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IJS 8988 1 LES RENDES
Eztem, a Barcelona, en plena feina de revisió de sous dels
ionaris. Aquesta feina no la fan solament els diputats prole governatius. La fan també, a llur manera, la gent de
va, la gent de carrer i la gent de sa casa. No hi ha res mes
t a certs individus que el xipolleig en reconomia d'altri. Que
e fa, això de saber. puht per punt, quanta sous cobre En
i quina mesada arriba a fer-se En Qual
E:s sous, sobre tot els sous deis funcionaria. són pastura
es parleries del poble. El funcionari, precisament perquè es
ic, és considerat com de domini públic. Tots els ciutadans,
els veïns i fine tots els transeünts tenen dret a esbrinar el
el treball, la vida, les hores d'oficina i el caràcter de 'letra
accionan. Com que tots els contribuents el paguen, tots
, si no manar-lo directament, almenys demanar-li compPel general, un home que cobra un salari per dia, per seto per mes, es considerat com una cärrega social. Pertany
categoria dels que cobren.
Una altra cosa,és el viure, no de sous, sinótcle rendez. Qui
una fortuna no ha de demanar res a ningú. Viu del seu. No
para llocs ni funcions. Té independencia. I pot mear amb el
seal alt, perquè no necessita els altres, ni els cansa, ni els
ea, ni els obliga a cedir-li una part deis propis cabals amb
usa de treballar com a obrer, criat, dependent o fundoPer això l'home que viu de rendes és més respectat i honoque l'home que viu de sous. Mentre que els sous són exas
e, sospesats i revisats, les rendes, avui per avui, eón eas i intangibles. Estan fosa d'examen, de mesura i de

fa tres o quatre sous, encara que li reprensentin un
I excessiu per una suma mitjana, és un xucla-diners. Al
fut , de rendes hom pot tenir-ne en nombre il-limitat, i com
millor. No hi ha entra les rendes incompatibilitat de cap
Qui es

,e.
Ben mirat, el treball és una martingala destinada a treure

deis propietaria i dels rendistes. L'home més admirable,
bmicament, és el que no treballa. Cal fer una reverència
regada que un home—és a di.r, un senyon—defineix la seva
tessió en aquesta forma austera: propietari. Tingueu per
r que quan ell mateix es din, exclusivament, propietari, no
cap titol acadèmic que signifiqui treball intelleetual, ni cap
que representi treball manual. La societat perfecta seria
on tothom fas propietari i res més, au ningii no cobres
i risqués tothom de renda. Això vindria a ésser el cel de
•
Davant els ensenyaments de la realitat, convé modificar la
ita de I'liome que treballa i que juga. L'home que treballa
be un sou, i per tant és una càrrega. La céllula social, la
món econòmic és l'home que viu de renda. Qui cobra
senemie, encara que treballi.
leant la bandera d'aquest socialisme a l'inrevés, han d'a-se i actuar, especialment des de les corporacions
a governatives, ele rendistes puna i els propietaria "a se• Res d'acumular sous. Qui vul gui acumular alguna cosa,
acumuli rendes, si pot, i ningú no el criticarà i tothom es
a el barret quan el trobi ,pel carrer.
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MCNIO AL GOVERN CIVIL
arts a la nit, cap olla a les onze,
monr-se o! Govern civil els geBarrera i Lossada. el tinent cosenyor Alvarez de la Campa, el
Alfons Sala. cl basó de Vives i
diputats governatius.
que la reunió s'havia anat pro1 fala a les pritneres hores
cz :inadJ, havia estat impossible sa"objecte tractat durant tanta es-

ei ahir, en ésser rebuts pe'
els periodisles van pregunsi podien dir-ne qucicom, limie el J7ene ral Lossad a a „sein! estar
so havia tingut res de secreta ni
'esa i que va ésser sol convi
eiSiIIS entre les esmentades autoPer tramar de laplicaciti de la
Dei municipal. No volgue afegir
a.
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o sm dais, escrivia "La Tribu-

Af:rma, al parecer, lo que diYa referente a la norma que
,.:eguir para el nombramiento
k4 f uturos concejales. La tendenn en caminarla a limar asperezas
altar determinadas estridencias
't'as que enrarecían el ambiente
°I Ve se acordó que en el
fento figuren representaciones
h las matices políticos."
8/. SUBSTITUT D'EN RO 151R4 I VIRGILI
&"'ll a aquesta qüestió, La Ven
següent noticia:
155 dies

que al Palau de
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la Generalitat sosia el nom del
periodista En Pau Säenz de Bares com a futur substitut de
N'Antoni Rovira i Virgili, al Negavial dc Premsa de la Man
comunitat,
El senyor Säenz de Bares és
un deis meinbres actius del Comité de Defensa Social i redactor de la "Gacela de Cataluña".
ID ha qui afegeix que el senyor Säenz no s'ha posscssiomil encara del chrrre, per trobar-se enfeinat a Madrid. en
t rorganització de P"Asamblca
dl? la Buena Prensa", que prepara sola la direcció del doctor
Reig."

de dietari
Full
-•ELS PROBLEMES DE I
L'ADOLESCENCIA
en adolecent em deia com li era
dificil de saludar certs senyors certes senyores als quals havia estat ¡oresentat d'aquesta manera rapida i banal que hom presenta la gent en les
cases concorregudes.
otl—
—Que en té, de raó, aquest xic
vaig pensar entre mf. I van tornar-me
a la mernörla e:u nombrosos conflictes de la mesa adolescència i ädhuc
de la mesa primera joventut.
Si. Es una situació espinosa la de
la mitja coneixença, aleshores que un
bona té una mica mica de sensibilitat.
No oblideu cap fesomia, no oblideu
cap nom ¡Jerga la costra tendra curiositat els grava profundament en la
memòria. Sabeu, dones, d'una manera
indiscutible que a aquell senyor—o a
aquella senyora—que ve pel carrer que
vós tranaiteu i amb la qual forçosameist, un heu de creuar, Ii deveu un
salut.
L'hi deveu. Oficialment sou coneguts,
puix que una persona que us coneix
a tots dos as ha presentar.
El senyor Dallonses.. El senyor
Daixonses.
—Encantat...
—Molt content...
Us haveu estret le mans amb improvisada satisfacció, hcu bescanviat
wt semejare fabricas expressament per
aquella avinentesa i, corrí que ni l'un
ni Ealtre tenieu interés a prolongar la
pantomima, us haveu separat.
Després... desates no us heu tornat
a dirigir la palurda. I en aquesta situació veieu que la persona "coneguda" s'acosta a bon pas i que fatalment
Pausará a pon metres de vós...
1 Deveu saludar; l'etiqueta ho mana.
Però un sentiment, mig púdic. mIg
orgullés, us atura la mi Si saluden
—aquesta és la idea del vostre cervell
adolescent—el gran cavaller o la gran
dama que no us recorden o que tu
recorden amb una sublim indiferencia,
pensara: "Aquest ximplet es vol lar
veure saludant-me."
I no és això, diantrel No as abra!
Sinó ben al contrari. El cor adules.
cent. quan no manca *una mica mica
de sensibilitat. no es yaga gens d'aquestes vanitats urbana. El ser impuls espontani fóra de no saludar; si
dubta és perque té por d'este mal
educat...
Aquestes Iluites subtils són la tortura
de determinara temperaments. entre
setze i vint-i-tres anys. Els "esprits
forts" no hi solen parar esment. a
menys que sigui per riure-se'n. Són
injustos. 'J'adolescencia, quina época
tan difícil, tan terbola, tan anguniosal
Si la recordessin ben bé, que pocs hi
voldrien tornar!
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LES CONFERENCIES DE
LA LLIGA
La tanda de con f (rimeles culturals
organitrada per la Lliga Regionalista
s'ajustar à si segitent programa:
Divendr es, dia 14 de man; e Ele usa?gen de Barcelona. a rarrec d'En Perreos Volts i Taberncr, ex-diputat de la
Mancomunitat. mcmbre de l'Institta
d Estudis Catalans.

Dita-vares, dio 21 dc marc e Transformacions d'Europa a conseqüencia
dels Tractats de Pau 1915-1923. a acr.ser d'En Toser María 'frias de Bes.
ex-diputat a Certs. calzara! i publicista.
Divendres, dia 28 de Istarv: Labsurditat dels dubtes sobre la personalitat
de Shakespeare. a ctirrec d'En .11agi
Morera i Galicia, es-diPulat a Coria,
poeta, traductor i comentador de les
obres de l'immortal anales.
Divendres, din 4 d'ab ril: D'arqueologia, a farree d'En Jasep Puig i Cadafalch. cr-president de la Manconnsarquitecte i publicista.
Divendres, dia si d'abril: La baixa
de la pesseta, a cdrrec d'En loan Ventosa i Calvell, es-ministre d'Hisenda.
UNA LAPIDA
N'inmutas., els (zenit: i ¡amillara d'En
Salvador Seguí (Noi de Sucre) es
mundeen al Cementiri, inaugurant :a
Idpida que li dediquen.
Pronuncie) unes paraules d'homenalge l'ex-diputat de la Mancomunitat En
Joan Casanova:.

"Inefer iffra m'o uf-ggsn
Vedare" ;;
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CRONIQUES DE LONDRES

LES IDEES poLITIQllEs

DE tHomE DEL cARRER

QUELCOM SOBRE EL COOPLET b l
SOBRE EL CRIEMI

MES

Sentint faltra nit la Pilar couplet, per exemple,
Alonso, mentre deia, amb la molt be a la nostra psicologia
giäcia de sempre, un magre i racial..Una de les caracterisa
gris repertori, pensava com es ligues nsés mercadee que tenme
triet baver deixat cauro en de- es la facilatat expressionista
cadencia el moviment que 'no Virtut fosca superficial, da
fa molt ens prometia un defi- cert, pero) que is bo valoritzar
(DEL POSTRE RENICTOR-CORRESP'0 13 EL)
nitiu arrelament del couillet ca- mentre es forma i ordena la
tall. Ancla el bon peu dele en- societat i s'estimulen i corre-,
blanca simbólica. Mil que un certs inicials, i amb l'escalf es- geixen les mis profundes i de
n Londres,
a
heme arriba a ésser alguna coL'h o me del carrer els un per- sa imporlant, ha de fer una timulador que l'acolli, era des'' major tremp. N'és una prova
sonatge molt important a An- genuflexió al passal. posant-se petar que s'assegures una só- convincent el gran nombre de
glaterra i a fora d'ella. Ell una perruca blanca. Compren- lida .posició, i no un Moc se- bons actors que surten d'entre
anant mes endins
crea les situacions politiquee i gueu que un top un horn s'ha cundari com a nota pintoresca. nosaltres. I
fa .1 desfä eIn ministeris del posas la perruca blanca ja no Es llästima no haver seguit pel n'és una altra la facilitat d'expressar i definir sentiments
cami comeneat.
poder mis gran del nuin.
pot. esser massa revolucionari.
No podem compartir l'asee- deis guate no pot sentir-se'n
dones. estudiar les idees poli- La perruca blanca és el puntal
tiques de l'home del carrer. essencial d'Anglaterra. El dia nyada i ensopida ()pialó deis l'anhel: citem els noms de Mara
quina, Albania i Juli Antoni.
Aquest article, que es una mo- que Anglaterra la suprimís, po- que treuen importància i valor aquestes coses, al criteri Poble dc còmics i d'artistes,
desta contribució a l'estudi do deu dir: Finis Britanide.
exquisit deis qui creuen hacer- ol fons, encara que algú
les idees polftiques de l'home
Per ara. malgrat el govern ho ja dit tot, quan desprecien trobi paradoxa/. Excessiva flea
del carrer, età destinat a pro- laborista,
alean
en
pie
reialme
el couplet banal. mereixedor xibilitat d'adaptació, potser. I
vee que l'home del carrer no
no d'un °limpie menyspreu. Per a com a mes es pot afegir-hi la
té idees politiquee. Per despun- de la perruca. La qual cosa
del carrer ells, situats en un pla superior, innata intuició musical, és intar una mica la paradoxa, di- vol dir que l'home
rem que hi uns substituta di- els primase dies del govern la- les petites caneons, són només dubtable quej'ad del couplet
.
dees politiquee, unes idees po- borista, no s'estranyés una mi- pastura per als burgesos desen- podria Asestu i potent.
No han pres els orfeons una
litiquea "ersatz", que es deja a ca perquä lee coses no anaven feinats i modistes sedimenta:1s.
Jo cree que molts d'aquests sòlida i merescuda volada?
Alemanya en el temps de la Pas cont de costum.
Quina mena crinnovadors judicis absolute i pedante no Tumbé la pot prendre el cou -s
guerra.
s
aquests que gosaven a can. revelen nitre cosa que vacuitat, piel. Podria ésser una aporta-e
A la präctica es y eti. però. eren
lar (en veu baixeta. pena) La incomprensió i pobresa
ció fecunda el renovellament
que aquestes idees politiquee- Bandera
Roja al Parlament i
de la caneó popular. La caneó
ersatz donen mes bon resultat
anaven a jurar a BuckinTanmateix un couplet pot es- tradicional té, sobretot, un senque les idees politiquee de de- que
be. Almenys l'Anglaterra ac- gana Palace en auto de lleguen, ser art. L'art no s'amida per tir de ruraliab un ambient del
tual, que es el resultat més im- i que simplificaven en el ves- les dimensions. El de la repre- camp, de la muntanya i de la
til de ministre pesquà sortis a sentació és tan noble com qual- costa; el couplet //atarla d'aportant, he fa creure.
mes bon preu? L'heme del car- sevol altre. profundament intens
la vibració i Cesperit
En que creieu que penca rer estaca absolutament des- i expressiu. Una pintura, una portar-hi
L'obra del couplet
l'home del carrer els dies de concertat. La premsa li parla- estàtua prenen valor en quant de la ciutat.
català está encara per fer,
les eleceions Les eieocions de va dele ideal.; pelillos extrava- tenen ànima, contingut d'hu- cal fer-la.
Burnley us en donaran un gante d'aquests bornes,
manitat i diuen quelcom als
Per ara els assaig3 mes sor -s
exemple. Com tothom slip, a l'homo del carrer, no podia ca- nostres sentiments. El gest
Burnley ha estat elegit Mr. Ar- pir-los, no sé Si perquè eren representatiu de Vector, guara tosas han estat en el caire cómic. Caneons de musica joga -t
thur Henderson, ex-cap del par- extravagante o simplement pesd'ésser ganyota simies- sacra i graciosa, de !letra amb
tit laborista, ministre durant la que eren politirs. Els elogis deliaarriba
a la categoria d'art ironia i enginy, entraren lot sei
ca
guerra i ministre tatabd ac- dels periòdics seriosos com pur, conaentra acuesta qualigun al cos del públic. i algutualment i una de les personis "L'Observes" no li delcst res,
Per aixes el couplet pot nos han arribat a popularitzarmes distingides 1 prestigioses pesque l'home del carrer no el tat.
condensar
une
estimable
intense. Caldria , perb, no ciscaras-,
d'Anglaterra. En la preparació llegeix. "L'Observer" ("es maese
criure's a aquest sector. El tea-.
do la campanva electoral, el dis- seo", m'assegurava un amic sitat artistica.
Vaig parlar un Ara cap del Ire catalRe comeneä tambe per
sable immediatament, anterior (neu que es el perfacte home
donant , com a princi- la rialla. 1 no abusar maese de
a les alecciona, Š. naturalment. del canes). Els altres diaris no cinema,
rae del seu èxit, el fons la nota típica i pintoresca. La
el dia de la mäxlma activitat. teten mes que boicotejar-los pal
que en ressurt dels nostra vida ciutadana té proa
Pesó a Burntley se suspengue- pel procediment de lee coses d'humanitat
conflictes pe/ fet de portar semren tote els sietes fereCIU'ari. La seeundäries (que és el que l'ho- pre el primer pla. donant-11 la passió i moviment per nodrir
un repertori variat i original
red bou qua aquell d'a es juga- mo del carrer entén). Afortuel rostre
Les petates i profanes nova un partit de futbol elimina- nadament sembla que ha en- importäncia deguda,
representagest
de l'actor 1 el
sentimentorl de la copa d'Anglatorra.
trat. una reacciú. L'home del tiu de Vestal, anfmic. Es alar vel-les, eis conflictes
tals barcelonins de la gent seta -e
entre l'equip de Burnley i un carrer comença de tenir simpaperla
a
una
mejor
això
que
altre. Els dos candidats es pre- tia per Macsionald. Ja 11 han dit senzillesa esquemática de Par- cilla, donarien tots Pis argusentaren al camp. Penó el que coses entenedores d'all. Diu que gument, a un fons democriaiic ments necessaris. No és dificil
sabé treure millor parta del d'eneä (le Gladstone a les caves melodramàtic, però polser en preveure la torea d'emoció amb
trlomf de l'equip de Buraley. velleses no hi ha hagut un pre- aquests lemps de subtileses re- que arrelarien.
t'ora Mr. Hendersom que proa- sident. de Consele de rostre tan cargolades. sovint infantile,
Quelcom semblant pot dir-se
gue per mol de guerra. repe- noble i tan fi com el de Macdel cinema. La Iluita quotidiade doldre una ventada de
de
tens
eas
els contrastos
tint-lo en tots eils
donald.
sentiments -primitius. El teatro. na per la vida,
seus propagandistee. la freee:
brutals, els drames de l'alta i
seguint
tendencies
decadentisnaturalment.
amb
aquesta
I,
"Burnlev a Wembley, Henderburgesia, els amere del
Carlee Soldevila
quatre dades mes, importante tes d'altres arte, ha degenerat
son a Westminster". (Per il- iaixi.
quan darrerament ha volgut do- dependent i la modista, l'enerl'home
del
carrer
comencatalà
sobre
Ilustrar el lector
gia. febre i sentiment de l'àea de fer-se una opinió del Go- nar un papen preponderant
democrática barcelonina,
el sentit do la frase, cal dir que
nima
decoratiu,
que
es
accessori
i
Wembley 6s el camp on es ju- vern laborista.
haurien de portar-s'hi. La noscròniques
Joan Crexelle • sigui retórica o color. Pot molt tra pelhieula tamha está per fer.
ga la final de la copa d'Anglaben esser que la propietat esterral Westminster fe el Pares tornarte una bella rea-:
Josep Pla
cénica i la presentació fastuo- Que
lament). Sota aquest mot d'orlitat ho diu l'aficiú amb que la
sa
resultin
en
el
fons
peanadre es feren les' eleccions. Un
diríais rel leales. Signes de /Tac- gent omple les sales de projec•s
RO per cent deba electors votames nombroses.
CELLES
Després d'una breo cesada a
cid es veuen ja avui: en obres ció, cada cap
Es segur que acceptaria amb
Brusselles, ha arribat a Parte ren i Mr. Henderson obtingué _ .
modernes. "El paquebot Tenatina mejoría sensacional. No t
goig des pellicules do /a tersa,
el nostre redactor-corresponsal
city". que adrnirärem la paseaseria jo qui afirmi que aquesta
• di.. ano). Annenys rl meu pare
No
sempre que fossin bou tetes.
a l'estranger. En Josep Pla.
temporada,
i
en
els
assaigs
da
Hora
no
ha
d'aprimar
les
frase seva no tingue influen- és aquest.
Cal insistir en aquesta conDentä publicarem el primer
.senzialemanys
d'escenografia
esdevinperquè
celles artificialment
cia en seu
dició indispensable. Sernpre que
dele adietes sobre l'actualitat
Ila
i
concentrada.
El
cinema
samolcosa
que
fan
subtil.
Un element esportiu es la guise uns lMia
política. econòmica i social
tistä aquesta necessitat essen- fossin ben tetes! S'ha intentat
primera cosa que entra en el tes dame barcelonines seguint una cial del fosas humä del drama, altres cops l'edició de filme,
francesa.
paseada
per
l'aigua
de
Sistema substitutiu de les idees moda xincsa
i el couplet hi afegeix el res- però fent-ho des del corneada
meist alada rnitjans insuficients.
politiquee (le l'home del l carrer. París.
sort
emocional
de
la
reu.
Un representant del noble farä
Quan faig aquesta protesta no em
Per aus, molt sovint, les pel- I es ajar, les nostres nel-Henbd de distingir-se en l'esport. recordo pas de la "Fisiología e Higie- líenles que costen milicias per les s'endevinaven només en
A EUROPA Esser un bon "golfer" pot es- ne" que vaig estudiar en el cinquè any muntar-les, no eón les de mes seure la fotografia grisa i desLA
•
de Batxillerat ; consti. El manual ellaser molt important per al fuexit. Com enstapeixen els filme tacada. Per editar pellicutes de
El president Ebert ha aprovat lar politic d'un eandidat. El di- dit sostenia que les celles servien per històries! I tampoc els cou- tercera categoria Inés val deel projecte de hei sobre la die- putat que el dia que s'obrf el atenuar els raigs lluminosos que poden plets mes populars eón aquells sistir. litem volgut ter en aja()
Parlament. vetllä pele voltants ferie incòmodament la retina i per de- que es canten amb vestits d'u- com en la indústria, tan fragsolució del Reichstag.
El Comité Dawes ha celebrat del saló (le seesions des de les turar les gotee de suor que podien na complicació rebuscada. Vol- mentada, esquifida i poruga.
••••16 pleflàrla, ocupan;-8e de dotze de la venia. fine les vuit inundar-la.
drlem que les nostres artistes Sembla que aqui les grane coneSser el priEs possible que aireé) sigui l'evangeli,
seguissin el costum trances de cepcions nomas poden idear-se
les gestions del senyor Schacht del mati, per poder a la Cammer de prendre lloc
de creure que totes les
no canviar de vestit. Hi gua- per a empreses o projectes equfper constituir el Sana alemany bra, sabia be rel que es tela. Es- pera em repugnapel
sol fet d'ésser-ho
coses naturals
la valor expressisa cen- soca, especuladors o vanitosos,
d'embaló or. El scnyor Schacht, tic segur que per a les futures tenen una Unció determinada i insubs- nyaria
tral, per no poder fiar-se de amb masa de pis eentric, retol
per la sera part, ha entrat en elereión te per aquest gest tituible, com les rodes d'un rellotge o la complicitat del que és anee- Iluminds i anunci de gazetilla,
negociaolons amb la banoa pri- esportiu el cinquanta per rent les peces d'un motor. Hi ha sens dubte detic i tots en sortirtern bene- i poe de contingut veritable.
del íridmf assegurat. Cal ate- molts pels útils a l'economia humana; ficiosos en estalviar-nos les No demanem una societat mivada alema ya respecte • la so
gir que aquest diputat es gua- però és evident que no tots són indis- llargues esperes entre caneó i grada, censo armes davant
oon--caprtiol6eng
nyis un 25 per cent mes del
competencia, penis tampoe una
caneó, mentre l'orquestra resorol flnanoler que ha de sube- triomf quan deseares d'haver pensables.
la melodia gran empresa de volada fantäsa
D'aquest soncepte, seas dubte, han
peteix
ensopidament
criure cinc milions de Mutes en anat a cercar el seu seient tant nascut les nombroses pràctiques depide l'anterior! L'ideal tira. Una empresa seriosa, d'icedí n una latòries usades pchs hems d'eneä que esbravada
acciona del nou llano d'emboló. d'hora, s'aixecà i
de, en el cinema, els resines nieiativa, voluntat i cabals, trede
les
dames-dipulats.
~que
eta
noticies
que
Whan rebut
dele actors' omplint bona part hallant arnb la técnica a l'a lltuel món es sisón.
Estats !Mita celan diaposats a si un esperit esportiu és una
No les combatre totes, naturalment.
de la pantalla, i en el couplet, ra del rnoment, i amb actors en-,
de les parte del sistema poliajudar a Frenos en el salva- tic de l'home del carrer, una Els indis tupys poden, si els plau i si un fons unit, de confines fos- trenats, que ens dones les pelm. podria fer
ment del freno. El rel de l'acer altra de les parte es In galan- en queden, seguir tonsurant-se la part ques, un vestit senzill i la fi- licules que esper e
Nord gura fortament ¡iluminada per un negad raonable i una bona
alta
del
crani
i
els
americans
del
aquest
«sumotesta. Els dies que s'obrí ell
ha parlat sobre
convertir llurs tares en una insla projecció de Paro voltaje, de obra ciutadana.
Parlament la premsa Rother- poden
te amb Mr.
manera que sorgeixin de l'omEns .serfs posSible treure de
Mudó nacional. No m'hi he de fixar.
mere
fein
una
gran
campanya
Ma quedat defInItIvament conabra amb la mejor forea ex- les divagacions disperses algoPecó em dol vivament que entre ela
contra els laboristes. Una de
a poe, val pressiva, la veu i la mímica del na notita coneltisió aprofitable?
tituIt el nou govern belga.
les roses que explolä amb mis barcelonins ieestengui—poc
Com que aquestes coses vives i
El "Dall Exprese" diu que mala intenció fosa utl fet que cap a dir-ho— el costum d'afinar-se les ce- rostre.
lles d'una manera exagerada. D'acord
Generalment, en parlar-ne, efectives tensas torea més imaviat quedark satlefastbrIa- diputat laborista s'aixequés per
porläncia del que sembla, proen que hom esmeni amb discreci6 els
ment soluelonat el (Pelote en- oferir el lloc a les seves com- excessos i torts de la naturalesa; però es desnaturalitza la qilestió.
de
l'agilita
t i vä- varem de fer-ho. En la nostra
judici
Per
un
pue
assegurar
que
De
panyes.
tre el Vatlea I el QuIrInal.
bi que loa de l'article darrer d'En socielat tan desordanitzada i
la publicació d'aquest teL fea, una cella de Erija regular, per
una mica plena, no és ni ha estat mai
Sacs — ple d'idees ben . inte- que convé anar encarrilant en
un
gran
erecta
en
el
públic.
1111111111111101111111011111111111111EIM
ressante, encara que no cona- tots sentits, caldria adc orar
Un altre dels elements que un detall enutjós.
Flaubert digué en alguna banda, al- partides—n'hem de patir dot- per l'immediat adveniment del
EL TEXT DESTINAT A constitueixen el sistema poli- ludint les eelles: "Aquest are sota el cenes 'de moralistes o dogmh- couplet i del cinema caleteas,
tic de l'home del carrer As el
que tenen condicione d'ambienta
tics, que desprecien aquestes
tpwl es pon un doble sol".
AQUESTA PAGINA
respecte a la tradlcid que td
fort l créixer ufa-i
1 dones bi : aprimar masa l'arc fu coses, o volen, inütliment, com., per arietar
que exigelx deils seas represenHA PASSAT PER
r - 1 batre-lea. Quant millor no Id- nosos.
es
una impruclineia ; P
tante. Piques( da un patri on es
°Mes PI amor
ra vente d'aprofitar-les1 El
produir una eatästrote.
fa un gran cae d'una perruca
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Josep Aspa Iglisias, de 72 anys,
carrer de Santa Agueda, to, al
cementiri de Sant Gervasi. A les
del

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS
MATI

PER

AVUI

Pan Moreno Soler, de 65 annys.
casat, del carrer del Retir, 8, tercer,
al cementiri de Sans. A les nou.
Pau Salvat Mestres, de 68 anys,
casal, del carrer de Sepúlveda, 163,

al cementiri del Sud-Oest. A les
ente.
Filie Puertas Calvo, de 43 anys,
casat, del carrer d'Escudillers, 46,
quart, al cementiri del Sud-Oest. A
les deu.
Serafina Costa Font, de 71 anys,
vidua, del carrer de Grases. 12 bis,
al cementiri del Sud-Oest. A les
onze.
Francesa Bel Calvet, de 30 anys,
ca,,at. de l'Hospital Clínic, al cernentiri del Sud-Oeste. A les vuit.
Teresa Ribé 0118, de 28 anys, casada, de l'Hospital Orne al curtentr de l'Est. A les deu.
Francesa Payerol Paga, de 58
anys, del carrer d'Amilcar, 14, al
cen:entri de Sant Andreu. A les deu.
Antònia Grau Figueras, de 88
anys, vidna, del carrer de la Independencia, 346, al cementiri de l'Est.
A les nou.
Concepció LorFente Puyuelo, de
54 anys, casada, del carrer de Marti
Molins, 18, al cernentiri de Sant Andreu. A les deu.
Maria Lluisa Laim8 Vernet, de 63
anys, soltera, del carrer de Eontt
Castellana al cementiri del SudOest.

Antoni Alvarez Conís, de 16 menos, del carrer de Girona, 132, al
cernentiri del Sud-Oest. A les vuit.
Francesc Pastor, de 47 anys, casat, del carrer de Vinaroc, 19, segon, al cementiri del Sud-Oest. A
les vuit.
Francisca Ferrer

Armengol, de 7 1

;nys, casada, del carrer d'El:sabets,
a, segun, al cementiri de 1.C5 .Corts.
A les den.
Pan Calla Sangläs, de 5 san
del carrer de Provenga, 159, al cenientiri del Sud-Oest. A les des.
TARDA

dues.

Josep Valdivia Muñoz, de 62 anys,
del carrer de Magatzems, 18, al cementiri Nou. A les tres.
Pere Vidal Mas, de 53 anys, del
carrer de Coello, 321, al cementiri
Nou. A les tres.

FUNERALS
En Francesc Re y erta i Masas, vidu de Na Do:ranga Herrant. Mor;
el n r!e febrer. Avni, a Ins den, a

San; can.

NaAmälia Riba i Balttä, vidua de
N'Enric X. Vidal i Valenciano líori cl dia 5 del corrent. Avui, a dos
quarts.d'onze, a Betirm.
En Josep Puig i Clec, vidu en
primeres ndpcies de Na oaquima Vidal. Mori el dia :A de febrer. Avui,

a les deu, a Sant Pere de les Puclles.
En Manuel Puig i solé. Morí el
23 de febrer. Avui, a dos quarts
d'onze, a Jesús, de Gràcia.
Na Rosa Espinal i Busquets de
Llauger. Morí el dia 27 de genero
Avié, a dos quarts d'onze, a la Casa

de Caritat.
Na Anna Vidal i Gabarró de Aria& Morí el dia 3 del corma. Avui,

a les den, a Santa Maria, de Sans.
Na Matilde Navarro la Rosa de
Sanosa. Mari el dia 24 de feb„,..

Avui, a dos quarts d'unze, als Dominics.
En Josep M. ansä i Arnijält. 'Morí
el dia 4 del correos. Denla a les del:,

als Dominics.

KIF-KIF. Pasta Rosa p. l'argent

PARAINES
sionisos

} erran, 1 4. Casa

CLAPES

Joscp López de Sola, de so anys,
carrer de la Fusina, 7, al ceniantiri Nou. A dos quarts de guama
Rosalia Martín Talbuenca, de 72
anys, del carrer del Manso, 74, al
cementiri Non. A les tres.
Teresa Casanovas Riera, de 74
anys, del carrer de Menéndez Pelayo, 222, al cementiri de Sans. A les

L'Agrupació Excursionista "Júpiter"
efectuara el vinent d'inecres una ViGita collectiva al Temple de la Sagrada
Familia i Quinta de Salut "L'AVanea".
Sortida, del neu Casal, a les nou del

once.

KIF-1F. Puta Rosa p. l'argot»,

del

Florentina Iglériaa Don, de 83

anys, del carrer de Saragossa, 1, al
cementiri Nou. A dos quarts de nuatre.
Aguad Jovenich Rafel, de 77 suya,
del de Mänach, ta, al cetnen
tiri Nou. A les tres.
Tecla Maten Cnatrejocha, del carea de Rosich, 4, al cementiri Non.
A dos guaria de tres.
• jeta Recadi M'eta, de 33 anys,
_

S an g rá

Tel.

Hanyeras

UN 011/tER BOST A SANT
JUST DESVERN
A /a fabrica de eiment San -

son, 'do Sant Just Desliere, esdevingué una esllavis gada de
lenes resultent un obrer mort
1 altres de terne.
Preguntat enit el governador
va dir que no tenia noticies ofleials del fel.
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26'00
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ser?
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.7.1n,jons llana garantida, a
0'23
Miiges seda per a se0'05
nyora,it
elitjone de n o n en toles les talles, a ... 0'16
Samarretes (norme a l'
Sarnarreles de senyova, angelina, a . . . 2'1.115
Milja dnlzena de mocadors variats dibuixos, a . •
0'95
i restants ardides de la
casa a preus baralíasíms.
Immens assortit en
Generes de punt
Perumona :: Carniserla
Llenceria
Calç-ata
de llana h de cotó
des de
Gorree :: learaigües
euterla
Artictes d'Espo rt :: Catires :: etc.

i Mal)

GASA LAYRET
/3CQU R IA . 29
Teteeen 2tieel A.
see•eeeeeeele.eme...'
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TrtEs LLADREGOTS AGAFATS-INFRAGANTI
Al carrer del ' ,p uedes, amofilant un moment que l'amo
d'una Toditos de Ilegnms havia
doled, reetablintent per anar
una cesa vaina, peneeraren tres
inolividus, i dirigint-se divina ament al calaix s'apooleraren
tots ele cabels que hi
Quan j'a estaven a punt 11C consutnar el robatore loto tres individus foren surpree03 per 7a.rno, que tornava, el qual tengue
la pensada de lanear la porta,
deixant eis lladres dins.
Demanat auxili, t'endienta un3
guàrdies, els quals promdirep a
la detenole de tots tree indivtdus, nue es ditfen Franeesc Ruiz
Segura, Jaume Balee)); leolä i
Miuuel Glosas Eseutlero.

"Ya YORK
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11111 1 , rpi fins " aquest
1 - n b vial !la rasa
COT3 1 DURDAN (eviti J.
(tole), Hospital. 1 1.
cela el 10 per loa
\ en les JOIES del
BRASIL i to le, Pis anees
artieles de novetat. APROErra- -no!

i

Uses
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"EL BORINOT"
Avui sur: el número 16 d'aquesta
popula- reo''sta satitin i hurimristica.
Portarà tunits dibuixos a diferents o',loes :i n,151'3. 11111C ct,sm ‚lt,
text. ls . que regue:x•
"Anar per llana", "L'home que rep
honors". "Germinant", "A tall de
conte", "Bolivia pintoresca", "Amfora". "PmIcelles primerenques", "Intercio amh una mestressa de sa casa,
sobre el vot femer", "Els pastellets
del Sr. Ignasi". "Ja ens tornen a
&'- cubrir".
Tamlx, duri una incomparable collecció (12Is tan coneguts sets i vuits.

STR EN YI MF NT

per combatre'l i curar-lo, revomiten emineneies mediques

JALEA MADFORI
Colmados: i Drogueriea. Dipa-

Fonolleda Sorra, Comerç,
número 38

Al Ice -d social de la societat de
Ciencics Naturals de Barcelona "Club
Muntanyenc“, Princesa, 14, pr:rner,
avui, a les den del vespre, el coneaut
fultk-lorista Ros5end Serra i Parris,
donarà una eenferincia pUldiea sobre
"Conve&encia d'unir-se els fnlk-lorls-

entitat".

RERTAURANT ROYAL
11116 de

Te
cada dia te dansant de 1 a dos
quarte de 8, 1 dinar a l'anterl.
cona, de 9 •
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1682

1657
1652

azios

28'01

1082

1691

. . . .

1494
1491

1

419

GAFES

29'274

Durara i després del duernamar, useu
PURE •.PERMANYER

S'ENFONSEN
Els veins de les cases essenvalades amb els números 90 i
9 2 de la Creu Coberta, com lambe els de lee ir/vete:lates 105 i
107, hatt neta alguee: escletxes
a les plee sa que
aixe tires _tea de les ebie 3 tille
s'efeetuen pe: ...1 alotrapa:itä
CASES QUE

Transversa:.

Del fet ea dotter-seen coneixement a l'Alceeta.

CAPITOL DE DENUNCIES

-9 11ra de,Sa2r3au1ne 44-

Utilottou Cl nostre CARNET
DE TIQUETS. Novtsstm sistema
de venda al detall.
KIF-KIF. Pasta !losa p. l'argent

TOTAL PER NO RES
Un gultrolia ahir el netti va
delenir el xoter joaep Emitenb a ria 011e, Ir 38 anys, que viu
al t'arree de C.ronite del Asalto,
número 133. Els motins de la
detrneie !tontee sen: usar be(tina estrident, no pm tar número municipal. ne lene eap
doetiment, deixar el rolace aban_
donat. a la vea peblica, eavaloa r- Se con 1 ra l'entorila'. de
i res mes,
A les cases dels senyors en bau

Cham-Sors, etiqueta sorda, sec.

•

Aparclls earladors des de 60
e • ssetes. F.xlme s nasortit de
discos. J. Soler. Avinyó, 1 (enIre l'erran i

C a r t o iz z

de 5eui!la

UNA PORTERA MULTADA
El general I.OS. S4111:1 ha mi/P:0
amb 50 prssetes la portera del
carmen de Girona número 61. per
haver-se neget a mestrar tut pis
que estädesllogat. i lampee lluvia volgut donar l'adreça del
procurador.
A mes a mes. han estat imposades tres multes mes de
500 p2s8P1O5 ltollros tants establiments, per esrändols.

BANQUERS
Rambla del Centro, núm. 1
Dawant del Gres Teatro del Liceu

Negociem els cupons Dett_
tes de l'Estat venciment 1
d'abril

hord del vnixell

Moneders i Carteres
per a St. Josrp. Casa Perell&
Pi, 7, bis, Suoursal, Petritxol, 17.
Fábrica d'articles de pell.

1 iapioques i

Pu

FIGGERAS
eón els mittors del m

L

P IN A f; e TE

EXFOSICIO PERY/IANr
Entrada Rime

9S.7=7"r:

Lid Ceilli efle

r

ijkd
12=111:e=2=1:21Z]nr_
121:3CILE

ÄZiak2IStr•

izes Co, S, el
. ÍaAUCA, CANVI, ý51.08I
itanitaa del Centra, narro.

TRES RALS CAPSZ,
' EI millor present per a
Pepeta es un joc de tenle
rie assortit que tenen a les
talleres de 1.1uts INglada.5
bla de . les lloro, 8, i Rose
Sant Antoni, 5.

S'empaperen habitaciors I

pessetes. Font de Sant
4. Carrera de la Casa la C

,
No tossiu mes. V
Preneu pas2.1!:es .11 A m

o
••n•••••lisalle."-

LAVABOS-BANYEg

EsdIALFAIDoRS

!Atenció!

"Non 1 e ", anormal a/ nion (le Santo
Bertran. el trelsallador Josep
Casanovas Puet. va catire a una
bodega, moved instantäniament.

KIF-K1F. Pasta Rosa p.
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Telefona i2J0-12:11 6

(ran essortit en Ofä3t33

UN HOME MORT

No deinen de comprar els
Novelty. Són els rnillors i
econärnics. Plaea. de Santa

Flambla de Catalunya, 13. Te-

4

Troballant

Grans rebaixes de PI
d'aquest mes, en eses de
roles. olles, pchs, oassont
en alumini, Classe extra
rens Gn3., Rambla de les
núm. 30.

J p fl,n3tat .a• Gran asserlit en
Fayenees i Ortehreria.

B0 1; E1 E1 3 , 34
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ALERT

del I 'armer
d'En Manso PS preeenlä Vicens
Emitan SlIvestre, demanant coceina andt una recepta falsa.
Fou denunciat
Ilan esta! delinents: Celesti
Sionehez Pta. reelamat pel juljat del Sud. per furt: Linfa Rodrigo Magan. reclamet pel
jet de l'Aurliimeia. per estala:
i Joan Gaje ia Guevara, reclama,
po l Intjal del Sur per
ternntaliva de rnhatori.
Al cerrer IlE l'Om. fon del ieJoaquim Ferror Eseartin,
per haver robat uns teixits.

I

LLAUNERS I LAMPISTES: La millor LZMPARA
PER SOLDAR, garantida.
Dipositari CAMALO, carrer
Roger do Elúr:a, núm. 9,

seva excellent qualitat.

nia al terral.
En tina farrnäcia

-

---- --Es un fet comprovat els múltiples avantatges (1519 oferirn;
ora i Ccl ocasió de la Quaresma,
la 1/41S n 8PCCió de pele fresd
esta ben proveirla i a preus
coinparables. Economat de Barcelona. Rambla de Cataltinya,
núm. 80.

é8 el que haveu d'usar pe

anit passada ets (ladres ti robaren nl lloc de robes i bisutería
que le al Merced, del Pohle Note
generes per valor de 2,000 pesAtes.
Nicannr Ferrer, que adrninistra la casa número 18 del
mere y de la Cadena. va denunciar que li han pres ele diphsifs dlaiguit i la tubería que te-

CA Mi S E Ri A Filt3ITIF . R?.)3g15.1
E: AVIS

EL PAPER DE FUMAR

Maria Ole ha -denuncial que

ROBATORI EN UN ESTAIlLIMENT' DE LA RAMBLA, A PCE
DIA
Altir, a les diles de la Iarda,
uns Iladregots varen violentae
la porta de l'estaldiment "Grand
Gerard", a la Rambla &I C5:1I emportant-se'n generes -ner
valor de 2,000 pessetes. t 01 070
petila quantitat en metällic.

-
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JOIES, VERITACLE OCASIO
i objectes Imites de toles alaso
Preu
num

'

El Centre Excursionista E
efectuara avui, dijous, una visib
obres del Metropolità.
Lloc de reunió: a restatge
ere, a les 2130 en punt.

Vda tossiu. Eviteu i eureu
aquesta dolença amb les Pastillas Bertran, aprovades -per la
Insneceió de Sanitet. Curen, a
mes, totes les afeccions de la
boca i de la gola. 'Venda: Junqueres, 11, i farmecies ben assortides.
"

SIC2l,--(1•1113,-11,=

41M.

tes de la terca en una

dia 1 2 de març de 1924

549'00

Pastillas Laxants Prats

Inferior my.

del

Dlsp. Vare 11124r 101101 Octbre. Deelze Gene
28'90 -asee 989 7 2829, 955
1 3 2570
28'90 28'30; 25'73 25'40
20'00 28'9,1 05'70 25'35

5417'00
LIVERPOOL
54600
425'00 Tante anterlOr . .
Obertura . . .
Breen teletran15. .

Nova Orleans
l'anea 12 març
Cornt INOIS York
16 I/O Tones anterior
dn,puultue
• 1495 Obertura . .
Unid E. de Candonga. •. 92'50 Mawe
Galle g a ElectrIeltal 6%. . 100'00 31a4 a•146' Ocian telefranla.
APiniament Sevilla 6%. . 03'00 Jullol
.
11(
:,;21 1111CS .
84'00 $ etembret,
Eolel 11115 •%
13'( 1
Octubre
1750
Noten:bes
Duendes,
13'40

UN ISGORNADOR CLANDESTI
L'escombrariare Josep Mor,
del canee de Bejar, denuncie a
la ¡salida UIt fet eetrany: que
d'ulie quants dies enç a se mi
anaven moren porcs que s'ulimenten de les escombraries que
te diposiladee en un solar.
Per tal d'esbrinar la eaua
queta aUomalia, la malicia frac_
tieit un reeoneixernent al solar
que te el Mor, i el resulta( fou
trebar dos bens motes que ernmeleinaven els pures'
Com que rescombrariaire no
bavia posat alli :aquello bens,
la policia feu esbrinacions sobre len. procedencia, resultant
que al número 21 de l'esmenlat
earrer exist la un escorxador
tiendes:e en el qual se sarrificava bestlar en males condicione..
La mdieitt detenir Frau-Cese; Arces i eltinuel Ver:mima/e-e PIS qtials trae!aven d'amagar el bestiar en el moment que
es presentä a la casa per efectuar el reeoneixement.

sil, J.

liTSJ
140 50
14861
148 se
8710

SUCRES

Nata,
4,11101
.
•

MERCAT DE COTONS

Ven

38000

90140.
87'35
C. Peninsular
u. MetallOrglea F 80. ( 1 5• anaaluaos t.. war Pil e:g°:
o
S.
A
93'00.
I
JI111111)113
AUT
102'00'
ilispano•Sulsea .
61'00. Plins:jnE . 105.
Salat o .
.i7 5:4 7"0
t 5:m•
:,
2'
Huji eres. . . 209'006 C.04. Argent. naves. 377'00
roo..
N. I manteles P.
Indúalrlea Asecele 19300* NOTA.-51. 0 1 41115 aesens*late atnb un astolusC ( •)
it on Canina «t'A.M.

ACCIDENT

. 1/ ene a Pez*

1.• 234100.

C. traeattänt(Ca (1
P
""

A l'estado; del No:eet, el ramader Lluís Juasuchs Reverter. de
41 anrs, que viu al carrer Joan
de Paguera, 52, va intentar travessar 23 vio mentre min tren
feia maniobres; segurament va
hadar i fou alropellat per un
vagó el qual li causa cm:aisló al
bree i fractura de les costelles
eegona i tercera, de pronöslie
reserva t.

O

nana .
so y a -vera
PortuAll
S [Acta .
Soleas.
4reertilla
anua
Greda
aoruen
(Animar«
Per»
Plena •
p r ass .

coros
F.

Antoni Rodriguez Villalobos, de
44 anys, del carrer de Canigd, al cementir; dliorta. A les tres.
Trinitat Jené Sana, de 4 anys, del
carrer de Rabassa, 5, al cementiri
Non. A les quatre.
Isabel Martínez Abat, de 16 menos, del carrer de Liad/', 7, al cementiri Nou. A les quatre.

1,=

VAL0113 RO INSCRIT3 EN LA COTITZACIO
OFICIAL DE BARCELONA.

OBLIGACIONS
MODA CAS 1 ELECTRICITAT
PERROC.ARRILE
sar. d'E. 1913 5% 8675
1980 6% 98'73
iord 1.• blp. 2%. 6550 •
Barna. 5% 6.8.25•
6450 4411u
" 2.• • •
•
6% 10205
"
6175.
•
3.. •
•• 4a
4. •
04'65' gatata. E•/2%
4
78.00
41/2% 7 050
t..
" 11. • • •. 6515
(15% . . 03'50
ealmi
'ainplorea. .
..?
I
raes.
90 3 5
6705
Bona
6%.
mamut . .
07'00. Lnerfia 5% . .
roo.
4 1. S. loan •
0375
e%
"
10300
Sord 6%. .
F3'75
110010%.0375
"
01938043 . •
6950 4. P. F. Mol. 6% etera*
411n.unw. Adlis.
0405
eme 7% 7 400'
Valen. 5 1/2%
6500 H. A. Elect. 5%. . 101'75
setories ta •
6419
"
11.• •
" " 6%. . 116•410•
6495 C. Fluld. Elet.
725o
"
3..
05•00 C. 21.11 , 1::ct. 6% 50.00•
1.1. 0. A. 41%
41 4 1/2% 00.00 Produe. Pirelli 6%. 96*992
7175
C4%
7150 018L1GACIONa DNERSEE
04%
E 4 1/916 7A'50
87'75
O S%
01 7 5*
10175 rranatuintlea 1%
66%
15% laron
0590
a,. .
e% i 0555
75'75 Urpe115
9. • .
war.
.
.
6185.
7500 Ulula 6%
3...
q11.«. 'I •
1 3'25.
Orenses tlx 3%
7% .
. 102'25*
90'00. F."d'Obres
tienten 5% .
4 1/9%. 00•
78'50. "
•
DI 4%
•
5%
F3'75•
.
30'05
aceres 54r.
80'50 F d'O I C 6% ovo°
Nuttalus 5%.
carda. Berira 4 la 6 200 •
ieeundarls 4%
„adaytonst. I pare 6% 9102
7. Oral. Trami. 4% 92'65
rases Baratee 6% 3180
• . " S%
04 7 3 • Colbnla Gliell 6% , 97'45.
Vraintles 11E0 fi%
V. de P. de S. 7%.1 08 515
" 5%
" St. Ana. a%
Sarrlä-Barna ( 05,
Fer. Catalunse 4"k
e% 102'00

411
del carrer de la Botella, 7, al cernentiri Vell. A les dues.

CARVI DE VOR

105'00 10400
%Inda or Alfa&
85'20
" »ab&
30000 30 4•00
•
• ~OS. .
93t'50
• • mime
104'50 104'00
• fe E-50
24'78 24 1
mea .
•
• Murar .
1
•
• 061ais
655'00
030'80

••

GASETA BARCELONINA
Santts Rodcric, prevere, i
Salornó, martirs; Santa Modesta i
Patricia, martirs.

CORRA DE PARIR

~es
Neme.

•
Inteveres .
••
AmortItsetee
AlnertIttabk1 1 1 %
>Siente 4% . • soviet
llene d'Upa:va . $58'00
It anl Eso de C 0 0011 14800
Fans km. ato Piala 6900
Tonel.
24800
bucre• P
7600
Sucres Ord.
32'00
Cednles.
91'50
Nona
31310
311'00
alarme.
Orines.
32'00
anuas.
3440

le2to Traction 7% 1991.
31375 riaetion Plefereola •

119191ca
Noruega

•

1,746
aves
90'00
95'00

4300
4275
1970
10.250
27775
:225

,

101182. DE IRADRID

Divises estrangeres

110113A
Obra

All

Obra
t.
11
. 43'00
Nord.
. • 62/0
• 01'60
ampute..
• 93730
ausemathua , 04'50
Abalea . . • 110'50

DEL DIA 12 DE MAIRQ DE 1924

BI

DETS -DUTXES,

etc

JAME SAURET
PELAYO. 7

ida

SUBLIM MARCA

PLAÇA DE CATALUNYA, 18
PIANOS - AUTCFIANOS - ROTL1.04
VENDES Al. COMPTAT 1 A TERMINIS LLOGUE.
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DE RÚSSIA

DE

FRANÇA

LÉS R E PARACIONS

• D'ITALIA

DE

a

13111.131DA

Clp al rzccneixe- Els gran finarc ers amei 'can es'an Segocs el "Daily El Presient Ebert ama el decret de El non &inri
quedat dttln toExpies" el litigi
dissolució del
Lisp:sits a sosttn r el Ira„c
zeit de s Souts
pe. Gov Fn SIN • EL "RE1 DE L'ACER" CONFERENCIA AMB MR. ,ntre ei %TAU ei LA REUNID PLENARIA DEL COMITE DAWES. men( constitalt
COOLIDGE SOBRE AQUEST ASSUMPTE ELS Un mal est a gunt NEGOC1ACIONS ENTRE EL SENYOR SCHACHT
he
Brussenea 52. - El nou
1 LA BANCA PRIVADA ALEMANYA :: LA S. DE
Feiecolm. re. - Les neeociaciens p Roa.clEs FISCALS AL SENAT :: DISCURS
quedat defininvarnem constinail
esa Suecia i el Goeern del soviets
D'ARMES
COMERÇ
EL
N.
1
DEL
PONENT
M.
BERENGER
ll'éSS8f
resoit
formes% sus C.11ONC‘ i cine Ilibenda.
!estas que van en emir Tuna soleara.

Reichstag

Gerste

ataesses converses taran per basa
a recaneixerran : "de jura" dcl Govern
Os soviets per part de Suecia.
En canvi. Suecia &mana la c auras di, nació mes alavorida i que als
astro sos deis creditors sube a Ra•seran tractats sosa les maseixes
ciaraici.ns que eis dale creditors das
blues parsoa yut recoma:sea "de jure"
Govern deis soviets.--Ha vas.

VACTIVITAT DIPLOMATIZA DELS SOVIETS
1:ct comumeal olielai atatuezit
gi1/1 el tracia( comercial italu-

ras ha estat aproval pel Cunee .1 o /S dunisseris del pohie t.
ba estat presentat a 1 exes.u.iu
ia Una5 per a la ratificarlo.
El !rectal. ES base sobre la completa reciproctiat i ole: ;:x
avautalges a lotes duce perte•
Duraiä tres anys.
Ei nou represeulant sic la Niza, sesiyor Lidzia Tao, ha ariete a Moscos/. Ha declara! en
una entrevista que el restablierint do les relacione normals
sese-eovietisles As próxins. Les
tOnverees comenearan avrat
amb una contereneet a Peques'.
Ei ministre d'Afers cerrar/
gere japones, senyor
let ter un pas per coneixer les
ietencions del Govern do la Uniä
de les Repúbliques sovietistes
sebre la possibilitat de la represa de les relaci o ns diplousärsquee.

El Coneell dele comissaris del
reeee ha ratifisat 1:1 composici0
del treball i de la defensa.
L e s nov a s monedes, diles
i l erriovelz. poden Cesar porta¿ es a l'estranger cense limitad.
L'Executin de la República
soeielista sovietista-rúesa.
:cordal de melle a la República
erialista-sovietiasta blanco-rusez vuit dietrieles de la proveese de Vitebesk. sis dia la Gome,
ir ,s de la Sraor ce rsk. en los
eals la potalació és blancoMEA.

LX ANIVEP.SAPI DF_ RICARD STRAUSS
Viena. 12.-Ent re els dies .2 al 14

EL

de malo se celebraran en armr,ta
graos festes per commerorar
el LX aniversari del músic Ricard

Strauss.
Ers organitzadors de la festa es
repasen irterpretar toses les obres
erara aticues i -aimfaniques del mea're i executar altrament una serie de
les seves obres tirones i de le s seves
carraosicions de música de cambra.
-Hat-as.

L'EMPREST IT INTERIOR
HONC ARES
Badapest, 12.-Segons informes avara:a: per la Caixa postal (restarais,
Impresa: interior emes ahir va pro'
fair la quantitat de 126 rnil mirarais
ie earones hongareses.
Maniaten les dudes relat i ves a la
:anca:ció a prnyincies.-Itavas.

nerari d'istiu a Franca,
Bélgica. Holanda
i Ang:atorra
Pari. 12.-El5 delegats anglesos,
f onema, litigues i ludandesos. remas per tractar de la data que ha
d'establir-se l'hora d'istiu, han acorta que França, Bargica i Holanda
tasaran en vigor l'hora (ristre la nit
ir! 29 al 3, del corrent. Per a Antiaterra s'ha fiscal la data del 12 al
3 ¿abril-Hayas.

La llista concorda en &burla ame

Paris. 12.-17.1 "Pele Pansien a publica usia nota en la
qual s'endiente seembres
Parlament expreseen lier opine`, unes-nene que les borles d,sposic.iuns del Senat per procedir ràpidament a la voteeiö deis
projectes fiseals i a l'aprontanieta del concurs obtingui al,
Estala Unos i Anglaterta pel
lattne de Frenen, no podran
nsenys d'influir d'una manera
moit favorable en la este:Sesee
financiera.
En les darreres noticies retuides de Nova Nora aesabsesva
que les grane financee amenrailes es Deslice diepoeadee a
sostenir el frene d'una atunera
de ten diva.
desprox dr Noca Vork
anuncia que duraut
d'ahir la divisa freneesa particular ment sol-ttett alts, cut 11as-tul-se aproximarla:sien' a l'enlora de tres entere amb 85,
que els valore pública de Fi-anea. van Cesen lambe ersull denianals.

altea bonita, -- el "Dese
News" die cele els estaba mente
bancaris de Londres, denme._
hala a Franca. ;enes, en plansa
la negoeleciO d'un dedil de
quatre nuleme de illiuree sietes.linee.
El "Times" atribueix l'atea
del fi-ano en e; dia d'aloe' a la
Per

eimere ssid d'importaras evadas.
realitzada per Loodres.-Havaa.
MR. SCHWAB CONFERENCIA
AMB MR. COOLIDGE SOBRE
ELS PROELEMES POLITIGS I
FINANClERS DE FRNeseA
Washington. 12-M. Schwall,
anomenat el rei de l'acer, ha
celebrat una conferencia anea
el presiden Mr. Goolutge sobe
ele proldennes por litica i finanriere que ha fingid ocas :5 d'estudiar durent sen viatge per
Franest i Aletnanya.
Lee implessions (lel res die
Pacer :s an oplisnisres, i pel que
es refereix ii la 13ss e xa del frasee,

ran a l'enseres 011 cein
la imporiencia dels pagaments
reaiitzar en Mole. I! la Renda pei concepte sie contribuese
extraordinäria de guerra.
S'aconsegueix. dones. un total de 5.173 'saltona de fraires,
as sigui seee milions mes qu,e el
ereviet en el projecte aprovat
e er la Cambra.
El eenyor lierenger fa resdespres la silo:vid) en eo
que 2.3 t'Aferra ni pri•rstlpieSt„
itt qual es bona, cae el de eexereici de 1 923 se ea litt msnitant un excedent de prop de
i os mil milions.
.efegeix qu Cornissió 03lä conforme ene) et Goaern
a nbre el principi sle fer economies i enesilitirar el pressuposa
especial de drapease s recobra.
ralos i ainire ament dsferex la ses e a opine'. arel, la del Orearen
respecto a la manera en que

ha de rentitzar-se En sa costeo*
modffira la disnoarra5
referent als deerets- lleis i reslahleix el mos e rranri de Iturnms.
L'informe abra'lla entr e al-

tere 0050.5, que In Cornissiö s'Ice
p ,..offoreal P11 posar a ienbast
ea is les sorielals rTne es creaen
ss l'ea-renacer arnh l'Unie fi de
anhatreure les grane ((entines

traneeers del nagametit deis
drets de surecesid.
Acedia dlent: Frenen, que antin!mAnt sofreix un mur alise
d e V e rdete riera aqueet coja finanrier, sortarä triomfant grftcirs al roncees i a l'en...reta de

tole els clutadens franceens.
Ami) nixa França linea un
non i fonamenra l motes per di»Manar ed pagament de yo que
Alemanya Ii losi.
La seca poiftira. per tant,

en, aún suficiente per impedir
que el frane segueixi el eanti
del merc.-llaves.
EL SENAT 1 ELS PROTECTES

Arraralarnanva 1,1 sen i
nient d e le di e ntes extra-raes
conenaidacia del deute flotant.
-llevas.
BANQUER M. SIMON

pressuposd francas. alr. Schwab
ha assegurat al Plesident que
els recursos naturals de Fren-

FISCALS

Paris, 12. - La Comissió
senatorial die Financi e s sa exa-

minat aquesta tarda el projecte

exoneran! eil Peses de
la Defensa nacional del Tresor
de Visitaos i general sobre els
de Bel

beneficis.
El

president hl. Henri Beton-

ger presentara doma la seca
ponencia general al començament de la sessid lii Senal
el senador el. litilliee Lassroix,
iniciara to t segun la discussiú.
-Hayas.
EL DISCURS DEL PONENT

GENERAL M. BEIIENGER
París, 12, - L'informe dol
ponen( general de la Comissió
senatorial de Finalices, senyor
Berenger, sobre els projectes
fiscales del Govern, serà piteentat detnä al Senat.
En Peses-senta t informe es posa de mandes( quo en cap inti -

men t va manear al Govern la
collaboracia i l'ajut del Senara
La Comissió senatoria l ] de

Financds que no escatima cap
estor: enessminat a secundar el
(joven!, proposa economies,

LE

(Per estrair determinats contrastos entre la Política anglesa d'avui i la pretérita de mitjan segle divuirc, alguns prìòdics beileaelieS retreuen les Iletres farnows de "Junior", pseudig lini Ilegendari, adreçades a l'edit or del "Public Advertiser" i de les quals hora esmenta
Krticuiarinent la dcciicatöria que encawla el volum
que les aplegà i que puhliquem a coininuació.)

m

cenas deu minaras per al preaaupual ele Correrla i que redus-

eeeu que solament ha diu ribuir-se al clefirit que existra al

NIM

"ea LA NACIO ANCLE3A"
plau, estimats compairiod'atteei. ar-vos Una t011eCei0
; latees escrires per un de
ps altres per el be. coma. Mas
lar burla publicas aqueas
urs senee el sostre estime' i
r estra aprovas a mi noVis ern dre n e n en Ilur origen
u na N'estiles:lió sana i arden!.
le a la vostra cura han prosskaae Si sean 'bellos o filetee. a
t5 :.9ei e'ee ho deuen. ( luan era
2' 3 i els niinistres seran obra
'111a . quan la força i la dure: e14 d e la elttira persona l f a no
Zan e rt irlprean, 1 quan lea reeea nomee cO senteren en
conseqüencles MES Ilunyapeg ue trobarl bom que

importänela de les quals Puja
a mil niiiiions de frailes. axi
coas astros mesure que produiran ingressos ame un total
de tres ¡tul s'u st eruta mistela
per al preesupost generisl i dos

aquest II ihre ronIA principie
dignes d - ase,sier lrarneaasa a 14
posteritat. En llegar als vestree
filie seises . eärrega, cumple] ne.
mes en la nieitat el voatre den.
re , La Ilibertat 1 ela 111.N1S SOlt

precaris si 1111re p111. 1, nsbOrS 110

trinen el senlit i sufl.
cintas per defonsar-los.
ho pise
Si un zel bolead i,
dir, Saberles per al servei
in ha eualiyal lis vostra estimació, perrnelen-nte d'exhorlee-vos i de pregre e vos ere') iis.
sialenc e a que tetas no delate n la
mes neta*, inveesh de la vostra
ennstittleta política, per pelea
qu e us aorr!•!', tosa reete-

lencia decidida 1 pereeverant.
precedent en comporta un

Un

consislira en persecuir

s'aireare
tres fine: Pagar/1,ml per Are-

DECLARA EN FALLIDA. DEI-

XANT UN PASS!! ! DE QUINZE
A VINT MILIONS
Paria 12.-E1 banquer parisenc
/d. Simon es declad en fallida el
i ti-sable paseas, deixant un pasidu de
serinle a vint mirares.
Salan presentas nombrases deslindes formulades davant el Jutjat del
Sena.
El jutge dinstruccia, en vista de
les deninicies presentarles, ha decretas la liest del batuquee.
Sisa practicat una diligencia al
Bane Simia no trobant-se a les
caixes de cabals ni diner ni valora.-

Havas.
UN INDUSTRIAL BELGA, ACUSAT D'INTEL.LIGENCIA AMB
L'ENEMIC, ES CONDEMNAT A
DEU ANYS DE PRESO •
Paria ta.-laindustrial belga senyor Pire, incutpat d'intelligencia
amb rendirle, ha estas condenaras a
deis anys de presa.-Havaa
EL GOVERN FRANCES PROIIII3E1X LA SORTIDA I REEXPORTACIO DF. BESTIAR
CAVALLI
París, 12.-El "Journal (Mariela
publica diversos decreta de confor-

allre. Aviat s'amuriteguen i arriben a consliiuir-se llei. Alla
que tu tu era un let, avui As una
tloelsisia Iluns suposts que esa
exemplies justifiquen de actes
me, perillosos. Si no s'avenen,
lsumtii supleix el detecte per Danalogia. Esligueu segurs que
lis Reis que ens protegeixen en
els no:arrea drets civils neixen
de la clinstituriö, i que amb ella
moriran o titiritan . Aquesta
ralleis 550 ee la d'una faecid,
d'un par: o. o d'aquest o d
ulitoll imliviclu; es l'interes condl 110 tofs e ls bornes de la
Gran Brelanva.
Enrara que el rol continnés
Snstnnint el seu actual sistema
govern, nn soin sn,,ll lluny
del d i n en el qua' Usureen a lea
vasr res mane els mitjane de re-

pareen). Poimer aquest din es
roes a erre) del que ningel no
imagina Us aconsello d'es'ar
preparara per quan arribara. Es
possible que hora neonselli el
re, de dieso;dre ei Parläment
actual un o dos anym ahans d'aroba , tel son cure repeler. i
proicinilar una p lereisl flameen
snob l'esperanea d'ag . :11'er el país
per enrpriten Si aish s'esilevd.
serveixi agneet adverliment
mea per prevenir-he 1 Impedir- ho.
e'n eeee e gr- • (T . ? . &feries,ron unitnimement la Ilsherlat
que Vindicareu el
d'eleGeid

Londres, 12 . - El aieene
Express' diu saber que el lis igi
exenten entre el Papa s el govera dalle, litigs que proceden
deis de neny 1870, està a punt
de reetedre e d'una manera ea-

París, fa. - Telegrafien de Berlin
al "Journal" que el ¡moldees ebert
ha aprovat el projecte de Ilci re'acau
a la dissolució del Reichssag.-Haras

liefaceeria.

unit aquesta tarda en sessió plenària,
ha pro nota de l'estar dels treballs
dele sera dos sou-Comises i en particuar del resultas de les declaracions
ietes aguces metí pel doctor Schacht
en l'audiència que li ha estas concedida per tractar respecte de la mies tia del Une d'emissió
Durant .el cure de la sessi6 el Comise Das-es ita encarregat a un soisComile que redactes el rappurs de la
ponnencia definitirament sobre era diversas clemente que la formen.
Aqueo sots -Comite està integras
‚ses senyors Young, deis Esrato Unes,
Stamp. d'Ang l aterra Parmentier.
Franca í 11.(ciadyan, secretari general
del Comise de perits.
El Comise Dawee celebrarà una
sessie _dimana demi a la sarda.-Ha-

De conformest als termes de
lescord a que tes refereix el diem de referencia. el Govern tornara al entice lots els pujols
Que porten el sea nona oh a eLidie:Ira un palee u una arte
do. eases ifes1iirades a Collegi
de Cardenals.
La Societat de Neceese ga•
randiris. en tot cae, la indepeny
d epa . - Haas.
denciaei
lt
DESMENTIM E ST - t. t
T.A DE L EPlata0PAT FRANClara
1 LA PAATORAL DEL CARDE-

NAL MERC1Eft
Roma, 12 - Abs cerdos emesiästice es dementen era rumors
quale sisan fet resse alatine perisediee ene lisien que la
Seele Seu desaprovä (u considerh con) a tionträries a la soya
neland la earta conectiva
F-1111"0.1na' frant'i , 51 i la pastoral

Cardenal Mercier. Tole
:temed,- rtssitor› catan despeoveits de fonarnent. - Bayas.

del

Vana feixista i tancament
d'una important fäbrica

Roma 1-2 -De Torf envien al diare "11 Mondo" el següent telegrama:
Ele ere/e:coas i el personal sebe
d'una casa industrial molt important
n,s havern poeta obeenir el doble de
aura sures a últims d'any. aixi carvi la
parricipacaa en els beneficie, han plantejat la qüestió davant del Sindicas
feixista. al qual peitanyen, s aquest
ha ordenat que sigui proclamada la
vaga.
Per la seva part. la direcci6 de Pesmentada casa industrial. ha acordat
ran e ar la fahrica.-Havas.
L'EX-REI D'ALBANIA A NAPOLS
Roma. 12.-Diuen de Napols al Giornato d'Italia que el princep de Wied,
ex-rei d'Albania, es troba des de fa
uns quites des, a aquella poblada,
acompanyat de la princesa.
El chame l'efectuen de rigorós incbgnit.-Ilavas.
.womemma

mitas als lerdees dele quals es prohibeix fine a nova ordre la sortida
del territori i la reexportadas del
bestia,- cavalli destinat al coneum
i se sotmet al dret de sortida
d'un 21 per uso diver g es mercaderies,
especialment cavarle. mula, ases, y olateria, caces salades i en conserva,
gritasen. Ons. Ilet. mantega, formalges, frenes- fresques i altres articles.
-Hada
NO ES CERT QUE A I A REGIO
SUD DEL MARROC HI HAGI
LA PLAGA DE LA LLAGOSTA
Rabat, 12.-Els rumors tendenciosos relattius a l'exisiencia d'una nova plaga de la l'agosta a la regló del
Sud del Manan catan desprovees de
forrar/sena
L'Administració declara que les
ametriors invasions a la regid del
Sud salan produit sempre entre els
mesos d'octubre i gener, la qual cosa
dama lloc a esperar que aguces any
llama pogut evitar-se la plaga.LA MORT DE FELIP DALiDET
París. 12. - Continuen ella
comentaras de la Premsa i augmenta l'interès (lea pabilo per

l'afee Daudet. Le "Malle" conun Ilarg artielo a alguno
dele punts misteriosos de la
versió que Pa va acceptar en un
principi. Entre aquests punta
sagra

Hayas.
vostre arel, exelusiu a nomenar
els vostres representents. Allrrri 1/n1'14 1/0113, pnrü, han estat
plantejades envers les gneis la
s'ostra determinació ha sTesser
igualment clara i unäsenie.
Graven a la vostra rimel 1 'lleguen als vostres fills cl prinetpi "que ha Ilibertat t'enseres/11a
es la base de tole els privilegie
Melle, politice i religiosos d'un
anglès"; i que el dret dele jurats a pronunciar un verediele
general, en teta elasse de rases, ea una part essential de la
saistra cons;itucid, que ni pot
eseer restringe o limitas pese
jutges. ni de can manera no pul
easer qiiestionable pe l poder legislar ist.
El sroder del rei, dele pare i
diputats, no AS un poder arbilrare Sdn els fideicomissaris.
l'Estat.
no pite els amos
poder /egislatin Co 11mItal, ue
solarnent per Ire regles generate de la justicia natural i del
/son fteser de la sorielat, ame
lambe per les formne i principie de la nostra constituiste parlieuler. Su amuele doetrinano
Ca exacta, t'avena d'ailme're que
el rei ele pare 1 ele diputats, leerse non) a regle 'bien ner
ririr thsre reseoluetene, pel e ere_
pin vnlental 1 pheer. Tant se
veldrin rienlr ender !cartel:1th, i esteentin en unes mateisee
Mane I abolir la eettslittatlid per

REUNID DEL COMITE DAWES
tz - El Comise Dawes, re-

Vas.

NEGOCIACIONS ENTRE LA
BANCA PRIVADA D'ALEMANYA
I EL SENY'JR SCHACHT
Beta n, 12. - La Banca privada alemanya ha entras en negociacions umb
cl director del Banc de l'Impera sena« Schacht, respecte de la sera participada( en el gran consorci financier
que ha de sotscriure cinc miliona
Hieres esterlines en accione del Baste
de credit Or -Hayas.

ACORD ENTRE ALEMANYA
1 1UGOSLAVIA
Berlin. 12.-E: 3 Governs alemany i
iugoslau han arribat a un acord que
a i possade aconseguir que les a : • eciacions penderles respecte del compra
mear deis lliuraments a licor de ceparacions segueixin Ilur curs i que aquesta
lliuraments es portin a serme dintre
de la major llibertat possible.-Havas.
PRUSSIA DEMANA AL REICH

QUE S'ESTABLEIXI L'HORA
D'ISTIU
Berra:, Govern prussià ha
demanat al Govern del Reich que durant la pròxima estaca!, s'estableixf
l'hora d'istiu.-Ilavas.
LA SOCIETAT DE LES NACIONS
I EL COMERÇ DARMES
Ginebra, 12.-El consell de la Societat de les Nacions ha encarregit
hl ha el de saber qui dosis un

revólver a Felip Daudet. El nos
Daudet no podia comprar l'arma a l'Havre. A Parle, cap arme r ni revenedor no ha donat
al Jutge cap informació útil.
Al "Rappel" ha aparegut un
article d'Edmoral du Mesnie, sota el Mol "L'afer Merece", del
qual són aquestes ralees:
"Espectacle imprevist i intolerable. Cada dia el senyor Marlier, director de la Seguretat
general, es acusat públicament
del erim d'assassinat. Aquest
director de la Seguretat general no es disculpa, pene, i imposa a tots ele seus col-laboradore el seu descredit. Hl ha en
aixb una silenció anormal que
cap horno de cor no pot tolerar. Són justificats els neguits
de consciencia manifestats per
Severine. Duisson i Bertrand.
Aquest afee pren cada dia mes
1551 aspecto inquietant."
LES REPERCUSSIONS DE LA
DAIXA DEL FRANC EN L'ECO, NOMIA ITAÚANA
Roma, 12. - El "Corriere
d'Italia" em mostra preocupat
per les repercussions que la
un acte del Parlament. Estic
convençut, però, que no deixareo al caprict de set tenla
nulvariament corronaputs
per la corona, el decidir si set
militeis deis seus semblante han
d'esser Hieres o esclaus. La cerlona dc perdre els seus drets
propis, en sacrificar els de la
selció, no es cap fre per a un
espere brutal i degenerat. Sense insistir en la cuneessid teta
a Ende Viii, hi ha exemples en
Ja història d'altres patees d'un
Ihuramenl formal i deliberat 'le
lee Ilibertals públiques mana
del subträ . Si Anglaterra no AS
destinada a sofrir aquesta sort,
ea per tal com comptem amh
recursos minore que la virtut
d'una o aire cimbra del Parlaesent.
Ile di que la Ilibertat d'enpremia es el fonament di s tots
ele vostres privIlegis, i que el
dret dele jurats a pronunciar
un veredicte general forma part
de la siesta% constitució. Per
conservar Integre bot asirme
Materna, baveu de corre g ir e'
vostre poder legislarle. !trance,
te In influencia del comilent spbrP la conduela del represen.
lant. no hi ha gatee diferencie
entre un lloe sil Parlament per
‚el •anee Ile cutre per tota la
vida. Lis perepecliva del votstre
reeetattedent de asen Huaramt

a la secretaria !a publicació. amb eaterioritat a la celebraba de fAssemb:ea, de toles les dudes :abades respecte la importació u expartacio d armes i munc.ons entre ea diverso% Estas!, membces o no de la Societas de

Namons.
El Consell ha invitat tose ele Estats que no han contestas encara donan, llar ognió respecte el Tractat
d'ajut muna a que ho lacio amb la
mejor urgencia pu:sible.- 4Ovas.
MONSENYOR TESTA A

premia eubileedille
abans d atusa-Hayas.
les ref.:reacios de

A L'iNDIA
Els naciona:istes hindús derroten el Govern a l'Assemblea
Deba sa - 1.. M'embrea legislativa
ha arietar, per 38 vol, contra 43, une
mOD Contra el Govern acequie re
srrnplot bind us als hoes superiora eele

terrocarri13.- Ha vai.

COBLENCA
Col:Atina, t2.-Monsenyor Tensa. deleva apeabric del Vuelca. ha arribas

a Coblenea.
Ha esmorzat anal l'Ait Comisura
amb el qual ha confercnciat sobre la
situació diplomatrca.-Flavas.
VIOLENT EXPLOSIO A UN.a FABRICA DE LA BADISCHE
ANILIN
Luclwigschafen, 12. - Aqueas mati
aha produit una abarre explosid a la
fabrica d'Oppau de la Bad eche Ana
Iin.
Ha eselasat un &pesa de gas. Lex
varetees materials 1611 de molla con-

sideracide
A oinsequenc i a de l'explocib un po
lela akmany ha resultas ferit de eravetat.-Havas.
EL CONSELL DE GUERRA D'OCUPACIO CONDEMNA A DEU
ANYS DE RECIA:S(0 DOS ALEII ANYS
Brueselles, La-El Consta de guerra de l'exercit docupaciä ha condem•
nat a deu anys de :Teles:id els alemanys Klasen i Serunet. per lempiativa dassassinat perpretiada contra la
persona de l'inspector de la seguretat
militar, senyor Beck.-llayas.

DE GRECIA

Explosió d'una bomba a la
legació británica d'Atenes
Londres, 12. - L'Agencia Reuter
publica un telegrama d'Arenes que diu
que dissabte passat va esser corra-aria
una bomba a la Legada. beis:iraca.
La bomba, que va ter explosid no
ha produit, pecó, mes que danys maserials.

El Govern republid ha assabentat
que Crea que l 'alemptat ha cstat comer
amb l'objecte de desacreditar l'actual
G rbinet.-Havas.
CARTUTXOS DE DINAMITA A
LA LEGAC/O DE ROMANIA
Londres, 12. - L'Agencia ReureP
publica un altre telegrama d'Albes
anunciant que han estar trobats vuit
cartutxos de dinamita prop de la Legadas de Romania Han estar delira.
guts alguna individus.-Havaa.

beata del frene pugui tenis- en
l'economia Italiana . Fa notar
que certes indústries sofreixen
ja les conseqüències de la bal-

ee del frene per trovar-se en
estat d'inferioritat pel que respecte a preus. arnh la concurrencia francesa.

El "Corriere" fa observar que
els avantatges per a la moneda
italiana serien reals si acluesta
en guanyar pulas els guanyes
tambd sobre el dólar i la Iltura
esterlina, perö resulte que
aquestes últimas divises han
assolit durant moleste dirime
dies, en compareció amb la lir a, le mes ale e s cotitzacions,
tole vegada que la Hatea valla
mes de dinl lires i el titilar mes
de vint-i-tres tires. _ Hayas.

EL GONERN gis EN LA PRO.
Mete eeeel0 e asCLPARA DEL
MISSAT( S la Al. NON allaSSULMA DEL CALIFA

Berna. 12. - Es creo que el
Caneen Federal e ocupar!' en
lis pröxdna artaalai que celebrt
de la (rete', pirti lla sobre el la-

pet pol Califa auras rnotzu del
ausaalge que avatar ha dirigit

al n'Oil mussulma.-Huvas.
LA CATASTR O FE DE LA MINA

DE CASTI.F. (*.ATE
113 CADAVeRS
San Lake coy. 12.-Fime ara
es porten extri e ls do la mula de
Castro Gato. on trua exploasú
gr sea' e Is 1er rä cesa setanla cine
muna ire..5 el illts Sable pasma,

ocie tretze cadävette-Ilavae.
LES IMPACIENNC IIES FINANCIERES DEL GOVERN AUS.
TRIAC
Ginebra. ta.-EI Govern austri2C
ha demanat al Conseil de La Societat
de Naerorls una revisad del programa tinancurt establert l'any 1920 i
rautorització per efInerçar mis fin>
rement Ir resta de l'emprestit internacional que li bus Iberas.
El Consell ha vota( avnt tina re
soluctó que curnpren tres pares, a
saber:
Primera: Que l'execució del

programa decretal per Austria
conlinur essent obligatori men.
Inc no hi hagi cap modificació
consentida per les parts con..
traet ante.
Segona: El control no podrä
tose 5- suprimir. apana que l'equilibri permanent del Pressupost
austrese quedi assegurat.
Tercer: Els ploductes batata
ile l'emprestit no poden ésser
utilezats mes que sota el control de coniseeari general 1 en
lea scontbeions fixastes per ell.
-llevas.
LA CIRCULACIO FIDUCIARIA

A SUISSA

Berna, 12.-Durant l'exercici de
Idas el promedi (le la circulada de
bitIleb de la Banca nacional soissa
es calcula en 875 . ot9.000 trance suissos L'encara metallic es de francs
63a.542,000. La part de bitllets no
coberta per l'encales és, dones, de
243.47 u-) :con francs, contra 174mA~
l'any 1922. De la grial cosa resulta
que tany 1922 ls garantia en metällic
era Ten 7871 per cent contra 7217t
per eem l'any leal-Hayas.
-TILDEN, EL CAMPIO AMERICA
DE TENNIS NO PODRA PRENDRE PART ALS JOCS OLIMPICS
Filaderfia, 12.-E1 campi6 americi.
de senara Mr. Tilden, no podrá daqui endavant lea-Ucear als Joco Olimpies, a causa d'haver signas un contracte per collabarar en un diari estranger.
• Com se sap. la Comissió americana
dels Jocs Cense:es prohibeix als membres den equip esoriure a la Prens-

sa -fletas.

be que hom es val de la
darrein sessiti d'un Parlan/mi

Ser1011 innocessmis en un go-

de set anys per afalagar

ilustres guvernants troba que
ea el inatode mes täeil i compendias per dirigir els negocis

per

t

-

consideren quo ssiguns
aquest cumple els vuelres representante lenest Si3 anyeaper
Wo,

delinquer i un per expiar E;

penerliment al Ilit del nioribund
poques vegades arriba lana a !a

restes:cite
Si reflexionee que en ele canees (le m'Insten que han dia
lingit i deshonorat el priesent
regnal, bol i que ela vostres patriotes 111ÑS ardents han eslat
Investita, al sau torn, amb 1"autori"iat legal i illegal le
runa, i adicta.. Cine altres unenjanients i 111111ures hall varal
prumissua al palde; es estalla-a
que tonga en es poder no ha

promogul o propugnar un proa
Juiti e de llei per littllSisu l,u derada tiels Parlamente. veurea.
revés, (qualsevulla que /l ii g!
estat el nsinistrei que foposidd
a aquesta mesura. des que
passä lacta deis set anys.
ha talas const asir u unitarme da

part del govern fluyen dis emi
losare, sense can mena de dish--r
le. que ela Parlamenta Han,
tiOn el fonament de la infiriese.
cia inilegude de la corona.
Aquesta influeneta menlenai lo' e ,, lee mIra e del palier ach i
Irane de la corona amb usa des.
pisa 1 emitid del poble fue

5ern absolut. Els millors dels

del rei; i tots el ministres tener un rateras general e asilo'rin-se a aquest $istensa, el qual,
per eil malea, es t.-apee de mantenir-los en el poder sonso l'aueje de la virtut personal, de la
populardal, del treball. de la
eapaeitat o de l'experiència.
Prosees salisfer tots els gustos
(le l'avaricia i de l'ambició,
aessege ra. la in/lentita t. Alma sdn
verdete indiseutibles. Si no
tu tuu,lst u' uxs'us rap 11npressió, es
perque són niaessi vulgars 1 noterisse.
La Sectaria de la nades, petate
Itt eeva indiferencia. ha duela
lilat1 S11 tempse Ilaveu desvetllat
a la fu devela el vostre perfil,
i ilesas el remei será a les voetres mane. Si Junior vez os bo
reeordartt sovint. Si quan ea
presentarä l'oportunitat no td u
alle que (leven a vosaltres 11111ini7Coa 5 a la postentat, a Deu
i a la voslra pàtria, em restarä
liii eomsol, conjunlament arnb el
sesee vil i ralle bate deis bolead:
als.b es: que la Bibertat.
noi durar tan% encara Co la ti.
de de

1

1

•

•"-•7:

Dljous

u sica
.
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PALAU DE LA MUSICA

LA CRISI DE TREBALL :: IN-

CATALANA.—Francesc Costa.
violinista i E. Montoriol Tor-

TERVENCIO DE LA DELEGAe
CIO REGIA

re:,

pieeüte.

vista <le constant accentuació de la crisi de la indústria textil i fabril, la Derlegaeid Regia del Ministeri del
Treball, comen /Industria, desitjosa que sequita M'eses aquel les meeurea de recte govern
que procura' disminuir els 1unestissrms etectes que tant als
.obrers coto als induetrials afecten iguai, s'Ira cregut ebtigada
a estudiar detingudamen t les
canees generatrius del problema pilantejat i els mitjans que
prèvia autorització del Govern,
En

En el son coticen donar per aquests
artista dilluns a la nit, es ratifica
cornpietament Faxit que obtingueren
en la primera sessió.
El programa contenia la Sonata II,
op. 12/, de Schumann, per a piano i
violi, una part dedicada a obres per a
piano. un fragment d'una Sonata de
Bach per a violi sol i diverses composicions per a violí i piano.
La Sonata de Schumann obtingué
per part dels dos artistes una magnifica interpretaci6, justa dkxpressid
intensa i apassionada i plena sempre
¿'interés en tots els detalls.
En Montoriol Tarrés en l'execuzi6
dt les obres per a piano sol es manifestà coro un artista interessantissim El seu mecanisme es d'una rara
perferri6; una tknka admirable en

tots els seus aspectes minusiosa i
gant. amb tots els refinaments que el
concepte modern del piano exigeix. Es,
• mes a mis. un artista ben seriós
que toca naturalment i arel) dignnat
i sap cbtenir sense ostentacions de mal
gnst eis grans efectes sonora i soase
afectació les mis estilitzades delicade
Se3.

Encapealaven el sea recital dues pece, de Scarlatti. que digué exquisi-

dament. matisant-les com només pot
fer-ho un artista que. com ell. tingui
el domini absolut de tots els recuisos.
4a selecció de les obres que seguien
ro podia satisfer del tot el :lastre gust.
Eren agentes: tres estudis (op. es,
1111111. 6 i op. so. números 3 i i un
vals. de Chopin: dos estudie de Paganini i la Rapsodia 2. de Linz. Però la
perfecció que llur execució assoli va
fer que h o m les escoltes amb el mis
gran interés. car apareixien certament
en les versions d'En Montoriol amb
un carácter inedit.
L'eminent artista rebi len mes calnToses ovaciono i hagué d'afegir al programa una Polonesa, de Chopin.
En Mentor:o] Tarrés deixa. dones,
entre nosaltres un record ben grat i
el desig d'aplaudir-lo en futures actuacions.
En Costa potser no assoli en aquest
concert el "to" inimitable al qual ens
té acostumats. Però apressem-nos a dir
que en per això la seva tasca va deixar disser admirable. Totes les romposicions que integraren la tercera past
les digne amb Fefusi6 lírica i l'expressiÓ intensa que tant suggestiones ea
lea seres interpretacions: bague de
bisar "Ave Maria". d'En Toldrà,
per corrija:ame el públic hauria hagut
de bisar també "La font", del ma
teix autor.
El públic palesà alr.b ovaciono caloroses caen baria apreciat les qualitats
dels dos artistes.
X.
GRAN TEATRE LICEU
Aquesta nit tindrä lloc en agurst
teatre el primer dels tres grans concerts sanfbnics de Quaresma. sota la
direcció dels célebres mestres mor
Strawinsky i Frene Schall:. Tots dos
es presentaran per primer cop a Barcelona amb aquesta audició.
El famós compositor rus Strawinsky
dír;girä les seres obres: "Focs aetifit'ab". scherzo &mf6n:c; el poema
"Cant del rossinyol" i el ball rus
"Uncen de foc".
El rnestre vienés Schalle que ve precedit de gran farra, da-igira la resta
del programa que conté <-brei tan importants cene la simfonia "Júpiter", de
Mozart, l'obertura de "Els mestres
cantaires" i el "Don Joan". de Strauss

americä
Segons ha comunicat el canso.1 de Nordarnerica, Cl proper

din 31 arribara. a Barcelona el
cuirassat en/Priva. "Pitteburg",
que romandrà al port fine al
begii P n 1 dio 6,
El 'Pittsburg 4 As una maderna nnitat de 13.880 tones, 501
pena d'eslora, 70 de mànega i
27'50 de puntal màxim.
Arbora la insignia de Palrni-

rall Andrews.
Será amarrat de popa al mol]
de Ponent, part Sud.

Advertimut
Per error Involuntari apareeme ahir a la "Phglna Medica"
un quadro on es dala que anualment moren • Barcelona 10,000
nens, quan en realltat aquesta
xifra correspon a tot Catalunya.

isommm=mafflam
Sta posat a la venda
el 'libre de poemes de

Tomaba Careé,»
1111111 DEL LLADONER
Magnifica edició en paper de fil,
adornada amb doe dibuixos de Josep
Molo, un dele guate, a cinc colora,
ha estat acolorit a la trepa.

Fra y 4 pendes

Ilibeare de fora de Barcelona han
de dirigir Miro comandes a la

.fflit

de Catalffilla.

I.
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a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xara*

SITUACIO ATAIOSPERICA GENERAL A

LES 7 DEL MATL (Observacions d'Europa, Nord
d'Aldea i Athintic, rebudes per telegrafie soase fils)
El bon temps es general a Anglaterra, Franca, Bdgica i Italia.

meteorológica catalana, comunicades per taba):
El bon temps es general a tot Catalunya, obser-

a rimetrior i rosada a tes
provincias de Barcelona i Tarragona.
Lea temperatures han baixat Ileugerament; la máxima ha estas dc 16 gratis a Figueres, i la mínima de
6 graus sota zero a Puigcerdà,
vant - se intetnses gebrades

En egnvi, a Alemanya s'observen nevades a tota la
regid oriental, degudes a un corrent general de vents
freds del Nord, que regne en aquelles regions.
A Espanya el cel eatä completament núvol al Nord,
Centre i Sdoest, observant-se Muges a Galicia.
També hi ha fort temporal de Llevant a l'ßstret
de Gibraltar.
Les baixes pressions dominen a les Picores i costes
de Portugal.

e

e.—VENTS SUPERIORS A 13ARCLLONA. eSondatgea de I atmoaiera mure a tes ne- mana;
1.000, 2 000, 3.000, 4.000, 5. 000, 6.000. 7. 000, 8.000, 9. 000, 10.000.
Altitud, merca:
500,
Direcció:
WSW, WSW, SSW, ESE, E, ENE, ENE, N, NNW, NW, NW.
16, 19.
7,
9,
3,
4,
Velocitat en matra per segoa:
2,
4,
3,
6,
5,
:

questa sitsiaei ha
ronveniencia que cense domara els elements interessats
convinguin en l'actuaca3 a se-

2. —

guir.

Els obrera de diferente nuche i diverses organitzeciens
han acr o ptat la tutela oficial
i amb jobjecte de compulsar

Temperatures extremes a l'ombra

Máxima: 14'8. — Mínima: 6'5. Mínima prop del sol: 40. — Oscillació termorndtrica: 83. — Temperatura mitja: 10 . 6. Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 Iteres del dia de la
data: o'o milimetres. — Observacions particuairs: Boira.

jopiniA dels patrnns interes-

l'Acher
manant l'indult
("Shntn") i :mala amnistia
per als presos polities_sneials.
I una altra de protesta al (Jo-

per "les terribles peraerucions de que eón vielimes
molas camarades seta ei jau
deis tirans rntgs".
1.7NA PROTESTA DELS OBRERS
DEL METROPOLITA
Un brin nombre dels obrers
que N:Medien a les galeries que
esth consarnint a les Rarn1V,es
ci Metropolità. estigueren algo'
neo llores sense treballar per
protestar de la mort del company Fleta, ororreguda a ronseqüencia d'un esllavissament
de ternes.
LA FEDERACIO GRAFICA
La 'leed() de la Federació
Gratin Espanyola, havent rehin ofertes de trehall riesabenta els obrera gráfico federals
que es trobin mancats de reina, interessa personar-se a
seeretaria (timarte, slums, (lissables i diurnenges a Iles hores
rus

coslum.
ELS BARBERS
El Sindicat Unic de Perruquers i Barbero té convocats
els seus associats a una assemblea que se celebrará a dos
quarts de deu d'aquest vespre,
al carrer d'Amälia. 18, por
lactar de Eincompliment del
deseans dominical.
SINDICALISTA DETINGUT
.1Ia estat detingut al seu domicili el significat aindicalista
Joan Meii.

riorment per nitres delictes, per
respondre d'un de furt. El fiscal li ha clemanal dos anys, guatee ameos i un dia de presidi

xim antoritzat per la circular
LA NOVA
(le la Sota-secretaria mio Gocende 17 d'oetubre
MANCOMUNITAT nació
Per aixO, es recorda a tots

correccional.

Davant de la secció segona
s'ha presentat Francesc Bao
Sanloll. acusat d'una mora El
fiscal va retirar-li l'acusad()
per manea de proves.
A la secció tercera ha romparegut Artur Pomar Marull, acusa! d'estafa. El fiscal li ha debanal un any, tmjt mesos
vint-i-un dies de presidi correceional.
Davant de la seccid girarla,
i per respondre d'un delicte do
furt, shia presentat Comas Nicolas Arquee, menor de divuit
anys.
DI fiscal, atenent a aquesta
cireunistancia, li ha den/anal
com a eastig la multa de 150
pessetes.
ASSENYALAMENTS PER A

Ahir a la tarda va quedar enllest it el nou t'Atol que guarneix
la façana del Pelan de la Generaubt. Está collorat a la naoleixa arcada de la porta principal; es de lletres visloses.
metan (Mural 1 ditt "Diputación
Provine tar•
.7,,kaia,a
:

'•
e.:

•

_
_•

•-

AVE!

t'es.

°esa Incident. Sehastiana
Oriol Fonthote contra Joan Ur-

gellés Montane.
Sala segona.—Sud. Execuliu.
Agusti Coma contra Francesc
Casailellá.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció

primera.—Drassanes.

Un Oral per coaccions contra
Angel Pet ea; un nitro per estafa contra Josep Gallardo.

Seceid segona.—Universitat.

Un oral por delicte remira la
balut pdhlir • a contra Agusti
ver; un altre epr lesions contra .4Mo/1i Duran i un tercer
lainhe per lesione contra Joser/ Esquina
Seeerd tereera.—Sud. Un oral
per dispare contra Laureä Felipe: un altre per stata contra Josep Escribir. i en atrae per
danys contra Jainne Torrens.
• Secció (marta. — Concepeió.
doe orals per lesbms .aititra
Eluis Maree i Dentista Ferré,
reepeetivarnent, u miii altre per
robatori contra Ernest Esper-

t
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AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala primera.—Balaguer. Co_
'Mal. I. itobinat contra B. Bo-
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1 ACCH)ENT-AL
DE LA DIPUTAGIO
El senyor Marfá aquest mal(
ha estal inoll d'hora al ()espata
de la presidencia. Ila rebut
ninItes visites i ha complimentat, &sorbe, les autoritats.
LA UNJO DE VITICULTOTIS DE
CATALUNYA
Se—Mlint la campanya que la
Unid de Viticultors de Catalunya fa contra l'ús indegut
l'alcohol industrial, está fent

una intensa propaganda per Iota la Manaza
Dinmenge eelebra un neiting
tu Alehza e de San .lunn, i pedrera d'anees a Criplana, \anal
robledo, Tontelloso, 3Ianzanaree. Valdepeilas, Daimiel i Ciudad Real.

...• n ••^
s.-+-ri:astafe

Yfelikf:

SURA MILITAR
mena IlinInIntIMIIIBBE1111311

guer.

DE SUBSISTENCIES

NOVETAT INTERESSANT
"Las luchas fratricidas de Es-

Palta"

mainalm....ga~010111~•~11~.~,M100

a 5 pies. volum

CRONICA JUDICIARIA

L — "El testamento de Carlos II"

AUDIENCIA PROVINCIAL.

y iscudes per una dama fran-

Saboyana". (Memòries

secció primera a'lia as-

segut al banquet Angel Ilernitndes 1 Junte, eondemnst ante,/

cesa, sobre les campanyes de
17 ,9, V • Cataluny• en 1701

i tyoa.)

EL LECTOR DIU.
ELS EDITORIALS

Senyor Director:
Unes breas paraules per felicitar-vos
pels cditorials publicats darrerament,
"Catalunya quieta" i "La solidaritat
de la intelligencia". En ells s'interpreta
exactarnent, imparcialment i lògicament
la riccessária actitud que ens cal obeir;
si sempre els catalans. mes sincers al
nostre Heces prescindint d'importunes
i infantívoles sensibilitats, haguéssim
raonat igual...
A propäsit dalai,. caldria potser no
oblidar tampoc el valunsissim editorial
"El prcu dc r Ideal". Passaran els
anys, els homes t:ndran uns altres ideal%
i aquest editorial sempre serä d'actealitat Llästima que no migué multiplicar-se en tulles volants! Si mis no,
podria reproduir-se en fer-se'n alguna
segona ici G.
Fausti Montaba

o UEIXA

•••

Eamtla tle talalma, 12.5 - Id, 85D-G.

limeies lto aeonsellin.
Igualmente seran ateses les
reelamacions forrnulades per
particulars, que coneixedors
l'existencia (le preus abusius o
alteracions injustificades, les
vulguin denunciar.

Adel

PASSAT PER LA CEN-

11111111111

sentaran a la Junta insta/ida
documentada acompanyada dels
justificante dernostratius, sense perjudici d'ésser escoltats
verbalment quan les circums-

4~3

FiFef;r7fArerito

squzauzzawnme
AQUEST NUMERO HA

ide industrials l'exaele compliment de l'ordena t per la Junta
Central respecte als cartells
anundadors del preu de la venda, havent de figurar per a tots
els attieles que es venguin.
El compliment d'aquest acord
tant per ale majoristes com
per als detallistes, eastigant-se
amb el maxim de multa als infractors. 31ajorist es o (lit milistos. arribat et ras d'haver d'alterar el preu d'algun atilde en
perjudici del cosurnitior, pre-

- er t 411na

de

A la

()carente hores: Esglégia

SERVEIS DE L'INSTITUT

parroquial de Sant Antoni Abat
i Nostra Dona dels Angels. Rores d'exposició: De lee vuit del
mati a les aja de la tarda.
—Cort de Maria: Avui es fa
la visita a Nostra Dona 'de la
Victòria, a Sant Francesc de
Pa dl.

--Comunrd reparadora: Parròquia de Sara Josep de Gräcia.
—l'entes en sufragi de les
ànimes del Purgatori: Toro tia
Maria Auxiliadora.
DEL BISBAT
En el CapItol General celebrat per les Germanes Carmentes de Sant Josep. foren elegi-

mei.
PELEGRINACIO A MONTSERRAT ELS DIES 22, -23, 24 i 25
DE MARÇ
Pes les impressions que arriben a la Junta organitzarlora,
promet asentir un exit eseratant
la pelegnnació que preparen a
Montserrat les Lligues cie Perseveranca en jObra dols Exercicis, els dies mes armint
Ints. Ahir mateix es van fer a
Manresa bon nombre d'inscrip(!i(MS, ii ppliciti de robles de la
conittrea, i excedeixen els ehldile mes optimisles les que
s'han Tires a Berga. ti l'arrega
a Sant. Andreu (le Palomar,
persindides aquestes pohlacions
epUll-

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Mores d'observaci6: 7, is i i8 hoces
Baròmetre a zero i al nivel! de la mar: 7631, 76688. 766 . 2 —Ternubmetre sec: S'a, 14'3, tt'.2.—Ternnimetre humit: 6'1, leo, 89. — Humitatt (centissimes de saturaci6): 73, 64, 7 — Direcció del vent:
NW, SW. WSW. — Velocitat del vent en !pelees per segon: 3, 3,
Estat del cel: destapat, quasi
destapar — Mena de núvols: Ci-St, Ci, Ci-St.

la

de

1».1 iviunici

Superiora general. la Reverenda Mare Rosa de Nostra Dona del Carmen.
Conselleres generals: les reverendes MM. Providencia de
Sant Joan de la Crea,. Lluciana
de Sant Mimad dels Mide, Llua.
sa de Santa Rosa i Joaquirna
Sant Estere.
Secretária general. II. 31. de
Sant Miquel deis Santo.
Procuradora general, R. 31.
Benet de Nostra Dona dol Re-

planteial

s ats. ahir. a la tarda. fingue,
Por una reunid sota la presidencia del senynr encarregat
d e l desnata. En Joaquim 31aria Peres Casarlas, a la qual assistiren el presiden; de la Federaeld de Fabricante de Eilale
i Teixits, sensor Busquet. i
els senyors Almirall. N'As, rt,
des, Jover Nonell, Baillori. Castro. Casado'', Ruiz rasamitjana
i Prat FeIlst, acordant_se la
constiturid d'una ponencia perque corainntament amb la Delegació Regia proposi urgent--- o Gave . ai los mesures
indispensables per proeurar la
mes urgent aminoracb") del conflicto.
,ASSEMBLEA DEL SINDICAT
UNIC DEL RAM D'ALIMENTA('. IÓ
En la seva darrera assemblea
nones! Sindical va tacar de
diversos assumples de regim
interior. quedant tarnbe des ignats ele tuit companys que
neineaven per completar la
Junta administrativa.
Va acordar-se celebrar una
reunid general de tet el
cada mes i mig. donan i fan:tate a la Junta per celebrar-la
abano si aquesta ho cregués
'mortal.
S'enviä un telegrama al prosident del Directori militar, de-

HOYES RßLISIOSES

des:

cid.
Diferente han estal les consultes. informes i dados recollides perquè la Delegació Regia tingues el coneixement
mes aproximat de la realitat.
Les estarlistioue 's cratur forcds
que eleva quinzenalment al Ministeri. demostren que r à pidament la indústria textil rebrà
un rnp de mort. i davant d'a-

VISTA DE CAUSES

Uftrul' ttaiem

YA

podrien seguir-se.
L'economia mundial. seriosament amenaçada i perjudieada. 110 arribará a restablir-se
sense la previsió del foliar i
la immediata jale:aojó de lea
solucione, i essent indubtable
que, de moment. no pot arribar-se al restahliment de la
normalitat industrial, es neceesari que rangoixa dele obrera,
primer factor interessant, trobi
aquelles mesures que facin
menys precäria la sera situa-

ven/

Vaixeil de guerra

ak..HVE1 METEOHOLuG'1C DE CA'IALUN
OIea 12m are; des 1924.

•

.CRONICA SOCIAL

Un advertiment
detallistes

als

En sesaidi celebrada el dia
1 1, per la Junta Provincial de
Proveïments, a proposta de la
Comissió executiva, i en vista
node l'alca persistent que
tant-se en el preu de la majoria d'articles de consum general,
acordar que des (raquesla data queda terminantment
prohibit augmentar el preu dels
de primera necessitat sanee autorització de la Junta, que solaconcedir quen e'hagi
Tar ea
demostrat ben be que el beneNe

Na

c !k

fiel

induetrial no arriba al mit..

Sr. Director:
Fa una colla de dies que al correr
de Muntaner cantonada al (le les Cerio
Catalanes hi ha collocat un sens fi de
material per tramvies que molesta
continnament els molts vianants que
per allí passem.
No hi haeria quejen si només es
traeres d'aixit; molt be comprenc que
per fcr obres cal el seu correstionent
espai de terreny per dirinsitar el
material, encara que tenim la vanitat
tots els barcelonins d'estar acostumats
a passar la maroma per les principals
avingudes de la població i ja mai ens
bé tan de neo aquesta posa, però, com
dic, no és solament això el que cm
duu a la cimba. sin ó que es troben
erran de' cera un seguit de rails pels
tramvies que rara és la eh que co
ocasioni incidents entre cls molts Vilnants del harri, degut al molt hen collorats que s6n.
Jo crec que cal evitar-lio d'una maneta o altra abans que segueixin els incidents, car fóra molt trist que al
carrer de Mantener existís un nao
para del 1).- 2e.

Doman« iervItja

de atare de

de la transcendencia que reunirá l'Assemblea a celebrar per a
l'estudi d'acinesia Obra bel/ be
de restaurad() social.
Els de Manresa. que ja tonen
f eta la inseripcie. es reuniran
lobs ele dies d'aquesta setenana. a la capan del Rapte. a un
guara ilo viril del vespre, per
sajar els cants litúrgics (Jets diferents actos. per a la qual
estat estampa: un quadern que
es facilitara per una intima
quan ti ta t.
Els que encara no hagin
la inscripció. han de fer-la dinIre de dos dies, , ja que el dia 13
quedará definitivarnent tancat el
termini per admetre cap Mor11e-

ripeid.

GRAN PELEGRINACIO A MONTSERRAT PER ALS DIES 22 AL
25 DE MARC. ORGANITZADA
PER L'OBRA DELS SANTS

EXERCICIS
Accedint a precs de gran nombre
de persones que desitgen assistir a
la Pelegrinació, la Comissió organitzadora d'aquest romiatge ha acordat
prorrogar el terne-ni d'inscripcid uns
diurnenge vinent. tlia 16 de nutre, inclusiu, utilitzant les Formes celles que
queden i inc ia Junta havia determinar reservar.
A l'ensems es convida a tots els pelegrins i ardes d'ambrlds sean daquelle als assaigs dels catos per a les
grites festes que farä la Pelegrinació
i que tindran Roe, a les sis de la tarda, a lksgliaia parroquial de Sant
Andreu de Palomar.
d'inscripeid al rontiatge: Fonieta de Pietat Catalana, Duran i ¡las.
at. Telefon. tiet A. i Seceid d'Exercicis de la Congregació Mariana, Lití15, de set a vuit del vespre. A
Sant Andreu de Palomar: Rectoria i
J. Morell. correr Sant Andreu, t66,
de set a seht del vespre.

BENEFICENCIA

Serveis prestats durant
mes de febrer per l'Institut Xiza
nicipal de Beneficencia;
Als 13 dispensario medico_
quirúrgics. — ',erg s auxibate
412; operacions practicada,
119; visites gratuites als la.
cals, 9,050; visites u r g ents a
persones, 533: reconeixement,
a persones alienades, 8; cata,
ficacions i informes, 1,320;
xilis a alcoholitzats. 48; vaca_

nacions, 1,980; serveis divers
sos. 370,
Als Dispensarle d'especiaa.
late. — Oftalmologia: visites
practicades, 2,835: opereeiona
48. Oto-rino-/aringologia: vi,
sitas practicados. 1.039; opera.
done. 12. Vies urinäries: visites practicades, 1,513; opera.
cions, 15. Puericultura: nens
visitats. 274; vacunacions. 107.
Cainecologia: malaltes visitades,
98; operacions, 2. Tocologia:
eniharassades assistides, 3 7 4;
parle assistits, 140; vacunas
eions. 140: Odontologia: ins _
peccid a les escoles nacionals,
1.837: operacions practicades, 244.
A l'Asa Municipal del.Pare.—
Visites a maleas i alienats,
1.917; operacions, 9; vacunacions. 277.
Ale Laboratoris (l'Análisis
Clinies.—.anälisis de Ilet de vaques: 1.016; análisis d'orina
432; análisis de sang, 41; aria-

tisis de secrecions, 2; análisis
(le Dirimas. 2.
A l'Ambul à ncia Sanit a ria.—
Frute traelladate, 72: malans
traslladats, 85; . morts traen&
date al dipbait - judicial, 35.
LA COMISSIO DF. FOMENT
La comissió de Foment ha
aeordat que es restableixi la comisen') mixta que enterita en tot
eh referent al eanvi d'edific is
militare per bens o drets muni.
cipals. designant-se el regidor
senyor Dome/lec. Font perquè
lii formi part en representació
de l'Ajuntarnent i que s'interesei de la Capitania general la designació del representan', del
Ram de Guerra.
Desestimar la petició de la

Societat nfEsbarjos i
Atraecions. en la qua' inte7es.
say a t'e canvies el pas (le carruatges que es dirigoixen actualment a la plaea de la Cas.
cada del Parc de la Ciutadella.
Que s'imposi una multa in
senyor Llorenç Satorrits per ti
basen complert l'ordre de suspensió del funcionament
furia de rajoleria, establert al

correr d'Huna/Mas.
Que s'imposin les degieles
multes i sancione ale qui cutistrueixin o edifiquin sense p e r.
mis, o no compleixin els acure%
d'enderrac d'obres construirles
arnb infracció de les Ordenances

municipals..

Donar-se per assabentada i
njuntar- los a nur expedient
deis dos reeursos formulate per
la Cambra Oficial de la Propielal Urbana, i pel senyor Clandi
Aranyó, en nom propli d'altres
propietario, contra -la concessid
d'un ferrocarril suburbis de
Barcelona a Badalona. sollicitada pel senyor Marian Reinó
Pasear
avet'e a informe de la
Bail

1

Secció

facultativa una instancia de
l'Associació "Sarria" i de la de
propietaris de l'eixampla de

0

l'esmentat ex-poble, pregant
que l'Ajuntament acordi a la
mejor brevetat possible Veascuca') d'algunes millores dan.
banitzacid que indiquen.
OPOSICIONS .4 GUARDIES 1.11proveir-se per l'AHaventir-se

Els

Tealre

TEATRE TALIA
(Companyia de comèdies
Meliä-Cebrian)
Na haviem pegut assistir encara a
nquest teatre, d'eneä que ha estat habilitar per representar-hi comedies.
Es una sala molt simpätica, i a la qual
es evident que el públic s'anirä acostumant de mica en mica.
actua ara una companyia de comédies eue es torea discreta i que
cada dia va captant-se mis sin:panes
dels concurrents per la discreció no
exetnpla de bon gust amb qué interpreten les obres que donen a coneieen
Es cert, però, que fins ara aquestes
obres no han gas donat lloc ni motiu
a entusiästics acolliments, amb tot i
le companyia es mereixedora d'un miIlor repertori.
"Pepa la postinera", per exempie, is
una lamentable equivocació; is cert
mere déme bloc al Iluiment personal d'una artista que hcan no es cansaría de
mirar, corn is la senyora Meliá, i això
per si fa suportable rinsipid de robra.

"El madrigal de la cumbre", que han

estrenat darreramcnt. ha merescut mis
Isona rebuda, i cn ella es distingeixen
particularment la parella Meliä-Cibriän, la característica senyora Sancha i l'actor còmic senyor Castaficee.
Amb tot, esperem tenir l'ocasió de
jutjar el conjunt de la companyia en
obres de ettS en/renta que tot el donat
fins ara.

juntament d'aquesta ciutat. 21
places d(• individua de la Cinärdia Urbana (seceid desarmada',
es convoquen a oposicions
res per cobrir-les.
Entre nitres requisits indispensables que ha de reunir tal
aspirant, figuren no haver complert 35 anys d'edat, ésser lijare del servei i la talla
minima de 1'70 metres.
Per assabentar-se dele nitres
requisits que es necessiten per
prendre part a les diles °post'
cions, poden dirigir-s e. de les
vuit del metí a les quatre de la
tarda a l'Oficina municipal d'Informada). situada als baixos de
!a Casa Consistorial, anexa a la
"Jefatura" de la Guàrdia Ur
-ban.
El termini per a jadmissió
de sollieituds acabará a les
dotze del din 30 do l'actual.
EL BESTIAR ESCORXAT
Avui s'han saerificat l'Es
rtnar xr aihd.o ‘r:mbeonuees,, 212i97,, ii 113 ppeerr

85

Sarrià; moltons, 313; crestats,
97; cabrito, 308; anyells, 98 2 ;
451; cabres, 10; porca
ovelles,
2
L'A3IORTITZA010 DEL DEV"
TE MUNICIPAL
El din 1 5 de l'actual, a les a n
mati, s'efectuarä a les-edl
Cases Consistorials els corra'
ponente sorteigs per a l'anta'
8.
a eudtee 111"
ltsa deei tnt
nt et iapcai ad, ea qtuftols
ciutat
Lentos' i Bonn de la Refornlik

rb

1

a
s 13 de nutre de 1824

CATALUNYA ••

— El aenyor Cardenal Arquebisbe ha designan el canon', doctor
• • Faust Cucurull cosa a delegat en
aquesta provincia del Comité de
VICN
nostre bon amic i company En camp
l'Ordre de Casillero del Sant Sedel C/ub Gimnistie de Tarrakoala. :: El temps. :: La Tomas Badia anda la distingida
pulcre, per ß Ii pelegrinaeks a Terra
gona.
de Sant Toms DIveraea mestressa d'Ibera, Na Teresta
— Esti malalt d'alguna gravetat Santa.
Carreras.
— S'han reunit, totes a una, les
molt comenta' el projecte
el
conegut confiter En Joan Duran,
— Fa por temps que funComissions municipals de Governas'atribueix flamant Ajundel regidor senyor Jaume.
i Higiene, per tractar de la maent de modificar les faroles ciona una fabrica de trefileria,
— El jove Josep Miguel Macaya
i esta pròxima a funcionar una
nera com podran resoldre simulti,a placa. Un dels regidora.
ha
donat
una
conferencia
davant
la
altra de teixits,
niament eis serveis de la neteja púi sla narra conegut a Vich i
Secció Catequistica de la Congre- blica i d'extracció de letrines,
Tambe contenearan molt Rack') Mariana, sobre el tema
restranger, sembla que té un
amb
"Pe«vial
g es treballa d'una altra
duce coses de malta necessitat que
aten complet. Es recorda
dagogia catequistica''.
ara la idea d'En Joan Viva destinada a la fabricació de se— Diiluns, davant de nombrós es resolguin.
deria.
— El veterinari municipal, seconstrUir unes fundes que
auditori, la companyia dramática de
— El dia 19 se cedebrarä la N'Enric Lluelles representä al Tea- nyor Forasté, ha manar la total inguardessin els dies feiners.
utilització d'un porc, per creure'l
presideixen les comissions tan anomenada tira de Sant Jo- tre Principal la tragicomedia
sep, la qual es sempre tan conafectat de ncumon-nefritis purulenta.
¡senda i Foment els senyors
rionetes", llegenda d'amor i de vipi de Viladrau i Pujol i Den;
correguda.
— En una de les sales de les
'esa.
primer es propietari i el se— La fira mensual que va
Eta ap laudiments no escassejaren Cases Consistorials s'ha reunit la
dentista.
celebrar-se el fia 5, fan lambe gens.
Comissió provincial de la Creu Reja.
—Soluble que està pròxim a
molt anotada i feren mal— Han estat destituits el neme— En la sessió municipal del
maitar- se el conflicte que les transaccions, esperialment
tari i na lguead de l'Aj untament de
dia
4,
el
regidor
senyor
Vallvey
s'inplantejat el nostre atra- en bous.
Miravet d'Ebre, harent-se nomenat
teressä extraordinäriament per tal
•
at diputat provincial amh
per a substituir-los interinament, a
que
les
obres
d'empedrament
de
la
DE
MAR
CANET
(l'ostentar a la vegada el
Salvador Ferrando i a Pere VallesMuralla de les Creus siguin comen.rec de director del Labora- Conferencia
Teatre :-: Cinema eades
pi, respectivament.
aviat.
Municipal. les funcione dol
Diumenge passat el senyor Man— Esta vacant el carate sie metge
Pena no dona cap importancia a
!ara no pot del tot complir tanya, de la Secció d'estudis de la
l'afee de les clavegueres, pura no en titular del poble de Miravet d'E:11 a les múltiples activitats Unió Socialista de Catalunnya, dona. va dir ni un me'.
bre.
;u
. e el somet el primer cär- al saló de la Cooperativa La CaPoc a poc horra es convene que el
I RONA
netense la primera conferencia que
_1)(h-a neu queda ja a la ha organitzat el Bloc Popular Edu- pensament dels senyors regidors és
terne
adoquinat
sense
clavegueres.
D'unes
gestiones
a Madrid
rat les Ultimes pluges han
cada.
Cal remarcar que a la sessió- hi
lir:buit a treure-la. El temps
— Un escolla conjunt d'aficio- assistiren solarnent quatre regidora. Desgrhola a Salt :: El concert
abenaneat.
Sauer :: Una exPosloi6 d'En
nats d'aquesta vila representa diu—Arnh l'esplendor de coelum menge al Cinema Canetenc 1 amb i rafe per l'escassa concurrencia es
Bonaterra
Altres noticies
va celebrar al despatx del senyor
celehrat les testes de Sant
veritable exit les obres "La resclo- alcalde.
Ida tornat de Madrid
eras: hi han asistit les auto- sa- i "La mare-.
de d'aquesta tintat, senyor
— L'Ajuntament ha rebut una
civils i militars. Els re— Amt, el nom de Cinema Pocomenieacia del president de la Lluis de Puig i el secretari, seore nous han estrenat els
pular sita inaugural amb un pie afancomunitat gctvernativa de Cata- nyor Joan Viñas. Con) a resul,tds bons ronfeccionals "ad
d'aficionats als films aquest nos cotar de 'les gestione que han reasenyor Alfons Sala. en la
feien molla palanca.
liseu.
litzat prop del Directori, es dir
qual rlemana que mirin satisfet
—Es i serà causa de molt de
que ha estat justificat el reles quantitats endarrerides.
mnbori la provisid de cert
VALLS
coneixement del mereat domi,rpc en un establiment
VERDU
nical, el qual será compres enL'Alcaldia Esports Alees noves
FM Parlarem. Sembla que hi
tre els que han de constituir les
'".3 ;retiran-ten! un farinalre
La reliquia de Sant Pere Claeer
En una de les passades cremiques
exoepcions existents sobre la
zecidor que preten, contra la comentacern t'actuada l'Alcaldia
Han acceptat presidincia homateria, segons la Retal ordre
^intat molts. imposar la enrcrs la Junta de la Casa de Ca- noraria i la invitació d'assistir a les
,,fidatima d'un sen parent.
niat.
lisies de la recepció de fa reliquia (le 21 de febrer de 1023. La reforma de la alei de cessid de
—En l'última sessió constsVegi's el qué en diu "Patria":
de Sant Pere C'aver, que se cele-. 11 un regidor que sempre
"Certament. l'alcalde que patim
braran a aquesta sala durant el dies haluards, en el sentit de subsra amh molla vehemencia i
tituir l'obligad(' de construir
volia dsetituir la Junta de la Casa lo, It i 12 de niaig, l'eminentissim
snt rnolt les extrernitats est- de Caritat.
Cardenal Primat Arquebisbe de un quarter de cavalleria i atere, va propasar florar un
ines
depencianries militar-s, per
Abans, es declicara ja a posar has- Tarraupna doctor Vidal i Barraquer,
>rama d'adhesió al Govern. tons a les rodee de la bona i excita- l'exceentissim senyor Bisbe de
a la plena cessia de l'actual
Sol.5PN'a ellOqüe11 0 ia va convenplar administració de la Casa. Pera. sosa doctor Valenti Come ll as i el quarter d'artilleria, sembla que
els abres.
el tro que tenia preparat li ha petat reverendissim P. Guini, Provincial nomas depan de l'informe de la
—Per a diumenge dia 9 s'a- al mostatx.
Coritandáncia general d'engidels Pares Jcsuites.
-la l'estrena del Cinema ViAlguns regidors. assabentats de la
— Han començat eln assaigs de oyere de Catalunya. Quant a la
qüestió, feren avortar el projecte de conjuro de la gran missa de Sane desviacid de la carretera de MaAAgusti, a tres vetas, del /sesee drid a França, mitjançant un
TOSSA
Per la seca banda, "La Crónica Sancho Marraco, la qual sera can- ramal entre Sarriä de Ter i el
Pesca d'un pela groß
pont de la Barra. per tal de desde Valls
nmenge a la tarda apare- clama: -, com qui no du res, ex- tada per una massa coral de pa veas congestionar el tráfic interior
de fills sie Verde. els quals a la priclavant les platg e s d'armes'Esta (l'Alcaldia). en manos del mera incitació han ofert generosos de la ciulat, no ofereix abra
:alfa un enorme pela tot ne- señor Dalmau, està tan descentra- el Set,
concurs. w‘sistint cense mirara dificultat que la de la indemIluent. Un carrabiner que
nització sie terrenys.
asaa engegä uns guante da, que se ocupa de desbaratar todo d'interés als assaigs.
In que esta bien, mas no de corregir
—
Dimarts passat. a la fáAquesta massa coral cantarä tam•
tat. matant-lo. L'animal fou
nada de lo que esta mala'
be "La doncella de la costa" i "Els brica de filats del senyor Anel a la platja.
— Diumenge passat l'Atlétic Va- pescadors'. d'Anselm Claver.
toni Gassol. del set ¡noble de
T+ i ins vuit metres de llarSalt , cl treballador lampista
llene cs trasllada a Santa Coloma de
— Ha sortit d'aquesta vila una
di i pesa uns 100 quintare.
Joaquira Cal, de 15 :laya, va
Queralt. en hacia de jugar un par- Corniasiti de la Junta organitzadora
en peix rom no se n'havla
mal per aquests indrets. ha tit de campionat. Per no harer-hi cap a Barcelona. per tal d'invitar a ésser anafai per la corretja
,. at una grandiosa curiositat anal l'arbitre collegiat, no se cele- la colánia verdunina resident a la d'una máquina. morint a Fann er noble. i a la gent de leo bri.
capital , a coHaborar al major Ilui- te. Aquesta immensa desg,rácia
rineinns veines que acuden — L7Expris guanya al primer equip ment de les festes i contribuir a la ha ronslernat la població.
vpurel.
de Vilarrodona per sis gols a zero. construcció del reliquiari.
— Per al concert que el geL'anima! ha estat collocat
— L'esposa del llibreter En Launial Sauer donarfa el prapvinpnl
de l'avió que dies enrereis lloncunill ha infantat un roclilluns, al saló Granvia, la disTARRAGONNA
haga(' d'aterrar forçosament
tingida farnalia Coal i Turban
bust nen.
Noticies diverses
per avaria del motor, El
Tambe ha vingut al mim un xaha tingut la gentilesa de cedir
Sota la direcetó del senyor Pellitaraste:e que run- nuas hereuet del jove comerciara En
mbre
un magnifie piano de cua.
co'. industrial marmolista, s'estan
a Tossa es enorme. Mili,
osep Foix.
— El 111PS entran t el notatallant quatre grane More de pedra
!t'a vingart
automòbils.
— La noca entitat Agruparas', de la pedrera de Santa Tecla. els blo airear empordanès sonyor
Sardanista ha celebrat reunió geneMOLLERUSA
(wats els han de transformar en al- Itonaterra. farä ruta papi-mira;
ral de socis inscrits. per tal d'aprotres tantee colunires de 315 metres, de paisatges a l'Alrneu de GiNoticies diverses
car els estatuts.
amb destí a la facarta principal de rarla, on va Emir un remarcaE Carnaval no donat pnble exit l'any passat.
la Fabrica dc Tabacs.
La Comissió organitzadora colla
rament senyal de vida en
-- La Direcci6 General d'Obres
— En una acequia d'Amer.
,n sta vila, pera') a la socio- fos nomenada la Junta. pecó la poPúbliques ha accedit al sollicaat dilluns passat va morir alegarecreativa L'Amistat ha licia gocernatica s'Iii oposä, pretexda una nena de tres anys. Ma,seorregut malt animal. e S- tant que abans calia l'aprocació dele pel nostre Ajuntament. respecte a la
construccia de inurs de contendí, a ria Casas Monta g ul. que en un
alment en el hall infantil. cstatuts pel governador civil.
inoment de deseen va clownEl nombre de satis de la noca la carretera del quilórnetre 89 de la
el qua] s'adjudicaren molts
. ass a disfresses que be ho Agrupació Sardanista ratlla els cent. de Lleyda a Tarragona; al quita- reixer del costal del sen para,
r/mere
I
de
la
de
Tarragona
a
Bar‚loan Casas Massarhs. que es— Diumenge passat la cobla valac a treballanl la (erra, Drop
llenca La Principal del Canto dona celona. i ha rlisposat que cs formuli
— Per al prhaim abril esdel ahli (dic-eras.
a projectat el casament del una Buida audició de sardanes al el projecte corresponent.
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JOHN GALSWORTHY

l'za una tarda d'estiu. en un jardi
Londres, davant deis occIls. que ta
perdut la dèria de cantar. Els
es de florida tardana encara
I el nostre arnic va ter, sob-.
raerd:
Miren! Una cadernera! Aqui Iti
d?. tot: raerles, tords i taiarcts en
r ; òlibes a la nit. i fins un
que, cada any. amb solemnitat.
rria en aquesta illa d'arbres
pensant -ve haver retrobat les
continentals de Kurt i de SurPer.', de carderneres no n'hi haast mai! L'heu sentida com canLlame va fea unes passes. inquiet.
ment, pel to de la seca yen i
la sena actitud, es ncia que rosota la pressi6 d'una enlació
' que nosaltres no poiem
despris d'un silenci va dir:
pec acure éssers engabiats, sise:1s o llames. Ni els puc veabi puc pensar.
Xa altres ens el mirävem amb
ell semblava sorprés
▪ si ncerat amb nosaltres. TanVa afegir:
fa alguns anys, vaig trabar,
t", date d'Alemanya, un amic
¡ea una enquesta sobre temes soAquell amic va pregar-me un
que liumpanyis a visitar una
. Cofa que no n'havia vista mai
hiaaig accedir. Era un dia com
'' d . cal dar, un dia ai°le sois n'he vist a Alemanya.
que s'aixecava al bell mig

de la ciutal. és d'aquestes que formen
estel. consiruides segons el pla de Peatonville. Aquest sistema sembla que
tambe ha cstat establert aquí. Els
alemanys estaven penearats. aleshores,
sen, delate ho confirmen estant ,
la idea d'isolar el, presos en una absoluta solitud. Abra ele era una echa
nova. i sembla que ata han divertit
de la faifa, lantastica ami' qué salen'
fer-ho els alemanes amb traes les CO5Vg
que toquen. No mis descriuré pas
aquella presó: pera si pot dir-se d'una
institució d'aquesta mena que és una
cosa ben arranjada, aquella ho era, per
cert. En ene cas, el director va impressionar-me favorablement. las cantare senzillament una cosa, que mai no
podre oblidar, per tal com simbolitza,
per a mi, roes els éssers engabiats,
grans i petits, homo o animals.
Com violentant la sena natural reserva donant a la veu una inflexió
mis greu, cl nostre amic va fer:
—Ja haviem visitat diversos lloes
ombrius d'aquella casa, quan el director pregunta al Illetl amic si volia
veme un o dos presos condemnats a
cadena perpetua. "Us n'ensenyaré un
—va dir—que fa vint-i-set anys que
està rachas. L'home estä, ja us ho
podeu pensar, una mica atrotinat per
aquest Ilar g esclavatge." Ratordo he
les seves paraules. Menee ens eneaminävem a la cella d'aquel l desgracie,
ens contaren la sera histaria. Havia
estat aprenent d'ebenista, i era encara
un bbrdegas quan s'aje:da a I:r.r cali
de lladregots que li donaren entenent

escanyolits pel damunt de les Iletrcs
que ele acompanyés a ccmctre un roper fer-mos veure amb la facilitat que
batori a casa del scu propi ama. Soreres durant la maliiela. el xicot
vis sords i gneis podien Ilegir-les. observaren/ que les seres mans eren emlerasommit crgament contra l'amo i el la
matar. Fou Sentcniat a mut es va. polscgadca con, les d'un inoliner. Res
hi hacia a la cella que yoguis pro-'
linear dr la pena capital per viran
d'un indult promulgat en ocasió de la' duir aquella pols, i per aleta creguebatalla de Sarlawa. Entrarem a la
TCM que aquella b'ancor era alguna
celta. El mes semblava tenir més de excrescencia d'aquella potra ruina In:mana. Quan menta la cartrolina,
seixanta amiyu. recara que nomas en
litigues quaranta sis amara encorbat.
tremolara rom les ales d'un insecte.
i era una tremelem ruina humana cmUn de noseltres pregunta qui hacia
bolcallada en una huta fosca. La seca
invortat aquell sistema, i entre 105 3
cara tenia la pallidesa característica de
pronunciarem diversos noma "No.
tots els presos. Sonblava no tenle ro". va dir ell: i remangue tremolant
fesomia; Ice galtes xucladcs, els
amb impaciencia per sentir be el qua
sartas: no pire recardar-me de llur
delem. En sentir el darrer mm, el
calor, si veritabkment en tenien cap.
prés aixed el cap i murmura: "Ah,
Quan enträrem. l'un rera l'altre. a
senyer director. no mes recordol"
naves de la porta ferrissa, es lleva cl
Pera de sable. el nom esclati en 'lt
casquet rodó. de color foso com totes
seus Basas En aquell instant. realles coses que hi halan a l'entona 1/1032 ment. va mirar, per primera negada.
trant la testa miserable i calba , tota com un heme. Mai. fins aleshores,
polsosa. amb uns rinxolets grisos dajo no havia compres la valor de la
munt del crani. I romangue en una
!liberte, ni la veritable significada)
actitud atenta. mirant-nos amb humide les nostres relacions amb els alees
litat. Serial:a ya una xibera sorpresa limes, ni, encara, la necessitat que té
a la llum nIel dia. Heu abservat mol
tot desee racional d'enriquir l'esperit
l'esttpefaccia que teten els nene quan
per milis dels sentits, de recordar I
es donen campte. prr la primera ned'utilitzar els records. Aquell horne,
gada, que elan ferit? El seu rostre
penseu-hi, no hacia gairebé fet ÍJ3 de
demostrava aquest mateix astorament,
la memada; era semblant a una planpub era extraordinäriamont dote. De
ta arrelada en un terreny de sed. El
tots els presos que havem vist, aquel rellotge que giravoltava davant dels
era l'únic que tenia aquesta espantosa
seas ulls no Ii evocava res, i ell es
dolçor. La seva veu: "Sf, senyor
neulia com un esgarip de fulla verde
director. —No, senyor director", suatt
al norte d'un arbre sense saó. Jo 113
1 desesperada alhora (la recordo com
die que l'home en una criatura admisi fos ara), era com un respir estrany rablement resistent.
a tota voluntat
Impaclentat, el nostre ande gesticuEl nostre amic calla per un instant,
Peris seguia
arru g ant el front en el seu esforç de lava i feia passes en va.
parlant. Deia:
•
reconstruir l'escena. I afegi:
—El män on vivia era ben aje; uns
—Tenia a la mä un full de carteolina on havia transcrit un passatge del catorce peus de Ilargada per vuit
¿'amplada.
I alli 'savia visen durant
Non Testament amb unes lletres a posta
per a sorda i muta. Quan parait ela dita trulla-set ano, tense reme una rata.

EL GOVERN DEL DIRECTOR1 M'Uf
S'HA PUBLICAT UNA REIAL ORDRE FACULTANT EIS COMANDANT8
GENERALS DEL "SOMATEN" PERQUE PUGUIN LLIURAR ARMES 1 MUNICIONS ALS SOMATENLSTAS" DE LES REGIONS MILITARS RESPECTIVES
HA ESTAT CONCEDIT A LA "S. A. FERROCARRIL METROPOLITA DE
BARCELONA" EL DRET D'EXPROPIACIO FORÇOSA, I SE LI ASSENYALA
EL TERMINI EN QUE HAN DE QUEDAR LLESTES LES OBRES
LA TASCA DEL GENERAL
PRIMO DE RIVERA
Madrid, 12. — Després de despatxar
amb el rei, el president del Directori s'ha trasiladat al ministeri de la
Guerra, on ha rebut els generals
Gómez Jordana i Borbtan, els sotssecretaris d'Estat, Gracia i Justicia,
Foment, Instrucció pública i Governació.
A la tarda es preposava assistir
amb el general Vallespinosa a la
solemne sessita de la Reial Academia
de Jurisprudencia, en honor de Na
Blanca de los Ríos.
A les set es reunid cl Directori
en Consell, a la Presidencia.
A les nou de la nit tassistid
general Primo de Rivera a l'àpat
que se celebrad al Restaurant Tourate, a honor dels militars , portuguesos, oled per la guarnició de
Madrid.
El president pronunciar algunes
paraules de salutació als militars lusitans.
A les onze de la nit assistiri
presidente a la festa que donaran els
senyors de Van 011enove, en honor
del princep Enrie d'Holanda.

Poders dels Sometents
Madrid, 12.—Per Reja] Ordre
que publica el "Diario Oficial
de Guerra" s'ha disposat que
els reintenta generals de les re_
gions i districtes i els comandants generals d'Àfrica poden

&legar en els comandante generals dels Sometents de les seves respectives regions la facultat que pugui ordenar als
Pares d'Artilleria el Ritual/wat
de l'armament i municione a
que. es refereix la R. O. circular
del 5 de novombre darrer, que

desitgin els individus allistats
als Sometens. i que la valoracid de l'armament i municions
de referencia sigui efectuada
per les Juntes facultativos dels_
pares d'artilleria.

concedeix el dret d'expropiació forçosa al Metropolità Transversal de BarEs

celona
Madrid, 12. — La "Gacela"
d'asan publica un Reial Decret
concedint a la Sorielat Anani_
ma "Ferrocarril Metropolita de
Barcelona", concessionaria del
ferrocarril ettctric solarriä a
aquella prdslaciO. denomina(
"Transversal". entre les linies
de Barcelona a Tarragona i
Barcelona a França. el drei
(l'expropiad(' forçosa. Diu, la

part dispositiva del Decrel:
ronceArt irle prinier.--Es
s . A. al dTet.
a Ist

del ,

propinct o t'arcosa.
Artiele segon.--Als atarles
eslablerts en l'artirle 30 tic la
Llei de Ferrocarrils secundaris
i estra lagies de dat de febrer de
1 9 lea obres d'aquest ferrocarril quedara si habiliten( arabades en el termini de sis anys.

Penseu Verterme foro vital que l'ora
ganisme hurta necessita, quan hom viu
aixi. per servar constantment una espuma de raó... Dones be: giman ens
llagué mostrat la seva calligrafia per
a sords i muts, va mostrar-nos una
retia pintura feta sobre fusta. Aquesta pintura representara una miela jove,
asseauda al bell mig d'un jara amb
un pom de eirolades flora a la mi:
al litzny, es veien els meandres d'un
riu que corria entre iones, i un arel
estrambòtic. semblant a un earta (me
romana a la riba. Al costal mateix
de la noia es veia un arbre, arre) 1 reit3
que penjaven. estranyement simetrics;
t:n arbre que no s'assenedava a cap
dels existcnts. La noia tenia les nincs
dels ulls centrades, periectament
donen i Maces, i mirad fixament. Les
flora que portava a la niä tambe semblaven ulls que miressin. El conjunt
de l'obra, pe1 que vaig poder veure, era

ple, com he diré?,

de

beatitud. El

eibuix ingcnu i les colora estridents
Ii donaven l'aire d'una obra deis primalos italians. traint el mateix esfore
impulsat per una idealitat desinteresnada. Un de nosaltres pregunta al
pres si havia apres de dibuix quan era
noi; perb el pobre heme no va comprendre be la pregunta. "No, no —
va dir—; el senyor director sap prou
ti que no tinc model. Es una pintura
imaginäria." El somriure que acompanyà les seves paraules hauria trencat el cor a un malvat. Ell havia posat en aquella pintura tot el que la

sena &afma desitjava: dona, flora
ocells, arbres, cel blau, aigua corrent,
tot el que havien banleiat del seu esperit. Havia estat fent aquella obra,
&len, durant divuit anys, esborrant,
corregint, destruint i repetint has que
la deixà com nombres la vèiem, que
n'era la centésima réplica. Era una

a comptar del 24 de mere de
1924 en que es publieä la "Gaceta de Madrid" la Reial Ordre
de concessió, havent la dita
societat de constituir el dipòsit
del 3 per 100 del pressupost
contingut en el projecte aprovat com a fiança per compliment en les elausules estipulades, podent servir per a tal objecte i en la quantia esznentada, l'impost a que ascendeixen
les obres ja executades, previ
la sera respectiva valoració per
Porganitnie encarregat de la
inspecció.
REUNIO DEL CONSELL SUPERIOR DE FERROCARRILS
Madrid, 12. — Presidit pel senyor
afachimbarrena, abs reunit el Consell
Superior de Ferrocarrils, discutint la
base guarra del projecte, la qual e5
refcreix a l'obtenció de capitals necessaris per a la realització dels fins als
quals tendeix el rigim ferroviari.
Es presentaren tres esmenes pels representants de l'Estat, de les empreses i dels usuaris mercantils, indastrials i minera.
En la de les empreses es proposava que els cahals de la Caixa ferroviiria de l'Estat s'aplicaran, entre altres tina a cobrir amb el caràcter
d'avenç temporal la possible insuficiencia de les participacions que conresponen a les respectives companyies
en els productes de l'explotada, , a conserpiena dels resultats deficients de
l'aptkació de les tarifes.
Apoià aquesta esmena e n . un llarg
discurs el senyor Coderch, el qual exposa la importancia d'aquest para:arar,
que ve a evitar possibles contingencies
en l'aplicació de les tarifes que portessin, en consegilencia, perdues en
l'explotació.
Pel procediment que es proposava
en .t'esmena s'evitaria la catástrofe
financiera de l'empresa, que en altre
cas podría Asa- inevitable.
Portaren la veu en contra ein senyors Valmayor, Gil Clemente i Machimbarrena.
Posada a votació, fou rebutjada.
Es pesa a discutir immediatament
l'esmena dels usuaris mercantils, industrials i miners, la que tendeix principalment a assegnrar que els recursos amb cls quals es nodreist la Caixa
ferroviaria de l'Estat no poden ésser
destinats en cap abra ocasió que en la
construeció dc naus ferrocarrils, als
auxilis directes de l'Estat a les actuals empreses i a contribuir a tenor
del prcssupost en vigor a resarcir-lo
en tot o en part dc les anualitats que
hagi de picar l'Estat en camelase de
reemhorsament de capitals i laterosS ee per valor dele ferrocarrils en exri°Zer,qAt. test fi, els cabal ele la Calca ferroviaria de l'Estat es dividiran en. dos tomates: el primer, anomenat construcció de nous ferrocarrils. i el segare auxilia de l'Estat.
Fou defensada aquesta esmena pel
vescompte Cusma, i com que la representac'ó de l'Estat no presenta atleta objcecions que algunes en detall,
s'acordà suspendre la discussió i re-

obra mestre. Si; aquell pobre home
baria estat recias duraat trenta-set
anys, condemnat a una agonia lenta,
sense retire, ni tocar, ni flairar, ni oir
cap objecte natural, cense tenir-ne meatarla. pera forjant en la seva aninarra misérrima la visió d'una noia
amb els tela oberts a lotes les coses
belles i amb 11/3 flers a la mä. Es
el IKS gran triotni de l'espera humä i
el mis gran testimora de la potencia
de l'are que jo hagi vist mai.
En dir aixa, el nostre amic va somriere. 1 aiegi:
—Pera Ihome racional té la pell tan
gruixtrda, que lampee co l'he vist torturar ninga cona torturava aquell ésser.
Per casnalitat vaig copsar l'esguard
dcl tares quan intentava de pregurfar
al director de Yestabliment ter la seva
salta alai no ob:idare aquel' esguard.
Era una encarnacid de la tragedia que
aquell heme vivia—una eterna i
liada agonia que deraria fitts que se
l'empartessin mort. Hi hacia, en
aquella ulls, tanta de miseria i inspiraven tanta de pietat, que no vaig poder sestcnir llar esguard i vaig retirar-me de la celta. Pera vaig sentir
que srguien tuirant-me; com per ferme eomprendre que el sofriment és
una casa sagrada. Vaig sentir cm ras
acomiadaren i ent vaig avergonyir
d'esser un home Ilinre i hanrat, per
tal com, a desgrat d'esser-ho, jr era
un pobre pecador davant d'aquella vida
crucificada. Fon quin fos el eran que
el eres havia comes—cosa que en el
Inne poc m'importava — aquella pobra
criatura havia catar ja tan castigada,
que jo no vatio la pols que ell trepitlava. I ara, giran hi petiso em vénen
ganes de riurein de mi, 1 lento la
miserable angeixa e tata els Essers
que romanen engabiats.
Calli l'atine, per un moment. I giva ter:
ma el cap d'aci

unir - se avui al matf, privadament, els
representants de l'Estat i els usuaria
per convenir la redacció definitiva da-

quema base que a la tarda sera sotmesa a l'aprovació del Consell.

LES DROGUES TOXIQUES
Madrid
fa temps que la po12.—Ja

licia venia practicant gestions per descobrir qui eren les persones que es
dedicaven a la venda de morfina, cocaina, eme i erres drogues, les quals
eren facilaades al púbic i en particular a determinades joves de les que
habltualment concorren a cabarets d'aTiesta Cort.
Ha estat detingut Josep Madi Met.
gar,
vint-i-vuit anys, dependent
na farmäcia del carrer de Sant Marcus. Contessis que, en efecte, ja fa
forca temps que es venia dedicant a
la venda de morfina, cocaina, éter i
atetes drogues, i que a mis a mis donava injeccions dels dits productes.
Les drogues les hi proporcionan
samba detinguda.
En poder de Josep Martha es troRoser Rodríguez Perca, de 22 aran
baren diversos tubs de cocaMa amb
grams del producte, un estoig i una
xeringa per injectar, un revólver amb
nou capsules, dos ballets de so pesseres i trenta decims de la Rifa. Tot
aixa en unió del corresponent atestat
i dels detinguts, fou posat a disposi.
cié del jutjat de grärda.
També comparegueren davant del
jutge dues noies assidues concurrents
als cabarets anornenades Angela Feenitidez i Carme Gpisasola.

L'EXPORTACIO DE L'OLI
Madrid, 12. —El marqués de
la Ilermida ha publicat a "El
Imparcial" un article sobre l'exportació de l'oli, en el qual
xa sentades les següents conclusions:
Primera. — Quo als ois refia
nats se'l deixa el camf Iliure
perla/e s'exportin als Estala
Units, sea» el gravamen d'adquirir l'enväs a un preu que encaria la mercaderia.
Segona. — Que cnitjaneant

l'escala gradual, el preu de l'oli
es mantindrà en quantitat remunerathria per a l'agricullor.
Tercera. — Que l'exportació
es farä sense cap trava, perque

si s'eniareix naixerä de que l'oli
que hi ha a la península el neies-sitern per als consumidors.
Quarta. — Que el Tresor
rional rebra 10 milions le pes-

setes de les primes d'exportalid.
Cinquesna. — Que l'escala
gradual establerta pel Directori
no s'alterarà pel caprici d'aigun
governant. sind per les demandes del mercat en els centre
productors.
TRES PARLAMENTARIS PROCESSATS
Madrid, 12. — Segons diu un
diari, el Tribunal Suprem
dictat ja tres autos de procesa
sament en causes seguides a
parlamentaris.

—Quan eixírem de la presea mea
recordo be, ens en anirem al Stadtpark. Aalä hom respirava llibertat i
Burla per tot arrcu; els teils i els talas;
els roures i els sicomors perfumaven
l'aire; cada branca i cada fulla brillaven venturosament. El lloc era ple
daaells, símbol de la Ilibertat, qué
solaren damunt dc les nostres testes,
cstenent les ales sota els raiga de sol.
Si, tot era encisador al nostre entona
I vaig pensar que entre els éssers
creats per la natura, llame i l'ara a
nya torturen knfarnent, empresonant,
los, d'Ares éssers desvalguts; però
que nomes l'home empresona éssers
ee la seva espacie i ha fa fredament.
amh tota premeditació. Però fins aquí
aixes és un fet d'història natural. Ara;
el que vaig veure, una cegada per
torea en els tras d'aquell borne, la seva
inenarrable misèria, això no pot sentir-se dues recades a la vida. Aquell
vespre vaig anar a acure a la terrassa
d'un cai?_, i sentia els músics que so-*
nacen i les rialles i les converses de
la gent, mentre mirava els passanta
que desfilas-en pel carece — botiguers,
soldats. comerciants, oficials, cape/fans. mendicants. aristacrates, dones
alegres... Les bulles dels arbres es
moviera doleantent sota la blavor del
cel. Pera no ansia ni veia realment
res. Neme .; vela la dolo i empalangaita cara d'aquell pobre /toma les
seves polsoses i tremolases mans i el
quadro admirable que pintä en aqueli
intern. 1 des d'aleshores l'he anat
veient i el veig vivent al mea davant
cada vegada que cm parlen d'un esapresonat.
En callar, el nostre amic esclafi
liare ami) un aire sarcàstic. I orca
sant-se del que bavia dit s'acoadadi
de nosaltres.

La (tred-).

Ý.

LÅOVÅ LLEI DE RECLUTAIIENT
-.
Madrid, It. - Demit publicar& la "tenerte el decret Ge reforma de la hei de reelutament
de l'Esereit.
ACCIDENT
Madrid, 12. - A la Oliva de
Barata Anna, un automlbil ocu-

pat pel tontiseari . de policia se:que Rarann Blanco Santa_ Colonia i l'agent seuyor Joaquina
Benavente, tope amb un auto
que poriava direcrió ronträria.
tomiseari i Cazent resul•
taren feries de proneelic reserval-

Els ocupante de l'al:re auto
no sofriren cap durty.
LA DEPRECIACIO DE LA
PESSETA
Madrid, 12. - La G..eeta"
pubeee una fle:a/ ordre, la part
dispositiva de la qual du el eegánenlo:
Primer. - A l'objecte de fer
toree les aclaracione que sollieitin els Bancs, banquera i partieufaret que tinguln neeessdal
d'expendre o negocjar un g:r a
eatister en moneda es.traagera,
o situar en moneda repanyJla a
PeStranger. s'estableix una comissió a Madrid i altree a
i a Barcelona. integrados
en la forma sequen!:
La de Madrid: rer ,in 5nh_
governador del Banr d'Espanya, designat pel Gonsell general, com president, i el qual podrit delegar en un cap de l'establiment, en sind:c presiden!
del Collegi d'Agen's de Canvi
1 Barca, un banquer deaignat
pe/ Consedll Superior Barrad
dels que constiturixen l'Aseociacid de la Banca del Centre
d'Espanya; i les de Bilbao de
Barcelona, pel director de les
aueureals 'del Banc d'E,aanya,
president, el sind'e-president
dels Collegis d'Agents de Can i I3orsa. i un banquer desixnat per resmentat Consell dels
pertanyents a l'Associació
Banca del Nord d'Esnanva i de
Barcelona, respeetivament.

ecce en igual' condicione de paga man, exp.diene a taeor de turistes, p..dran ésta admeeva pala Hinca i banquera fins a un import de speo pessetes. o el neu equivalent en moneda
edrangera, sentare que en fer l'operaeiö presentin el corresponent pas e aport, del miel es prendra nota i en el

nava i especial de les rnateixea, de toles qie2.. i :es de ponto en consumeeió o recans:ruce.6 en carecieres o t rosos ja ennstruits amuelan i que lanunca en el present mes.
Del T.eball. - Declarant reate>
e:a de la Ilei ¿el deseen% domaacal
en favor de lea filaques d'aglomarats
de taro, paró 1 mitam-he a les operado:es d'ernmotIlat, coccals i desem-

neireciacie.
Aix mateix s'autoritza fine a la re-

que es tara mutar la

ferida quenvitat la negoriació per para
titular% de girs n mateeda merengara
per a fina que no essent comercida,
es creuen atendibles. previ acord de
le; Com., , ions a tale es central lar t a l e prime t de la present reial entre.
Sise La Comissid design.;da per a
Madrid prepeeari. en un termini eue
no excedirdr emit dies. al departament o minisierial de Finances, el
re-ediment a seguir per realitzar tls
eredas corresponeats a les repartacaceas otee no tinguin de moment la
na ural aplicada a p:gament de mea
c:aleries adquirirles a l'e:aranera let
eanducte de le buera rrivada o si proceda( per mi ja del [Une d'Espanya.
Seta. El ministre de Finarces, vellera-se del% professors mercan:Pa abstrae al set, servei, podri realitzar le,
ineestgleinne necesearies per earnprover si pele Renca barquees o parlenarç ea cana. il . iS amb tota exactitud
el determinat en jet repetides reial,
del n'es de la data.
lied e en de 6 i
Vuite En el !apee d'en mes. el
Coreen Superior Broman i el aana
d'Espineta trametran a earreet departament. que laarvarà a Director:. per.
què resolgui el rae eregui converairnt.
un pie de po'ltiez economma sobre
cande internacionals en el elf
cansidererä i 4:Tejera laplicaailitat
dt !a Bine sep • itra de lar ice primer
de la Llei d'Ordenació Bancaria de
aa de desembre de 1921.
De reial ordre ho comunico, etc."

DISPOSZCIONS
DE "LA GACETA"
Madrid, 12.-"la Gineta' publica:
Reial ordre d'Estat d:sposalit que
s'amortitzi la vacant doficial tarcer
en hadmin etració principal de Correas deis territoris espanyols del
Golf de Guinea, per passar a un altre destí el que ho exercia.
De Gracia i justicias-Reja/ ordre

plemamazmakalll11411aCIIIIIIBENIBEINalMailaliagh. n
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moulat.

De Marina. -- Declarart que
ele (Lreclora torete de navega•
ele puguin autoritzer la inspireció dele ernigi •anis ii bord de
vaixelle, per la guardia civil.
siempre que ne sol.liciti
luna ftutor itzeció pel governador civil reep e rtiu. be per cerril o verhalment. per ~jis, del
ennitä de la ^närdin civil.
De Finelar -s.-Diepoeant que
el dia 18 del eorrent ' obri el
pastament de la menslia n Aat enr•
rent a lea rIrteeees passives;
ilfa 27 a les cleeeee actives i a
In elereria, i anunciani oue el
dia 28 de l'aetilal 'alteraran
menee previ ente lee coneignaeione de material.
Clam -r es peeeives.- lieerenenlant din per a la revisió de lee
e leieee eafeeivee
De Entrene Cnnefelint un
!ermini mI. lreete dies a 'Me els
e r e'nvere ane han arahaf la tc.
va rerrere CO el eure di, 19222't d'aro r d al "la re . .. p ernea ra a
,'inferior a 1 91 7. percata pn i el
.r40 4 r 0 n 4• l ee pl er • e votante d'ene i " ve r e de nranlinue..
MORT DEL GrYrn Ar,
BASCAR t'a;
refadr'd, 12. - Aquest mati
lea girad a Madrid el parral
Deseerib. el nual Ton cap de
In Casa m i litar del
Don Alfene enviat un al:lene! per dorar el condni a la
familia del fitret.
EL PRINEEP 11"NTI TE D'HOLANDA A MADRID
Madrid, U. - Aquest mall
cl príneep Erie d'Holanda ha
vislat cte Mufieue.
A migclel s'ha celebrat a la
Legació (El/Manda un tipat en
honor del pretere.
Aquesin tarda assisteix a una
feeta en llorar seu. al Pillan
del senyor de Vaa Olenotec, qui
ton ministre cl e ls Palcos Baleas
a Madrid.
El princen E-de eortira dem it cap a Cbrdoha. Granada i
Sevilla.
DF.CLNRACI DNS DE L'EX-MIN T STRE SENVOR ESP1,DA SOBRE LA DEPR v.r.rACIO DE L \
MOX EDA
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Plebe",

Catalunya, 9-

Barcelona

isaaramaaasaailaaramaaaarraralliallaartEIWZ)
Cada corniesió farà lec setaracione eorresponents a nur3
reepeetives nones banefires.
Segun. - A tota petic:(5 da clareció que e sformul:, acompanyaran els justificants que
bagin de servir de baso a l'arord, i haurà d'éseer redactada
en termes concrels que no donin lloc a interpretacions (11:1th-eses, essent resolfa per la con-lit:816 en el termini maxim t lt
Ires dies, a comptar des del dia
que es rebi la notició amb
documentació completa.
Tercer. - Els acorda que
prenguin les diles eurniaatans
seran executius i dele dits
acorde en donarä cumple setmanalment a la Direcció general del Trrsor, neornpanyant
una relacie suscinta de la anealid presentada i fundameril de
la resolució adoptada per a cada cae.
Armes( deparfamenf
podrä revisar els acords i
dictar les m e sures (qm./ver/tenis
perquA suposant que no estignessin en harmenia amb la
Reial airee del 7 del coreana la
gual s'ha d'apErar. CalEr les
sancrdis a quä hi Final Une, en
la quanta i proporció que en
en el dít precepte legal es determinin.
(mart. Els barquee!, j
barquees que en ParloaPtat
fingirte saldos a .Ilur favor en
moneda estrangera en poder de
corresponsals en 41 j f^rorels patena. exneed'ran itram e tran a la
D l eeecie e.enernt 4101 Tresor una
re etiVearld dentuida dc litre !libres °relate de erunfflandilni.
en la que es faci constar Fineport del saldo o eahlse. tic h
ditinrid de moneda rI3 gnei s
lima de r quedar nereeaariarnent
eeterteits n ro CM r ().1fi'l i ii Pi-

rar cnbr 011s. dintre del terele tres relo g na. ovjedtjjj j
tremrient nora rerlifieacue al
cree‘t er fe rm , nat el saldo.
Cino Fin ej es a eatister en mi.
nada estrangera, cartea de eredir i

rarmovent al Jetjat de primera Instanda de Fi gu eres cl srnyor Gaietä
Rodrig-uez de los Bloc, jutge de primera Instancia de Burga de Osma
7rasiladam a/ Jutaa pranera
Instancia da Videncia el atnyor Marcial del Rin lema, page (te prunera
Inetancie de Cervera 1 aleada)
Ideal al jutjai etcpiimera
eta de Cervera el almea,: Carota Al.
varee. Ossario, jutge de primera Ins•
Jama ile Sort.
Traslladant al Jatiat de primera
Instancia de Magma el 'amera Dimic
del (iras intre de ',marra las.
theria de Salscina
Narnenant per al halar de prrrne.
ra la s tanrul eh, Solventa el seas Or
sep Maria Ir/olerle, i lianaju, alatant

m'anee,' 'Jr.
Ideen per al junat de tormera Iris.
lAncia de Son el ' airean Am.el“r !ti o .
fina secretari de l'Audiencia
provincial (Ir Sarria.
De Guerra. -- Disposant s'instauraren das m'erras. vis quid, ama la (le
!leer:e:U.1i) d'Allane XIII. i cuaseilent
cada nn. en un ' alar croe mal, guadal
rep"anientert manufactura' a la fabrica nar n rata) de Traerlo. que Nadita
daaraa amotinan a dua alunme, als
mes ifddantat, de le, Escales mdars
de Xile, dennmn,adts Adalenaa de
Guerra i Em . a!, de Carallera.
VI'!" - le. O je.qmonaqj
en pantera vacant d . :r e cama aspirina
de eeaona claesr del Cae de Vil', lienr,a
P. 'a provincia de Barcelona. al senyar
aferian Conzalia Raer excedent ad
moteja Cos.
Una al:ra amartitzant una plaea
d'ajuient de I'la,taut Naciural d'Ilt•
gime d'A
D'InstruccaS pablca. - Amera...ara
la circulada i as heal d'una lapa:tea
aeria, per pesar bestia: en canal p i -

per a 'a sera aprusaeib pe; se.
nyor Josep Inebrol.
Disposant ege a l'Exposic4 Nada.
iii de faenes Arta earrespanent a 'imy
acula se cel a ba als Panas d'Exp.,s ' c'ules del fir , ir r sngu inaugurada
cl 'fa in d l vinen • mrs de irrig,
De Fan:ene.-Dei:lata:a cas urgeet
les subliasees (Pana-, a a vee er
terca, lee de reparació amb feria orda
evitada

e

Madrid 12.--El imparcial"
punfica u .nes manifestarions
l'ex-ministre dr Finane e s se.
nvor Lluts Espada sobre la dep.reetació tlo la moneda, en les
mutis es donen lee seg0ents (lactes: Interrompuda Ii brete ariora de superiivit de 19 01 a 1909.
i iniciat el def icil a ronseqienria de laap prearr me rrnquí no
,'1111 sahut evitar el mal vent. I
volitinaii.
aixt
SEN)(01I CIERV.1 Drra.A_
RA N"7

12.---Lex- minist
Madrid,
senyur Elena tia tfaoloraf
5ant dol Guisen Suprein (le
Marina
on
la
talusa
t
in,truida p.e ls sucelessos ilt jolud a Mclilia.

1111311 . :NATein A I.A S'ENVIDIA
1 11.ANG DE LOS IDOS
Madrid.
1 2.--A cdc gran eu
lentuilat reieheal l'humeante:e a la msrgue eatemplara
:enyuret Manea (Ir los ajos lb
han assielil la rIelaa, el gene
PrUnu de Rivera, el prets-

deut tIc l'Aeademna It, hiriepre_

el de l'Espanytila i
trina L'arte ealia velebral a laarialernia cli, 104;sprudAneta

miela gente Entre
cc millo-sine II: figura la de
l'illualre dramaturg ealalit Angel Colinieefe El (-Melar:Ate !mear Pera Sarta ha rm
ha a:•sistit

gia g fr l'haitiana' jada Paularen,
alontato. San.
deaprea, !aula
iarez de la tutu u . 31410w:1c Alvarez etie/Ilatee i Dicitulla San
Iluncet 00
alart in. laa 5cfl'ttiT
hiPs, fin:literata agraeix
Elionamalge c da) la 1r i el pa
1111.1i:q uo euln enlaza la eeva
e

‚li ra ,

li ha leímos:al la
Gai i n Giro daalfaas
1.1.ICRAMENT DE vERGAmiNs
Aladro/. 11.-A la Casa de Galicia
alta trlebrat Vade de II tirar el, pera:mina dedicats a!, senyara Rodriguez
Candeal., i Rodríguez Vigua. 11, ha
ass.satiii raen dt1 Directora el general Maníaca Ando, gae lcc dit que
saalher.a a l'acre ataque representava
na rigionalame bese entes.
I.il

ELS MILITARS EUTBOLISTES
Madrid. 12.-Derna ea,sat es dw,ra
al Pala', un apee d'honor als caps i

of e.a/s de l'Exereit portuguès que bao
anta amb motiu del partit de lechal.
LA JURA DE LA BANDERA
Maded,
dispoom que l'ame
de presa de jurament de fide.itat a
la bandera als retienes de l'actual re-

emplee es ver.liqui el del n de EseEl Consell del Directori
S'ACORDA DEMANAR L'IN-

DUULT D'Ele MKNUEL CARRASCO 1 FORM IGUERA
Madrid, 12.-E1 Directoii ha estat
reunit mitja hora escalla.
cledicat el temps-ha (lit el
ganeral Tallespitmea - a tenir un
canvi crimpreasione, i sala adoptat
lacen! de proposar demà al rei l'in(luir del periodieta empresonat senyor Carrasco, condemnat per un
anide per seposades injúries a l'exercit.

Com sigui que el (mayor Carrasco
ji jorta algun ten n is sofrita condenme, limitatla a sis rnesos i un
dita s'acelerara l'indult perqua la
prearogativa rigia migra terne la degarla eficacia.
Sala camencat a eetudiar--ha arabat-unia praxima combinada militar, tenint coro a liase les vecera..

existente.
EI. PARTIT SOCIAL POPULAR
1 LA NOTA LLEI MUNICIPAL
Madrid, m2.---El /zenit Social Popular ha dir gil a les organitzacians
socials un manifest dient que cal participar decididament en l'actazitat
que la reforma municipal planteja,
perque tras els ciutadans honrats hi
intervinguin. Es necessari tue en !es
properes &accione el partit, dita tregui el major nombre de representaconc.

ELS PESCADORS
Madrid. 12.-Ha tornat la comissió
de peseadars que fa poc va estar aquí
per gestionar la prohibició del, aparells d'arroeseg,ament en aigties del
litoral. Els comissionats han desee
al general Magaz un escrit en aquest
sentit.
L'ESTAT DEI. CAP
DE POLICIA
Madrid, 12.-El doctor Sloclaer ha
reconegut el cap de pohcia, senyor
Frenol, el qual té duce costelles fracturades. El sea estat és greu.
INCEND1
Bilbao, declarat un violerit incendi en una fäbrica. Les pardues rugen a 23,000 pessetes I.a fàbrica ha quedat cornpletament destruida. No la ha cap desgräcia personal.

SUICIDI
Madrid, 1:--LItonart Peläez, de
guarataa anee, s'ha suicidat perqué
es trobava . sense feina

EMBARCAMENT DF. TROPES

altdaga. arribat un
tren militar Annesta mi embarcaran rala a Melilla dos renls
anlilata d l regiment (le Iliseaia,

e

de guarnien5 a Alcoy.
L'APAT ALS MtLITARS FUTDOLISTES

Dentietee i MetgeS
elflIeltiMt en KOLYNOS temgeta elt
retieresu nauta intrannea les gostrts
deolet, •rfffiugun me* ti inra g oe de
matees KOLYNce teeenis alt mese'
mes «molen' ea pes enaras.

calcular, duncs, en ved mil millene la Infra de la eirculacuS
fiducieria.
Per consegüent hl ha una
despreporei6 entre les eieeeset;ate det mercar, i l'eterno de i eReeultat el atze, la puja
DIVERSES IMPRESSIONS
do preua.
Ball matar. /11048 ele comen la s tia (el un aranzel en el (fuel
fi'han elevat fixtraltedinerinment ris que a „inc 101 soure e, paren
lote ele drets d'importació, i aciebrat a afilarla/melase pasaial
entre ite selt cela teeriea 1 ca serrialgrat això /a erial industria
aceentua. Altrement, el pro- leccha ilatiaila. L armhada dele
ductor agricola es celebra amb jugadora i periocLeles que asrae; perquè ha de vendre els sistiren a l'eneunire haura camelle produe es per sota del vad molts dub.es t haueä posat
cle ciar una ,sérte de punts reapretil d'obtenció.
Per veure si el canee ee fa- 1 Pile deis incideuts del pala,:
vorable n advere, cal mirar el ilueedegut a /a comesei
baiane total econòmic dc co- Inca, no van poder fiseer domes
amb extensio i requereixen una
bran-rente i pagaments . Eis millo/1s que reben els eeeanyole ae • nliació /tete tota mena do de •
lene.
residents a América i la colitLeguen] quelcom de l'incidmil
zació de valore induelrials i
Samitier-De
Pra, a Ventilen del
banearie. fan que no sia vernal.
qttal, sobreled per ',pie de la
el defici t gire la balaren meecantil ACUNA, alma contreria- pren1S1 italiana. &han fet molls
ment, quo ce 1rarlueix en un su- comentada i slian (lit melles
exat li; utht.
peràvit en l'econornia.
En Satnitier en el match de
La dernnalració estä en pite
ro m'exporta moneda per pagar Miiä va estar moll eurrecte. Cal
nemeef iìfirjf ri fehe control reconaixer - ho . Ei suece: en la
ene, emprestit exterior. Si le de.. -famosa" eerrega d'En la
pi...reteje fos resuPat nereseeri ron que el poner Palie esa liande la batanea merearitil. tintina ear-se ale eres del calalti quien
el remei en ele mateixa. ver la , zumosa amaso es xn:ar, i no pobatea del raavi ole un estImul en ' gue evitar - ho, el xut el rebé el
eeli d'En De Pra. El manager
recrece-1 n e i
dele italians dona a En SemiEle remete ea draprenen
her tum hafeta,da que
Pi', eanses fa nivellachi 1-halda
del preseeinast. limitan' lee des- rnä el públie de :al manera que
actuaste a mi dret aplaudí la gesta del
pesce del Manea. . A
«acida no en paf esp e rar la ni- manager•
Aquesta és la varita!
deis
.qhva ltao , (5 Cal g unrireir
fets.
vono i nns i ole anticinns del Trepremsa italiana, segurae(se. NomAa cal. per elleurerit•
ment per ntaaca d'eapai. no ha
rl T^e‘er, Cuto dol, annrogain ola
nnticinns a lee como/Ira- J e . ;fa paraii. en lee g li Ven ressonves
del nnrlit, fle !Pa eeeeerreiu dele
ferenra eal la Sla de fomentar
emes. i una prova eloofient del
la produrcieS i el co p ean, Celepie rorreeritl 1 de
brar eis t rnetats pendents amb
borre inlencions. An la enieulla
els Eatals
dten Rouse e a canea clama ear
re ga d'un rhsvantor iteclifi r11 .• el
)beus arn n lf amb una altea (evade') delirant.
i)rrerh
L'equp :falta. lleva; d'En De
Viiechi, En Rosaetta i En Con«MI"
ti. ens semi-de un emita ame no
paaaava de regular. Eslava. alDE CATALUNYA xts,
si, molt entrenat, mea l mas
entrenat quc requip roig i juga ya amb molla mes coliesió
VALENCIA
en les Hines.
Robatori frustrat :: Dos deLegue) cliitruc, deixant de banda la manca de colle.ata que (Ietinguts

be; p, es ie, ma,ch
dj

hor

(Rebut a la una de la malteada). - A la tirana la, aquesta malltiada, sentit trets
Una partella de guardies de seal/retal slii ha aerKs eal. e Ira vist
com dos humes Tupen. Ele ha
perseguit. ElS fugltius, aleshores, han lirotejat a la polteia.
Per fi hall estat iletingut.s.
truco Manuel Campillo, (le
anys i liestilul Vida!. Je 28.
El primer eslava (und. Són (los
conegut s Iladrea, que seguramete t aqu e ata niatinada anaven
a (am p are un nou robalarr,
lia resultat fetal lamba tan

'Madrid. 12.-Al
realaurant
Tia/llama orlobrat aquesta
/1i; el 1i:ingiere a obaequi tic l'egnu) (le furbral que Ira arriba'
ara d.! Portugal. en el qual figuren militara. faitpal era ofert
por la guarnicia (le Madrid. 11i

policia.

han assistit molla

Durant les maniobres de l'esqua(Ira anglesa cagué un avió. Sala tco
a I aviedor.
-Pal
Demà començaran les maniobre,
navals, presenciades pel primer lord
de l'Almirallat.

/nadara i

atilonlats.
El genera! Burquele ha ()red
e i haniair s t, 1 :1 gtmierai p rimú de
Iticorn ha (lit que en erutar-me
-Viva Diaria" s'ateten ''Viva
aa tít y Viva Portugal".

1.A CAUS. CONTRA El.
" VIVAS"
n4011000!
Sevtfia, 12.
14 ealtair maltea Andreu Itedubledalo fa , el "Vivas" 1 els
aerts eamplieea Purificarla Delgada i Anel Ariza. !trinen de

defensora_ respertivament, els
aertaarr a 11t , Buten, caleilrälic de
fleta Penal a in/tiesta Ilmversital, Garein Navarro i Ferrer.
f.seal &nimia diles penes
Oí

, mort por aleros ;ante
d'assasseetal i dltres penes

Un accident en les maniobres
de l'esquadra anglesa
(Rebut a les dues de la marinada.)

DE M A DRID

E! cl' te
del "rvaa" ()emana que les,, penes es reduea
xiii a 1'41,, anys 1 dutZe,
res.

perlera/no/11.
MANIVESTACIONS DE L'EXMIN 15111 i: SENV011 EaltADa
SOBII E I. EST vr DE LA moNEESPANYOLA
Madrid, 12. - "El Imparrial"
itdull ira unos manifestaermis
1 ' f • K r ibinI5 n re tic Finances PenyAr Huta Espada, sobre la depreriai r ió de lii tilo/ as ila espanyola. en leg quals es donen
seg

(I n1Iteb:

klerromplefla la breu epelur
de superavit de 1 901 a 1909 i

die firif a rottarqüenina de l'empresa mil:Tolla., no
slia salad Mugir el Mal ven!.
I a r el e'eata.
Mirar' ti

feauneta ele nunfre mil milions.
ene e* peden coneidernr con un
augment de la eirenlaria finan.
riera, peronk les nedigerinee
Treanr n e l ere hirt veneiment
1 la t'ard i te/ do la ftevn cienomiele emb manede eireirlent que
erina freen manera efeetive sobro el e mama.
Abeee de In gneere pl rnne
d' a nehe ald feria enrn a tfmlf
relbeferturn de.. mi) remen *. 1
ovni palma do. anatre mil milinee..1rnh rnAa do mil milinne
de <Ami a. torrente. Pedem

g

rotattu :migues.
El eom.té dalle tambe
donde lotes iles facilitats par
la nostra informacift, ame %se
amab.litat que no pas ele ee.
upare que representaKea ei co.
mite espanyol i aconipanyani
l'equip roig.
I ene dulem extraer/in/tea.
ment que el senyor Seg ura, qw,
representava la Federaci5 ee.
latina. imites en la gü estel ee
lee desatencions als perio
diites eaialans eIn senyors delco.
mitIn madrileny.
Al menear .Segura. segons
digue en una f o rtea no gene
aniabae. "tent se Ii en d elta de
la informació". i aqaesia el,
qüent manifestac'e5 ereirm ne.
eeasari fer - la públiert nerqui
la linguin en comete Me enin.
panys rio premsa de Bareela.
na.-D. P.

Cairb Pa Mercantil
ELS

TELEFONS

DE RAM-le.

LONA :: LA FIRA COMERCIAL

DE BRUSSEL.LES
president de la Carera
M ercantil. senyor Jasep Cabe!,
ha curs al un telegrama al cap
del Dirertnri militar posanl-li
de manifest i lamentant ele per.
judiris quo sofreix el coniere
de Baerelona i la pertorbacid
causada en la v i da eietadana
per la ilicomunieació en qjj¡
enearn es troben la majt nr paq,
del!, ahonale de la anua le/ef0nica d'ença de la nevada, mi.
ximinn davant la perspectiva
la Ilarg.a durad() d'egresa T.
tal, i Ii prega, en consegeencie
que doni les ordres °porteen
al Cura de Telegi afs perquè letti
111 n 51 remei.
La Cambra posa en roneite~uf deis seus SOCiS que va.
EI

I1P

guin assistir a la Cinquena Fi.
re comercial oficial í interna-

de Brusselles que s'ha de
celebrar de 1'1 al 16 d'abril, que
a les oficines se'ls facilitarle
caries de comprador i les alai.
racione neeesieerree.
cional

MIIMIMMIIM••••• n•I

el formneen, palese saneare
una lecniert superona cosa que
ha reconegut :Atta la promsa
I a lia me. Ea jugava a me.s a nOs
ande ol desavantatge del mal ostal del camp que no reuneix
cap condice() per calebrar-hi
parlds de relativa transcendencia 1 arab pilota imposada per

Vequip Km que segons l'entrenador dels roigs no era de

ercat de larreoa
-MERCAT DE TARREGA
Eil el mercat verifirat el d'a n
en aquesta plaça, han regit els e

güents preus:
Blats blance, de 44 a 44'se pes
tes.
Blas roig forea. de 4.45o a asa
Civada, de 3 oa 3t.
Moresc, de lo a 41.

Favons. dc 48 a 49.
Al'als. a I.
Tot els wo quilos.
Vine del palo, de t3 a 15 peta-

realament. Sobre aquest punt
fern notar la noalra estran>(,,a

respecte ele la poca se‘eritat
l'eqinp en
qiieelatms con) aquesta en qua
el rail del reglament
ei eebel lar . qualsevol Unpusició.
Cal Ter constar cd nostre
aura une nt per les atencions reburles dels pernalistes milanosos que rus donaren tole mena
do favilitats en la steceió
premisa de telagrats i es (amipodaron mol/ aneablennent anda
nosalt res.
Visitärem Ini Redareid de "La
Gazeta dedo Sport". acompanyats dels senyors Brusotti
(IPIS

PALMA DE MALLORCA

Frigerio i viren) poder ad
l'excel.lent organilzacid del mi

ceasarianient baria 410 tenle tan
per la diferetema datatil i de
1004p0ranten 1 dele eletnenls que

tes.
Vine d'Araga, de 3o a 35.
Alcohol. de 210 a 250.
Mitades, de 70 a 75 .
Anisats. de 15o a 3500.

Tot els ino litres.
Oli, a 111 pessetes quartä.
Ous, a 2.25 pe5setes clutzena.

i

MiLL GERMANS
: VALORS

-'

19

EL MARROC
Madrid. 13.-Part oficial de Guerra:
Zona oriental.-Ahir al mati fumen
hostilitzades les forces de proreceró
del sector de Tizzi-Azza fit ha qua-

tre haixee.
Zona occidental -Sha registrat un
Iletiger tiroteig a M'Ter. resultara mala

12

•

JOSEP PUJOL 1 PUJOL
Vergara

Tal. 5155 A 14)

5

,CA

EL

un capita.

"¿ESOS TERMINI

LLIT DE METALL

menors.

Reetil'at ci renes! didleil han
asa al els erepraalits. o !sin Vanament
(lenta ¡m'u de mi;
mil i enhr p tal el man•
terilm e rd del d'elle flotan, qm.

Memada"

Dijoue 13 de mare

'VTILIflA? ,

A L'AE3AST

[P f 111 CITe, PirP,

CM TOTES LES FORTUNES 3:19

Settna113 Santa i

UN1CA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOC1

Vt Rada de fa-qua

EN Aell'ESTA FOUMA
VIIItT6U-L /

9

!FOS

1".

T rp lerv i

ESPEREU
OFPA•

LLATI I CATALA
MAR MUSICA

TEXT

DE VENDA A

FDITORIat t. CIA Oil

SOLER i TORRA

PETRITXOL, 8

.iireriefeeirteretritertierellierenietentlettellItlem

BAINQUER
RAMBLA ESTUDIi.

na rosal 3 la vende
el eisa fasciele

ELS

CONTISTES

VALORS -

CUPO- GIKS -CANVI

Nevcclf m

CATALANS" 81,

publicant tres bonies
d'En

coltles

Jtrep Marta d8
rra
bellament illuetrats per
PAPA
PREU: 35 CENTIMS

t3aNSUCC3S, 113

Itts els cupev dels Untes

Interior, [Mutar i t mortitzabIe 4 al•
leucttnent I d'aun rróxim

r. ît fh? Al ON

aro°
ha t raaltaaat el atar do.93'

iXi2 elpreitai rrer die), 4

AdmInIstracId: Rogar de Vela,
51t, pelma% primera

Uli Ctih
imanadinaameM11111111111111«

n 'erg

Meta°

en:ri el

rCd ia:.9

diassetss, do 3 • 5. Balmes,90, principal, primera..

' r•

_
mueren

" " "

•••••••

FESPIIITS
• FUT9L
EL PART1T D'AVUI ENTRE SELECC/ONS
Aquesta tarda tindra lloe al camp
de Les Corts l'encontre anunciat entre la selecció espanyola > que ha Iluitat
a Milà contra la selecció italiana, i una
glecció de jugadora catalana; reforqeda per un gallee. integrada per Estruch, Massanue, Montesinos, Trabal,
sancho, Carulla. Olariaga, Polo, Cros,
Aleäntara i Sagi.
Segons tenis entes, el Comiti madrilen y hacia expressat desigs que en
l'equip de la Federació Catalana, a
mes a mes d'En Polo jugues l'Oscar
a la porta, però a darrera hora i a
g. usa de transacció, s'hi ha deixat el
jugador gallee, que per cert ocupara un
'he que própiament no es el seu.
Arbitrara el partit En Lloveras.
' CLUB NATACIO .ALACANT'
F. C. BARCELONA
Per als dies 16 i 19 prepara el Fut.
bol Club Barcelona dos partits, els
• quals han d'ésser molt ben rebuts per
la riostra afició per tal com consisteixen en presentar regule campió de
Valencia, Club Natació Alacant.
Aquest ccrcle compta actualment amb
jugadors ¡ores, cis quals prometen un
brillant esdecenidor, la qual cosa fa
eqicranear que les litntes que sostinaran ambdós cercles campions al camp
de Les Corta esdecindran i nteressantissirnes.

BOXA
ALIS-SIRVAIN

IIETA010
LA REVISTA NATACIO
Han rebut el número diquesta
vista, portanten, del C. N. Barcelona, corresponent al mes de Labrar. el
quat, com de costura, a fina une-

ressant, tant en la presentad() com en
el text, ocupant - se, ultra la aeva espe-

cialitat, d'abres esports boa importanta com són rrby, esports de mi
MOTORIMER
V VOLTA A CATALUNTo
A la Insta d'inscripeioni d'aguesta
important cursa que denäver en la nostra edició d'ahir, cal augmcntar les seguents:

Side-cars.
Pere Pi, 1ndian.
(
Vicens Caerion, Harley Davidson.
Antoni Renom, Harley.
Francesc Torres, Harley.
Joan Aleu,
Jaume Subirana, Reading.
Pere Camats, Indian.
Aulocides:

Conrat C,adirat, Salmsott •
J. Bertran, Salmson.
P. B., Salmson.
Estere Cardelús, Loryc
Pere Estela, Benjamin.
X. X., Benjamin.
S. J., Renault.
Motos:
Joaquim Vida% Indian.
Ramon Rereallat, Reading!'

Germä Palay, Id.
Emili Atmetlla, Norton.
Ignasi Macaya, /radian.,
X. X., Zundapp.
X. X., Zundapp.
X. X., Zundapp.

—

PRINCIPAL PALACE

Gran Teatre del Liceu

Per

r111.•Imunacesonsumazamm.1111151111118MMISISIIMIIIIIMM

Goal

ORQUESTRINA

.44444.444444.6444/4444.44

-,44.:,-..temmei•Vertm!rewee-e-) •
Saló Catalunya

TEATRE TALIA
Companyia de comedias de

800 vastas, i

MELIA - CIBRIAN

GRAN CINEMA DE MODA
desees este Torren.
I tes Reet
Arul, diJOU5. entrenes: diplomen
meequeter, Malle ii.seguldes ; Revista Pateé; el mes granates I sanuntarla! kan: Al mi/darles fono
de la mar, eseenes einoetonains al
ron. submartt sucres: Loma Peone, super-proclucc10 First National, •t
preciosa comedia. Diumenge, nit,
Fesilelenlmen1 de Pany: Ela cine.
mica de la dona Oltle5 Iortiades),
trietur mundial de v. Blas«) Ibahez; la pellleula que recordaren "
senipre.

/

Avui, dijous, tarda, a les cinc,

decoraolons

Cant del rosslnyol, L'ooell de.
foo: Strawinsky, Sota la direeció del seu propi autor el mes-

• tensa amargura. en Passumpte de la qual es patosa la sublImItal de l'autor
• mateen. AvIat es proJeg lara en aquest Saló la discutida Ponlo:da «ase Me.
• NOTA.—Dentä, divendres. Moda Selecta, cespatzant-se autaenes Deplorada'
•
per. a la DeSs10 especial de tea ala Ce asume:ve.

AV1AT

generals amb elc

Schalk.
Segona part: Foos

EL MADRIGAL DE LA CUMBRE
Nit, a les deu: Gran moda. La
comedia en tres artes

11111111111C

tre Igor Strawinsky,
Tercera part: Don Juan, poema simfenie, Strauss; Serenata
Italiana, 11.-Wolf; N'asees cantalres (obertura), Wagner, sota la direceió del mestre Franz
Schalk. Segoit concert, diumenpe, tarda.
Es despatxa a comptaduria.

s'ajorna l'estrena de la "re-

EL CONFLICTO DE

El. CONFLICTO DE MERCEDES
11.4~114444444444~114444

Gran Teatre Espanyol
SANTPERE - BERGES.

/

Nit, Ternilla Catalanista

Dernä, mi- emires, larda:
La manara d'enganvar lea done ...271t, I lotes les nIts, l'obra del dla: •
LA DERIA NOVA

UN. F1LL D'AMERICA
Demä, tarda. 4 actos, 4, de gran
broma. La marqueseta quo no
sap que te. M, fill d'America. — Diumenge, a dos quarts
quatre, Una vegada era un
pastor... A dos quarts de sis i
nit, Un fill d'AmbrIca. Es despataa a cornptaduria.

•

LA PALMA DEL SR. MIAU 1'

TOUltreE

Caballé

Gran eompanyia de earsue..
la i opereta. primer actor I
director.
Ranton Peña

Tcatre Cbmic

Avui, diions. tarda i nit:

CARAS Y CARETAS
i LA LEYENDA DEL BESO

atleta

TEATRE VICTORIA
Gran companyia de sarsue-

Gran Ball do vestits
FESTIVAL MI-CAREME
— AURIGEMMA
Nit de grano. sorpresas. Proclamarió de la reina de Bellesa.
Enlluernadora cavalcada i s desbrillases.
filada
Localitats: Casa Aurigemma,
Ferran, 53.

LA JAULA DE LA LEONA
primera aelriu
ROSER PINO

Z

BLATS
45 a 55
ea
de 44 1/2 " 45
%mea 1 Navarra
cisteita 1 11115411.
de 42 1/2 " 43
t5 • 36
Fxr,madtlea . •
'
de 31 1/2
Av/enlata eme terne san)
de
; 52
gesta . , • • • •
ito-ns en pessetes 100 kg. senat lae
Camele valló Orlen.)

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

PERE ZORR1LLA
Primera aetriu

!CARIA CAÑETE
Avui, dijous, beneficl de la
primera actriu Maria Cañete. Tarda, a un quart de sib,
la comedia argentina en
tres actes, d'Insausti i
Collazo.

MI PRIMA ESTA LOCA
Nit, a urimitplart d'onza. La
comedia en tres actas, dc
Picarcl, adaptaciO de Miguel Mihura i Ricard G. del

t-fe

TorUo i

1

T: Despatx de
IMPORTAN—a—
localitati3 a compladuria,
d'onza a una i de quatre a

set.

alguna pesseta mes.
d'aquestes als nostres molls.
Tambe s'han anintat les escasses existencias que hi
Garrot e s.
elasses
baixes,
cona
són
Mallorca
i
Eivissa,
i en els centres eproductors, cona són Casde
les
Ili ha manea absoluta
talló, Vinaroe, Valencia i altres les garrotes han pujat Itur preu considerablement, aixf es que tot fa creare que iles vimolt mes elrvats deis que s'han detallat fins avui
nentes remeses cjaquastes procedenciem ja seran venudes a preus
mercat.
en aquest
enguany la collita ha estat d'un* tarea part, segons quitaos regions hom „ _endevine qte serit aquest
S'hi afegin . don
mes
que
a'encarirä
d'una manera alarman' en aquest país.
genere

VILERETES

TELEFON

4

Talifon 230 A

e Oulnitf13. 5
• 1,

COLISEUM

CASAMENTS
BATEIGS
OtNAR8 OE CASA

iSeeteXiecci ...'4,241•Sie4e-1->"...•?>aree-q,

MUSEC•HALLS
accol.10300104..,•.-nagrawczeuellIZI

ALCAZAR ESPAÑOL
Unió, ruin: p ro 7

NOVA EMPRESA
Grandids exit del nota alano
artistic en el qual figura -

AUMEA-1/LBA

eneisadora bol In eina dässica

MARY WIE.DEN
la notable parella de ball
LOS LICAL

bellissima

CONCEPCIO GARZON
i la celebre
FRANCISCA ROMERO
(La aloreta)
tocas
aeompanyada pel
dor de guitarra Miguel Borrull,
i una cantadora flamenca
.

p

o

FUT;i01_,
Avui, dijous, 18 de mare, a les,
3'45 tarda

EQU1P NACIONAL

contra

SELECC10 CATALANA
Camp F. C. Barcelona (Les:
Corts. Els senyors socio del
F. C. Barcelona, per presenciar
aquest partit, hauran d'abonar
meitat de l'entrada. podent
passar-les a recollir al Club i
laquillos del Teatro Principal.

35ss A.

V113211411....71"...1.1PC1

i

Avui, dijous, estrena de

la honien comedia

ELDORADO

Magnífica filma i les grana
estrelles de varietats.
Avui, dijous, tarda, a dos
guarda de cinc. NO., a les
den. Projecció d'autoressanto i notables pellicules.
Exit de la formosa bailarina

LA BOLETERA

Els ovacionals saltadors
är abs

THE WELGRAFF
ExItes dels notables artistas
CORN I NEIL
L'as deis excentries,
RAMPEN
La popularlssinta artista.
Ido/

Obsequi

DIPLO51ACIA FEMENINA, per
May Allisou, emt do DA.
VANT LA VIDA, PROGItt_

4•11444.44.444444444444+44

tes a la bäseula

,..—.-..—..,

X

.","•Stee444•04.44•4•444-16-e-eirb44.-,)-.

EYPSE CAMP Co.
Exlt deis notables acreba

Mercal.. — Tambe ahir foto d'una regular concurrencia.
fabricants cada dia mes, ansia justa eorrespondenciaia la puja des Wats.
Farinds. — La ve!ruin apuJant els !lastres .
fa ereure. que a,isolirä aquest preu de venda potser aneara
4

SEÑOR DE FRAC

Tarda i nit, Leotura de poesies per la beneficiada.—
Dernit, divendres, tarda i
nit, La locura de don Juan

Corneo de varletais

38 a 39
28 " 29
22 " 30
as a .111

bileO riiireteeSete"aciirtiereedeej.',1

Avni, dijons, tot estrenes.
Programa Ajuria. El tresor;
arnagat, interessant filia dromätic de gran argument, interpretat adrairablement pel gran
artista Marion Davies, Ajuria;
De edlls a peus, grandiosa cinta
americana, inter p retada pel
malaurat artista Wallace Reid,
Ajuria, El vaaaband, assumpte.
dramitlie; Fatty nou He, grandiose% comedia ebmiea, interpre_
lada pel popular artista del me
teix nona, Ajuria; El dia do
bany, duna parto ele brome._
Dilluns, Les Miss ternpcstes,
creació de la celebre artista
Litlian Gish. protagonista de
Les duce örfenes, el qual film
el supera; Fru-fru, extraordinari dramatic interpretat
per la gran artista Gina Pala y me, i d'altres de gran exit.

Cornpanyia çbmica del tea-

A .-1 -71 S

1,17ST

Telefon 1371 A.

Teatre Barcelona

ca' azul.

7 a 7 1/2
e"6I/2
e • a :II
a • a tia

ALMO. SIMPSON

Cinema Princesa
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ras. Aviaf, Pecit mundiai
t't de Franz Echar, La mazur-

le_a 43
40 " II
40 " 41
38 " 39
ad " 37
21" 23
2.1 " :54

ALMA SIMPSON
Cançons clässiques, romäntlei
ques, populars 1 exótlques
Loealitats: Magatzem de mil-)
sica de la Unió Musical Espa-)
nyola, 1 i 3, Portal de l'Angel.,
Diumenge, nit, II i darrer concert:

Avu Serapl empaparador,

444444-Heaffletiemmiffler

VICTORIA PINEDO

108 a 110
95 " 100
85 » 55
110 " 130
ti " 12

nordarner/cana •

Els mala do societat, Les dues
tempestes; 1 La tragbdia del
correu de Lió.

MALVALOCA

ámb La reina de las prado.
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revea alabiS velen . ... •
80
.,
44 • 44 1/2 P!anca errada:a alfarnam 411/111 de
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Avui, 1 La tragedia del Corroo de Lió, Kicardet reponer,
Frou-Frcu, Pamplinas cap deis
pella y ogas, Quin nol!

4

Tarda: La Jaula de la leona.

I mera vegada en v e rm u t ,
cantant-la el seu autor Josep Lluis Lloret. — Dissab_
te, debut de

1

Demä, divendres, a tres'
guatas de den nit, primer concert per la famosa eantatriu

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non

:2 Divandres, funcion3 en ho- *
4 nor i a benefici de la genial ' •

Avui, grandioses funciono,
posant-se, tarda i nit, La
Giraldiaa. Tarda: Per pri-

Teatre Novetats
Dissable vinent. 15 de mare,

, Avui, dilatas, tarda, set lacta matinée de moda, i i
is
nit. moda selecta:

les, operetas i revistes

SOL DE SEVILLA
pireedee4444.444441~04e»

Palau Música Catalana

Diana - Argentina
Exceisior

ROSER NNO

voci.4.441•41141

r t

xicotl; Pamplinas cap de.

Avul. d/Jous, estreneS: La prin g a- s
as Esmaragda, I »nimia; El que di
pot ter una dile; La sola que lo
estimaea, per (liarles [uy: vetee- ?
na flama; El quo fa la fam.
menge, niti La princesa Esmarag
da, II .Iornada,

Nit:

ev14+044e14-eeoeserreil+there
14-14.11-904.044.444444444,s

Ora.
nadad, Padilla, Pian«, Barra" _de

Palau. !Sastres, Lozano 1 Torera.

pelle maca
Ricardet repartan •
segona
darrera jornada de la
cotossal pentema Les dina tem.
pestes, per /a celebre 1,111tan GIsh.
Estrena de la pellitula extraordl- re:
liarla La tragaila 'del corras de 514
Lió, prtmera Jornada.

Companyla dramittlea esinmola de

cinematograno

NACISTE

Es despatxa a camptaduria
amb tres dies d'anticipaci,4
amb Paugment del 15 pér
100. La setmana que ye, estrena a Espanya la" sarsuela en tres actes, d'Andreu de Prado, música del
rnestre

Schumann, Schubert,

,14-v•-za," e • -;•••0•6•=,44->ii•Mel

1,

,

813:
(540 eudlc16)
Recital de eant per la matutees
scnyoreta Susanna Duraneeau Re.
drleo, deirehla de la proressong
Carda, tcompanyasenyoreta
Cia al pial •••n per Joan Sancha*.
amb obres de Parilhou, VJeckelln,

1 Monumental - Pedró
Walkyria

TEATRE POLIORAMA

'..s.'

Temporada de Primavera de 1924
COMPANYIA INTERNACIONAL
DE CHIC I GRANS VARIETATS
Inauguraeld dIssable, 15 de març,
debutan: el colossat

35, PASSE10 DE ultACIA,
Demä, eurencres, a dos guacas Ele

^-644•644444464441•04-6•64•1•8•4 '

rePPOSEPPeeses+•444.4404.2
ipt4444444+4.444ets+bee4+;,^

nit, Un till d'AmbriCa. Es despatxria.vals: Capelle-

ria Gili Hospital, 10, i Rellotgeria Mullor, Davallada de la
Prest5, B.
-Wiee-s--.sz-s.144444-64.4.04.444

1

i concert per Bugatto, Gorü. Ros i Vendrell

TEATRE CATALA ROMEA

944~44444444.44~44
TEATRE TIVOLI

les Quin

peonato,
LOS GAVILANES
concert. 'Ait: El campeo.
nato, acte segon de
LOS GAVILANES

Tertúlia Catalanista

DE PAUL IZABAL-

unnadons cod uo costura.

Avui, dijous, dues grans
funcions en honor i a benefici de l'eminent tenor Em111 Vendrel. tarda: El cam-

LA SALLERA DEL SR. JAUME

EOLIAN
ALL

Avul, illJous. tarda 1 nit, grana
programes. Les dIvertMes pelllen-

Riva

Avul, slie g e, tarda, a les Cinc.
Eiegant vermut popular
Entrada butaca UNA pesseta.
LA SEMI/CRETA MAMA
IND, a les deu. tatt eretxent de la
comedia en tres actas, d'En Jull
VallmitJana,
LA DERIA NOVA

e+ese.4.->eateeeeeeerb.+944

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

Direcció escinica, Leopold Gil.
Primera actora i directora, Perran Vallejo i Carlea Beraza.
Magras directora i concerta•
Laura.:
don, latid Vine

aeo-se.eseesee-ereeissee-r-A-»4-e

: : C •)NCFFITS :

411111nn

114141.44.4~,04•09•49114e040.e.e•ee-,

Gran COMpangia de sarsuela.

44.4....4~444.44~,de

GATZZ-HAARA. Contractos
Reynés.—Tapinerla, 35, primar.

......44.01.40,3•••mr~2•04÷0.9-5/ev•

TEÄTRE NOU

nent

Tres actea i deu (taladros, de
formidable ball. "Xardorosos
aplaudiments a la ja famosa
sortida del sol, al rapte do P ialiga, al "ventean" l'idili i a la
catästrofe del pont. Preu po.
pular.

MERCEDES

Demä, divendres, tarda, a les
cinc, i nit, a les den:

vue" fina a la setmana vi-

Teatre Catalä Romea

Frederic

donar /loe als aseaigs

OILQUESTRINA Sula :-: SALO DI SEU/110 DE PA1111.1118 0144T1NdlOgd
•
•
Iffleel
• Avut, dIJous, grendies I exellIt programa: Actuantes detteneatl
gran tau de la preciosa 'contad% 00 oldeb
a ~os, pel bozador arisjoeratte;
Iilrale
I Pomo" 1111510
!exclusiva), creaeld de la pian] artIsta.ylo/a Dana: presentada
per m Gel.
. hora de halles; exit sorollgs de la sugur-produce/6
dwyn El niu volt (exciusiva), obra trergument altament sentUnental 1 die.

414+0•444.1144444411.0011004.

LLOTJA

Avui qualsevol fabrieant ja pretenia 03 peesetes, i

SAAL

• •

IAVIAT

cuspeotacies (Mari)

Concerts de Quaresma..Avui,
a tres quarts de deu. Primer Concert Simfenic per l'orquestra Pau Casals. Presentació dels eminents mestres lgor
Strawinsky' 1 Franz Sehalk.
Primera part: Simfonia en
do major (Júpiter), Mozart, sota la direcció del rnestre Franz

Espeotaeles per a Infanta
UNA VEDADA ERA UN
PASTOR...

Sirimiri, vencedor de Sätz, que aea
REGATES INTERNACIONALS
ia un any fin match nul amb A tas, va
DE CANDES AUTOMOBILS
f,sser batut d:marts passat per aquest
Per a !a primera quincena del prop'en deu rounds". Alis. durant tot
vinent mes de juny es prepara una
centre, "boxl" amb inteliigencia i
emprant una tactica demoledora gran maniiestació nautica, organitzantcite en el darrer mima del match h se per primera cegada a Catalunya,
damini tan absolut damunt una regata de canoes automóbils, per
iiieruè
del seu adreesari, que aquest no batirla al tipus de sirle internacional de 1.5oo
pogut resistir un onzi round ni ceidimetres cúbica.
Direndees es reuniren els elements
neabar el dese'. si Alis no llagues reeanciat a obtenirena victbria per le. o. que componen la Federació de Motose, les condlcions d'inferioritat en qui risme juntament amb altres
c• trobaca el sea adversari en e! dar- entusiastes amants del dit esport,
dant-se ferm portar a cap els trerer temps. 1 hem subratllat les expres,lons "en deu rounds" i "boxa", per balls preparatoris d'aguest gran endetrevetliment nautlic.
com expressant la primera a!
..-EXCURSIONISIVIE
blill que metbdicament ana. realitzant el
cernió dels welters per arribar a un
El Club Ihuitanyenc efectuara diueinal decisiu, i la segona purgue Alis
menge, dia 16, una excursiö fotografienpra sempre el joc adequat a la forca sota el segiient itinerari:
que
es
presenta
l'adversari.
sense
ma en
Sant Sadurni de Noia, Sant Quinti
que la possibilitat de collocar la seva de Mediona, Torre de Claramunt i Ca&eta en crochet i vencer per k. o. fos
pcilades.
'a seca única preocupació. com ho
Sortida, pel baixador del Passeig de
arribar a &ser de molts boxadors que, Gracia. a les guatee. Tornada per l'esereient-se en possessió del puna:, quan
tació de Magbria. a les 2ci3o.
eguest els falla o no troben ocasi6 de
• * •
coHocar-lo defrauden la concurrencia
Diumenge l'Agrupació Excursionisperden scvint per punta.
Sirvain flan. si mis no. un adversari ta "Júpiter" realitzarà una excursió
i coratjós que ja des del primer a Balenyä, Erull, Camp de Cinc Sous,
round adopta una guardia que no obr.! Matagalls, Sant Mareal, Poble de
durant tot el combat. essent erró ad- Montseny i Palautordera.
mirable la forma amb qui Alis aconSortida per restació del Nord, a les
moltes vegades forear-la. Abans del mati.
del match. Sircain demaini que es fes
constar que el seu pes era de 63
i que Alis no hacia estat pesat.
Aguest, que normalment pasta del liCkfdll DE, Ld CEIIITS
mit dels pes welter, no hi club:e que
quilos
el
uns
quants
avantatjaca en
D'es 18 i 19
seu contrari. El frances aconsegui
linicament reeixir diversos directes d'esI de Natacle d'Alacant
guerra, albuna bona swings i moka
(Campió de Llevant
oes
crochets,
que
si
foren
molt
prep
contra
cisos, mancaren generalment d'eficaF.
C.
Barcelona
cia.
Cal reconiixer que el públie no que(Campió de Catalunya)
da satisfet del desenrotllament del
A dos quarts de quatre
match, degut segurament a qua espeAVIS.—St el parid hagii0s d'08rer
rara una rictbria fulminant del carnsnapes per l'arbitre, aespres
pió. l'actuació del qual no pot pas
coniençar, nO Sera tornat
les locamats ni entraSes.
port
ésser retreta com a model de modistia...

T

.444441149.11*~ffleseb

-TEATRES

Avui, dijous, a les cinc tarda,

Veloinofor:

IEMIMEMEIMEIMMEIMEMIIMISIMEIMEMISIME MB fraim pe
amemootairio
gel•~1.1101
- KUR
2 -

LS ESPECTACLES

Telefon 3500 A

Miguel Simó. D. K. W.
Juli Fusté, Id.
Joaquim Ferrar, Id.
Ende López, Id.
X. X., Frauc's-Barnett.

MERCA

•

la

Mil AJURIA. ESPECIAL,
triomf de Conrad Nagel,
/Jaek HoH, i Litiisa Wilson;

,

n

NOVETATS UN1VERSAL,
número n 8, i L'AMOR ES
TERRIBLE, eentica.

Olkg

Contra remesa de 25 etiquetes blanqueo de les qua
van engantsasles en el pot
de la Farina Lacteada Nosoe, ea zaga:ara una preciosa nina i un bón %amera) per al sorteig d'una
rima de grata tamany.
Aquest • serteig s'efectuara
entre cada cent participatata.
Les etiluetes podeti prosentar-se a le g oficinas de

AVIA'i : CHARLES HAN

ENTRE L'ESPASA 1 LA PARET, PROcillAMA AJUMA, e

AVIS: Es despatxen bu- :
traques numerados per a la .t
sessió ESPECIAL de dinmanga.

44-44.44etee~1444-.54+fte.
e4444.0444.4-tree.e- - - >a eir ••5•3e-,

SOCIETA T NESTLE, Gran-

via ayetana. 11, Caree,
lana.

PILAR ALONSO

ALONSO I RAMPEN
IMPORTANT: Queila obert
el despatx de 'rumiante d'II
a I 1 de 4 a 7.

Societat

011n4109

públic,

Nou , repertori de la sella
creacid —Magnifica presea.
tació, Demä, divendres, tarda i nit,
•

de

Cinema "MIRIA"

Fau

PROVENCIA, 260

PILAR

t•e.z
441414,114.90.911414e1-99+e•

1

i Creus

Agent de' Cand 1 Barna
Plata de Sarda ama. ti. Lee. 1.47
apartat 325 Te181015 5521 y'

E
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.
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: f -71lere V3^:9.2,
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.CONSTRUCCIONS REIG:

•

Arman l

4••

ARMARIS - YORK!
Armari

c• l'home

de

•enyora

•

a
•
•

sòlids

Els de més
ca-buda-

práctics

1 més
econòmics

El s' m es

•

a

825 penates
ern faig imitaci6 caoba o noguera • •
725 pessetes
En faig imitació caoba o noguera
... 900 pessetes
En caoba o roure...
.. •
..., 800 pessetes
• En caoba o roure
•
S'ADMETEN AGENTS PER A TOT CATALUNYA
• De venda a les principals ebenisteries i als TALLERS REI, Enric Granados, 21, xamfrà Consell de Cent. Telèfon 2085 A.
•ESIBEN4111WHImummamm1mum1umz1mmum1oommen•Blimmormammuammiimaimmuumemseidimmel144114111BaBBNmammumwmalENI

111112111EBIENBUNEBENBrim1mmIBIWilaBAB•• n • n ••mamana AGENTS

1

CORREDORS

CASA TORRES!:

a Barcrlona. n a foro, in pclites
o grano pnblacions, poden guanyar bones comissions viment
artirle faril a colmados i
ti p o detall. Eserivin M'Unen) 222,
Agencia Navas: Canalete*, 13,
Bareelona.

BO NAVISTA, 4 1 6
(TOCANT

AL

PASSEIG

DE GRACIA)

a 0'50 pessetes ;es deu primeres paraules i a 0'10 per
f•
cada una d'excis
OFERTES DE TREBALL

•
••

rallealment la
BOROSAL suarrix
Neurastenia I Meterla.

GRAN REBAIXA EN

bromar.

BLICITAT. namero ?II.

BoRositi

VENDES
MAGNETOS• cmena
°"'" ueel
° Roa.
de peces.

midnero 63.
venc a bon preu. carrer UntPIANO tursltal. tal, entrase'.
/poder.
REVOLUCIO • alaquInirla
na per a treballar
la fusta. TIpus melinita. E. 13osser,
Arana, 110.

DARRERA NOVETAT
•

•

FRIGORIFIC
1.a MAQUINARIA
ESCHER WYSS Y C. A: ZURICH
III

II

PER

olgr

A FABRIQUES DE

IIIAXINUM DE PRODUCCID
FRICOPIFICA
summ-um DE CONIUM OS FORWI

•
•

V

• 88888 %MANTO - 111411111 •
• CARNISSERIES • TOCINERIES • LtE•
•
• TERJE8 .. IPABRIQUEll DE XOCOLATE

•

HOTELS

•
II
•
•1,, ALITOFRIGOR LA MAQUINA IDEAL PER III
A LA F. m-rt-r4s. that p LisgRtA :
•
O
BARCELONA: GIRONA, 112 m
:
MADRID: PRIM. 2 :
14
aussameallasnalug uissmaia wwwww BBBBnimeuusallu u Bu eamm wwwww ar

F. VIVES PONS

LLOGUERS

Bastons
A preus mai vistos
FABRICA

CLÍNICA

de ferro, comprarla d'oca:no, capacita: aproximada:
un mal' e cable. ()feries per cacle.
AFartat Correus litem 79.
e

leal. Hobpilal I St. Pm:

Veneri,
Telefon, 980

G

sífilis, impotencia
Eapectals traciaments per
al ruarlment rapta tle leß
MALALTIES SECRETE S.

NO DEIXEU DE VISITAR AQUESTA CASA, ON PODEU COMPRAR O ENCARREGAR ELS VOSTRES NOBLES, AMB GRAN
ECONOMIA, PER ESSER DE FABRICACIO PROPIA EN LLORE

Matriu, pell,
bufeta, próstata

CONEGUTS TALLERS.
Bailén. 265 . " r aléfon, 1074 0.

Comuna: de a a 10 1351
Econtuntes per •
empleati 1 obrera.

t•••11B111111I111110••••••••
•

AIGUA d'HOIMINE

'Adora dotara. progenies. dIcac, Indenstea, peala tusar. lave Mes-

WI •lars satis color al «obre cabell 1.1 delaara ondular Incidid&
PRODUCTES NORLINS:
per ab 04M Mane la •
• MIRA "ata ah~
boye
«.14
UNOS ene lapaimallab • • .01.604 baell adbweabb VOL •.
110

=I

allai
ebinemel,11, CA (eVegwileabalevalla
mama".• c

pow•velesurataleabelleg

ala ami 614111•1* ~O Vea AL -Pm" 5 Mala 14 • Mmalwa

••
•

AGENTS:

•

IRGO, 144

•

•
$4.0141.43 DE *BU •

•eavala 45 lelos Muga «a un.
%Da I tata& =in eile In.
ea ift.
~ea. opto
, Imueve. 1 UNA). l'A I» II. 44..

HIPOTEQUES. dTar.701,1,4,11.1.
tramare, 9. A. Pm/tse de la
entresol. Telefon 34114 A.

Iöo

l'au.

• ma q uina. Circulara. Tea-

ducclons del f mena 1 eala. Tenaceo 4114 A.
1'141111-

U

313

II

.

e

3

cALcAT .

.
a

o
o

3

o higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- o
o
call, tall anglési doble plantilla de cuiro
a

a
o
le

4

15,50

o
o
nado de tu• a muta baratiss1ma. Espardenyee ~lo so. o
rao 'pesetas paren.
1

'

i

▪
▪ la de f011Ul, da de

a VENDES AL

Utes. para

DETALL''

lenpotenct• ...Mime de mi. orina I
ANSELM CLAVE, 9 (Final de les R110133)
pu. amena nniverantal. a. POltellnlea,
O
tAbana correr Dormitar Sant Francesa).
remuda sempre la InBOROSAL continencia nocturna da
II I I 111
y erma de's nene.
,O111111111111111111111
M

• Carrer

3 3 I 11 ii

FUMADORSI

Fumeu tant com vulgueu,
mes tIngueu conte d'inmunlzar sempre vostra gola
prenent amb constancia
rerrescants, desinfectants.

sob'ranes Contra lo TOS

afeccions de la gola.
•
44444444,44444 1 444 1 6444444
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DI VERSES

Pell sin"1VIES URINARIES• 664.

TABLETES GABA

:orio Mita
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parda% ges llop. s'arden per
S'HA "Nel". Es orratlerarit la Rey&
devolur16. C wwwww La Tormenta, miro. 18,
tanda. (Eareetoneta).
BoRosAL tinte remel. efteag contra t'Epilepsia; sena.
bromur.

COPIES

Cabells blancs saimsolli
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PERDUES

I PRACTICA

De venda als Quioscos 1 estacions, etc.

DIPOSIT

CASA RERE

AUTOCICLES

SovInt, amb ele cabello blusas. neo lrobs
%cacle. paf • guanyarss la vtda. El. cabeth
blanca fan vell I generalment • Mg dele tallo
per a donar t'aval!.
Airó encara !a pltjo? per a 'lea dones. Una
vellesa prematura pot destruir una taltattat coniugal 4 allunpar a la dona del. licito golee de l'amor.
Us bao de tener, st els cabello blincs apa.
t'Izan al ', mitre cap. Us beu de testylr desstiulda
ese l'enecialc dc la rastra bresolut aparsgui.
Usen. pst ala& Oulcamsot

LA MES CLARA

COMPRES

nel Censes Olynte6.
Ramb/a Pla finnuerla.
nam 4. Remera

EXPOSICIO

muertes. 45. De in a I I de 3 • 7.
Celment nervIds, inriBOROSAL empevmnAlc, a enre bromor. flIptIall Farmacia Celan. Princ.>.
sa. numero 7.

Passatge Racardi

DE FERROCARRILS

Indicador general d'autämnibus i altres
vehicles de transport . públic de passatgers a tot Catalunya

BOTIGA vzirite:ctiör .as7p5asPsae7 Re • OS'

(Rambla - Placa Reial)

VIES URINÄRIES

MOBLES-ROIGÉ
Provena, 261 (tocant al Passeig de Gràcia)

cer. sesona. De I a 3.
orase.. 000 Desmides. Cuma,
PIANO
%••
_ ntIrnero 8. primer.
liquidem generes I
pER al g as. Plaga Catalunya, 17.Prea
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1 CAMBRES FR/GORIFIQUES

Gil Miel

nou flamant. Rambla Catalunya. It, ter-
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EsprrItle segur contra

Insomins.
1111granya, EspasmeS. Deavarls, etc.
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DEMANDES DE TREBALL

Extenses collecclons en llises i estampadas
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DrD a..
r-admIelstralee geeferela
a len somantas. Emitir* a LA PU-

I.LANES 1 SEDES
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m'alcofa del Nord s'orareis per a rasa
Ileors. nones referencias. Escriure a
LA Pt IBLICITAT. numero 341.
nie;
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VIATJANT met""
Tut"Llevant
lusla. Marros,

ascammalawom.
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Petits

COSESDELUXE
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MENA P84.
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ihailm iba Mil BANG DE BARCÉLONA
AGENT DE CANVI I BOBEA
PAIIIE10 DE GRACIA, 17N
Complimentaeid d'ordres 1
a de Borsa en valore al comptat 1 en monedas (miranda- g
o res. 1ntertencld de contrac-.,
u" tes comercia% 1 préstecs
id sobre mercaderlea o va111ors; subscripolona a am.
prdstits, ate.. etc.
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Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les

1

operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions Conversions, Canvis, Agregaci6 de Fulles de cupons i Revisi6 deilistes d'amortitzazions. .
Admeten dipòsits i tota mena-de valora

