris. i Panonc, de Barcelona: A 1,111110, BU/bel:S i Girbal
sceni.igrafs; illdr: i &yerra, mestres de ball; Ortiz de Zdrate, di'rector escénic; nato- i Fabra
de maquirária; AmiCr nStrUct
cliatis . autor dcl Ilibre; mestres
Rosselló, (fuel i Guerrero, autors
de 13 /11111.e..., i Editorial Un:cilla
togrdfica Trillit

a

ors

(Abans L'As, reforman
Telefon 4828 .1.

MELIA CIBRIAN
Avui, dissabte, tarda, a les cine,
selecta n'alinee, i nit, a les deut,
PALOMA LA POSTINERA
en tres actea
bembo, diumengr, tarda, a dos
quarts dP quatre.
NO TE

OFENDAS, BEATRIZ

.4 les MY. serció eßpeciäl, i nit,
les deu. gran Moda,
PALOMA LA PORTINBRA
Ea despatia a comptaduria.

.."...›,•• nnn ,A.l..., 5

M E -

Saló Catalitnya

p

eres, estrena: Loores Done tnrst
.13110n51 1 . .40151, la pellleula que
refordorou eern p re. El. anemia; Se
la

dona, de V. 131aSCO Abel«.

Ari.47441)÷:144444+11"~del"iede

R-044444•04+6•4444,444444414

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohèmia
.4,111, dissabte, tarda 4 :lit, grana
. programes. Les dIveratdes
m Inxialblis I Un heme •
1 les Capi6
Y la moda; el einedrama Sala anua
de le Ilal, per la celebre Dertint;
1 Jornada de /a emessai penteula

X

Monna Vararla, 1 repre,a ele la dl1 tertlaa Vida di os*, oct dlverD4

CILUILOT.

6/4461"».6464664444-416~1144*

1 Monumental - Pedró
Walk Tris
.550!, de.sahle, Mis/ El trlomf
I roi nada, Seta la neu,

da la dona,
por %ser

sterannt; La reforma
d'un marit; Vida de 94e. ose Char les (71015110 (C111111.51T ,: dick

....freee4~-54seeeerele444+.

TEATRE TALIA

e,

CIDAN CINEMA DE MODA
%Mantee aeatet Terreno
I
I trío /toma
Avu!, (10a.able, psniirtim ella del
1 $1.1(TeS 1101011fS5: Roseta, la cantadora de carear, /larrera creann de
la g enial atara, PM/210rd, proxenMcM taulendlrla: e5115: La seny 01
rota extraxagant, per Enid Betmet.
Pampline.1 mariner, de molla broma. Rasilla Path6. Der 3, chamen17. malinal 1 larda. darceres pro.
de Roseta, la cantadora da
205'
Sil gran esdevenimeni: Al
misterids feria de la mar, 11154 documental Interei. sanlISSIM. Dime-

PRINCIPAL PALACE
Per tal d'assajar la presentaci ‘3 de

,..,...•

30.11•n

d'En

Companyia de enmedies

RAMPER
La
Ido l

F04•••••••••••••••••••+v
-A-sseeeeeheeew

LA GIRALDILLA

1

414•44.04+end40444.04444444

a la

DESLUMBRAMIENTO

1449444414+164444614441444.44

e
Teatre Novetats

I es

tinée selecta:
CONCHA LA LIMPIA
- i LOS MERITORIOS
Nit, estrena de la comedia
en tres actes de Puig i
5 Ferrater,

Nit, segona representació de

SANTPERZ - BERGES ')

MECISTE

La .9essid d'ahir fou torea animada. H havia nombrosos compradors forans.
Wats I termes. - Permisteix o n p is pretor cars i emb tenrienria a Mermar-so amhdos gkneres.
Despulles. - Registrem una abundosa oferta de l'interior. Els preus de les mateixes flullejan un poc.
bloresc. - Xc, hi ha deinatitotssa al nostre mentía d'aquest gra. Agries! es el moliu del seu estancument 1 el perede, a pesar cid äeu presa de ro:A, mol> eleva', !s'esta perdent diner en la oreo venda. Es veu que al pujar a un prou
tan 'fes at els consurnidors slan decantat a zafar l'ordi que els procura lambe una borla farina i a un millar preu
S u t no la de moireäe.
Arrós, - La qi:aAi tol sli tat. d'oferta d'Amposta pretenent ja 86 pessetes sobre vagó aquella estacid. No cal dir que
• n'hi ha compradors a aqi.ests preus per torbar -uta de moment assortida la nostra placa.
e
Dels altres grana n'ariem parlant.

POLIORAMA

parto de la companyia. Seients,
diles pessetes.

Gran Teatre Espanyo/

Da 15, de.1341 del gran allega

. 9r3preeeelo eorteet-

TEATRE

per la Senyora

; Nil,

/
1144144+11•444.4444.444~

nr n ramera
.25 de Wat: 7 de f•eara Op 1 mur
...
S.139 • •
da; 5 45121.
••
e 5.5.
" 123
1/X " 120
3 de Wat, O di. tarina.

siele••••444444404444•444

1 64

Auditterium, Astúries, 85
Companyia Estudi- Cirera

cartel:.

88 a se
28 " 29
V9 a 30
38 " ao
38 • ag

MONTES

Pau Gorg6.

Teatre de l'Orfeó Cracienc

rnanldad)
DIUMefiRe. • (aula t hit, contlat de
• la Coinpanyta. g ret) el ItotelN

7 a 7 1/2
6" 6 ríe
• 1 mis
4 • 4 1/11
" a 1/9

crissablc, a -.res quarts de
deu de la nit. Programa:
Primera part.-La famosa Opera clásica italiana
La serva padrona. Segona
.part. - Concert per l'Orquestra de Cambra, dirigida
pel mestre Blanch. Tercera
part. - Estrena de la lb:geoda dramática do A.
Crabb'C.. i mestre Maurage,
Rocas d'or, Es despatxa a I
compladuria.

1,444.1644

LA LEYENDA DEL BESO
Diumenge, larda, a dos

I

40 1 41
" So
20 "
S;
34 " 17

CATO

EI.

creació de /'eminent artista

Companyla dramittloa espanyola de
ROSER PINO

Companyia d'Opera de

TEATRE TIVOLI

ROJAS-CAPAR°

72 a 73
planes t e rnilla alternad« 18/80 de
44 " 44 1/2 Alares instala alternases 40/se de
41 " 42
Pelons . . . . „ . . • . de
41 " 41 1/2 t leutlea
de
Dulce/ . . .
. .
00
45 " 46
1Preus en pesains 1110 te. 4111/3 Sed
asteinti carro MIL/
35 " 35 1 /2
31 " 95
47 " 48
GARROFES
75 " 76
ea
66 " 67
llore
. . . ..... INegre Vlearoo
ce
40 1/2 " II
,N+yr• C11111116
a.
ee
11 " 42
i 1Valafera
d4
'Asola 1 negra.
da
40 " 41 . Acera billete
• ele
Nttajt iepu7 sen .rais 41I CE. «Ye Me de
sosas euro asui.)

Nil, esdeveniment teatral, la
grandiosa Opera espanyola
del Diestra Poncha,

Avui, dissabte, tarda, ma-

Com pleta dramfttlee

MERCAT DE LLOTJA

LOS GAVILANES I

POZO

Teatre Cómic

EL PIES

Direcció euenics, Leavoid G.
Primera more i directora Farras Vaiieje i Caries Seres&
Mestres directors i concertadora, Julià Vivas i Larga
ftivs

Teatre Barcelona

rica.

BALL GLORIA

Cigrons. a 58.
Garrofes, a 1930.
.

Moresc, a 42.
Ordi, a 3250.
Civada, a 31.50.
Preus per pessetes els roo quilos.
's igues cantlies, a 5 . 50 pessetes el
quilo.
Figues bordissot, a 75 0 Pessetes
el quilo.
Polpa albarcoc, a 18 pessetes la
caixa.
Poren, de 27 a 28 pessetes la roes.
S:ara A 3 .90 pessetes ruina.
Ous, a 2:6o pesseres la dotzena.

ad.

44444444
4604.0414444444444444444. 41

pessetes. Es despatia a entriptaduria.-Aviat, Un fill d'Amè.

Bittleta

Sauer. -Nit,

IMPORTANT: Despatx de
localitats a tomptaduria,
d'onz e a ima i de quatre a

Dernh. diumenge. a dos quarts
qualre,

UNA VEGADA ERA UN
PASTOR...
- i TOCA FERRO!
Nil, Em caso per no casar-me i
Toca ferro!. Bulaques a duits

IV

EL BURLADOR DE MEDINA

CASO PER NO CASAR-ME

A dos quarts de tilS, el formi.n
dable esprelarte

Gran sompanyia de aaroida.

Avui. dissable, tarda, a un
quart dm sis, la jogrilna
mira en tres actea, d'Antoni Paso,
•
MI MARIDO SE ABURRE
Nit, segona represenlació
d'Sirsera de cámara Otteln-

Teatre Català Romea

EM

«AIRE NOLI

Companyia cbmica del tea.

Itrlomf do la dona.

carta collomml6. Denla, dillfile0g,,
eS510 matinal XI 1 a 1. NIt: El

1

El

Il 4 darreta:
pal de la *tea&

-4••n-•

Diana - Argentina
Excelsior
Avoi. dissshí. norma V1111110,
primera jornada: Un noma a la

moda; Mas enlra de la lis!; Oharlot tranultadar, Campe invon„,

eible.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nota
Avui, dissabte, PireMi7W
sal Tao, a i únint episodi; LA

Pop a l'Invisible; guillas IN Pesa
mozos; II MIAMI tanildme.
La tragad% del ~NO

ae„

KURSAAl.

U
11111111111
111111MalleeeMela

Itsleft.106111110111401PEG
EMIR ee BABA liell11011114
programa, IletraellaMil Iltioneeeti LS Celta Pel
i
4111=vr_letweffle
insuldle Oro.
ene Mis te mi preciosa
aellem malienemess
Intime (erefestval. momee senilmente': ball eorolles de
'e nu- ol
de aova veis tearlusnal, d '
MIOSe • Jetta LUilversal. 414ela
estrella IiiibT Pesar lit
11111MIC IntileMen tnteresaant, presentarle de la menuda
le.
do
la leve venciera produeetó, 1 la divertida etnia s ilermeollitea Pella"
la
seseen
matinal
dlumesue.
flema.
3401914-5nill, Olinable, i ele a y ute, t
d'U a 3„, ea dtUiSs butaques numorades per a la telele es ecial de gy
les an ne la tarda de fleme
•
Op1 1 wasa, Per
emes» ae mvaerawnoia comentaestrena
BICAL
de la super:pro al
eres eedeventmeet• enema 'Sima Dana.--01Uuns,
Oliiewynal/ Ist, n• (etrinsiva), nnocieneul %segaste ye a de NIKI

en « d g
p .
vi

a

11111111B 111a la 1111us a Nie ga NNNNN

Cinema Princesa
Telliton 1371 A.

•

Avui, dissable • Programa
Mula: Blonstre de la G•103111,
sensacional film dramhtic, interpretat per la eminent artista Dorothy Dalton, Ajaría; Tao,
grandids film repartit en sis [libres, projsetant-se el 5 d'aqueata preciosa super-skrie;
ArxIduo Sebastik, grandiós film
de gran argument, interprmat
pet gran helor Rnbert Vara ick,
Ajuria; Surque el tirador, assumpte draraitic: El ball de
Carnaval i El gran embone,
gran broma. — Denla, nit,
gran broma.—Dema, diumenge.
nit, estrena del sfsé i darrer !libre de Tae.—Dilltins, tot est reIlea, entre elles Mg erilla de la
Bel, per Francesca Ben l in];
Amagad sola terra, per Franck
Neo. i d'alees de gran 'eil.
Aviat. estretaiii Las boas tern-

TEATRE ELDORADO
ORQUE‘FRA 9111IFONICA
BANCADA»
Cingla) I darme esmere
de &a lelo XV
FESTIVAL WAGNER
PROGRAMA

L'holandba errant, obertura.
IFarsital. a!. El jardi de Klingb),
sor (Les noies-llors)
Encís del Diventires Sant,
Els mestres cantaires, obertura.
El

fúnebre; tO. Escena final.

(Brunhilde: Srta. Callao.)
Dmmenge, 9 de març, a les
onze del mata Localitats i programes: Magatzem de vendes
Chassaigne iteres, Ciará, 43.

TEATRE BARCELONA
guatee Cinlos
13111ANS CONCERTS
de l'eniinent pan 5:5

pastas.

P1104.004341464410004100044414144its

COLISEUAM
Avui, dissabte: Gran ?'vil
elerl segon i últim capilol
EL marra D'ESSEX, intereasant episodi de la Cort
d'Isabel d'Anglaterra. per la
formoart Eva Mex. EL SUS.
TERIFIX11, chme.dia per /a
petita Viola Delta; LA LLZ1
D'INTERCANVI, cbraiel. per
F,ddie Barry, i NOVETATS
UNIVERSAL núm. 78.
Demä, diumenge, estrena de
DAVANT 1.1 VIDA, PROGRAMA AJUMA ESPECIAL,
per Cortrat Nagel, Lluisa
Wilson i Jack holt.
AVIS: Es despataen butaques numerarles per a la
sesaió ESPECIAL de diumenge, tarda,

tIMP444.144444.4444+04+t45
••••••••••44.44444.......

Mar.

capvespre deis dilos.
741

SAUER
Quart concert—Derna, dMmenge. a les eine en punt le la tarda.—Grandids programa:
Sonata, op. 78, BEETHOVEN
Adagio cantabile.
Allegro ma non troppo.

II
Allegro vivace.
Impromptu, o p. tte. m'un. la

SCHUBERT

Scherzo, op.

BRAHR1S

III
Sonata, op. 58, CHOP1N
maestoso.
Aneara

COMPANYIA TRASATLAN 1CA

1 10ORKWEZ 1

SEPtVECIS DIREOTES

LIMA A CURA-MEXIC
El vapor ALFONSO XIII eortirt de Bilbao
el dia t6 de mere, de Santander el 10, de Gijon
el 20, de Corunya el al, Cap a 71.1avaim i Veracruz.
LIDIA A PUERTO RICO, CURA. PENE.
ZUELA.COLOMBIA I PACIPIC
El vapor MANUEL CALVO salita de Barcelona el die ro de :liare, de l'alinda ni, de
Málaga el 13 i de Citdiz el rs, cap a Les Palmes,
Santa Cree de Tenerife, Sama Creta de la Palme, Hacina. La Guayra, Puerto Cabello, CuraVIO, Sabanilla, Coleta, i pel Canal de Panana cap
a Guayaquil. Callao, Moliendo, Arica, Iquique,

Antofagasta i

S
U

p

-

DU RE 11111,
-

Talaron, 6027 A.

Mitos

LISIA A FERNANDO POO
El vapor CIUDAD DE CADIZ, sortirà de
Barcelona el dia r3 de mara, cap a Valacia, Alacant i Cádiz. d'on sortira el dia 20 cap a Les
Palmes, Santa Crea de Tenerife, Santa Crea de

Coriniya el dia t6 de març, de Vigo el t7, de
Lisboa el • de Cádiz el 20, de Cartagena el
:I, de Valencia el 22, i de Barcelona el 26, cap
a Pon 5a:el, Suez, Colombo, Singapore, Manda,

la Palma, les
do POo.

altrdsaescales intermédics j

Fernan-

,:cALcAT

111333333331113313 3 31
•

L'esmentat vapor enllaçarä a Chela amb un

Nang-flai, Nagasaki, Robe i Yoko-

irrompibles

i

au
annoonnononnonosmonomoomoisonn

de la Companyia que admetri carrega i pansatge dels ports del Nord j Nordest d'Espanya
LINIA A L'ARGENTINA
cap a tots els d'escala d'aquesta iinia.
El vapor INFANTA ISABEL BORBOR
AV.S(.).) IMPORTAN/ S.—ittbanzes a tamilies i en passatges d'azuda i tornarla. — Preus tonvencionals per ea:abren!, especial!, — Els vapors tenen instalada la telegrafia tense tul; i aparells per
a scnyals submarina., catan dotats dels mi. moderes arenera:, tant per a la seguretat dels pasutgers
Tots els vapor s sellen metge i capella
cota per al . 711 uotifort i gust.
altre

▪ higitnic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boza
cali, tan anglés, doble plantilla de cuiro

Les comoditats i tracte que gaudeix el passatge de tercera es mente a Palma tradicional de la

s

•

ó. — La Companyia fa rebaixes de 3 0 per zoo en els MAR; de
Rebaixes en nblits d'exportaci
determinats anides. d'eco (' amb les vigents disposicions del Servei de Comunicacions maritimes.
SERVEIS COMBINATS.—Aquesta Compo urja te establ la una xarxa de serveis combinats
per ale principals ports, servits per Linien reE s dar s, que li permeten d'admetre càrrega i passatgers
cap a:
Liverpool i ports de la Mar Báltica i Mar del Nord. — Zanzíbar, Moçambique i Capetows. —
Pons de l'Asia Menor, Golf Persic, India, Sumatra, Java i Coxinxina, Australia i Nova Zelandia. -¡lo tic. Cebú. Port-Arthur i Wladivostook. — No ea Orteans, Savatinah, Charleston, Georgetown,
tineure, Filadelfia, Boston, Quibec i Montreal. — Ports d'Amar:ea Central i Nord América al Pacific,
de Paliarla, San Francisco de Calitärnia. — Punta Arenas, Coronel i Vallparadís per l'Estret de
Misallanes.
SERVEIS COMERCIALS.—La Seeci6 que per aquests un-veis ti establerta la Companyia s'encarrega (lel transport i exhibiciä a ultramar deis Mostruaris qüe It siguin trarnesos al dit objecte i
de la rrIllneació deis articles la venda dels quals, com assaig, desitgin fer els expertadors.
SERVEI ESPECIAL. — El vapor "Reina María Cristina" sortirà de Barcelona el dia 23 de
nuez, de Valéncia el 24, de lm alaga el cú i de C i dit el 26, cap a Nova York i Sam Joan de Puerto
Rico, admetent passatge i carrega.

iet'SO

l

650

Ptes. pare
▪
▪

nitre
u deal M'euro
xe
barillsilma EsPardole Yelm
la da goma, des di rae peesetes Piren.

▪ Correr ANSEIM CLAV g, 9

(Final dl R311232
"tattane 444Ui Pee Oormitori Sant Frenaste/.

111 11 111 •111 •••41 11 • • • UN

Extermmades

18441144444.111444111.....".

::CONCERTS:;
¡asocia:e Música Camera
Dimecres, 12 de maro
a uité cotice/a dels Un>.
une la cooperara') del:,
BLANCHE SELVA, pianista.
es
em inents

JOAN MAISIA, violinista.
Primera utidieni da la
Sonata en eol, de

G. U. WITKOWSKI
completant-se el magra _
ma amb la Setena sonata
de Beethoven, i una) diverses obres a solo.
Exclusivament per als sucis,

IV
Rigodon, op. 204, núm. 3.

BOMBES
PUIGJANER

RAFF

Dense espanyo la, GRANADOS
Sogona romanea i Frisson des
feuitles lesludl de cuarerll,
númetu 6), SAUEN

LIMA
A

RAMÓN
Illenbndez Polayo, 70

cMebre

PESSETA-Pta tonatu.130 pessetes

04.044444...0.44404,44444.

COSES DE LUXE! Pelle LOV CIS gag il

Amb la bomba PUlGJANER l'electromotor no sofreix el gran inconvenient
d'estar corlocat dins del pou. Amb IL bomba PUlGJANER l'aigua no falta
mai. La Unta PUlGJANIT.lt es l'única que es garanteix per quatre anys

Vals oblidat i Mazeppa, LISTZ

I

I per a casaments I bateigs. tallo Casa C KG uts. Carrer
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Grandiós ho del mal (leer irlieht', en el que figuren Aurea
alba, Eta Ubal,
MART VVIEDEla
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MAGNETOS• Construeele
mena de poeta.

ealre t, A Holl Per
im el Cvle, Gräcka. Maga‘44m
i.o.s.
• Maddlnaria malee
no per a t.4ballaf
a
hiSta impue y:denota. It. cos'
M'ama. 110.

iC 1

Perú, sobre
LES IVERI'l'ABLES
qu'es velie p t-I0I-AMENT
en CAIXES ami) el nona

LA HERNIA

A tle 4105 fosos, rerdr1ea / atsolt
ihm ha . es ven a Badalona. VI
aronOnile. Rae: !, a g uilI, 47 .
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VENC unson.carro
haca 1 guaro/rima
• 141)5.111U1r rain10

SE UÁ. 0,

CIANICA
V1ES URINÄRIES

Matriu, pell,
beta, próstata

BARCELONA
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IMECITE N CIA_

PASTILLES
11ALDA
tot EXIG/U, coru es degut,

Veneri,
sífilis, impotència
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CAS lt

ha de teuir ualuida a toles les cases
1Proatireu.voa 'aval n'alela

Venus Sport - Palace Ball

HABITACIO 22'0

16-23 =are 1924

UNA CAIXA DE

Ronda de Sara. Antana 132 1 64,
Tigre, 27

LLOGUERS
›eilA. 141. l'atto%

TXECOSLOVAQUIA

Aquest rentei respila:',c preserva dels perills
sli. le Izomttnt, de la role
del
traelament
i dels Microbio. r ”ustiliirix
cuergie de toles lo, afeecions de la Gola,
deis afamaseis i dels Palmeas.
Taut pera els NENS, coas pera els ADULTS,

DIVERSOS —

Fas" liehubert-Kreleler, Tartif is Seeh.
LOtalitats: Magatzem de ma.
sise da la Unió Multa:al Espanyo1a, 1 1 3, Portal de l'Angel.
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Presto non tanto.
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Cinema "MMIA"
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Mslvto vivaeo.
Largo.

amb te.

▪ VENDES AL DETALL

4111•M

Piano gran cua de la

Pf

els viatges d'anada, efectuant-se el recorregut
directe des de Cadiz a l'Havana.

LISIA A FILIPINES I PORTS DE LA 'UNA
I DEL JAPO
El vapor C. LOPEZ Y LOPEZ aorta de

Companyia.

fin

El vapor MONTEVIDEO ¡ artirá de Barcelona el dia 24 de iebrer, de Valéncia el 25, de
Málaga ei 5 7 i de Cadí: el ag, cap a Nova York,
Havana i Veracruz.
NOTA: Per raó de la Lid Volstead (Ud' seca) ha estas suspesa l'escala de Nova York en

NOTA: Per nó de la Llei N'oliscad, (Llei
seca) ha estas suspesa 1 escala de Puerto Rico
en els tiatges

CAMISERS
RS

eortird de Bamba* el die 4 4abril, de'Mäleas el da 3 i de (Mis el 7, cap a Santa Crat da
Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
Coincidint amb la sortida de reintenta vapor
arriba • CA& el S. CARLOS, que wat de Bilbao
i Santander e/ *raer dia de cada ates, de Le Comeya el dia 5, de Villagareia el 2 i de Vigo el 3,
aniG passatge i deseaa cap a l'Argentina.
LINIA A NOVA YORK. CUBA 1 MEXIC
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