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Medre alcen la veu p retenciosa ele defensora de l'universai posen els problemes generals per damunt dele problerneS Part:culars, a nosaltres ens plau ara acollir-nos a la nostra
lar catalana. Bo és el treball al ras. Bo es també e! córrer món,
lanar per camins i dreceres i guals, el veure totes les terres i el
conèixer totes les gents. Però hi ha hores i dies en què el sentieent us porta a la casa on troku la vostra sang i el vostre
amor. En l'hivern cru i llarg, eón conhort i eón aleada l'espetec i l'espuma de la llenya flamejant.
Rodar món tant com vol gueu, amica. Però rodeu al voltant
d'un centre. Si no teniu centre, si no teniu llar racial, no rodar3 u, sind que anireu perduts al grat de les ventades, i la ',ostra
Alma no seria la curiosa viatgera, sinó la torturada ànima en

LA SORTIDA
Ahir, en el räpid de Madrid,
sorti cap a Casp, a complir la
pena d'exili, el riostra estimat
anote I company En Calles

rsme,

A reatació de França l'acomiadaren els (amillaro i els
mica mes Intima.
En Carlee Jordà ene pregà de
fer públic el seu desig que no
es faol cap vistió a favor d'ell,
car si alguna se'n practiques
batirla d'esser, com ho d. des

&ara, desautoeitzada.

pena.

En les lluites de la vida i de la història, el casal propi us
farà de refugi i de castell. Què hi fa que la tempesta folla esvalot: el Cel i la terra, si allí en un rec6 de alón trobeu l'escalfor
dels sentimental, la claror de foc de l'esperança?
Que callin els blasfems que malparlen del particularisme 1
pe posen en la pronúncia d'aquestes paraules: "un recé de
alón", el to despectiu dels infatuats. Aquests recome eón les Itero
deis pobles, contenen les més pures riqueses de la humanitat.
Els "recons de món" han salvat el món repetidament a través
de la història. Saben quin és el producte meravellés que s'hi
elabora? Es la civilització humana. El dia que en les llars nadonas no hi hagués ja flama, ni brasa, ni caliu , ni cendra calenta, s'hauria acabat El món. I hauria tingut una fi pitjor que la
deis cataclismes: hauria mort per apagament de l'esperit.
Perú tingueu compte també a obrir una finestra al casal
propi.

L'OFICI DEL GENERAL
LOSSADA
L'ofici pel qual es comunica
a En _Carlea Jordà la pena
diu auf textualmen:
"En uso de las atribuciones que me
confiere la vigente ley de orden püblico, y en virtud de estar suspendidas
las garantías constitucionales. he acordado, por no ser conveniente su permanencia de usted en esta capital,
aplicarle la pena de destierro a que
se refiere. el artículo o de dicha ley,
sehaländole como residencia la ciudad
de Caspe (Zaragoza), a la que deberé
trasladarse dentro del plazo de 48 horas siguientes al recibo de la presente.
Dios guarde a usted muchos afins.
-Barcelona, ti de marzo 194.- El
gobernador. Lossada.
Sr. D. Carlos forda Fages."

Una finestra que us posi davant els ulls el món exterior.
Limitació no és reclosió. El recé no és la capea tancada. Que
des de dins pugueu väure el cel alt lles muntanyes llunyanes,
i pugueu escoltar les remors de la terra.
Una finestra que dugui enfora la Ilum deis tions encesos,
que assenyali per als altres l'existència de la vostra llar, que
sigui, a la nit, com una bandera vermella enmig de la negror.
Els caminants de la terra, els rodamons, necessiten aquests
centres d'activitat intensa. Sense les Ilars dels pobles no hi
hauria pobles diversos. Sense pobles diversos no hi hauria huma-

DESMENTIMENT
Podem assegtvrar, en contra
del que afirmen alguna conogues, que al zocatee company
En Mula Musa no pe li ha
aplicat, fins ara, la metete&
perla- que a En Caries Jordà.

nitat.
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El nostre foc
está encesa. Es plena de einredet la ilustra que ens posa en comunicació amb el món.
Sentiu l'espetec, company? Veieu l'espurpa?

La Política

crema. La nostra llar
11n•1:61,

REMARÁ I LES REPARÁCIUS

•

Liffestacions del Canceller Marx al
bugle de la Indfistria i del Comen
EL CAP DEL GOVERN DECLARA QUE CAL QUE
TOTHOM SUPORTI LES CARREGUES FISCALS
EXTRAORDINARIES :: LES NOVES ELECCIONS
ES FIXEN PER AL 4 DE MAIG

DECLARACIONS DEL CANCELLER ALS PERIODISTES
Berl in, 14. — El canceller
Marx ha declarat a alguna periodistes alemanys i estrangerS
que no és possible que el Go°en Colorí per mes temps que
ti hagi qui comprometí l'obra
de stanejament del Govern. El
Grlle alemany decidirä si s'ha
d 'aprovar o no la politice de
l'actual Govern .
El canceller afirmà que
aq uest Gabinet no prete de cap
manera implantar una dictadura, i que al dissoldre el Reichsla a ha respecatt la Constitució

ES PREVEU EL TRIOMF DELS
NACIONALISTES I COMUNISTES
París, 14-Va corresponsals de la
Premsa francesa a Berlín preveuen
per a les pròximes eleccions el triomf
dels nacionalistes i comunistes sobre
els partits popular i socialista.-Hayas.
EL PARTIT POPULISTA
Berlín, 14. — El "Lokal An-

zeiger" espera que s'aconseguirä evitar una
en el partit populista. — Hayas.
PSCiSiö

EL PROCES HITLER. — LES
DECLARACIONS DE VON
XARA

Munic, 14. — Durant el proda Hitler, von Kahr ha dularat que la conferència secreta
celebrada el dia 8 de novernbre
per ell, von Lossow, Hitler i
Ludendorff, tinglué úniPamenl
per objecte impedir les incursiona dels partidaria d'Hitler a
Turingia, afirmant que no es
prepara cap cop d'Estát. —
Havas.
DESAPARICIO MISTERIOSA
Berlín, 14 . — Ha desaparegut
misteriosament la neboda de
l'ex- canceller Bethmann Hollweg. La policia practica diligències amb aquest motiu. —
Hayas.
LA DIETA DE SAXONIA
Dresde, 14, —La fraccid na-

cionalista de la Dieta ha demanat que aquieta sigui dissolta.
— Hayas.

l'Imperi.—Havas.
LORD cREWE SEGUIRA PREN ENT PART EN LA CONFERENCIA D'AMBAIXADORS
Londres, re. - A la Cambra dels
Connins el anta-secretanl del miniskri d'Afers estrangers ha assegurat
lcrd Creare seguirla prenent part
e la Conferéneia d'Ambaixadora/lavas.

ELECCIONS SERÁN EL 4
DE MAIG
Ebert ha
23"11n. 54.-El president
r. t la d ta de les eleccions Per el
dia 4 de mis via er
,...
.4kimegp
'ffl,-Rava•

BARCELONA, DISSABTE, 15 DE IIIARG DE 1924

L'exili d'En Carles

LA LLAR DELS POBLES

Berlín, 14.—E1 Congrés de la
indústria i del comerç, que
anyalment se celebra en aquesta capital, ha emes un vot preconitzant la necessitat d'una
ràpida intel.ligència sobre les
carregues que incumbeixen a
Alemanya en concepte de reparaciono.
El president de la Cambra de
Comerç d'Hamburg féu constar
que el tràfec maritim d'Alemanya ha arribat al nivell que tenia abano de la guerra.—Havas.
Berlín, 14.—El Canceller senyor Marx ha pronunciat un
discurs al Congres del Comerç i
de. la Indústria que se celebra
anualment. Ha insistit sobre la
necessitat urgent d'aconseguir
l'estabilització definitiva de la
Vida econbmica, afirmant que
toles les classes socials han de
suportar 'aquí endavant les eärre gUeS fiscals extraordinàries
que sels imposen.—Havas.

*

Rivera.

DE BOXA
PROXIM MATCH CARPENTIERGIBBONS

París, 1 4 -Anit passada quedi signas entre els representan:, dels binadora Carpentkr i Tom Gibbons el
contracta per a la celebrad./ d'un
match a den rounds, que tindri lioe
a Xicago el 4 de juny.-}lavas.

CONFERENCIA A L'ATENEU
M'ir, a les set de lo tarda, ¡'advocat
seayor Ved de las Casas dond una
confer1ncia a l'Atinen Eareeloni, des.

enrotliciat tutuca tema: "L'eficacia del
nos règim local • ti Secretarias mg
-nicpalt
Es ref erí detininufament al non Estatut municipal, assen)alant-ne Optas
errors. Digné que amb la ilibertat deis
Municipis cal escriure uno miela !liberta, política per tal que aquella alesti, en el sea dificil nailemens.
Esamind la part del Decret re>
rent al Secretariat 1 tensara el sentit
d'advocadisme que Prevaleis per a la
formaci6 del Cot de Seceetani, fine
al poni de fer ineficaç la reforma.
r31
ti9
Xa i
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El conferencian.- fois— moit aplauda.
DETENCIO
Ha Moreno' a la Mesó el senior
Josep M. Capo, publicista, secretari
particular de res-coronel Marques.
Sembia que la trua detenció estd
relacionada amb la Publicoció del ¡libre "Las Juntas dc defensa".

En Manuel Carrasco
en Ilibertat
Segons noticies particulers
rebudes a darrera hora, el nostre amic Manuel Carrasco, ahir
a dos quarta de cinc de la tarda fou possat en Ilibertat.

LA SITUACIÓ

k EUROPA

Continua el 'wat francés la

dlsoussla dolo projectes
AL Poltroar4 ha fet un Impartant ellsours sobre el quo s'ha
fet per rehabilitar el freno.
Els diario frenamos fan notar el gran ajut que s'ha rebut de Peetranger I s'auenyala la darrera Puja del freno
oom un record d'ale&
El Govern federal aula ha auterliz« a l'exeslifa per residir
al territori mentes s'abefingul
de fer politice.
Des d'ara enclavan' I fine que
se n'aoordl un tare, la olutat
do Pollasilrad 641rh ~aguda
amb el nom de LimIngrad.
El Clovaen heltänle ha Mimé
derroto» en una volsolg al. On.
muna. Contestan% • lee veme ols
udimIssItr deis oonoorsidoes,

MORT DE L'EX-PRESIDENT
DEL CONSELL BULGAR GUECHOFF
Elsodonold ha doolaral quo no
Solio, se.-Ha mort rea-preeident ora proo Inoorlanli i quinild
del• Conga de ministres bátame 1.- - Per dimtUrs
mor Gestásoit•-Havas.
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EN JOSEP

si, PERO,iiiiima...

Ja de patito tenla per a nosanees el nom d'En Boquica una

1001CP
ca, el qual fou penjat a Figue-s
res a la plaça, prop de la cat-.
retera, el 23 d'agost de 1815, 111
la tarda. Els germana de la Pu..4
rIssima Sang, coberts
vesta i eueurulla, portant lart
imatge del Crucificat, l'acorna!
panyaren des de la cape g a dee
castell al lloc de la torea. Lit'
multitud que va acudir a prei
!tender el suplici d'En Pujolsj
va donar un espectacle inqua-0
insultant la seva ago4
nia amb tota mena d'injäriesi,
•ele

sinistra sIgnificació, ear per
ponderar-nos el grau de mald'un subjecte, hom solia
s'aturarà per ell sol, Beige ne- dat
Parlo, 10 de maro. (i)
comparar-lo sempre amb (Atoen
d'ooessitat
d
intervenciona
ni
Venint dAlemanya, anea pea
personatge: auf, daten: . "Es
carrer curat d'enant. Parle, fa peracions artificioses. Si no III mis dolent, da mas murri, 65
olor de beuesitar, aquella ()tore- ha raons sòlides d'estabilitza- nade criminal que En Boquicid i s'inierv6, per un cantei'es
te. Per mica mica d'optimisme diana
certament una confines, ea".
que ea tingui, es pat fruir del
No es tractava pes, certal'anee cantó
cel, de la cuina i de les senyo- al públic, però per
et Govern fa un pèssim negoci, ment, d'un ésser fantàstic, inres de Lenta anys, que eón una
ventat per "fer creure" els inmica xerraires post adorables. permite d6na Mara o lliures — fante, ni era exagerada la sera
sin da, or, — a canvi de tresAl restaurant podeu manjar un
Si interve i des- funesta significació. En Boquicaragolet, i la boca de l'está- SUS delapapen.
bai- ca, segons tradició ¡remesa
mea s'obre i es tanca com una pea moneda continua
*se I- . ceo*
s'amasega la confiança de pels besavis, era un malfactor
booa de peix . Tot. da fàcil, la xant,
e'ha vulgar; per?, el fet d'haver incuétuta, els nüvols de neme i la gent 1, per attra part,
/'or a canvi de paper. El tervingut en certs esdeveniels jardins. Als huellas hi ha donat
Govern alemany, que ha fet menta histórica, donava tenmeuns colonos i una pardals gres- ata*
diferents vegades, n'ha. teix cert interés a la seva reSOS I rodons, amb unes ales
al pulsiva figura.
II/ s..): 'Al
curtes i oaigudes de felicitat. sortit sempre amb les matos
;
En Josep Pujol i Pujol, que
No hi ha res que earriquegi, cap.
La
baixa
del
freno
&be
el
l'• I' • . • •
O•
aquest era el veritable nom
tot de ple d'oli i de greix dote,
politicst france- d'En Boquica, va néixer a Be•40
1-1
Parta sembla un formaege color a tata la
osevs,-, solo, .--"er
sa d'avui. Sense la hatea, salí', "per oprobi de la huma- e452M/
enorme i delicat qua té mil Briand
no trauria pronunciat ei nitat"—diu l'historiador oloti
gustos. Ben garbellat, da enda Careassona. El llen- Palúzie—el 28 de setembre de
se . •
cara França el pals oa hl ha discurs
que tingué Bruma no 1778. El seu pare era traginer: eire. relvf>2.1i•,
mes felicklet. La vida es un guatge
s.'havia eseoltat mal a n'anea e« teta el mateix ofici a Olot
Jala n do Pilla/
coixt de plomes.
despeas de l'armistiei. L'exat- quan va esclatar' la guerra
Optimistas? Paroxisme ?
eords
politice
amb els francesos. Aleshores
Sembla efeclivament que el oacia de la
és u. fet d'una va formar .part de les primefrene baixa. Quina cosa mes iniernar i otie: transcendental,
1
portäncla
curiosa le això da la moneda, en realitat ve a donar la red u res "guerrilles" que es varen
quina cosa mas sensible i fina...
organitzar per combatre'ls. Eil
les persones que en gran sabia pam a pam tols els caTan sensible, gairebé. cono una ototes
el
que
somodeetarnent.
com
màquina. Ja compendrä el lec- tarcriu, h e m sootIngat aun es mina de la muntanya; no hi
EL PRINCEP DE GALLEE
tor que 15 una llästima que et infinttament millor la politice hacia recé de hose que no coES FOTOGENIC
permeti
traotar
periodisme no
de revista del Tractat que la negués; era borne ardit i disAbans de tot, un aclariment. Què .
aquest punt filosòficament . El política de tossuderla. Tal com posat a tot. Bon auxiliar per
ftda
el
oaragolet
blau,
es
cel
als envaïts, podia ésser-ho tam. vol fotogenic? El; umbrosos leccatan
les
coses.
al
cap
de
chao
tors que cenelteen el signif'zat d'anet i delicadet, els esp4rracs da
de la guerra. Freno no be per als invasors: els fran- questa paraula, no massa vella en el
quaresma 56n els més doleos, anys
cesos alai ho varen comprenté
mes
reme/
que
triar:
o
repaperò, de tota manera, el frene racions a seguretat. Si França dre i el compraren per un gra- llenguatge corrent i no incorpora/va
encara, a cap diccionari, ja excusaran
:
balas.
.
vol les reparacione, es juga pat d'or, prestant.-se ell a ter
Seria perfeetament exagerar l'amielat anglesa, això ds, la e4 vil paper d'espia. Descobert la nostra pzdanteria. Ens horroritza
dir que la baixa del frena se segairellat. Si vol la seguretat, per les autoritats espanyoles, descare sobre temes banals, amb paKant, poner
Yen% ja en la vida diäria. No.
ha de plantejar-se el proble- En Boquica va ésser portal al raules no enser:caen:s.
La baila d'ara se motea d'a- ma de les reparacions d'una presidi de Tarragona, del qual potser tenia dret d'ésser obscur i diquf a uns mesos. Ara se sent la manera enraonada.
aconsegul fugir, anant a oferir ficil. Un periodis:a, com nosaltres, no,
bauza del gener. El preu de la
político 5 els seus serveis al general La- per l'amor de Deu.
Els
alemanye
—
vida correspon al preu del frene
DeS del punt de vista etimolbgic,
— han donat en marque, que era a l'Empordä.
en aquel! mes. El quo la gent diplomätics
En tenim que... però tal vegada fóra imaqueets
darrers
temps
la
imProtegit
pels
imperials,
monja I beu ara fou pagat i fa- pressió d'daser persones pon
a /a prudent que entressim en el terrtny
bricat anda els preus del gener. preocupadas pels problema Boquica va dsser mimes "Cade l'etirnolog ia. Ens veuriem obligats
companyia
anomenada
de
Es je un fet estallen en doto morals. Pea) el que es pot afira descompondre el mot fotogènic en
ele fenòmens d'inflad& La mar de que els alemanys no çadors distingits de Catalunya", ducs rels, una de les quals, almenys,
també de miquelets—i cone- es sumament perillosa en el nastre
moneda bella mes de presea tenen pas la culpa si el Traeguts del noble amb el nom de
que no augmenta el preu de lea tat és un desastre. Ja compren"parrots", "britsalles" i "ea- 'lengua:ir nadie.
coses. La moneda la ben eduEs seficient de dir que fotoganic,
ye l'hagués ragirats"--crea da ny 1812,
Aleman
dreu
que
cada... Ale fa que la vida (ovni, fet hauria tingut molla menys
ara com ara, vol cbr apte per a &ser
de
servir
d'exmissió
amb
la
a Frenos, algut a bon mercat
i hauria estat una cosa ptoradora a l'exèrcit invasor. filmas. Diem que un borne és fotog8-.
relativament al preu real del arríeles
quan ac,:aest borne té uns trets quet
completament
diferent.
Formaven aquesta companyia rk
uns
avui,
frene. Un franc val,
impressionen fortament i agradableJoma Pla 200 hornos, comandats per En
céntima
or,
i
al
restauquInze
la placa sensible.
Pujol, que fou nomenat capità menr
rant es pcd, menjar discretaA París fa poc donaTen un vodevil
metal per deu frenos, abri) es,
pel general Slathieu. Va pren- titulat: "Ma {emule est phatogenique".
dre part en algunes acciono
per un freno cinquanta or. Es
aquesta di:a hora no atribula
importants, i fou derrotada pel capAmb
el veis d'abans de la guerra.
vici Ileig a la senyora en qüest:6;
bard d'Eroles a Banyoles, el hom fria constar, simpiement. que la
Le baixa del frene preocupa,
23 de juny de 18t3, morint-hi senyora en qüesti6 posseia unes facnaturalment, a la gent que ha
un germa d'En Boquiea i re- cions excellents per ésser reproduides
de preocupar. Al !retoces, en el
sultant ell mateix greument fe- pels proced:ments fotogràfics.
fons, II sembla mentida el que
en
catalä,
tocaos
la
grafia
ha
Hi
pasan. Es troba una mica morrit.
AfegM. completan': aquesta iniorde
l'anide,
un
cas
que
no
ha
rebut
l'orgull
El que haiia traït els seus uncid
tifIcat. El francés tenia
que gratuitament oferim als nossatislactbria.
Ens
solució
una
encara
del frene. El francés mata quo
germana, va intentar trair des- tres lectors, que hi ha dones bellissila seva moneda ha estat durant referim al cas en que l'article mascan prés els seus protectora, ofe- rnes que no sdn fotogèniques i, per
un segle una cosa inatacable: i va seguit d'un nom estranger, no ca- rint al bard d'Eroles de 11:u- contra, n'hi ha de ben lietges que posque Frailes ha meat la banca talanitzat, que comenca en s seguida rar-li el castell de Figueres,
seeixen aquest do en grau mixirn. De
de tots els palmas de riquesa no duna consonant, per exem ple ile cring
assetjat per les forres del ma- manera que dir a una dona: "Senyoliquida. Molla franceses parlen
o spoliarium.
-car
riscal Maedonald. Eroles va ra, sou molt fotogénica", no és sind
En el llenguatge parlat, mesen.% catire en el parany, trametentde Pespeculació estrangera, del
un compEment relatiu, que ha dieser
metequisme 1 de mil coses ab- mots sbn pronunciats amb es-inicial li com a missatger el seu aju- administrar amb premurió i en casos
surdes . Paré> la gent que no es en lloc de naturalment, davant dant Nicolau Massanas, per tal
conforme ami, la interpretació d'ells l'article pren la mateixa forma que es posessin d'acord amb molt deterrdnats.
Em sembla ice una bona obra disuperficial de les coses sap per- que oren davant qualsevol mot en- En Pujol; Havors aquest va
ara que
feetament que hi ha l'especu- meneas en vocal. Corra diem totesclat. cometre una nova fellonia, ecu- vulgant aquests coneixements,
desig de consagrar-se a l'art silenlació natural que hi ha d'ha- Itsclat, diem aixi mateix suseultping, sant En Massenas de voler-lo
estralls,
com
una
veritable
epiciós fa
ver. L'especulació és un feno- kstíping.
subornar. Aquest malaurat ofimen biològic i vital, i tot marQuan el llenguatge escrit adopta per cial va ésser sumarial i atusexa a forra d'especulació, en al mot estran ger una gratia d'acord flan a Mueres, sonsa que po- 61sl iar.eu si en fa, que el mateix "prinrealitet. Si a Fraile a no hi ha- amb aquella pronüncia, com ho ha fet, pues prevaler la seva influen- cep de Gailes. que ha batut el record
dels capgirells en els certàmens higula una inflació clandestina, per exemple, amb el mot angles sport,
/a genet especularia jugant a l'escrip tura de les combinacions del dit cia. Eroles va prometre ven- las, ha volgut saber si era o no era
fotogaig . Ha anal a un estudi situat
Palea del frene. Com que aqueo- mot amb precedent no ofereix
La banda d'En Boquica va als afcres de Londres i ha representa inflaci6 existeix, /a gent ju- cap dificultas: hom escrito tos esport,
de
crims:
cometre
tota
mena
una escena. Diuen els que el vaga a la bauza. Pela) aixo no In
Però quan el mot estranger no hi havia casa de camp dels tat
ren acompanyar, que el princep estava
tothom, els borsistes I e/3 no l'esport.
no és modificas en la seva grafia, per.
encontorns
d'Olot
que
no
fos
borsietes, els especuladora 1 els qué no Es consideras encara com un
neguitbs rom un veritable principiant
homes de sa casa, els eetran- mot catalä, sin6 com un mot comple- assaltada per aquella bandits. i rnolt intrigas per escatir si el seo
Bis
francesos
varen
captenirgers i els nacionals. Imaginar tament estrany al nostre lexic, llavors
fisic resultava simpàtic a la pantalla,
que el que ha passat afanare 1 sorgeix una dificultas tocant la gra- se'n i els' perseguiren, atuse- si hada donas als seus gestos la lenIlant sense contemplacions els
titud convenient... L'experencia ha
el que passar t eternament no
de l'article mascull Es dar que
"parrols" que queien a llurs estat decisiva. El princep de Gallea
te una apile-coció davant de fía
pronuntot
mane. El mariscal Suchet va és fotogenic.
Frenes, de tenis' una idea fal- si escrivim un slerping
ciant tatestiping (en quatre sillabes), disßoldro la companyia als cosa I invertida del mero.
El diari "Excelsior", on he trotad
sembla
que,
paraHelament,
hauriem
mençaments del 1814, fent pre- aquesta noticia, diu que per aconsolar
Be tin g ut «asió de parlar
pronunciant
d'escriure
rsleeping,
tot
amb unes guantes persones
soners tots els que la com- el princep , que s'hauria estimat mh
Però
g (en tres sillabes).
ponien. Sembla, però, que En no ésser fotogene a fi d'esmortuie
q ue eón en els afers sobro la leslipin
imque
solució
gent
defuig
aquesta
Bocinica va continuar gaudint la seta recança, el maretur en escena
baixa del frene, 1 tothom m'ha
clavaXt coe
de certa prolecei6. L'escriptor li lis remarcar que per a un futur
assegurat que el Govern no ha plica l'ús de la forma r
intervingut encara en la Bot- acmant; i Ilavors recorre a uni de les rossellonès Aragó, en una fan- monarca és tanmateix important do
a nostre
an. Es evident que el dia que el dues solucions següents, boiles
que la tasiosa novella titulada "Pu- posseir aquesta qualitat. La majoria
evidentmen t menys
Govern vulgui, el freno satujoll, chef mlquetets", diu ha- dels sübdits no el coneixerä personal: el sleeping, en que
rar. El Govern atemany ha relucid l'sleeping
ver-lo vist passejant pels car- ment, sine, a través del cinema.
aturat sempre que ha volgut, es din* a l'article la mateixa forma rers de Perpinyä amb els geEl menear té raes. A mes a mes.,
en l'època de fa Inflarld, la de- que davant un mot començat en con- nerals Suchet, Mathieu, Deque en aquest m6n, tax
vanada del maro. Notada cal sonant (prescindint de la enmelada caen i Lamarque, i, com si ai- ii podia dir
no conve mai cape..
Planear sobre el merhat divi- ~Mg; i lo stetping, en que es resol xò los un honor per a ell, ate- ple de trontolls,
cialitzar-se
massa.
De vegades
del
so
vocälic
ínterib
ses estrangeree. alab la, ser- la representac
gei z : "Els meus ni lls l'han vist,
' inútil se
vir amb abundäneia les deman- salat recorrent arbiträtiament a la for- jo l'he conegut, l'he traotat; tud que ras ha semblat mi
un período da la nostra existencia. e*
des de Iliones o de Wats. In- ma dialectal lo.
l'Are esdevé la pedra angular de la
P. Faba mes d'una vegada hem menjat
lervindlis el Govern? Una apajunta, jo a la seva tanta, ell nostra salvacib. El priocep de Ganes
reció d'aquest ordre da infInto actor de cine.
a la mey a. ` Seria curiós d'estarnent delicada, perqub /es una 1111~1111111111111•1 tudiar la psloologia d'En Bo- podría emir Jockey
ma; la trist que no pugui nierar-se
mesa de dos tallants. SI hl ha
quina a través d'aquesta no- del tot a cap d'aquestes doses Yeestiola
raons oblides parqué e1 frene
A vela.
o be comtatar-les- puix que Sur comos'altirl o comenol «11er-se, EL TEXT DESTINAT
»I haré d'Ero)es no va obli- binaci6 la possible. Peres, al eaptlavallt
PAGINA
AQUESTA
perkiers
seeet
serennure
dar el son ajudant ~sanas. qaiec
ía. ird'Eusai
e m
iltlea? incidn
uica
(t) Cal no oblidar la data d'aquest
Un cop fetes les paus entre
antele, el quid transcrivim tidelment
HA PASSAT PER
Frailes 1 Espan ya, va *eones,
con* impresa» (be dele din es mi
golr-a, Voztrsdlold d'Ea BoqulCedes lietiodk
LA CRIGURA '
\el Irme erra& oh sea-4 * JI`
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NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI
MATI
Llufs Tordel-S par Puigoriol, de 62
anys, Rambla del Prat, 3, segon, al
cementiri Nou. A dos quarts de den.
Mera Angli Oliva, de 14 anys,
Paloma, 28, al cementiri Nou. A les

Dotara.
Atarea .
Corea"

den.
Sabina Pascal Rius, de 74 anys.
Mercaders, 36, segon, al cemeutiri
Nou. A les deu.
Antoni Bertran Bonafont, de 6o
anys, Sant Marius, 15, al cementiri
de Sant Gervasi. A les once.
Enriqueta Teixidó Genoveva, de 23
anys, Sant Alexandre, 24. al cerneoA des Quar t s de deu.
un
Carme Aguilar Maten, d'un mea.
Menéndez Pelaym. 55, segon, al ce-

COLLS

11 a[1114 sói

ltst 9

Xile

Deslio
Copenhague
'fauna=
salsita

InlestractIbieS:

el tinent eoronel sonynr Alvarez de la Canipa va manifestar
que en la otra darrera reunió
la Junta de In nora casa

fj

Correus baria acordat que les
obres de ennstrueciú e'arabn
Terty 151.?15 i ene per avonseguir-ho m'activin tot el pti-

anatema)» 4%
Amortttaawe 6%
87'45
Ulterior .
638'00
Son d'Espero&
Sane 174O. de Critlit 08'00
Sane 1511. Rita Piale
Sucres ore.
Cedutee .
!lord
elevan. .
1. nauta.
Libareis. .

DETENCIONS
Va ésser detingut el xofer
Älteed Ciareis Pérez, que gula-

» ei temió que va »cae amb
MI 1:salvia a la Ronda de la
eritat i que de moment
desaparestit.
Otear
(Ábside
„que esteren reclamats
BID

Bareeloneta

Btrcrie

Orada

Noruega

OhnUMP011
Berlin

visas .

Praia

306'00
33'00
47'00

Nova York

• .er
e,

4250
4330

43,550
175115

VALOR!' NO INSCRITS EN LA COTITZACIO
OFICIAL DE BARCELONA
Cornt
Corta.
101'60 tintó E. de Catalunya, . •
102'00 Gallega Electricitat 6%. .
10500 ',mamen' Sevilla 6%. .

22 F. Cremallera 6%.
1 1215 Traenon 7% 1921. .
.., Iraction preterents .
35„.
" G. Metrop. 6%. . .
o. T. eareetons 6%.
C. E. coloaitzacat 6%

•7'75 Hotel atta 716• . •

101'25
93'00

•

ama del vespre.
Secció permanent de Dibl:oteca circulant i pública. - Diumenge, a les
orne. sessió mensual de lectura comentada: "La llegenda
Secció Peraiarient de Religió i
Culte. - Diumenge. a les vuit, Miau
resada Consumió. Acaben els exerdeis dele set diumenges en honor de
Sant Jooep. Dirnecres. dia lo, festivital de Sant jeep. • les vu,t, Missa cantada de Cemunin general.
Secció Permanent de Relació i Treball. - Diumenge, a les «re, el senyor Francesc de Ribelles donan
una cenferineia amb el tenia: "Idea
dc Mica prSetica". Es recoman, l'assistencia a totes les associades taquigraf es.
Secció Permanent d'Esports i Excursions.-Diumenge. excarstó a Sant

de mörl per qüestions del treball, al taller on treballeven
jante.

CONSELL DE GUERRA
S'anuncia per a molt aviat
la celebrar-id d'un Censen de
guerra ordinari de placa que
ha de veure i fallar la causa
instruida contra alguns paisana que se suposa es treben
compuesto en nasalt a la Caig a d'Esta@vis de Temen.
VERITABLI OCASIO

I Mocita aula de tetes olasass. Pros fin. Tallen. nOm. 41
En la reuttid reglamentària celebrada pel Gremi de Patrons Decoradora en gula, ea precedí al reumament de garrees pa el Convell directia, essent reelegits els festejaos sereno', que el ferneaven. o Sie: Jeant
presideet; Vieens Ramos, vicesepresident; Joma Arpa, seerttari;

Rama Vertí. tomos; Rama Ss-

54400
542'00

dia
CONFERENCIA
La conferencia que havia de donar
avui, dissabte, En Guillem Busquets,

de la Sarda, d'Arquitectura del CeoIre Excursionista de Catalunya,
fea a nota avis, a causa
estat
de l'estat de salut del dit senyor.

Dernaneu oelle Albert; no .'entornen

LLET DECOMISADA
Dee Ine:ecters de la Junta de
Provelments, assessorats per
dos veterinaria municipals, procediren *be al mati, a l'eetaeld

16'66

16'58

161 14

16'83

16'74

46'4l

21'4

27'50

.

Colmados i Drogueries. Dipòsit, J. Fonolleda Serra, Comete,
número 3t3
ROBATORI A UN MAGATZEM
AL CARRER DE BALMES
A la casa que ocupa la l'ad

ha Cartoixa de Scuilla

En la darrera sessió celebrad pel
Cercle ArLstic va acordar concórrer
collectivarnent a l'Exposició de Belles
Arte que te celebrara a Madrid la
primavera que se.
La Junta de gevern he assabenta a
tots els artistes catalaus, socis o no
srzis d'arme cercle, i els invita a
cemnírrer amb la tramen de les seves
obres a Veswentada Exposició, complaent-se • manifestar-lee que el Cercle Artietic •rganitza la tramesa, corlent pel sea cornete el pagatnent de
la meitat de les despeses que s ' ocasionin als que siguin socio.

aoreate

MORT D'UN SINDICALISTA
FilltIT A CONSEQUENC I A DEL
TIROTEIG AL GARRER DE
BLAY
A l'Hempital Chille ha mort

el sindicalista Gregori Superbiela Baigorri que va resultar
ferit el dia ?A del passat febrer. en ocasi6 del tiroteig que
va sostenir amb la policia al

Per evitar que la gent de mala vida cometi manteles als liareis hai g ne del distriete de les
Drassanes. la poliria i una ronda del sometent transiten pelo
carrers on es deeenroillaren els
darrers atracatnents.
Aquestes diapesicion s de la
"Jefatura" de policia s'aniran

nmpliant d'aquí endavant. amb
l'objecte d'evitar que ocorrin
nous atracamen ts , i al mateix
lernps per cercar la manera de
deixar net aquel' disariete de
cela indesitjable.
Pur 515SF cómodo ¡L'Hui

asee COLLS 5

COM CADA DIA
Fa uns dies que ja no publicivetn
les mossegades dels gossos. No es
bapas que els animalets diniestics
gin cessat la seva exemplar persistencia agressiva; és que la manca
creepai no ens permetia d'encabir
detalladament totes llurs víctimesAvui direm només que el gralic
de la seva activitat diäria marca U st,I
persistent progressi6,. un xic esglaia-

per a St. Josep. Casa Pepenó,
Pi, 7, bis, Sucursal, Petritatol, 17.
Fabrica d'artieles de pell.

Sant Josep

A les quatre de la tarda un individu que ne ha pogut ésser identifieat va llançar -ae des de la placa
de Letarnendi a la via del ferrocarril, essent esquarterat per utt tren
descendent de Sana
A L'ASIL DEL PARC
A l'Asil del Pare ha mort l'asilat
Antoni Ameras Regala de setenta
anys, natural de Lleyda.

LA
PINACOTECA
EXP0S1010 PERMANENT
Basada Mano
LA COCAINA
Centinuant la perseeueió deis
traficante clandestino d'eatupefecientS, la peli:la practleä
un registre a una casa del caere y de Remitid« Mayo, en 1a
qual habita un aulkinnin que es

Soli 1 Torn orno

dt

Darrera produeció de l'escultor J. Llimona. L'original s'a y
-posavuilLIBREASUBIRANA. Porlaferrisaa. 14. Repesse250
produceions des de
tes..
LES DIVERTIDES ESCENES
CIUTADANES
Ahir a migdia Maria Miralles Ma‚oliver anava pel carrer de Ferran
brandant de banda a banda; al mateix temes cantava.alegrement.
El mateix feia a la Via Leetana
Jacint Alberint Cugat.
Sembla que havien begut un xic
MUSA.

Tots dos foren portats al quarteret
1 ELS LLADREGOTS ES FE!UN ESCAPOL
Ab tes d'ahir a la mat'nzda, a! =ter de Montalegre, uns lladregets entraren a un corral on hi havia moles
avIram. Ea intentar cometre el ro.

gt

ti

BANQUERS
BITLLETS
Francesos, 35 . 6o per toa
Anglesos, 33.05 peesetes.
33 . 45) per roo.
Belgues, 2830 per ron.
Suj etos, 134 per loo.

ti
Si

Portuguesa, 917 pesetes.

Austriacs, 00125 per loo.
Noruega. ts'qs pessetes.
Dhlarnarca. 1 . 10 pessetes.
Romania, 3 .50 per roo.
Turquia, 350 pessetes.
Estats Unirn, 7 . 70 pessetes.
Canafla, 755 pessetes.
Argentins, 2'55 pessetes.
1.7rueun:s, 5 . 70 pessetes.
Xilens. 0'72 pessetes.
Brasilers, 073 peseetes.
Solivian',
pes.setes.
Perunne, aP pessetes.
Paragusie, o'to pessetes.
Japoneses, 3 peasetee.
Algerins, 34 . 83 per Hm.
nsoess000k,

PARIS. - TIpus Richelieu

Dleriament a les 11 del ~tí I
a les 5 de la tarda
talbreterla, 3.
Passeig de Gràcia, 7
Plaça de Sant Miguel, 3, Gracia
Llillitzeu el nostre Carnet do
tlquets
Novissim sistema de venda a!
detall

Anuncis Oficials

PER FICAR-SE A REDEMPTOR
Al cartee del Pararlo, la paren.
Francesc Gil García i una noia de
vint anys, van promoure un gran escàndol. En intentar deteste-los un
guärdia, el transedunt Joan Alejandre va defensor ele minyons i per
insult a l'auteritat tambe ton portat
a la Delegació.

ELS TREN:Y:ES DE BARCELONA, S. A,

Aqueete ancietat pagara, a
partir de la publicara) d'aquest
anunei, la indemnització de deu

peasetes (10 prasee1aa) per l'exereiei de 1123. o eorla neciö
ciretilReió de la Secietat Tratavis de Barcelona, Elxampla

Esplèndid assortit en safates
P er a co p ra en toles mides, estila i derorats, a les cristallerico dc Lluís INglada, Rambla
de les Flors, 8, i Ronda de Sant
Anteni, 5.

Gràcia, tete ele dime feiners,
drum n dehne. a la nostra Gaita,
Ronda de Sant Pere, 43, pianBeta. ..lema, 13 de mere de
I 92-1.-E.i director general, 1.

cic Formada.

C o mas ¡ C R . CTA.

Corripreu ele llibrc, diaris es-

trangers i revistee a la

Passeig de ieracta, 2

Ronda de Sant Peru, 1
Tetaron: 4532 A

1

CAMISER1.1. SASTRERLI,
CAPELLEItIA

Presento Sant Josep
Nous modelo en P OSSES,

iA18R ieRIA CERVÁNTU
Patselg de Gràcia, núm. 90
Teléfon 225 G.

ICTS FUMEN

MI PAPEL

PARAIGUES, BASTON S,
PETAQUES, PIPES, CARTERES. ele., ele.

BARALLES

Moneders i Carteres

carrer de Blay.

Cu
ta
u:
el
a
5t

PA DE LUXE

dora.
En sortir, abans ahir a la matinada. del Teatre Principal de Gräcia,
van haver-hi qüestions entre diversos assistents. Acabaren a cops de
puny i Miguel Picó García fou assistit al Dispensari.

I Negocien) els cupons Deu.
Lesde l'Estat venciment 1
d'abril

-4. 11112 de5aat3a u tn e

metällic per

CONTRA LA GENT DE MALA
VIDA

vc
1.2

Detant del Gran Teatro del LiCW

Holandeses, 2'8o pessetes.
Suecia, t ico peeeetes.

en 3.200 pe5 g ietes. i

Camiseria fina al detall

el
un;
del

Rambla de! Centre, núm. 1

1

celona celebrara una bailada de
sardanes a la Sala EmpordaneSo. t'arree del Pi, número) 11.
que anirZt a carrec s de lt. coneguda cobla "Els Montgrina",
Torroella de 11Inntgri.

MARFULL Ztair,WJE

cia

BANQUERS

Avui, a les deu de le nit. r I
Fonient de la Sardana de Bar-

valor de 1.050 pef.sotets.
Del robatori se'n don3 romple a la ponen), la qua) fa recerques per detenir els autors.

Ha'
EL
Al1

11 113 llE F. MiS

ACCIDENT DEL TRE.RALL
Trebaltant a un pou del Metropolitä, del carrer Consell de Cent, robrer Francesc Balästegui caigue, n y
una ferida contusa al peu-sante
esquerre.

social Antnni Puig i Companyia. S. en C., al earrer de Baimes, es comete un robatori
d'importancia.
Els lladres penetraren en el
dit establiment, fent Uhu foral
a la paret, i s'endugueren
set peces de tela! t valorades en
3. 090 pesaetra. 2.15 canaria de
diversos tnroanye i entres, va-

RESTAURANT ROYAL,
$a16 de Te
cada dia te danisant de 5 a dos
quanti de 8, i dinar a ramalcana, de O a tt .

Ya(
no
tió,

141
'81

Ice
Ira

apairagar-se l'entusiasme collectiu...
els Iladregots ja 550 iit eren.

JALEA MADliOk0

e

1414

pres
suP,
A
234
A
corn
''dir

la

y:la diversos trets: acudiren d'altres
vigilants i serenos, guárdia civil. policia, i s'oiren nombrosns trets. I en

per combatre'l i curar-lo,
romailen eminencies mediques

leradem

citat

25'91
23'08
25'10

por'

16'75

Rambla de Catalunya, 13. 'Pelaron 3611 2 A. Gran assortit en
Fayences i Orfebreria.

jOi e i objert es i

Elena

Nova Orleans

16 0 0 ?anea anteelle . .
14 53 obertura . . .
13'55 seseo telegrama.
13'41
12'95 lance
1 0 85
1275
12l5

RESTRENYIMENT

Tal cem es va anunciar, la Societat
Astronómica dEsparya i América celebrarà avui, diesalete. el primer deis
actes cientifics que figura en el programa acordes pel curs de 1424.
Censistitä en una conferencia a
arree d'En Josep Comas i S'U sobre rEvolució de les estrelle!", illustrada amb una interessant serie de
projecciens luminoses. L'acte, que
sera públic, se celebran ä a l'Ateneu
Barceloní (csrrer de la Canuda, 6), a
les set de la tarda.

culturea i pintures dels artistes senyors
Jaume Duran i J. Castellanes.
L'exposició estad oberta fins al

2743 2532
27/2 255e
2795 25'53

batori, les gallines feren gran co y alot; va adonar-se'n el vigilant i dis-

11 i 13
CISI CHIS -Poli de
Folophlic i Citan :

EXPOSICIO D'ART
Avui, a les cinc de la tarda, s'inaugurara al Saló Paree l'eximid() d'es-

28'30
2845
25'03

dedica a:1 träfic clandestt de cocaina i de morfina, i del qual
se san que havia adquirit recerilment vint - i - tres quilos dels
dits tóxica.
El registre no dona resultat,
i el llogaler no pegué ésser de1 ingut per estar absent de Barcelona.

El mIllor obsequi el trobareu
a la

»tat peseta a la venda a Espanya

erss tres
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Tinca
. . .
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. .
Obertura
Segun (elevas& •
Tuca

CAFES
ganes 14 mere

100'00
93'00
114'00
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ROYA YORK

538'00

Nova York
niego:mil:ele
Vare ...
Mate . . .
Julio,, .
Setembra.
Octubre
N'abomba%

• 2'50

del Nord, a un detingut reco-

«111
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•

setembre
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Cotitzaeiona del dia 14 de març de 1924
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SUCRES
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Sant hsep-Presents

Gran assortit en camises, pijaInes, colla

A

Urea

Decembre

1

MARFULL ZruiLtr,t,

Pedes«
subas.
soma.

91'25

BOYRIL

el deixaven anar els donaria
cines pessetes11

15011
Nava 'fa*

918'00
35'70
3325

Amèlia Ruiz Cogeles, de 46 anys, ble.
Tainbe va aenrdar-ae que lee
Sant Bertran, to, segon, al cementiporoto siguin de ina ernbra.
ti Nou. A les vuit.
-------Consol Bernat Rico, d'un any, Corretgcr. 8, primer, al cementiri Nou.
Josep Güell Fabré, de 6 memos. ViContinua la
drieria, 14, segon, al cementiri de Les
Corts. A dos quarts de deu.
degustacio gratuita
Josep Jorquera Carda, de 8 mesos, Münsc, ti, primer, al cementiri.
- de -Nou.
Lloren; de Munt.
69
anys,
de
Joan Busquets Cozaz,
cementiri
N'el.
A
al
Sant Pan, 19,
HOTEL ItEXTORINT 81.AU
les once.
LES PONTO SE TEBSASRA
Joaquim Monfort Puig, de io mepeu Set Sei
(al
(L'allment que dóna force.)
lunch.
•os, Sant Roc, 9, segon, al cementiri
Earnarat eeeee 1 per •
GARATGE
TELEFON CEN111A1.
establimeni
Nou. A les vuit.
l'acredilat
A
dele seusors V. FEBRER i
La Penya Ifuntany2 ergani!zat
TARDA
Cia.. plaea de Catalunya,
un festirll per a dernä. diumenge. a
Ramon Ros Buruitl, de 66 anys.
núm. I?.
la nit. el qual tindra lleco al Teatre
Atläntida, 22, al remen:id Nou. A
recela. rerre3ement,e e.m.,H¡a en
dos quarts de quatre.
d.os artes "A la runa de Valencia",
Victòria Ferrer Pornaeda, de 57
DENUNCIANT DETINGITT
seta la direccie del senyer E. Flgueanys, Valencia, al cementiri Nos. A
Francese 3Iolin3 Larroya va reta. i internreteda eer la eenyereta
les quatre.
denunciar abans d'abir a la pei ele seryers ?hines. Borrellea
Mcrce Caballer Pallares, de do nda que iicabaven cl . rober-li
Gratacis. Argemi. Cadera i Bonavia.
aays, Muntaner, 77, al cementiri
'1 a cartera inculco l'home haLa eeaoita pata cempondrä un'
Nou. A les tres.
ddva /a:raid-se una pellirula.
recital de cant e dime de la celePees Casals Bonastre, de 67 anye.
En donar-se cure a la de- brada serian lerern Blanch. ar anCorts Catalanes. 436, sl cementiri
ritínria es so eemprovar que es ponyatlz al piano ael mestre J. Vidal
Vell. A les quatre.
frutara d'un reclama' per esune exhibició de bolis per la
Rosa Eorrell Gasten& de 73 anys,
a Tortees. Ye quedar ala parella Solanee.
Trafalgar, 5, al cementiri Non. A les
ca2abossos del jutja!.
lluit ball
Finalitaare. la testa amb
dues.
de jazz-band.
Andreu Vidal Company, ele 70 anys, Dr. 910Nrai.a. Afecciona a la pan I caMitja de Sant Pere, 43, al cementir: ben. carta *delante, 539, Iterl.. prat.
Duran: i després del desrna
Vell. A les duee.
mar, 110011
Josep Virgili Vid:ella, de 72 acys. CAL
Enric Granados, 32, al cementiri Vell.
PURE PERMANYER
Per bit mannnt al respecte
A les quatre.
Ramon Estruch Perucho, de 65 de paraula i obra a una ruärCLASSE DE CUINA POPULAR
anys, Sent Vicens, 21, al cenan:in die..., de seguridad, al cine PrinDies fei p ers de van a nou del macipal de Gracia. ve éseer de- ti. Ll i sta de la setmana:
Nou. A les quatre.
tingut Miguel Grau Piró, el
Dilluns. bullabesa a la Marsellesa.
FUNERALS
qual ha eatat posat e dispoeiPetecines a la "Gustare".
Na Maria dels Dolozs Badia i Ma- cid de l'autoritat militar.
Dljeue, Moueoehna a la Dubarry,
resma de Riera. Morí el dia 11 del
patalee "Darf ina".
torrent. Avui, a les Uta, a Santa MaDivendres, Galantina de pela.
ria de Mataró.
Dissabte. Puding Etrperadriu.
En Joan Ribé Albä. Mor; el dia ao Llibreria Subirana - Portaferrissa, 14
AVIS: Pueden aesistir a acuestes
de febrer. Avui, a dos (marta d'on--Iliçons tetes les que ho desitgin. tant
ce, a Sant Jaume.
AMENACES DE MORT
si sien cuan nis 'beles de linstitut, saNa Carme Idarraco i Díaz. Morí
Per per' d'Emili Creus Den- tisfent 0 . 25 pessetes, abans d'entrar a
el dia 23 de febrer. Avui, a les den,
gueras he malta denunciat el la clame.
a la Casa de Caritat.
síite1:1 italiä Ji-tan Spreafien In--vernizzi que lluvia ainenneat Eis famotios Colla Albert han

INTENT DE SUBOAN BARATO
Al carrer de Napels fou detingut Josep Solà Salvany, el
qual es dedicava a prendre blat
de moro deis carros que passen
per allí.
Mentre era dut a la delegació per una parella de guàrdies
de seguretat els digué que si

i HO1IR

89'25
06 •30

de

MERCAT DE COTONS

CARVI DE L'OR
son

97'66 9845
Une' sir sesea
85'75
• blibtl.
290%0
▪ ~a.
sorbo •8'00
rgets
98'10
28'82
115'75
pP Mares
«ara
60710
80910 397'59
•

neixement de la Ilet, que, per
al e011SUill públic, arriba de diverses poblacions i masies dels
voltants. La inspecció que es
va realitzar amb e4 mes gran
gas, comptador; sei-als: Joan Plaxats,
escrúpul, va donar per resultat
Josep Torren!, Antoni Sogas. Per coque co decomises 592 litres de
brir una vacant ion elegit En Frau'
Ilet impròpia per al conaum,
cinc Perales.
essent llenada a la claveguera. Com en &tres «alarma, el
MARFULL Tn.-.1.1.1.-.413, E 121 públic va col-laborar espentaCamises, Pijemes a mida
niament en l'àrdua tasca efectuada pela inspectora, ja que
INSTITUT DE CULTURA I BI- taren examinar-se uns 12.000
BLIOTECA POPULAR DE LA
litres de Bel.
DONA
L'operació va portar-oc a cap
Secció Permanent d'Educació i Ins- amb el menys de molestia postrucció. - Queda oberta la inscrip- sible per als receptora i sense
ció per al Quart curs de dactilegra- protestes ni incident de cap
fia, que serà tascada el dia ze a les mena.

LA NOVA CASA DE CORREUS
Se g ons dinen alguns diaris,

A les vuit.

•

Noruega

no s'arr11411.11

...-

71%6

Interlelt . • •

Tabaco. .
Etierei P.

ar g entina
Montevideo

i de l'Hoapital, respectivament.
Muja Calvo ha denunciat que
Felix Sanmartín, que es a la
presd. Ii escrigue carteo amenaeant-lo de ilion si no li donava una quantitat que neceoeitava per pagar l'advecat defeneer.
El Banc de Catalunya ha presentat una d e núneia per estafa contra un advorat que hi
present una lletra falsa.

CORSA DE PARO

NOMA DE MADRID
r

BARCELONINA

META
Santa Sacaries, papa; Ralmon, abat; Santes Madrona i Lucrécia, vergel i màrtirs.

35'55
13110
toreo
7380
33,30
7'73

Frene..
Senos.
Neme&
Urea. .
Luneta.

BORSA DE LONDRES

'MORSA TARDA

mentiri Nou.

Divises ~angoras

BOINIA NIT

BOMBA NIATI

fa

ree la seva en:elite t preu, essern el
primer I

U NIC

Gran assortit en corbates,
abrics mig temas I vestits
esport confecolonats

ESTOIG

wie ore adIrar les !el PC cob‘rtie a 1.1bliciiat POL aterir al pubile, senbe

meretaer la sera elasse,

S'empap e ren habltacions a 15
pessetes. Font de Sant MIquet
4. Darrera de la Casa la Ciutat.

I O O FULLES
1/1111 artf.ezlra (Motete al nato, pee

10 CENTIMS
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Cent,
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llores de desNatx: de 4 a 6

Dr. BREMON

ha traslladat el seu desPaLg
RAIGS X al carrer do Balines,
núm. 102, pral. - Da 4 a tt.

PIANOS MISTAN!
SUBLIM MARCA
PLA911 DE CATALUNYA, 18
PIANOS - AIITOPIA1108 . »TILOS
VENDES AL COMPTAT I A TERIIIIIIM LLOOIMM
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a derrota d31 to;7
impor- sois concelein 1
t)ficia: Els censar- dret de refogi a
radors 1:0 e9 carel I ex-clifa Abdni
de c idar "d 111.531ä"'
efll sense

MeIjil

Londres. 5 4 —En la sessiii d'alar
k la Cambra dels Comuna el Gorern presentà una ordre del dia sollititant que la Cambra confirmes des's de les onze la discussi6 del pres% post de l'eximia
Aquesta rebutjà la proposició. per
2., 4 veis contra 237.
Asesta derrota fou acollicla pels
res:serrado r a als crits de "dimissi6",
• 5niissi6". No obstant, el senyor
lac Donald declari que el Govern
o eonsiderava vital aquesta qites i. per tant, aquesta derrota no
portaria la dienissid del Gabinet.—
liaras.
ELS CONSERVADORS VOTEN
ald13 EL GOVERN EL PRESSUPOST PER A L'EXERCIT
Londres, 5 4—En la sessió d'ahir
Cambra dels Comuns rebutjà per
isO vots contra 201 una moció sobre
es previsions del pressupost per a
icsercit, relatives al retir deis ofitisis.
Alguna laboristes votaren contra
el Govern, però aquest pogue evitar
sna segona derrota grades a un ajut
Zels conseriadors.—Havas.
VOTAGIO D'UNA LLEI SOBRE
LES COTITZACIONS ALS SIN-

DICATS
Londres, 14.—Cambra dels
emsuris—La Cambra ha adopta: per 212 vots contra 129 vots
tina proposició de hei prohibint
els diversos Sindicats l'aplicar
a diferents objetes polítics una
part de les colitzacions dels
!sus membres, quan aquests
declarin per escrit que rebutFen Pemprament de les diles cotitzacions als esmentats fins.
El senyor Clames havia sostingut la proposició de Ilei perorralment, dones el Govern no
hav:a declara, que se'n desinteressava.—Hasas.
LES DESPESES DE LA MARINA ANGLESA
Londres, 14.—Les previsions
iticials en materia del pressuprst de despeses de la Marina
eo calculen en 55 milions 800
cd lliures esterlines, el qual
senifica una redneeid de dos
ciliors 200 mil Sliures esternos sobre l'exercici preceSrs.—Hayas.
ES MINAIRES ANGLESOS NO
ACCEPTEN LES PROPOSICIONS DELS PATEONS
Londres, 14.— La Conferencia de
ininaires ha declarat inacceptables les
picposicions patronato i ha recoman: al Covern l'adopció d'un projece de nei sobre el salari minirn. •
La Ctinferincia ha estat ajornada
Ins al dia an del mes actual.—Havas.
VAGA SOLUCIONADA
Londres, 14. — E:s transportistes
de ferrocarril, actualment en vaga,
han dezielit repredre el treball
que ve—Hayas.

Para, re — Comuniquen de Ginebra
al "Petit Parisien" que el Govern federal ha informat al califa Abdul

Medjid que famoritzava per residir a
Suissa sota el comprnmis d'abstenirse de participar en la poliaca. —}lavas.
PERSIA CAP A LA REPUBLICA
Londres. 14—Comuniquen d'Allahabad al "Times" que, segons despatxos
de Teheran. la campanya a favor de
la república de Persia prossegueix en
bones condiciona, especialment a provincice, un la propaganda contra el
Xa i la dinastia Es activissima.—HaVas.
ASSASSINAT DEL MINISTRE

DE JUSTICIA DE MESOPOTAMIA
Londres, 14 — Els diaris publiquen
un dcspatx d'Angora dient que Taufik-paixd, ministre de Justicia del
Govern de Mcssopotama, ha estat assassinat — Havas.

EL REI DUSSEIN ACCEPTA
L'OFERIMENT DEL CALIFAT
Londres, 14. — Telegrafien
de Jerusalem a l'Agencia Reuter que el rei /1113de:a ha acceptat l'oferiment que li ha estat fet pels delegafs de Palestina nomenant-lo Califa.—Havas.
CAP A L'ORGANITZACIO D'UNA LLIGA DE DEFENSA DEL
FRANC BELGA
Brusselles, 14. — L'ex-ministre de Finances, M. Levir.
canferenclä anib el Rei. La conferSncia versä, segons els dieris, sobre e/ projects dc 31. Levir d'organitzar una Llsga de
defensa del frene belga—Sa
vas.

ALS EE. UU.
Els fracassos de la Iluita
contra la Hei seca
Un vaIxell anglès contrabandista incautat
Nova York. 14. — Les auto-

ritats de Marina slan incautal, tetel provisional, del paquebot angles s Ordine". a bord
del qual es portase una quantitat de whisk y que ha estat evaluada en dea mil didars.
Agente encarregats de la rapresaid del frau es posaran en
contacte, sense donar-sa a coneixer. ami) vui mariners

cita', vaixeil, els gneis ronsentiren el vendre'ls whisky, os,
sent detinguts quan s'havia fe l
la venda. — Basas.
EL NOU MINISTnE DE afAlla
NA NORDAMETtICA
San Freneisen de fts'afärnia.
14. — El senyor Curti S. Wilhur, eonseller del Tribunal Suprom ritt Justírta 01! (Stlifnesia.
anuncia que ha arr e sta! e l lit,
de secreter! del Departament
de Marina. vacant per dimissió
senyor Denby. — Havas.

A LA MEO TERRANIA

iES

MANIOBRES MILITÄRS BEITANIIIII_S A LES BALEES

ella
El President del Censen, para dis mamut d'Alemanya
la discussiö sobre els deercts-leis : Laj a hender &cal
i els baiiistes alemanys i enfriaos : L alça del n'ano
Palia. 14.—E1 inane Berenger ataba dient que eh francesos tenen dret
a exigir que el nou t3fOn que sen
soHicita sigui provisional i duri tan
sois mentre França recobra el Mili
aviat possible la situaciís de qui la
(du creditora el valor deis seus sol-

dase.
A continuachl parla el senyor Pointare. el qual recorda la violenta ofensiva mes bé política que financiera
ene a darrers de gener es lita tontea el franc, en uns moments en qua
els treballs dels perlas s'anunciaven
favorables a Frailes.
El cònsol de la República a Nuremberg ja havia anunciat la maniobra, la qual tenia per objecte obligar a Franda a evacuar la Ruhr. Fa
després allusiö a les mesures adoptarles contra els especuladors, i diu
que slia de vencer els derrotistes. incumbint al Senat posar-se al davant
de la defensiva del iranc, per a la
qual cosa cal abans que tot posar
confiança en els recursos i en Vesdevenidor de França. Es possible
que el franc puges si caiguis Factual
Govern, però despees es tocarien lcs
conseqüències. Un Parlament amb
un nou Govern no admetria cap retracas en la politica francesa.
Maniiesta despees Poineari que tia
balanços comercials de Eranda milloren constantrnent i que la reconstitec:6 de les indústries a les regions
alliberades aporta un suplement de
riquesa cada dia mis creixent. Per
smt, tota inquietud en el terreny
econòmic seria un sacrilegi.
Afeada que fins a l'estranger constaten el procés ascendent dels ingressos i la reducció de les despeses
militan, pera afegeixen que el prv.
supost traces de despeses recobrables s'equilibra tan sola ararles a 'un
empristit. En ecce. aixe, és ccrt, ja
que les dites despeses van a careen
del Retal:. i cl contribuent francés
no hauria de suportar-les ni en concepte de provisionals. PoinCaTi recorda després els esforços que ba fet
iranea per detenir la suposada insolvencia d'Alemanya. i iasisteix sobre la conveniencia que el Senat contribueixi a posar la situació en clan
abstenint-se de tota classe de personalismes per a no pensar sine, en la
necessitat de defensar el franc.
Exposa despees els resultats de
l'ocupació de la Ruhr, i fa constar
que els ingressos del passat any de
1923 S'CleVarell a 1,645 Milions de
franco, melare que les despeses totals
aseenchen tan sola a 96S milions Els
Ingressos dc l'any actual s'eleven a
4. 000 iranes papee , i les
despeses. fins incloent-hi les <Foco pació. s'eleven tan sois a ',ocio ntt.
boas. deizant losio disponibles per a
IC: reparacions.
Fa ressaltar que l'ocupació es no
Ja segada 1/1 .?.e el per:II alemany a les mare del Nord.
Iö es. en contacte unmediat
amb la methipoll, en 1904 l'al-

mirallat brilanie reclama al
septentrió la part enes notable
de les seves esquadres. En
aquestá situacirS s'arriba a
191 1.
• ••

SITUACIO DE LES PRINCIPALS FLOTES A LA
MEDITERRANIA ABANS DE LA GUERRA :: CANL'EQuiunni EN AQUESTA MAR.
VI
DECLARACIONS DEL GENERAL HARRINGTON.
CLARES ALLUSIONS A FRANCA :: LA "INVASIO"
.
BRITÁNICA DEL. MARE NOSTRUM
Per comprende l'interes britällis per ai control de la via
Mari:Una mediterrània, reciaden, la situac.d de les flotes
pr incipals en aquesta mar abans
de la guerra, segons un eruts!:: del "Secolo":

La irancesa, ha qual era, papederosament aliaste lambe
a les mars del Nord per l'antaIsrusme, permanent amb Aleesasya:
La italiana, exclusivament
In edtitrränia, casona el - Sett(1flota mediterrania per
essent Italia, arnb
Aeo lria-Hongria, rúnica polen"'a que tingues sortida tinieaIn t a la Mediterrània; perú,
Zenire l'activitat política austrs-h,ngareea era iota atretas
,l'erm la Mediterrània oriental,*
g t'allana hteva de tenir ce/rapte tarabé de l'accidental;
L'eepanyola, fine al 1908 en
ittaéència completa, d e rit al
des aetre eulatt; desprOs d'aqueet
enä, malt lentament, re¡ reorganitzent- •
Per últim, 4e grega. fa tur411 i la rusas. d'importänc i a me o per Ilur Ihnitat.desen r o tent (reo), e per rOnall16 Melase (terca), a Per
O,

que restase immòbil a ha mar
Negra (russa) pela obscaotes
del .l.ltibror u deis Daruenels,
deis !pialó la guerra demostiä
despres tela la formidabie eficacia.
A aquestes flotes mediterrànies, veritables i premies, s'ad
afegien:

La bnlänica, que des de les
sCVtn bases form;dables de Gibraltar, Malta i Egipte vigilase
el carp í de les Indos, i amb Xipre allargava el seu essuard
fms als Estrets;
I la gern.iiiiiest. la intrusa per
excellencia, sense possessiona
territoria'e ni bases navals a
la Mediterranis per ha qual mar
navegava, però anal) activitat
creixent, afavorida per les alindes o amigues, amb el fj de
protegir eta comereee floreiemes i les siempre mes vives
aspiracions d'Alemania a l'Onent.
Aquesta multiplieltat de flotes, la diversa enardeció politice dele palees als guate rartanyien. garanlien Oran. Bretanya dee perill que es pegues
forme a la MedIterränla eap
coslicid marft'ma en perjudlei
atén; 1 per s'A. aumentas,.
. . ea-

s'

La guerra canija radicalnieto la situació marittraa a la
Mediterrania La flota alemanya 1 l'aulro-hongaresa desaparegueren del tot d'aquesta
mar, n'antre a la del Nord. l'atemanya, despres del monstruös
essfundrament de Serena Flow.
es reduia a una modestissima
esquadra de 8 creuers i pues
ni-isatis. Destruirles o desorgafi/Izarles les flotes turca t rus-

sa; disgregada, per raons interiors. Sa greca; la flota francesa reclamada a una lasca int,s
activa a la Maditerrania. sia a
conseqüencía de la clesaparm(ó
Of al perfil alemany a la ruar riel
Neri). sta per la necessitat—revelada per la guerra — de tenir Ilitiree leo vies de comunicad() entre les costes maritimmala de Franca i les septentrional:: de africa trances,
on Freno es proposa de cercar romnensacid a la seva nafalitat ininterropudameal minvant per nrganilzar hes forces
militare terrestres.
Tambe la flota italiana, sea
gneis el "Seeolo", assumia una
imprirläneias mejor i llibertat
d'arel() sin per la paesibilitaldeixada per l'acerd de Washington — enlancer el matee
tonel/afee, en grane Vaixells,
concedida e Franca. ala merque. la guerra havia dearat Hatee Itälla dele pez-Me gratis en
el llano representats per la flota auetro-hengaresa a l'Achata

un resultat relativament
semblaut a Vobtlnaut per la

tics,

Gran Brotan» a

la mar del

tan sois una manera (obligar a Memanya a compile els sene compromisos. sine tambe una garantia molt
productiva. Obran' en nom i compte
deis aliare i recabem per a nosaltres
únicament la part que ene correspon. o sigui el 52 per leo. però no
acceptarcm que es camelia lea actuals
garanties per altres de menys productivcs.
Afegeix Poincare que les relaciona
entre Franca i els chata són excellents, i que les cartes de Mac Donald ja testimonien l'absoluta Deleitas d'Anglaterra. Els Estats Units
han donat tambo provea d'amistat a
França enviant representants seus
per al Comitè de pirita. Italia ha
votat sanare amb França, i el nou
Govern belga tractarà totes les Miestons enterament d'acord amb no g altres. En la situació internacional, res
no justifica, dones, l'actual crisi del

canvi.
a Acaba dient que, quan seran votades les mesures financieres preconiteades pel Govern, França haurä
demostrat la seva aptitud per reconstituir-se. i que sap sacrificar-se per
realitzar la seva situació després de
la guerra. de la qual ella no fou la
responsable. Franca aportara aixi
una nova contribució al progrés universal en bé de la humanitat.
La discussió continuarà avui.-11avas.
Parfs, 11. (Sessi6 del Senat). — Després de la inter-

venció del senyor De Jouvenel,
acaba la discussió general- i
Senat passa a discutir l'articulat.
Sobre l'article primer relatiu
als decrets-Ileis, el radical social senyor Renault exposa que,
el decrets dernanats pel president del Consell no eón regiamentaris.
Aquests decrete-Hale substitueixen les Ileis. L'orador dementa, per aixes. que el prestdent del Consell renuncii
tale decrets-lleis.
Despees d'una intervcneió del
senyor Flaiseieres, socialista,
que demana lambe ah senyor
Poineare la renúncia als decrets-lleis, el Senat suspèn la
sesste j a p,eticie del senyor
Foineare que desitja contestar
extensament als oradors. es decideix reprendre-la a les ootz
do la vetlla.—Havag.
Paria 14.—La 3C3SiÓ del Senat ea
amaran a las nou t deu minuts i immetbatament el pres dent del Consta,
senyor Poincari. puja a la tribuna i
parla debo decreto proposats anomenats Decrets-Heis.
El senyor Poincard demostra que
dels csmentats Decrets-Ileis a-

aui • l raepemle a la flota germanice.
En fi, factor inmortantissim
cli el regini histórie mediterrani, els Estrets, per efeete del
tractat de Lausana, eren desmitaarizats, miljaneanl janorreamen1 de les poderoses forIsficamons que hl existien. Per
ha que fes, dones, canviat radlealment el quadro eomplexiu
de la sil:lactó rnediterränia, no
lii'hagueren perä mutacions
sensibles. després de la guerra
en la situaeid de les forces risamitittues britäniques. Perä l'almirailat de l'imperi s'afanyava
reforsar i deseerolliar la potencialitat de Gibraltar. fent
d'armes( punt estratègic una
base formidable per a aeronaus,
ultra que marítima.
Aval, dos esdevenimenta importaras intervingueren per re['Jamar encara amb mes vivac:tul l'atendí, britànica a la
Mediterrània. El primer era representa) per la nava s./tuna:3
paleada teta a l'Egipte, esdevnigut un reinan° independent,
però dligat arab vincles espedais a la Gran Bretanya. Ara
l'Egipte de en contacte imrnediat del canal da Suez, arteria
vitalissima en el sistema comides brilanic que enllaert la
Metrópoli amb les Indias, l'Extrem Orient i
Un adtre elernent de recaen)
el representä la nova [edifica
inedil enfulla d'Itàlia. Itätia sala
acoda' sonsiblement a Espanya; desaparegui aus.:
tro-hongares," ha obtingut
*cerda parifios amb el relalme
serbo-creata-eslovän 1 ha estipulat traelats interessants amb
Ittiesai, que /i cenfereixim tam.
avantatges oemercials a la
mar Negra: Aquesta tres esdeveniments ne han trobat una
mott franca seellIda a la Gran
Bretanya. miel que l'augmentgairebd sobtat de les torees eta-

elicada a les mesures que u pera
prendre el Gesteen. tal com ha estas
presentada per les oposicions, da inexacta.
L'anide primer, diu, no ataca com
ha Miento demostrar-se, es prerro-

gatives parlamentàries.
Hesitares no havern intentat mai.
afegeix.que les reformes Mas i permanente puguin realitsar-se pel despotime o la dictadura.

Sempre harem respeetat el dret del
Parlament i pet que arni es refereix.
estic tan resolt a detensar-lo, que combatria la revise!, constitucional anunciada avui pe) senyor De Jouvenel.
El senyor Poincard assenyala lea
seves dificultats recents prop de la
Comissió de Finances, la qual cosa
provoca tan incident ami, el senyor
Malles Lacroix, president de ?esmentada Comisid.
El senyor Poincaré censura la Comisil/a per ha yer votat simplement un
artiele anullant en el pressupost de
mes un total de cedas per valor
de mil milinns. Aquest text fa gaireha impossible la realitzaddi dels mil
milions d'economies que es projectava d'introduir al pressupost
M. Poincari precisa que el Govern
rebria una delegarla del Parlament.
L'actuació de a dita delegació es desenrotllaria sota el control de les
assernblees.
Aqui no hi ha res afea; el President del Consell, que s'assembli a una
amputació dels drets del Parlament.
Aquest continuarà essent com abans
i després si la Cambra tu> ens secueis, declara el senyor Poinearé, el
Govern que ene succeirä haurä de declarar la seva impotencia 1 aleshores
l'opinió buscarä potser fer desapariiare les institucions a les quals estera
units.—}lavas.

Una petita victoria
del Govern
EL SENAT APROVA ELS
"DECRETS- LLEIS" PER
15 VOTS DE MAJORIA
París, i 4 (Sessió del Senat).—E1
text de l'informe de la Comissi6 de
Finances que retusava el projecte de
"decrets-Ileis" ha estat rebutjat per
•
ts.i vots contra lar.
El Senat ha aprovat el projecte de
"decrets-lleis" per 154 vots contra mag.—Hazas.
UN BANC ALEMÁN'? PERD EN
DOS DIES DEU MILIONS DE
MARCS OR
Paria ta. — Comuniquen de Berlín al "Petit Parisien" que als cercles financiers d'aquella capital s'assegura que el Banc Mendelsilion ha
perdut en dos dies deu milions de
marca or a conseqüencia de la puja
del franc—Havas.

vals britäniques a la Mediterränia ha estat interpretat per
algú con) una resposta al moviment expansionista italià.
En realitat — diu el "Secolo" — és iota la situació polltira a la Mediterrama que, respecte a la del 1901. ha canviat
radicalment, esdevenint mes
inestable, mentre la situació a
des mara septentrionals s'ha
aclarit i esta/e:Ideal. Donats ets
vitalissines interessos de la
Gran Bretanya a la Mediterrània, hom poi eomprendre la saya voluntat fer-se mes vigilant i mes activa en aquesta
mar, amb el fi de mantenir inalterada la importäncia secular
de la seva política, econòmica i
estratègica.
• • •

Per calmar la Itälia inquieta,
el general Harrington concedí
no fa pas gaires dies una entrevista a uta agencia italiana,
reproduïda pels diaria de Roma
més importante. El general
Ilarrtngton aclari els tres fets
que mes han preocupat ele italiana en termes si fa no fa com
els següents:
Reforç de la flota ungiese a
la Mediterrània. Eil totes les
eventualitats en le ä quals pot
neixer un conflicte, da comunicacid !hure entre la Gran Erelanya i els seus Dominio roznan una qüestió vital per a
jimperi. El fonament de la poIflica naval britänica a la Mediterrenia continua essent la
seguretat absoluta del canal
znäxim del qual depèn aquella
romunicaeld: la MediterrtaVa.
La 'aran ere, anya, alliberada
del perill alemany, ti les mane
Iliurr3 per asseeurervee les cemunicacione a travee d'acinesia
mar. L'actual %%en britänie
realitza una meeura presa l'any
pasma. La polilla& britänlea no
be mal menpeurat d'esguardar

le ?Mirad proa- Oran C.
dri el noto di Le- Els dis Wats
&araran hin
ningrad
Londres, 1.--Els diaris anuaCien que l'adminletracid rusas
de Correos ha comunicat al mi..
rusteri anglas de Comunicacions que la Muta' de Pelrograd s'anomenarà d'aqul endavant Leningrad.—Ilavas.
RIKOV A LONDRES?
Lonren,,14.—S'aesdegurn que
el presient de Misma eenyor
ea !roba a aquesta capital
de riguras incbgnil.—liavas.
VALVA DEL FRANC I ELS
ESPECULADORS A LA BAIXA
Viena t. — Els diaris diuen que
el total de francs jugats al descobert
pele especuladora estrapgers s'eleva al
decuple de la circulació fiduciaria de
Frene.
Aiegeix que la rapida puja del franc
Im causal greus trastos-as als centres
financiera austriaca que s'havien compromis en la maniobra de baixa. —
Hayas

El fraile bat un record

d'alça
Parte. 14. — La Borsa de
Paris ha tancat avui coas segueix:
Lliures 9235. dòlars 21'52,
pessetes 28050.
El dia 1 1 el tancament d'aquestas monedes havia Causa:
lliures 11593, dólars 2118.
pesäetass 333.
L'atea ràpida del frene con s
-tiuexndlsrobätils.
Sense Eaka de la pesseta
altres mor-ata la cotització d'aquesta a Paris banda estat
molt mes baixa.—Havas.
LA FALLIDA DEL BANQUER
SIMON :: MES QUE FUGEN
Parts, 14. — S'han donat or-

dres de detenció contra ele
cómplices del banquer Simon
senyors Bloch i Lakbert, adminisfradors del consorci industrial i comercial.
Eis esmentats senyors han
fugit tambb a l'estranger.
S'han fet atines registres ah
domicili del Sindical internacional d'Estudis dirigit pel senyor
Fresnes, gendre del senyor
Bloch que el mateix que el seu
sogre ha desaparegut des del
dimarts.
En aquestes registres s'han
recollit diversos documents interessants.
Ha estat interrogat el xofer
del banquer senyor Simon el
qual ha declarat davant del jutge que diversos banquero i corredore li basten Sliuret 150.000
frenes per al seu principal el
dia de la fuga d'aquest.
El xofer ha afirma' despees
que hi va haver dissabte passat una conferencia entre els
qualsevol eventualitat i
prendre les mesures oportunes.
HOM sap, a Londres, on es
troben els punts mes vulnerables de la mejor Potencia continental de l'Europa central actual; hora sap, ara mes que
adés, que l'artèria que haura
de forme continuament sang
nova al poderes organismo armat d'aquella Potencia travessa la Mediterrània.
No pot perjudicar a ningú el
tenle a ma els mitjans per tallar aquesta arteria. Les Batear; formen la base de les a n. Wats maniobres navals breteniques; aquestes illes sin el
punt dale del cenit que en podrfem die "Arrice del NordMarsella". D'aci que la Gran
Bretanya pugM desitjar d'orientar - se teòricament e n
aquells indrets. A qui pot preocupar? No pas a Itislia! Es sabut Que el Govern ancles ha
vist amb complaença facostament hispano-italiä.
• • •

No harem trobat a la premsa
francesa una resinasta directa
a ,aquestes manifestacions interessants i dares del general
Harrington. Menys no /leyera
trobat a la premsa espanyola—
potser per aquella santa raó
expressada erran del viatge
retal a Itälia pel "Liberad", de
Madrid, que "Espanya no es
un pala Hall", aula es, alediterrani — cap comentari anual°.
asir a aquesta evident substitueid de podere en aisles territorials ben definidas. En canvi, edn remarcables lea consideracions de Rene La Bruvere
al "Journal des Debate", ele
l'almirall Degouy al "Journal",
un editorial eIgnificattu del
"Temps" i unes observado:la
violentes de Charles Alaurräs a
rAetion PrantAihe. el val

Roma. 14. — ZI prooldont
Consell senyor Mussolini ha
posat davant del Oran Colasen
feizieta la situació electoral dii.
partit.
L'oposic16 — din el preat-...
dent
esta vençuda
xisme aconseguirä, dones, el
mes vinent millorar la seva siluacid, afegint que la diecoplina del parad (delata es e101lent.
—En acabar el seta disecare el'
senyor Mussolini es posà a dl.cueste i fou aprovada una ordre del dia dient que els membres del partit feixista que ha- •
gin estat expulsats o hagin dimitint i combatin el feixisma,
seran considerats traldore. —
Hayas.
Roma. fi.— El Gran Come*
febrista ha probibit als Satis ali
liats Eacumulacid de Merece
en el partit 1 limen% 1 en ite s .
organitzacions politiquee, militars i sindicals.--Havas.
senyors Bloch, Lambert I Simon, en acabar la qual el seu
principal li va dir que se n'anava de viatge.—Haves.
LA PRENSA FRANCESA 1 LA
REACCIO DEL FRANC
Parts. 14. — Els diaris, felicilant-se per jalea del franc,
fan ressaltar particularment la
confiança demostrada en l'ex- cel-lent situació de Franca pele
americana i els anglesos.
El "Ff,garo" recorda que e/
matear governador del llano
d'Anglaterra va venir en persona a Parts per oferir el seu
concurs al Baile de França.
Una elevada personalebat
pertanyent al Ministeri de Finances ha declarat a un representant del "Matas" que l'ajuda estrangera ha rebessal totes les esperaness
Encara que no va,prendre ex*
clussovimane la forma de prklees. les seves modalitats adtS
múltiples i els crèdits de gae
rantia tenen una gran ~tiatat.
Amb tot, però, seria ~ore
tú informar concretament so.
bre (Osó als especuladora a sa
baba.

El fet capital de que Frenet
te d'ami endavant aliats fia
naneiers.
"El Matin" assenyala tamb6
la circurnstäncia que altres
mercas diferents dels anglasaxons han contriburt a la reacció de la cotitacia de la divisa nacional.
Particularment sha observat
en els italiana compres molt
interesants de frenes i tftols

de rendes franceses. — Ilavae.
assencala la presencia de l'Armada britànica al 'Mere nose
•rum", com una "Invasió, reclamara. per aturar-14 una entesa hispano-franco-italiana.
Cap poble mediterrani no es
capas per ell sol, segons Maur- räs, de restablir la indepene
delicia de les mars (latines. Paró aquest ideal no seria pas
irrealitzable ei fossin molla a
obtentr-lo. L'interès ben compres d'Italia 1 d'Espanya, segons , alaurräs, seria d'entena
tires i d'acordar-se amb Franca abans de recórrer a demanar
la protecció d'una potestat estrangera.
L'almirall Degouy demana,
pel seu compte, la "neutralitzaciti de ha Mediterrània" i, subsidiäriament, la "limitació dele
arrnaments" en el camp dos
trenta vegades secular dels peleles del ved continent, iluitent
per l'imperium" de Ilur mar
interior. Aquesta demanda Degouy ja l'ha yas feta a la S. de
les N., però, segons ell, en
preguntar fa poc per la sort
que li baria tedie es trobä que
!Meiga no n'haeia sentit a parlar. En canvi. hom anava a reprendre l'estuca de la supreesid
de les fäbriques d'armes i de
municions de guerra, mesura
que Ja majoria dels politice
franceses considera vana en
generad. i perilloett, en particular. per a ha Independència do
les nacions.
• • •

En ndmeros enmantas i pie
completar la 'metro lasforeeedells
reountirem lee °plateas Mea
sec Cobre "Redundó asotry,
-Desarmaroent", llemen
panyolee" i tutea aquellas •••
nifestaeione derivadee de Pula;plosid actual de sivaUU
r.
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Ceifirucla iel Dr. Carrero

tweidlene de rai
=dial ladepeodeut per lid*

La temperatura intima ha vetee de 16 gradad a
se al berma de Pernees fúnebres >ande
et que hem dit Ras set le
Sede, i la minina de 6 gelun iota iet" Puig- °L'IDEAL. DE LA SOVINTUT heTot
subjecció al Reglament amura per
pot justificar.. Però be
Cerdä.
PERFECTA: L'ATLETISME
a TOrqueetra Pan Casa s. sola l'Ajuntament en sessi6 del 23 de te- rot
sola ela que brema «san era,
Caudal del Noguera ' a eme-metres cúbica
„direocid del funda can:vaso. res bree proppassat, poden presentar, eani
A la resta del continent europeo el boa temas de
CR/STIA"
la Ilei del Crist, puja la rió
bít. SItariagq del preste* di- se coposa, les eportimes instinein al general.
Per eelPrIL
per si sola no Es pas re&
El darrer diumenge al metí el nos- nativa
sector ~ata Frase Schalk.
Registre general de Secretaria de l'Atre illustre compatrici, el doctor Cer- rae no basta, com horn pot
El programa el entnastien la Sim- juntament.
ho reaassant la història dels
reros i Idas, donk la darrera confef . bala ea -re tJ6pitett, de Mozart, 'a
Oportunament seis assenyalarä per
de Roma, de Gricia; recordem
la primera part; "Focs artificials", l'Alcaldia el dia en qu'e corneneara a
rencia en el cicle que ha desenrotd'esclavitud, les grem
llat sobre la fonuació espiritual de les èpoques
"Cant del rossinyol" i "L'oren de regir el nou siatuna per a l'explotació
aberracions
materiale que peadael
Cate.lica
a
la
Joventut
a
la
Limosna,
i
el
joventut,
la
,
Sec", de Stravinsky
del da servei, amb la coasegüent cmcaven en aquell temps, la entine
d'aquesta ciutat. No cal reinares!'
peona shafeasic de Strauss, 'Don sació de l'actual, monopolitzat per la
poligämia, el furt comas.
com la sala era curulla de gens i com tat de la
Joan", la "Serenata italiana", de U. E. P. F.
cosa licita. pes,
l'ambient d'aquesta conferencia era rat per l'Estat com
Wolf, i l'obertura del "Mestres canEN CARRASCO, INDULTAT
pres del cristianisme, hom ha tare,
vibrant, puix tractant-se del confeaires", de Wagner, a la tercera.
repetidament a caure en les teneben.
»ir l'alcalde va rebre el aegiient
renciant que es tractava, no hada
No cal dir que l'interès d'aquest
oblidant la moral cristiana. Fora
d'isser cap sorpresa Vintcrès que la
programa oulminava en l'audició de telegrama del president del Directori:
la moral cristiana només veiem ab.
"Ha estat indultas de la resta de la.
sudó havia desvetllat.
lee tres obres de Stravmsky, dirigides
rals incompletcs, que no redr441„
pel propi autor. "Focs artificials" i pena. l'ex-regidor senyor Carrasco
El doctor Carreres parlà en aques- l'home, sinó que l'abaixen a les pu,
"L'ocell de foc" ens eren ja conegu- Formiguera."
ta cnoferencia de l'ideal de la jo- sions, o neguen a Diu com a tole
des, rieres "Cant del rossinyol" s'exe- ARBITRIS SOBRE ANUNCIS DE
ventut perfecta i de l'atletisme cris- de la hei moral ei cauen en el phi,
cutava aquí per primera regada i haPAPER NO PERMANENTS
tia, desenrotllant aquest tema amb
i en la utilitat, fent-lo fruir no 14
veritable
expectació.
aja despertat
la més gran amplitud, durant la seca
Acordada l'adjudicació, per concurs,
ordre, sind d'una manera esboju.
distanja
ben
Aquesta obra apareix
peroració més d'una hora.
de l'administració i cola:ame:* durant
rada. En l'ordre moral hi ha d'hm,
ciada, pel sea carácter, de les alees el pròxim exercici 1924-25 de l 'arbi
plenitud; res d'apedaçaments d'idea
esmentades.
En
"Vocell
de
foc"
duo
ai ' no permanente de-trisobeanuc
La realització de la vida moral per bones com són les altres momia aa
es possibie encara identificar elements paper, l'Akaidia fa públic que fina el
len tres elements: "Cal una doma,
la justicia
dels que caracteritzen l'eatatica deis propvinent dimatis, dia 18 del corun exemple indefectible,
Entre toses les virtuts, comenca na superior,
grana mestres de l'impressienlane i en rerla a la una de la tarda, es podran
i una escala vivent".
dient el doctor Carreres, la justicia
re-trucara d'aquesta obra la novetat presentar les proposictons, en plec tan6i-fl-i.9.10P.8 A BA1IC.13.1.0MA.‘bonelatges de .aimmasza limes a Mai orna ar044.
ve a ésser la virtut predorninant, L'atletisme cristià fa la norma
consisteix principalment en una genial cat, al Negocias Municipal d'Ingres250, 500, 1000.
Altitud, metres:
re de la disciplina moral
quan les altres virtuts de l'home són
amplació de procediments i formes sos, on estará de manifeet el plec de
ENE. ENE. ESE.
Direcció:
una forma concreta de rectitud, la
familiar% a les modernes escoles. "Foca condicens. Abans de presentar llur
12,
Tot cl que havem dit pot enCipi
12,
3.
Velocitat metete per segon:
concreció
et
una
mena
justicia es
artificiab" marca un amen; notable proposició. els concursante hanran de
concretar-se mes, i és escaient
aP
• lafó de núvols, a 423 metres. Strats.
de totes les altres virtuts per realit- he en una • fórmula, que pot he«
cap a r.oves concepclons i és ja un dipositar a la Caixa municipal la quanzar
la
vida
moral.
La
virtut
de
la
per nosaltres una fórmula prktieg
OBSERVATORI DIETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT— bz BÄRCEOS-A
indki de l'orientació que Stravinsa:y titat de a.mo pessetes.
justicia no es pas una harmonia in- l'atletisme cristià. Sant Pan de,
seguí en les obres posteriori, en les
Horca d'observari6: 7, 13 i 28 hores
EL CONCERT DE LA BANDA
que
terna
de
vida
subjectiva,
sitió
tra.
—
sec:
10'7,
sa'z,
parlant dc l'atletisme cristiä que:
miela s'afirma i es concreael caràcBaròmetre a zero i al nivell de la mar: 763 5, 7626, 76:S. — Tennennetre
MUNICIPAL
amb ella l'heme fa el be constant, fa rcí cona cla corredora de l' es ta di COI.
Ternaimetre humit: S'as, p's. — Humitat (Cuntéssimes de saleració): 73, 86, 79. — Direcció del
ter de la seva personalitat. Però en
tots
els
Obra
el
be
en
tot.
amb
quasi
be
el
un
executarà
Estat
del
cel:
lo.
—
metres
per
segon:
6,
8,
La
Banda
Municipal
el poema "Cant del rossinyol", tos;
rica per arribar a la meta i es psi,
vent: ENE., SSE., ESE. — Velocitat del vent en
actea dc la vida. Aini la nostra pri- varen de tot per tenir la joia d'amoels Iligams amb la tradició semblen concert a la piam de l'Esalésia de la
tapat, plou, tapat. — Gasse de núvols: cúmuls-nimbus, cirrus; nimbus; cúmuls-nimbus.
mera tendencia ha d'ésser cercar el lir la fi. alza nosaltres harem ama.
trencats i res no es traba en aquesta barriada de Sans, demä, diumenge, a
Ternperatures extremes a l'ombra
be just i precisament será la justicia ment do privar-nos de tot per arreu
partitura que no sigui d'una origina- ¿Os quarts de dotze en punt del meáfixima: 14'1. — Mínima: aaa. — Minima arran de terra: 7'0. — Oscillació terrnomètrica: 4'fa —
qui ens durä de la mä per fer el a la nostra fi anhelada. Harem de
horca del dia anterior a les 7 horca del
tí, sota el eraiiient programa:
litat desconceatant. Amb tot, i a desTemperatura mitja: 11'7. — Precipitada, aiguosa, des de les 7
be. La justicia estableix una igualvalcnc:a", Sosa;
parlar aquí del conccpte de la tala.
pis de la forma inoida que tot proa
I. "El cant
dia de la data: n'o milímetres. — Recorregut del vent en igual ternos: 256 quilòmetres. — Observad
tat entre nosaltres i els altres. Ens
oris particulars: pluja a la tarda.
Prüner: L'holle en el món no Migas
en ella. quelcom hi ha que suggereix II. "Les alegres comarca de Windfa
comunicar
be
arnb
els
altres.
La
sor" (obertura), Nkolai; III. "Jacosla idea d'una tendencia mes aviat conun ésser arrelat a les coses de la si.
el mitjä
nosaltres
es
per
justicia
ta", selecció. Saint Sanan; IV. "Rosa
da. Es simplement isa vianant Es
servadora que destructora per part
principal per realitzar el be que betel 0 :1 honre que passa per aqueas taba
@impositor, encara que això pugui ecm- del Falla" (sardana), Latnete de Grigtes de la Secció de Comptes mular
de
qüestions
importante
per
a
fa
direcció
dels
clima
la
ens
de
fer:
Es un hoine que té utt ideal i he de
blar una paradoxa. I es que en mis non: Y. "Guillerrn Ten" (obertura), dalle, entre elles la cread ó de l'asnicipals:
drets i ¿cures de nosaltres i dels al- l'atiene entre camins tortuosos per asde l'anarquia que aparentment ho do- Roseini: VI. "Marxa catalana" núDictàmens proposant l'apromena
segurmns
d'atur
per
malaltia.
ES
reve
a
cacee
dan
una
Ens
tres.
L'horne no va pos a donémina i ho inspira tos, das ea:meras
mero t. Lamotc ele Grignon.
MAN COMUNITAT vació i finiquit dels comptes de caminadora, argu y o cl mol vulgar
caman./ als companys que no deixin
No a'executarä cap peal fora de
ruar un reatase, sinó simplement
primordials de la música, que precimunicipals de Dosrius, corresinfiltra aquella
d'assistir-hi.
Ens
de
l'expressió.
de
5:l'aprograma.
sament al tetnps de rapa.icló
ponents a l'any 1.020-2i; Potala bella idea primordial en la voluntat a dominar-se a. si matear. Cerca re
EL- PRESIDENT BA SUSPES
ELS OBRERS DEL POBLE DE
viad-y esteren en franca bancarrota,
ESCRIPTURA DE VENDA
de Claramunt, Pobla da Lillet, constant: dóna a cadascú, no vulguis xistencia superior en aquest Enea ce
LES VISITES
COPONS
seriosament compromesos pels revoluSant Pol de Mar i Santa Colo- per tu mis que ningit; la justicia no si mateix i a l'altre en la divina
Al &saeta de l'Alcalde ha estat
tat.
cionarle de totes les ter.dencies, dos sig,nrica una escriptura de venda de
Una Comissió dels Sindicase Lliures
A la secretaria particular enS ma de Centelles, de l'any 1921es una inmcsició d'una Ilei externa;
Segon: Es un ideal: la real:m.2.6i
elements tan específica de la tradMió tres parcelies procedents del Cansí de ha visitat a Madrid el sots-secretari
han comunicat que el senyur
1522; Argensola, Castell de l'A- ans be te un valor natural, d'arrelaelässica com la toual:tat i el ritme,
Sala ha suspés les visites.
reny, Estany, Cervelló i La ment humà. Som nosaltres mateixos del tipus superior de l'home. Es flela Mala a favor dels senyers Muniese del ministeri del Treball, senyor Atime deis horneo. Es la semblança dd
eón vigorosament afianzas i formen
nas, per tal d'interessar-li una räpida
Palma. La Roca, Montmaneu i
Batlló i Cunillera.
maniiestant- t500 respecte als altres. Crist. L'ideal de ratletisme misa
la sólida envergadura sobre la qual
Sant Feliu Sasserra, torrespotrarnitació pel que es refereix a aquest
Fan autoritzada pel notad semyor
interna atub tots els és: ésscr borne sobre borne.
llei
Entranya
aboca cl músla de mes prodigiosa etaSahem que al eenyor hala, en 'lenta a l'any 1022-23.
conflicte que ha arribar a una situació
Català.
¡ligamos entente i interns.
'Tercer: Es un mitja; es revestirginació un doll de fantasia inexhaurible.
acceptar la Presidäncia de la
lamentable per als obren d'aquel pea
En relacionar-se Monte amb els se de l'exemple de jesucrist i les so
EL
BESTIAR
ESCORXAT
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va
liurar-se
als
ble que fa cure menos que catan parats
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lleialseus
semblante,
te
un
¿cure
Sacrifici divui a l'Escommelor:
ves ensenyances i els seus dans;
que recordi aquella contir.ua oscillació
lene en cos i anima.
LA COMISSIO MIXTA DEL
tat envera ele que es relaciena,
'l'edenes, 2.76 i ei per a Sarria;
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i mobilitat ondulan: de l'ambient toPer amó no dubtem que, en
agbeix
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de
lleialtat
estableix
tina
TREBALL
Sarrià:
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nal, que es tai deis trets dominants bous, i 3 per a
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fet amb intima recança. Perla
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el primer es el primer, i el din
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en
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cap
in:cristiana. Sense la- flor de l'amor
20 se celebrarlo l'Assemblea, i
mista. Cap feblesa tampoc,
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Quan
eis
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es
dissoltat,
catre
altres
d'ordre
interior,
ea
malun
presipct ése« atleta mista. Lamer e
es
president, que eS
premió en la Unta rítmica, que,
es reuni abans d'adria la societat humana; guantes mes ha de donar la forea que ens reso
van prendre els segiients acords:
de n molt actiu, n,p s*enttin de de la Universitat
grat les deformacions i los violencles
hir per despatxar els assumptes de mentidee, necia rece!, mes desconfían- gui el rnisteri de la Creu, ensenyantDonar possessió als vocals patrona
reina preparant personalment
que 11 imposa la inconmarable invenea. Quan l'home ment, dissol tota la nos a patir, que el saber patir
tramlt.
dmignats pel Comte paritar: del Grup
tiva stravinaryana, és sampre ben neta
les taslues de l'Assomblea.
— A la Secretaria general <raques- nra. personalitat. En la vida humauna de les (orces necessäries per
Tercer (Transports), després de /a
Per això, pel dels interesvigorosa. Per això, escoltant aquesel
nomenana els hopee, són rebutjats quan són ser atieses.
ta
Universitat
s'ha
rebut
seca receastitució mitjançant les elecsos tollectius, cal que Leihorn,
ta obra, hom podrä soneittre de les
Llahipòcrites,
faritzeus.
ment
de
professora
especial
interina
de
mentiders,
i especialment els amics i adEns cal també la pietat, que té tau
cions celehrades el dia so de tebrer
aziranyes änterver.cions dalguns insOFICINA D'INFORMACIO
me de paraula té la valor d'haver-se significació d'home de práctica relifrancés de les escolta especials
miradora del president senyor
passat. trumente, escandalitzar-se de les audàJosepa
Ribelles
guanyat
l'estima
deis
seus
semblants.
Tal
coas
esteva
aminciat.
ha
comen-,
Na
a
favor
de
dultes,
giosa que hotn sent cuna una subliSala, moderin llurs anhele, fine
Donar possessió als vocals desig,natl
cies a que en el conreu de la dissonàncat a obrir-se al públic l'oficina d'in1 així veleta que unta societat de jus- mació dels sentiments. L'home que
que un cop finides " les sessions i Barratxincs.
pel Comité paritari del Grup Segun
cia com a sistema arriba el camposifauna
societat
de
na
serä
a
les
cinc
de
formes gratuita sobre totes les Ilcis de
—
Demà,
diumenge,
ticia
mai
de rAssernblea, pugui el senyor
no Os cristia no pot resoldre el pro(Asscgurancts), per cobrir les vacanis
tor, indignar-se del mal tracte iafligit
legislació social :vigente fins ara.
president reprendre altre cop la la tarda el rector aíartínez Vargas ritzeus, que no fóra ultra cosa que blema de la supérbia humana. AM
existente.
a la nostra erella amb la deliberada
rectisonso
tenebrosa,
L'ofieina
creada
per
les
Sedetats
i
societat
donará
una
conferencia
a
la
Casa
del
una
.
l'atletisme cristiä ens ensenya tarn'
Aprovar do comptes d'ingres s os i sera vida normal d'home conagressivkat de certs timbres orquesSoldat, desenrotllant el tema "Cultu- tud ni sinceritat, i per tant acose be a éseer humils, que hurrals bella
/Tale i atentissim.
trals; peala tanmateix, l'interés que Salda:ata obrera Catalunya adheridespeses de la Corporació durant el
vida.
ra higienice del soldat".
tresser si velem észer perfectes. La
tms de g e ner payait.
desperta no decau un sol instant i des a la Unió General ne TreballaL'INDULT DEN CARRASCO
dora es alerta al aaalic els ¿Murta i
La Reforma del Be:ataderas. Sembla
Veu's aqui que amb tots aquests hirnaititat éS sols adquirida arnb /a
Designar cls adjunts i vocals que
se'ns irnpesa amb rara zuggestió i inEl
president
del
Directori
que en la reforma que es tracta d'incls dijetta de sis a ruit, i els diurnos- sota la presidencia del magistrat preordres de justicia arribent a l'eficà- gràcia del Crist i de rEeglesia.
definible ende, dels quals potser timtrames un telegrama al preeiges. atarme a tina, a l'estata,e del certroduir en els estudis del betaillerat cia ¿'ha y« de donar a cadascä el humilitat conforta la nostra ieblesidan han de constituir alurant el corMancomunitat, quo
bal-km la raó si paguéssim recluir la
de
ent
iu:
d
d
de la Creu, la pral., ea
ea timaran en compte de següents
seu. • Aixi l'home será just i essent sa. humilitat ens encomana la
partitura a les seres fórmules ele- eal del Peu
tara Iza la ronencia Tribunal espetemes:
un home just serä na hume de reh- grandesa de Déu. I encara te ratlecialment encarregada d'intervenir ni
rentals, car probablement la descobri- poden :mar a cenen:lar tots els obrers
"tia estat indultat de la resta
que vulguin assabentar-se dels seus'
Els estudis duraran set anys 1 no ala, de familia i de re! cid harma. time una altra forea: no ens deba
rem una substáncia musical pura i
de la pena el regidor Carrasco
les reclamaciuns de carácter particupostran cornenear-se abates d'haver
drets sobre retir °leer, subsidi de maniese amb els seus semblants. Hi ha rnai sola Sentir:1 amb ell una collalar formuladas per dependents contra
Fermiguera."
complert els deu anys d'edat i no po- encara en l'hotne altres lligams, e:3m boracita real, vivent, de Deu a dinEl públic taba aquesta obra amb ternitee accldtms del treball i recia'
Ilurs respectius patrona
DESMENTINT UN RUMOR
dran acabar-se abans dels disset.
són el del culte deis Morts, el cutre tre nostre, sentim que realmente Din
respecte, perú amb carta reserva ben meció de jornals.
Donar-se per assabentada dura
A la secretaria particular ens
Quedará divida el batxillerat en dos als vivents i el culte als futurs. Tecoopera dins de nosaltres. 1 Mi él
EL RAM DE L'AIGUA
RR. 00. del ministeri del Treball,
excusable Peò després de -Laxen
han dit que no te cap fonament periodes, im de coniú, de quatre cur- 'tira aixi el ¿cure que ens impon el
VCW3t eitel sap que porta a dintre
La junta del Sí:ala:as Professional
de foe", que la seguia, les ovacione
Comerç i Indústria, no donant lloc a
la noticia publicada pci nostre
de
un
altre
i
patrimoni
deis
abres,
la
conservació
de.
cultura
general,
sos,
seu la blues de la força de rtinic
ene es tributaren al gran compositor del llana de l'Aigua ha rehut de Matramitar ins recursos intentats centra
centrare "La 'Ven de Catalu- tres cursos, d'estudia especials. Se sub- d'aquest Ilegal i le deure de tramegar VCI1Ç sempre.
ras lores ben calarme% i aquest es drid noticies oficiosts respecte la seva
veredictcs de la Comasiú Mixta en
nya", que havia estat desienat dividirá en seccions de Lletres i ale
es
poden
trenzar
els
lligams
No
(rel.
reclernacions de caracter particular.
Entre l'austeritat i la ternptact6:
demuda per a la implantació de lasvelé cbliaat a surtir remaidarnent.
per cobrir la vacant d'En RoviL'home
no
pot
llame
sol.
Ciencias.
ésser
i
Pasear a estudi de la l'aneada corEl me5tre Frene Schalk dtrigí amb segurança d'atur fore6s, i de los qual
La viobirla de la joventut
ra i Virgili el redactor de "La
l'asegona
ensenyança
maitu':
la
bondat
del
sen
cos
de
la
Dins
irr
encela ben remarcable les obres que es deducix que el Gevern ha acollit re5ponent una camunieació de la Sec.Gaceta de Catalunya" senyor
L'hora de la joventut és riera
per la seva ànima contra d'ell mateix,
exàmens
a
serä
sounis
Itunne
na
completaven el programa, agradant- mula veritable interes les seves pre.
ció P.:manee d'Organització i Tre- SLenz i Bar«.
assienetures ni per cursos. NI: hauri contra de la societat i centra ele que plietica en la cm:A 'borne pot tenir
ball del Centre Autonomista de Denos, sebrctot, la SCV: actuació en el tenaceas, ninstrant-se dif.pasa: a legis- COMIrSIO PROViNCIAL
teta la frekor nateral, tota la virgiprou, per pastar de l'un a l'altre, amb trinchan. Una de les Coses Mil
magnific poema de Strauss. que ma
lar en agamt sentit en un termini penden's del Comerc i de ia Imiúsha
Conaissie
.provinitiai
razt (lela seus sentin.ents, tota l'enLa
un cap
professors.
i
la creenea que ;lime
d'avui
és
dele
criteri
el
tisú admirablement, fent-ne reeixir les breu. tenint en compte rrposicid que
tria referent a les fennalitats dels despatrat els segiterits assumpper la voluntat pot fer maibé la se- cesa de ira passions. •Qui deixa pesapreciaran els
periode
cornú,
el
acabat
be li va adreçar donant-li detalla de
contractes particulars del beban.
infinites belleses que conté.
tes:
prefessors dele cursos especials als va natura. 'Macó Es un pecat contra sr.r llora de la joventut C3 pot teL'Orquestra Pau Casals aorta vic- la dificil eituació que s'esta plantejant
Adoptar per al rigim de la CorpoInforme en l'expedient rellaDeu, contra la societat actual i contra dreftar encara, revivint una javened
ha d'ingressar l'alunice, si te la
quals
toriosa de la dificil prova que supo- en aquest importantissim ron de la
ració l'atar econblic establert
tiu a la petició formulada per preparada suficiera per començar Pes- la societat futura. Una de les coses una hora o ultra, fer la joventut a
progresen
i
del
que
som,
i
en
cense,
R. D. de 7
indattria.
sava rexeouci6 d'aquest
_
l'Alcalelia de Sant Pere dr nmmes espantases d'ara és aquest es- deshera, quan la joventut própiatacnt
peciaiització.
qüencia (reiné. prorrogar els pressues mostri. tothora ben digna de 'ale
devitiles, que es requereixi
ELS GUIXAIRES
tat de poc respecte per l'herencia ja no hi és. Llueca de la joreatet
lat
la mateixa manera que en el pe•
del
cordesneses
d'ingressos
i
pestoa
prestigi que ha asada. Obres com
d'inhibició el Jutjet de priwera
S'adverteix a tots els (me estiguin
ri nde anterior, els alunases pasearan que nosaltres havem de deixar als és l'hora de fcr el bé; i hi ha moles
ren: exercici en una quarta part per
instancia do Vilafranca del Pedr Stravireley només parlen confiar-se, interessats en la constitució del Cogent que ha sentit intimameat
d'un curs a un altre de l'especialit- que vindran. Conseqüeneia d'això
amb probabilitats d'exit, a agrueac:ons
aplicar-los al trimestre vinent d'abril,
nedks, porquk deixi de conkixer
renycranea del be que no ferro.
nació, i padrea obtenir el tltol de és la degeneració que es transitad t
que, com aquesta. tenen una serloia rnisa jetrilari circurestancial de guimaig i juny.
de la demanda interpoeada pel
Sou ara en un carel: estret, ea to
Batxiller en Ciencies i en Lletres mit- al pensament, a les acciono i en
preparació i acaten amb exemplar dis- naire,. que la reurió eenvocada per al
senyer Jesep Pla contra els
e
janeant proveo davant d'un tribunal les degeneracions orgàniques. Tenirn banda del qua t bi ha rausteritat i
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per
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Aquest primer concert constituí,
nir una temptació no val pas dir OP
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Li Carnissió provincial ha de competencia notaria, i que será
EL SEGUN CONCERT
hora. Sois en i Itera de la Ilibertat
Frouchtman, ¿Oh carrer de RoLa qual cesa es fa publica per al
x at els següents assumpALMA SIMPSON
drätics i dos professors d'entenyanea i heu d'usar-ne, fent-ne la prova i
ger de Lldr:a (Laura), 47, que despat
designada pel rector de la Universigenerz.1 coneixement.
collegiada.
treientme el rendiment: i aqueixa
acaba d't.rribar de Rússia, PoDenti, diumenge. l vespre, tindrà
tat.
laman LE PARITARI VELS.
rä la v ostra trionifar d'aquel'
Per poder crear un collegi incorl o nia, dentera, en quais punts
upe al Palau de la Música Catalana
Se suprimirá tot examen purament
la prora. I us trobareu adherits d
BARBERS
d'origen ha adquirit, valent-se
poral a l'ensenyança oficial, sera inel tusen darrer coneert anunciat per
oral i =6 programa fet.
bé, realitzant la justicia i perfeccia
El Sinelleat Lnure Prefessienal de de la sera reconeguda intelliPanel/. - Restaurant
h emitiera cantaths, nord-americana
a aaprració digna d'estudiar-se dispensable que el director i els pro- nant el cara:acr.
Com
Sedera comunica als seus aesoeiati gencia en tot alió que amb
fessors tinguin el titcl f acultatiu en
Aloa Simpson.
t3 proposa en el projecte la possibiliAlltora que estareu en aquest gra
que per R. O. del dia 6 len quedar pells es relaciona, ele minora
Ciencies i Filosofia i Lletres.
tat d'establir un tercer bate:Iteras a
na vindrà encara una ama
andledes les clecciens sic vocals obrera
El director d'un collegi incorporat
exemplars que en el mercat
partir del periode contó, que seiä proque se celebraren cl dir. 23 de noveml'Institut pertanyerä al claustre i Cri- teamtació: la temptació del 114
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Comisa peritar: circumstancial del rano
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Pende eemaleete:
meweitreelee
I
aba el pu al enes següent; per asDieposkiona. S'ha coneedit una sub- i en el món i A tan monte
41brldes -aqueds lama . 84 sue. ei Sirldkil Ulule de Vidrien i
que una vegada mds quedara
medir, per& del primer al segon p e- venció de joo pessetes per a l'adqui- els monstres dele concupiselmis
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da darme Cae tribuna de ira este- lar da Sta*
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eadalead. Par tal de trae-

se entro las neutras desuda.
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aven da eta eenegbuiteritia
de un canjean de

e

"deis* del

pires *be delreálidlie *dele
fenrcourri/s &mine 1a qualí ìite.
jitß per l'Abunamene, a'hl enastad.'
ran una admira per rentar-hl el
veteo&
— DiniartOa k tarda ravitoenlett
adinero 434, de la matricula de Lleyda, que pasean pel carrer Major,
prop de la placeta de Sant Miguel,
va atropellar la nena Carméta Gres
l nadie, que intentava creuar cl carrer en aquell moment, produint-li lesiona, de les gneis ion curada de Pri
moment a la farmacia del senyor-mer
Pelip „roy ó, essent portada deeda
al seis domicili, on segueix en estat
satisfactori. El conductor del carruatge fon detingut i portas al jut-

de eones:piedades: raverfek,

Isaória, la enpórbia, formaste un
leal subtilissim, fent una gran
per digiere mocesa de passions
ta per iota; el mena ens suggestiosobre
tot per less, ens acaricia, i
dol i després per la curiositat del
01, ens afalaga fina a un captiva▪ Quan el món ena ha sensualitgt vol fer sentir la sensor de les
gors del mal; i is aquesta la gran
totptació vostra. S'ha de saber el bé,
pere el rnal nomes defugir-lo. Allò
,oler coneixer quó Es la nit dels
tedias, ho hem d'evitar; aquella aneja d'avergonyiment que algú ens fa
sentir en preguntar-nos: Que no saps
Iò? havem de tractar-lo cantesast: Si, estic ¡ole,' de desconeixer-

jat.

• , No cerqueu ésser llames de pasn10115. Recordeu les benaventurances.
Recordeu aquelles paraules de JeSi el ten ull es ciar, tot el ten
as és clar. Si el tea ull es tenebra,
rtan seran les tenebres del ten cos?
Serveu l'ull clar de la vostra äniea; serven el vostre seny i sobre tot
gueu austers. Que le vostra mà si.
sempre la llàntia entena i que
ral apaguen aquesta Ilintia, puix alear:lene apagant-se ella el vostre cos
iguairnent s'apagarä.
Noticies diverses
Continuen amb activitat els trelalls de perforació subterränia del
ecorregut que haurà de fer el ferrocarril electrle des de l'actual estae6 rins a la Rambla, havent començat gran intensitat les obres
als molls de l'estació de la carretera
Ce Rubí.
— Horn diu que la Companyia
res Ferrocarrils electries es proposa
tetablir des de primera d'abril pr6zin uro servei mis complet de trens,
poiant-ne a cada mitja hora els dies
feiners en les hores de més aglometació, evitant les actuals molèsties
ere ocasiona la insuficiencia de material.
— Es gairebé segur que el Foent de la Sardana, d'aquesta
editar, un butlletí, el qual serà
repartir profusament, per tal de dorar un gran impuls a la devoció enreos a nostra dansa.
— Per ordre del president del
T.,:rectori militar sha suspès la visidels investigadors d'utilitats, que
i:rant aquests darrers dies tant de
Pubals havia dut entre les indúsees sabadellenques i en general a
"ia la ciutat.
— Es imminent l'aparició de
Almanac de les Iletres" que s'estä
acabant d'editar als tallers de la popular impremta sabadellenca d'En
j025 Sallent.
— A l'Alcaldia s'han celebrat darrerament unes entrevistes per tal de
resoldre la qüestió de la cursa Peopa Rin en go que afecta a Saba-

ral ordinària del Terrassa . F. C., a
fi de procedir a la renovació regla.
mentida de càrrecs.
— Han estat cursats els recursos
que davant del delegat d'Hisenda han
interposat els beneficiaris de cases
barates d'aquesta ciutat contra el
pagament de les quantitats corres.
ponents a l'augment del cadastre.
— Avui tindrà lloc una reunió de
personalitats i entitats per tractar
novament de l'assumpte de les algücs. La dita reunió ha estat convocada pel delegat governatiu.
TARRAGONA

Noticies diverses
Per segona vegada va asseure's

— Hom diu que el elements
`tracistes" que viuen a Sabadell han
decidit donar fe de vida, començant
h seva gesti6 fent un diari en llenen castellana, si be hi ha qui diu
C.Ut en lloc de diari podria ésser que
ro ios sinó setmanari.
El cas es que hi ha quelcom d'aino.
t

al banquet deis acusats Andreu Mora (a) "Nano de Reus", al qual
se l'acusava d'haver in4ntat un robatori.
Segons cts antes, el processat es
presentà al despatx del senyor Feliu Gasull, de Reus, 1 juntament amb
altres individus demanä a aquest
senyor 5, 000 pessetes, dient-li:
"Pensi-s'hi be, perquè Ii donará
mal resultat".
Aquest fet fou qualificat pel ministeri fiscal de temptativa de robatori, imposant als autors la multa
de 125 pessetes.
Pocs dics després d'haver succeït
el fet esmentat, motiu de la causa
que es vejé abir a la nostra Audiencia, fou assassinat el senyor Gasull,
essent l'Andreu Mora condemnat
com un dels autors d'aquest crim.
El defensor del "Nano de Reus",
senyor Nogués, Ii demanà l'absolució en la causa d'ahir.
— A la Cambra Oficial de la
Propietat urbana s'ha rebut un coniunicat del ministeri del Treball,
Cornerg i Indústria, pel qual accepta les noves tarifes fixades per la
Cambra, rebaixant les que actualment
regeixen.

MONTBLANC Teatrals

Banc de Valls

Sa-

Arxopell :-: Arribada
Adquisició
Diumenge passat es va inaugurar
temporada teatral de Quaresma al
uatre del Centre de Lectura. Per
a la lunch") inaugural va escollir-se
h celebrada obra "La masia de les
liz rs", que fou posada en escena amb
jerga voluntat, assolint una acurada
lau deis artistes amb xardorosos
in terpretació, essent premiat el treelandiments, que els prodigà el
C OM .:276S públic que emplenava tolmera el teatre. /doltes i aplaudid:5 obres tenen en estudi per representar durant la Quaresma, comptan; amb el valuds concurs de les
ailaudides actrius senyora Ortega i
estyczetes Virgili, tan conegudes ja
Dt1 seis notable treball esmerçat
itatporades anteriors.
Reni notat que entre les obres
tUr.CiadeS n'hi ha alguna, afortuna...cc peques, que no pertanyen al
sestre repertori. Hom assegura que
er pas per voluntat dels elements
Çr integren el quadro artistic i que
Le podria ésser que fos per atendre
indicació de creta persona (tue
ta sieix de cert cierre de recent
eteacifi.
L'agencia del Banc de Valla
tls ha obsequiat arnb un fascicle
liel ansment editat contenint la MeS OtZ
a l'exercici
• Seguint-la un xi.e somerament i
titit anees dades, ene demostra la
(cziianqa que el públic dispeasa a
l'atesta entitat, el fet del coestant
iterat que s'observa en els compd'estalvi, que avui assoleixen una
▪ força respectable; i
d 'electes comercial. en cartera.
thtli en xifre important, ens peleraiut que presta al coman i a l'aseen:ara d'arrue on té estás el ints
• d'acció. Preve el satisfactori del
t de rocereid pause (Re de
beneficia hurta Perola* tleeris
_..
eutir a5 pumas, ple Auno

Jacques Sauquet

•

,-mze
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D'UN
PRESSUPOST SUPERIOR A LA SETA VITALITAT ECONONICA
1.0111111tic
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EL CONSELL DEL DIREGTOAI
Martd, 14.—El Consell del
Director! ha acaba! a dos quarts
de non de Ih nit.
El general Vallespinosa ha
dit que hi havia assistit el senyor Calvo Botelo, per «Insultar alguna dates sobre raplicació del decret d'administració
local per part dele encarregats.
Adtramont, s'ha acomiadat del

que telele des del Piala de "dial
de 1924 a 30 de »Di de 1925
Quart EIs aj us~alta formaran'
durant el trimestre d'abril a. Jany
preasupost per a l'extreki 'melad. de
3934-25 amb subjecce6 a les disposicima de l'Estatut Mmlicipal aprovat
per reial decret de data 8 deis cor-

Govern.
— Dissabte passat va arribar el
Després s'ha donat compte
non jutge de primera instancia, En de nombrosos expediente de
Lluis Asensio i Miró. Es murcià
Gräcia i Justicia.
Es la primera vegada que exerceix el
Ra yera començat d'examinar
arree de jutge.
—ha afegit—els indulta quo
— El corresponsal de l'agencia s'han de concedir el vinent DiAyxelä, En Joan Sarret, ha adqui- vences Sant.
rit una magnifica camioneta Ford per
LA TASCA DEL GENERAL
dedicar-la al sen negoci de transPRIMO DE RIVERA
porta.
Madrid, 14.—El general Primo de
Rivera ha despatxat amb el Rei a
TERRASSA
l'hora de costana. Després el Rei ha
Reunid general
Homenatge
rebut audiencies militar i civil.
Abres noticies
El cap del Govern, des del Palau,
Avni a la nit fiada lloc a l'hotel s'ha dirigit al ministeri de la GuerVictòria un sopar en honor del co- ra, on ha rebut diversos generals,
negut escriptor En Joaquim Venta- caps de servei d'aquell departament
lle, per l'èxit de la seva revista i els sots-secretaris de Governació,
"Kis mel... però amb careta", la Estat, Gneis i Justicia i Instrucci6
qual tingué un gros èxit quan la se- Pública.
va representació al Cercle Egarenc
El senyor Calvo Sotelo ha anat a
acomiadar-se amb motiu del seta pròdurant el Carnaval passat.
— Diumenge se celebrará a la so- xim viatge a Valencia, on donan una
cietat "Els Amics" la reunió gene- conferencia sobre el projecte d'admi-

Hens de fugir de la màscara, que
es amaga la visió del be i ens priva
de viure la dolcissima claror del dia.
gran creu que el jove ha de fer la
issentut; i que el convit de la vida
és abans que tot el convit de la votatat. Je us dirE que la joventut,
et ter la joventut vol dir fer-se ho-

ismigs

•

eseteeole

nistració local. Després ha rebut diverses audiincies.
Aquesta nit sopa al Palau amb els
ofitials portuguesos arribats de poc.

Un article del senyor Indaleci Prieto sobre la depreciació de la pesseta
Madrid, 14.—L'ex-diputar a Corts
senyor Indaleci Prieto, parlant des
d'"El Imparcial" de la depreciació
de la pesseta, diu que les darreres
disposicions del Directori no sean sine, de carácter secundad, anar per
les branques, car el trotad es el Marroe.

Espanya és el país no belligerant
que té la moneda mis depreciada, i
la baixa de la pesseta portarà un
enorme encariment de la vida, que no
es podrá contrarrestar amb rigors
per als detallistes. El terrible d'aquest encariment, que s'anirà accentuant, es que a les zones de treball
no es podrá suportar, cona passà
a la gran guerra, amb l'augment de
sous permesos sense sobra de sacrificis per la puja illimitada dels preus
en els mercats on la demanda frvon per les exigencies arribava a
lírnits de follia. Ara, l'augment de
salaris no podrá sobrevenir tan sumament; en algunes zones ni tan sols
es podrä scstenir. Hi haurà una absoluta manca de treball.
Pel cap alt, algunes indústries amb
productes d'exportació a favor del
canvi mateix podran apujar els salaris; ocre, això, excepcions comptadíssimes.
Un país té mis fort el seu signe
monetari com mis petit es el desequilibri de la seva finanga, com majara sena les probabilitats d'ingrés i
com mis favorables els scus signes
de benestar.
La pesseta babea perquè no es vea
el remei indispensable a les finances,
perque comes hi ha la preocupació
de lio.ngar bons del Tresor i fent
arnb la seca emissió el divertit joc
de les dues finestretes del Banc d'Eapanya, Per una de les quals es donen
els bons i per l'altra el diner a titol
de pignoració en condicions insomniades, amb el qual es resol dificultats amb el comodissim procediment
d'una major activitat en les premses
estainpalores de bitllets de Banc.
Espanya passa la tortura d'un
pressupost superior a la seca vitalitat econèrnica.

renta

Cuique. Ey declara aplicable als
pressupostos,,de la Manconamitat de
Catalunya el disposat anterionnent
sobre els pressupostea de les Diputacions provincials.
Madrid, id.—La "Gaceta" publica
el següent decret:
"A proposta del cap del Govern,
president del Directori militar, vine
a decretar el segfient:
Article primer.—Els presidenta de
les Audiències territorials de Madrid
i Barcelona tindran, des de la publicacle, d'aquest decret, els honors i
categoría de magistrat del Tribunal
Suprem.
Article segon.—Els funcionaria que
actualment exerceixen les dues p residències esmentades s'entendraa
promoguts a l'expressada categoria.
Article tercer. — En els pròxims
pressupostos es consignaran la dotació corresponent a aquests funcionaris, perque puguin percebre els sous
corresponents als de la seva classe,
cobrant mentretant els que actualment els estan assignats."
Madrid, 14.—Reial decret promovent al arree d'inspector del cos
de Sanitat de l'Armada al coronel
metge N'Ildefons Sans Dominech.
Acial ordre prohibint a tota Espanya l'empleu de punxons en la
conducció del bestiar boví, i disposant que es recomani per tots els
mitjans possible que se suprfmeixi
l'emplea de marques de foc en tota
classe de bestiar, a no ésser que la
marca sigui aplicada al coll o a les
orelles.
Acial ordre de Gräcia i Justicia
aprovant el programa per a les oposicions a secretaries judicials entre
oficials de secretaries de jutjats.
Una altra disposant que passi a
prestar els seus serveis a la pres.!,
provincial de Sòria En Nicolau Sa.
hilas Casanovas, cap adjunt electe de
la presó central de Figueres.
Madrid, 14. — Retal decret
creant la Junta Eclesiástica
encarregada de proposar les
persones que han d'ocupar tirevendes i beneficis vacants.
La Junta es compondrá de
l'arquebisbe de Toledo, qui seeh president riel; un arquebisbe. dos bisbes titulara, un pr ovenda/ de dignilat, un canonge
i un beneficiat.
L'episcopat espanyol elegirá
els prelats.
Els restante vocal a'elegtran pel vot corporatiu a cada
Ca'rairal o Collegiata.

deb súbdita break' residente a la
ama del protector* espanyol al Marra.

/dr. Max Hubert , jutge del trenaul
permanent de justkia internacional,
ten una brea ulular:id als 'obleas i
ala representaats d'ambdós Estala, al
qual ecutestaren el cap de l'Oficina
del Marroe senyor Manuel Aguirre
de Carees i el representant d'Anglaterna, Mr. Shearrmae, advocat conseller del Foreing ()Hice. També parle el representant d'Espanya, senyor
Josep Yanguas Mejias, i el conseller

,
HCOHOitle MILITAR
-Madi% 14?—ti earlo Mita/ de
Cierre, publica un Mal floree &-

pasase que hay econikak matad
el Ab primar de julio( 1 que els eirrece de confiança a l'exèrcit connotaba
enerellit-se fina a fi de juay, que es
ó.
procedire a nova elecci
També publica una altra disposicaps
1 oficials de
dé &aterieron els
l'exèrcit perquó assisteixin a la carreres de avena que se celebraran a
Sevilla.

de l'ambaixada Inglesa M. Wingfidd.
Acabada aquesta pare de protector,
es retiraren els senyors Aguirre i de
Caree' 1 Schearrmae, i es comensal a
tractar del procediment i de l'ordre
de les session&
Avui s'han tornat a reunir per estudiar el plet promogut. El sen estudi
será molt llarg. Dilluns es remiran de
nou.

LA PREMSA ANGLESA I EL
PROBLEMA CARBONER
Madrid, i4—Recentment la Premisa anglesa s'ha ocupat del problema
carboner a Espanya, atribuint al DiIreeteri el Prop òsit de nacionalitzar
les mines i sobre això es fan comentaris i consideracions en apreciar la
influtacia que tal mesura pogués tenir en la importació a Espanya del
carbó anees, ja que la nacionalització batirla d'intensificar la producci6.
Sobre això s'han fet algunes preguntes al marques de Estella, el qual ha
assegurat que el Directori no s'ha ocupat d'aquest afee ni ha pensat seanblant resolucha
SIGNATURA REIAL
Madrid, 14. Aquesta tarda han facilitat, entre altres,
les següents signatures:
Presidencia. — Resolguent a
favor de l'autoritat judicial la
competencia entre el governador de Barcelona i Cl jutge del
districte de la Barceloneta de
la dita capital.
De Marina. — Autoritzant
tralmirall encarregat del despatx per contractar per arrendament els astillers Minguell,
de Barcelona, en els quals hi
ha installats els tallers de l'Aeronàutica Naval.
EL CONCURS NACIONAL DE
LITERATURA
Madrid, 1 1. — El premi a la
novella, que era l'assenyalat
enguany en el concurs nacional
de literatura, ha estat concedit
als joves escriptors Albert Pérez de la Osa, Clatidi de la Toree i Robert Molina. Les sis mil
pessetes del premi han estat
distribuides en premis , de dues

La Junta es renovarla cada
dos anys, llevat del prestdent.
Anualment, la Junta classificarä els preveres que reuneixin les eondicions per eseendir
a repiseopat, reordinant-los
anth el número possible de va.
ca s.
La promoci 6d'arquebisbes,
aixt com ele destina de tete eis
prelats, La farä el Govern.
Les vacans i destina eclesiltatics s'anunciaran en els Bualletina oficials de totes les diecesis.
A Ganäries i Baleara, els aspirants pedran sollicitar-les
per telägraf.
La Junta elevarä les protestes al Ministeri de Gracia i Justicia, d'acord als mereixements.
Quan es traen de n'asilada,
s'atendrà a la me j or edat.
La Junta, desinnarä . lliurement els eciesiästics que pe r.
eran treballa 'auxiliars de la
dita Junta. conaiderant-se els
desigrats com assimilats a secretaris de Cambra.
UN DECTIET SOBRE LES DEVOLUCIONS D'INGRESSOS IN. DEGUTS
Madrid, id. — La "Gacela"
publica el segilent tiraren
Adiete tinte . — Les devoiuciens ti:Mg:rasao s, indeguts es
realitzaran amb les nutteixes
formalitats i requisits amb quä

A la clínica del Pilar va morir zhir
al mil el nostre bon amic En Jacques Sanquet, vingut a B4rcelona per
guarir-se d'una afecció que de malt
temps engá anava minvant la seva soba. Dissortadarnent la ciencia no hi
fou a temps.
Jacques Sauquet era un bon cataiä
en el sentit més enlairat de la parauL'ex-dip utat senyor Riu
la i el seu nom era molt conegut a
Catalunya; mereixia tota la simpatia
greument maialt
i el respecte que els catalans del RosMadrid.
r4. — Din La Correspon.
seid ii professavoi.
Espast que el publicista, iiTemperament franciseä per cace:- den de
narcier
i
ex-diup'at
a Crts scnyor
léncia, Sanquet encloia el seu mèrit
Emili Ría es troba greumeat mrlalt
modestia
afectuosa
que
el
dintre una
d'un atac d'hemiplexia.
Lela amable i atractivo] com un apósLES DISPOSICIONS DE LA
tol de les santas causes.
"GACETA"
La seca vida de treballador infaes practiquen fina ara, si el seta
tigable transcorria a Dourg-Madame,
Madrid, 14. La Gacela publica, import no excedeix de 150,000
a la mateixa ratlla de la frontera, plá- una reial ordre circular del winisteri pOsetes.
cida i fructuosa a l'ensems; perquè
Qu'In la quantitat a tornar
de la Gavernació, lo part di.poshiva
Sauquet era d'aquests temperam,nts de !a qtial diu
excedeixi de la dita sumos es
representada s de requanimitat que fan
pagarà arbitrant un erätlit exPrimor. Els presitipostos de les Ditraordinari mitiareant reial devil poc a poc per camins rectes sense putacions provincia% i ajuntaments
dubtoJa
erst acordat pel Govern, otead
aventurar - se en drec2res de
aprovats o prorroguts zonfoacie a la
per. extiedient amb informes favoeixida. Entre Puigcerdä i Perpinyä reial ordre de 22 de gesta»
idees
rables dol Consell d'Estat
serablava el llaç d'unió de les
a l'exerciei econ6Imic dcl 1924-25, recomes dels eade la Intervenció General.
que nodreixen l'esperit de
giran solament durant eta mesos d'a- ple i
la
frontera.
S'exeeptuen aquella esos en
talaron d'ambdós costats
vinents.
bril, maig i juny
eue havent-se presentat a les
El seu esperit c.italanista es destadi
Segon. Les corporscions que na ha.
Corts un prolecle de llei en
potser més que en la sera aetuició poper
a
,
in
f
ornnt
nou
pressupost
gues .
rer efectuar
lítica, reduida al seas esforeos Perso- 1923-23, acomodarais el sen risim solliel,tud de crerlit
una devolucld ei habu6s emes
nals, en la seva inspiraci6 de ppeta cc-sutil/tic durara cls mesos d'abril,
dictamen per la ~leste) resexquisit, manifestada en les revistes
maig i juny al que tinguin en curs,
pectiva, que seguirà en el sen
literàries La Vea del Can; 26 i »os- qué s'entendrà prorrogat durant
en
dia ala främlts parlamentaria.
toruca Regaladee, de Perpírlyä, i
pressat trimestre en la forma estable:,
pu;
on
ors,
publicad
i
revistes
altres
ta per la retal ordre de 22 de gener LES RECLAMAC1ONS DELS
blica nombroses redes d'Un> te dolç
Öltim.
SUBDITS ANGLESOS RESImiles
seu
esperit;
del
reflexe
feria,
Tercer. Les clip:chelos' provin cial.
DENTS AL PROTECTORAT
que funden d'ésser recollides en un
procediran a redactar el sets pressu- .
DEL MARROC
vol" La seva porducció fon reclui- post
codiciad de 1914-25 CO la forma
da, però de bona qualitat.
Madrid, 14.-01nel:res se celebre al
izo
establela
lirtlele
que
I
terminis
Ha mort a l'edat de 4o sur.
proviecial vlgent, podent :alisten d'Ertat la primera reunid
Ala yevy familia I alas in« ainlie de la hei
l'adaptat per al trimestre deb representaste 'd'Aftlilatern I Eb•
prorrogar
toosellonesoe ele donan el ~ve oh
puya per Macee de 1.. riclamecirme
l
d'ebdli ma 1 luey, sah rebele
madi eoadd:

INCENDI

ter de l'Ate de Sent Asaste,
tant l'avinentesa de no haverld
timonis de perni, huesa lee
_,..
bona febo sobre una delegase 1 eldelle°1
da senyoreta que passava prop
auggestionada per ta presencia eco
ductora del Genis.
Per6 l'encisada damiseila, en osepitar el motiu de les apassionades
canicies del galan, demani auxili a

le
•

tota veu.

El vigilant del carter detingué ß
l'aprofitat "Don Joan", però aguare,
que és gat ven en aquestes esestions, aconsegui fer-se eseepol andi
delativa facilitas. Sonaren toca d'ad>:
acudiren mes vigilants i sereno%
i es promo gué la natural ala rma.
Aleshores l'atracador es lid al roercat de la loquería; el persegui el sereno del carrer de l'Hospital, que li
dona l'alto; a mis a mis, aquest sereno disparà un tres catabre. El Genis caigué a terra i aleshores el sereno aconseguí detenir-lo altre cop
1 en fer esforgos per escapar-se Tatracador violentä l'arma, que esteva
mancada, i ell match c es dispare ren

l'error.

Sostingué la competincia i els ida
del senyor Mazzantini el senyor Maturana.
VISITES AL CAP DEL GOVERN
Madrid, 14,--E1 president del
Directori, acabada la reunió, ha
rebut amb el ministre de Noruega, que anava acompanyat
d'un periodista del sea país, i al
secretari de da Legació del Japó,
i a una comissió d'Albacete que
li ha anal a demanar la realització del projecte de ferrocarril

de Brega a Reguera.

L'AFER DELS ALTS FORNS
Málaga, 14.—EI governador

continua les gestiona per evitar
el tancament deis Alts Forns,
que seria la ruina de cinc mil
famflies. Encara que l'afe r presenta grans dificultats, el governador creu que ho resoldrä.
LES OBLIGACIONS DEL
TRESOR

Madrid, 14.—El dia 15 d'abril
vencen les obligacions del Tresor per valor de 306 mliions de
pessetes, al 4'50 per cent; i el
4 do maig altres 21 milions del
mateix tipus. Se suposa qu e es

renovaran, augmentant l'interès
al 5 per 100.

Formaven el Jurat:
mic de la llengua seryor Casares, president i els senyors
Azortn, Perez de Ayala, Mesa i
Diez Canedo.

LA JUNTA DEL COMERÇ ESPANYOL .4 ULTRAMAR
Madrid, 1.1. — Paeaidint el
zoLa -secretan dil Techalq , s'ha
reunit el ple de, la Junta Nacional del Comer Espanyel a
Ultrmar. El •sots-secretari felicite: a la Junta per la seva actu ació, oferint-sa per collaborar en la tasca empresa i ésser
portaveu prop del Govern
de les propeates i acords de la
Junta.

S'aprovä pressupast .le
despeees pee a l'any eennem.c
de 1024-25. S'acord à teclarat
la urgencia del projecte d'as.
tímuls per a l'exportació i gestionar del Govern que se resol gui räpidarnent.
Es donä coneixement de diverses gestiona realitzades en
relació a l'estudi prepai'atari
de tractats de corlare i do serveis mutua en els paisos d'Ultramar. amb una ordenació general de Fires i Exposie:ons es-.
pata...alee i ea aeittei . i ama 'po r
gatilzaci6 de la peana:paca; espanyolla a la Eire ito Maat aas
de n'avena que estlgu4 a eärrec de la Junta, dels mutis resultats s'han rebut notielea
larnent satisfacterlea.
Tarnbd es donà compte del
resultat de Iles gestione realitzades en ordre al problema del
servel militar deis espanyols
emigrants, i de les manifesta&ama del president del Govern
sobre aquest particular.
Finalment es donä compte
del propäsit de la Junta de realazar una activa campanya de
propaganda als palsos d'Ultramar sobre la significaei6 del
Congres celebrat el darrer abril
1 de la vitalitat de la Junta.
ELS FONS PUBLICS
Madrid, 14—Els fons pública segueixen irregulars, baixant la partida 'de l'Interior deu cèntims en tancar a 7t' 59. Els Tresors acusen descota.
EL SINDICAT LLIURE DE

I BORSA;

Madrid, 14.—El Sindicat Lliure de'
Bocea i Bona ha publicat, una canreeatöria per a una Junta general extraordinisia dissabtt per trotar de

k dieeleeid del ~kit.

Alik, • les den del
?km Herrero, I de
esteva una mica deemdeimat'el

Madrid, Ea. — Aquesta matinada
s'ha declarat un formidable incendi a
l'edifici dit "La Huerta del Paraíso",
al Pont de Vallecas. L'edifici ha quedas del tot destruit. Le, pórdues són
iocalculat les.
EL CAS DE L' "EX-TORERO"
LLUIS MAZANTINI •
Madrid, ra. — Al Suprem es velé
plantejat per l'es-torero serecurs
un
mur Llu's Mauntini. Acollint-se a
la hiel de l'any 1903 en la seva calitat de governador fou nomenat inspector general de Policia. Exercia el
seu arree a Barcelona, quan un masi
Regia a la Gaceta que se li u/catara
la dimissió, que estava segur de no
hacer presentat
El fiscal del Suprem creu que el
cas sha de resoldre a la mateixa administració, la qual ha de desf er

mil cada un.

BANCA

ATRACiaidiII9

ELS MINAIRES
Bilbao, ii. — -Eis minaires
no aeceplen les condicions retes pele patrona, en contestacid, de les demandes formulades
recentment.

A les reuniera que han tito-

tret.

Resultä ferit a la pare anterior dre.
ta del tórax a l'altura de la orina
costella, essent auxiliat a la Casa de
Socors del carrer de Barbad, i tul
cop practicada la primera cura be
traslladat a l'Hospital de la Sentí
Cien.

DE MADRID
Per a les Olimpiadas de Paria.
Com a preparació per als propere
Jocs Olímpics de Paris, els atleta
espanyols que hi han de cencerree han
organitzat un programa de proves per
tal de poder seleccionar els atletes
madrilenys que han de comndrrer a la
gran prova de selecció que s'ha de
celebrar a Saragossa. Els concurso,
dc Madrid es faran els dies 16, su 1
23 d'aquest mes.

Els rifenys hostilitzen
Tizzi-Azza
Comunicat oficial de Guer...—(Itee
but a les daca de la matinada).
Zona Oriental. — En efectuar-se
avui el rellevament de les companyies
de la Legió i de Regulars que cobrica
les collades de Tizzi-Azm :oren bosti:itzades les ¡orces del servei dt protecció, resultant marta dos legionaris,
ferits, lesionats en una mi el
tapia de la Legó scnyor Gabriel Navarrete.
— Les bateries de Buhaio,
ea dirpcsaren concentracians rifenyes.
La posició de Usafar ha quedat incomunicada teleiC•nicament amb Tistitiu.

gut han acordat mantenir la

say a actitud.

El combat de boxa

EL SENYOR CALVO SOTELO,
A SARAGOSSA
Saragossa, ti. — DemIs arribara a agreste capital el
Dyor Calvo Sotelo, per donar
una conferencia al Cercla
ornanteadb. per 1lAteneu de Saragossa.
S2-

NOTICIES DIVERSES
Madrid, 14. — Demä tancarä
el local el Sano London We3tminster, que liquid h e t a. negocia el -31 de gener . El tancament
obeeix a la darrera vaga d'emplea:5 de Banca i Dorso. Queden acomiadats 150 funcionaria.
Oviedo. Id. — S'ha reunit
Comitè Executiu del( Sindicat
Minaire, estudiant la silenció
del mercat de ectrbó i el mereat
internacional. Sha aa'^-itzat
la comissió perque determini
les normes a seguir, que es
veuran en la pròxima reunid.
Pel mateix obecte alta rennit
el Sindicht Minaire d'Astúries.

.‘1.57

Ruiz-Denain
Aquesti nit, al Cacle Americà, sha
celebrat anta gran concurrencia el
con:bat da boxa entre el campió del
pes ploma. Ruiz, i cl francès Denain.
En l'eh:in "round- ha vengut Ruiz,
per puras.

VALENCIA
--

Assalt a la Ca'.xa d'Estalvis
d'Ontinyent
(Rebut a la una de la matinada.)
Va:éncia.—Comuniquen dOntinyent
que anit passada uns desconeguts robara: la Caixa d'Estalvis, ernportaat-•
sea onze mil pessetes.
El coi-neme i la seca dona no es ‘101
adonar de res.
Fa tres meres fou robada també la
Caixa de l'Ajuntament de l'esmentada
població, sense que. fins ara, hazla
estat agafats els Iladres.

PRESERVEU-VOS,
CUIDEU-VOS
Respirad les ateradem aellmplicas

PASTILLES VALDA

les guaba obran direetament per loba/sola) soba. YA
VIEH

RESPIRATORIES

La seto antisepsia volatil comtat ettelicantant ola
Reside:1s, l'al de Coll, (trepe, Oromattia, etc. Ha,

Tinguen sempre a la asa un CAUCA de

PASTILLES IIALDA
VERITABLES

PR0CUR111403-LES SENS8 MORA,
uso/ sobre tot, REFUSEU SERIE CONATENPLAC
les Paaiilles gle122 olitreixin a la mareada
fa! proa d'una anean centinsa.
Les tala no son mea que Lealtacioaß
140 PODIEU MAR CHITS TIN2

Les Veritablea Pestillo IMIJA
lawbeleailturroliktua

e

ilibuicazazi====n,

e

LA QUINZENA
'Patee leo revivid:a que ene
WilaPn de Frantert ene rimen que
telal ei1 vi ha maten un augutesat
je ni neo considerable. el total,
as termes generan, es pot resumir que ha toda& d uns 4 a 5
ilholee per hoctóiltre.
Getier t.:0operatiu do Somn'eres (Ciaren, Ira Ve11111 un vi
de 8 gratis escassos a 72
trance; el de Maesillarues. un
de la mate= gradunció a 70;
el de Sant Laurent, lambe a un

preu aproximat. Darrerament,
ea confirmen aquests preus al
qual
meroat de Marsella, en elfrailes
eb cotitzen de 875 a 9
els
els negree, de 850 a 875
Mata, i de 9 a 9'50 eie blanca.
grau-hectblitre.
inicial
Aquí ea diu que e'ba
la puja, perb ni tan decidida ni
tan marcada en la pro:Turnó cm
pesset ai cereza (de 12180
quilos).
Que bo fa? Direu el francotrePe:45, voleu dir que si es
gués el temple amb la relació
un
cementa da no es trobaria
gp reu mes bonic?
Que no s'exporta? Si ele
melle emplee en alió no erren.
igual
tambil trobo que s'exportaabans.
1..- fine un lic mes que
Liares
daTarragona (no tenim
ha
des, però per a mostra n'hi
boprou), ha exportat, entre
24,000
ten i bótes xiques, una
beoleilitres de vi.
Prent-ne na, vinyater.
queixa
En canvi, Italia es
aclaparado ra, I
d'une calma
surque veu com de mica en mide l'Euela va perdent el merca t
ropa central.

411111111133110111111Y
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cobrada. red, que el tifiti l i del
blat, degluta ele preus de l e jurnata, dele adobe, t en relame a
lotos lea emes, de rumies, Huilee deeesperluktm e n t apellarat a
la reetsleneda; en carne, els al•
Irme. remeted:ten a comprar a
l'ensile. d'una manera.., po
drMm dir-no &Manida. i senfretenen compeent moldes parlides als que per neceesttat han
de vendre.
Es el joc de semprel
Com acnbarli alee? Ja no
ddiem- Es cplesi id d e resistenri a
i guanyarä qui mes ne tingut

• ••

Ele remelateere es qtreixen
lambe, i tkerrerament, en una
aeeembleg que van celebrar a
SaragOssa, van acordar domasolueia del
n:Ir al Directori
problema del suerte. Matt. n e .
que s'hauria d'e
fien nquf
preocupar. Alee donaria
fin c i ó ale une , en hermfici de
i no cree Q 1 10 ningú es

Una bona tóriitia de la mélesti
Muerda( de mea, roo mima
Calç.

a quite

tao Ihres
elan de he pnfunitudona
iust dpareauin lee primeees eruettes,
per evitar que t'aspan terno de fer
Aegua,

mal.
Cal adeertir que ele amena:de sise
un yeti muenda:dril i que han dan,se amb la mejor cura i aterida per
evitas &sgte.:les.
roque les cols tractades no facin
mal es necesitad fer ele Iractaments
uns quanta dies atiene de portar-lea
al censura. gluuucuiys deu i rentar-les
amb iii. xic de cura abaus de tirarles a rolla.

0

Bofill

Apila ts per al con
ren de la pa:a.a
La patata fe susceptible de donar

produccions aitissimes, me, cautela
abans que rol terreny> ben prepa•
rate i adobades aproplades i abuii-

dants. Les Redes que h van tedien
N i 111 les soltes, on el deseurodlament
deis tubercule no sroba mases resis(linvern ha grava , rfeltlefertencia a raerentement. Es nectseara
Itteid de l'oli ;me un tant per
lambe que junt ami) ele clemente de
la
quantisegons
rent quitom,
la fertilitat mi inmuten la Inunitat.
expori
que
se'n
pretengu
tal
Les terres Ireballades prolundalea
ne
e
en
vista
que.
n'ar
tar,
ment a l'istin preceden1 a la ~lira
dados (nproximadem) que fine i adobatIce alcshoren ainb fcms hen
trinen. la pendiere:id-4'w
nvni
maiturs, sOn les mis indicades.
ques1 any gaire he s'iguala al
L'atto!» amb fems, (el al moment
ermsnm que sie n fa. En eann
de la sembra, no es, al m'erre ent'ardite. en creta forma. l'es
tc»die. el millor, per ial con) no serport.neid. enneedint radmissid
ena per donar a la planta ele clede
&el&
de
la
temporal. Piltre
mente notlritlitis que li san netessa,
Ilniina blanca (es a dir, no imrin duratil els primers periodo de
presa o gravada) per a la fe.
A mes a tnes--ha
eirieneid d'envasar. p er a l'oil deseeroutament.
estar demostrat.---denicu un guau pard'eepertariö.
ticular als tulii• rruls, que resulten
Aixb fa que, amh tel. 1 Eirn- tumbé
intuye eonservabks.
rinaquesta engrima
• •e
miel
La titillor adobada es la que ea
rrim de favor. es OAOSi en l'exfa amb tenis ben madure a l'está',
ensileels preus
pnrtari d .
Äteben de publicar-a° les escon/platuda mes tatd amb superfnaa minorar.
de
guin
i
lendenin
producció
de
la
ues
adfetiq
fat i sulfat amoniac a la sembra.
la compareció
1923
i
de
ilat
Per la sentina. repetidc> caperienConlinua la
Nota final.
sial' al darrer quinqueni.
cite ban demostrat d'una niancra que
en
agricultora
darrer
any
dele
dreacinenca
elle'!,
el
Serene
sentida definitiva. la superiovrat
rriäxima produc- çn qoe C5 refereix n1 erfuld. al cns
ha *wat el de
de les pandee scnceies, sanea. bol
r.ornere nruh Prenca.
i ka aconseguit 42,758.000a traetat
conservarle>, de grandària minana.
en les m e sures a prendre per Inundes. amb pell Ilusa u uls sana.
ramidelears metrics, i kendeix
aumentar. En eenvi, segons a la perseeueidi del (rail i•..
La sembra and, pasares senceres
la ~taima estadfetiea, la l" 0 - gairrbe en fol. Ja la pujaren
representa una despesa mis eles .111A,
tic ben dret, ja!
dueeid de Catalunya ha estat
i es per ¡usó que es tan corrent el
3.15:e 640 quintar, la qual COAS gt.
costuin de sembrar fragmente El 'sadelseetra que ha estat un xte
tine en aqueas cas es partir les peiefeoler que altree anys, i amb
tates grosses tallades en dos o tres
Immlbabla a la baixa.
trosos, de manera. pera, que tot>
ars be; això que e'ohmerva en
gutn de la mate xa grandana u c a arespanyoles
s'obeerva
laperee
porti cl ni:licúe nombre d'ulls.
dascun
ree del món
En el prtit comed es pot ler la
principalI
.
Si no retorciere malament, fa un
•Cs Eslata Units.
molt primerenca, perb en tal
semlire
iiient les assoefacions retémapare!! Wann's l'eruga o cuca de la col,
cas ea nctessari dc (Menear les planla
es
dipimit,
gatzems de
va fer molt de rial per tos Catalunya.
tetes del peral deis freds u es glaça.
venda i es van amuntegan veEls horts n'eren plens i era corrent
des. tapata . les al principi amb palla
en
lila",
de
yee
muntan
r
e
rengieres
d'ertigues
Tinta
de veure n'irgues
O 540:> En cl luan comen >la de
vista dels preus arluals. que travessam lentament els camina, pumare u abril.
retardar rins
lehren"
consideren ruinosos. El Gorer les
jant pels marges,
seeens els finca.
vern, segons deirrn abans en
en cerca d'un reconet a proLa NrIllbla c s fa en rengleres Seemeciele reateira "rfiginn
paait per fer la cors - dida.
de pi el 50
pa raCle,i per una 1 5 5 i .5
colt", penca prendre nart mi-No Unta els anys. ocrn• la invasió
CC1111111MICS; Chi la ungiera lee nataaura radiralfse ima. ohligant
CA tan forte: en general In ha ein
ce posen a une Jo 4:curia/erres.
eterrieul lers a rednir In !meced- mena de ›ucessió alternada. &elida tesEn
fe; la sembra convt, fe, Fado- I
de sembrada. i destinara aque- a racció de les CaUSeS natural: que
bada Iocaliteada; un hou si,deina es
I la ferra a d'antes matute.
afavoreixen o dificulten la tuulnpliel dc ter sola al fons dels quals es I
Frenen ea (velen dcl mnleix cació dc rinseete. Si la cuca no tii.
1, darrerament. el "Comité del geles enemic, i cause! tema-Aries les po'n tadisli i dest'r'a la patata. a la
di,a:oicia necee...aria En general
Biel i del Pa ha ennetaInt quo cola haurien desaparegut de la suinfealias tresnincer sis quilos de superel preu del cereal rz s allf
perficie de la terra fa molta segice
al olla ( p
fosiat i dos de nitrar de sosa per carior (en franca (Ir)
i nasaltres no bauriem tingut la forda cent metres quadrats de superen 1914. i un 25 per ten-ila
tastar-les.
tuna de cone:xcr-les i
_
ficie.
més barat — diu — (lucen les
Len/ viu Feruga de la col? Cap a
La patata, pera, t:a tina planta mol'
Ores !tahona,
l'abril i si el temps es Le ja e.I mate.
esigent en poiassa, i per aisb, si no
apareix la papellona Llanca amb un
111.1 " 'l• la farnn! '" rn
aliar a (1113 (cita adobada ami,
11- parell de punts negres a les ales su- slia fetcal
d f, le qual fa 'Wat " di " g "din
afegir. als adnba indicare,
ferns,
ment en Ilegfem !alerces,
periors. La papallena pon els (n'a SOclorur potAseic per
que te assegurade s les exis t en- ea dc hi tulles en número variable. uns tres t;uilos de
cada crin metro, de superficie
fies per a ras/v ari a (f)11 " " it3 1 pena uie pOt arribar a mis de zoo,
Una cura ind•snensalile es la de
diner s . aelinng dinen (dtr-PS). i scgons alguna autor!.
les suliatades allli n >UVA de e OlIVC 1
perla de tornar a reepeeciaria,
Les etiquete,. que ntixen al cap
Eenansm roprosergaca
cale a FI O re IN,. Per tombatet el
de pece dies, són de color verd. amb
anneete . Aeterno irme a nels h i n. el cap negros i anib unes línics dossls mitidiu. Cal reeerdar que rl suulini ile
ter. de Cnelella. (dama nt red i laterale que permeten de reconCi- coure es solainent 1111 re1/1Ci trefiCi/C:a
preveffliva 1 que el: ~amelo5 han
larnb6 i pron emn mesures tle
xer-les i1C11Inelit. S611 insertes de
g°VePTI enr,inl n nad og n refluir molta ga.iit; mengen ityidament
de fer-se allan a de l'ap.owqi de la
Te rente. parlant tunTh t de abundan:riera i acaben per deixar lee malaltia resslerierment a raevriCiO.
eubetitnir les terres de caneen fullee de la cel reduida als nirvie se- no tenee in valor. En general. petC,.
per arrea culf
lamertt. Quan lian elel:t tot llur des- un paren de euteeritta.100% abanS
TM f 13t/pa a a r nne l'eseAs ne elir g tlament les c.uquetes ts trans- ac iiree. . de la flo,ida, guara ea maior
suficients.
prelnecie de t ermine mocete formen en crisilides a les parda i el mal,
El clesenrettlament del m'eiliu a
•
i qua s'arrmt j a-h per mi- marges e als recons que poden tralee patalee pnt perjudicar fortnnient
bar. La crisálida. al cap dun e queme
• ene el tempa vinseul.
Mentrestant, ni el pa n1 la
dies, dúna la papenlona. que comen- les plantes dieminuint meltiss'in la
ca a pondre ous, dels gneis so:tiran prcducc iA i donant tr.h;rrule. d.denbe.
ferina hnn deseendif en la Pro
eile efA rn 1 1 1 mes havien noves etiquetes, que donaran 110VCS VIrdt evint la ra y o; del MilltiU Es
fer - lin can relació a la pricriailides, de les quals ve rdea% aoves
je portada tui lerreny amb les pata_
▪ -.i4
papallones. !temed cicle cometer,
tes que ce enebro). Cal, per
aleen meterte.
d'ou a papallona, que s'anomena geescollir i eem'orar patalee completapasea
repetit d:verees vegades rnent manes. El tractor, ahl115 de le
ha diu que IM el problema teraci,S, es
Serme els !loes l'erina
sembra, les patalee ami% una solticib
gabilea en una qüestió de lee- en un any.
de la col fa tres o quatre o cinc ge- de solfas de crure, per destru:r les
Mea 1 de resistencia.
neracinno, çe que significa que es
'Decoro del beles, ne tenen cap efilb une, pretextant, 1 amb
reprodueix de tres a cine ve/railes ea cacia per tal rom la malaltia es desun any, i per taftt, que d'un ineeete enretlla 4:tolmera pet maja de filaaparecen al mere e a l'abril m'e po- mento que ba y eta terminas cap a
tocara
lea °bullir malta milers al Ce/ duna l'interior de /a palmita ne

queixés.

Se.

•••

L'artiga de la col

e

eš

guante meeee. Es efecte, finseete
prhaidu pos per exemple eta,
deis ende riortiran tse ano', eue

radvetadran papallesea. ?mur que
la dlat, atol A me, dpain fem.%A que poneela as ose lada asa,
obeinirerm a la eumea gmeraeie,
ame deseando" lela

temen Gas

rellom I aM memereameat

Aquel*, pesé. de ea calad leerle,
per tal sets ea le premisa no tetes
lee peodlenee Mata taa48 ena si
'tete arriben a eerevrtibes ea boceta ~O*
Verme de le col pet annbetree
idlonne melb miedo* etetniodo

•

per la eolueló enti-eriptcgämies.
A. ELIES

El core de les pernea gres 1 la
ta•111111
Tant el con: Com la tivelura.

Maquen pu gnes 1 peras i ocaeleuen lurte perjudicis. El coro
es nieti greu en lea pomas, la
lalavera en lea pereeLa primera una niataltia desuda a
Ulm ineeele atiomenat Carpocapea pomonelia, i la segona ea
producía per una foug microscópica que e'atunnena fuscichldime pirinum el de lea peras,
Fimecuciathum dentdritieum . el
de les pernee.
/tintos fi indloar ele temistements, eis convenient de desenure Un efe aquestes malalbes.
Les papellnnetee del coro
aparenten en I epoca de flor/teté de la pornera i la parara, I
posen els ous dins de les flore
o mi l'ull del fruti. quo COMPI I •
Ç'a trol. just a fonuar-se. Al cap
uluiits den dies, neix tal cuques
, obra un petit foItiet ti atil
ritt i penetra dines del D'Un, on
Oordsnua nutrinl-se de la polpal, i forma una galena SIMIO..
sa. Al rail d'una, D'entena ao
dios leurt, del fruit 1 va a Sota
de l' esc orça. per converlir-se
eit crisälida. Als 10 o 20 dies
es fratisforma en papellona•
Aquesta papellona repelen
el mel d'una manera semblant:
posa un ou t'amura dels (runa

les tulles, l'ou denla el cu.
(piel que os fica en la poma,
O dO

al cap d'un tenme marca per
cerrar un amagatall on passar
l'hivern. A altares d'hivern o
principie de primavera, es con

verteix en criehlida, i després
papellona, quo recomenea la
infecció en la forma que ella
dit.
El dany del me: pot daser
non iniporlant; nosaltres. a
Fluida de Tortosa, hern vial casos en els quals era casual trobar un fruit que estés se. L'any
prisma la invasid fou Corea general a Calalmiya•
1.a tac/dura, com hem dik, As
produala per un hotel. Es des;comalia prineipalment en ele
Ilors humiris i en lee anyades
pulieses. Ataca les fullee 1 Ole
brota que es es sequen i moren. però el ente danys eón
nai e visibles en ell fruil5. els
quite' Preeeillen un es laques
rf'elIll.`e cit e uu;.= leed s'eequerdeu • El fruit Pédevé lien Yö5 1
lto Pol
DOS de fa un quant temps,
aqueetes malalties ee combaba) .ronjuniament amb molla
bolis resultats•
en

La puntera cura consisten
nelejar ola Icanes dels erbree, desinfec ) ara - lo e amb colarions COI IC entradPS. i en -l allar i cremar els brote 1
atarais per la taveliera. I.03
ponles fil l f• ei l l1 P 11 per aceid del
core poden donar-se als poros.
Atsb perb, ele de fer inime-

t1 nstalii ent, per impedir que la
larva tingui temple de marxnr

Ilfgent-los no golee tort I de
manera que fama arrolla db-

blocs. La larva, en cercar un
!loe a ampliar pie erige:idee.
ea refugia en aquestes trampee que li ofereucen magnifiques tondieinne. Cada volt.
den n qutnze dies es treuen
aqueeles anellee i es tiquet') en
aigna bullente. per Melar ele
inseellee que elei han amagat.
Neturelment eal ettlefilitter-los
per uns alfre.e. Per a lee larves
de la primera generaeid. ele
antele Pa pnsen a
welltnis de jume 1 per a lee de
ßegona a primen' de eetembre.
Volent intemplar In Hilito natural. de la qual lant 1 tan J us
es parla nra. ele entalle-iament
soparais dele catres nn s'han
d'escaldar, sine que es ileon
en unes raperstem de tanta proveidres de unen fieterarre lapala omitid o

rn
trIze.nti

gt
metIlie s fina. ah

malla d'un paren de

millfme-

Alee. el no per a lee lancee
de latee diles genereciens. pot
fer- te almonys per a les de secarme.
Amb aquest cielo-una lee papeHondee que es deeenrolllaran
no portean !mete de la can s a i
meraran cense haver frt
en eanvi, clii parh a ila del corc.

qiir eón en número important•
pndran eart ir Ilitirement al tenle tela mesan dele franle
l Raleen a alnear i (leefruir aliene caree. Amh Motel

procediment el pagine mata

motee eerre cenes matar els
in eetes al/ardiere. que Se en
que per dietene lf Ilne amh els
eieternee de Huila artifieial
als cande hem ha de reedrrer
en Enetualitate
A. Escora
g

El Sindicit Agrícola
de l'Fspluga de
Francolí
Aquieta ja vella entllat (fundada e tles primeries Il'any
1906 1 , confiarla la so y a gloriosa vida cecial I econbmira amb
el maten ardor que alune,
per la seva potencialital. en
una progresiee que fa goig de

debb.
Compla avui m'Ab uns 660
sede, lote elle adherits a les
seves seccions de Greda, Adobs
i Esbarjo 1 dirinde, antb 20e
(dele witeriere) a seva Seccid
ile VMicultura propietaria del
gran Celler cormeratin•
Segons el (farree helarle. !anen 31 de desrmbre de 1923.
S'erro% de Crédit ha guanyal

ca'

la

3 . 102 )5 2

pesseles i lu en impo-

sicione (Caiin ireeonomies i
imposleions a termini1 In suma
harpnt
de 434.351e/3
d,isai en peesiee 150.104.80
La

Seceid d'Adobs ha adqui-

per valor de 18.009'80 pes&eles que ha reparta entre els
•
SOL. 13 1 3%111 eompta nmh

rit

Contra els corre; s'usen ele
nreeniats tilo enea o de ploni N 1
" Pia ta dd 10- 117.10 P1,50suite, du'
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a prbrlamait protz aloma) a Ils

Recocido" abano de: comide-

rar res mes, el culta que hi ha
bagual a Alemanya per la in s truene, dele joven, dee del moment de la seva empenta cap a
la coneliticeid cum a torea OCO1 intellectual. Però no
ninnien

ha plus dominat aquella cultura
general humea que tan prediquen ele quo veuen els perills
de l'empetitintent de l'espera

amh un contarle prematur
coses exelusivament referente
n una profemió. Tant a la universan t coro a les nitres inetilucio% d'emenynnea, fine i tot
m'atreviria a dir a remcola prinihria, per tot nrreu ella pro.
rural fer empecialislee. Si s'ha

ilea rra
kt
naeil? de lee estadlatiquei pa
A Afamares ele Estala bee
fundat escotes agrIcoles; n'hai
fundarles ele municipio,
cambien agrecoles, ele eindicage
i fina ele particulars. Hi ha sa,
coles que donen ala futura aro.
eullors un ensenyament que le
pedrlem dir complet: les "Lene,

virtechaftsec.hulen", amb
plotacid rural anexa, o, al,
menys, amb eamp d'experiencia
i de demostracions, ben pro,
veldee de laboratoris 1 de collec.
dona. Donen molla importare

cia a les ciéneies auxilian es
l'Agricultura i ensenyen !leagiies cetrangeres (frarices).
Unes deeenrotllen el pla d'eth
done( cultura humana general,
senyament arnb tres anys; al,
ha estat dintre del pla do f ortres n'hi estan fine a sis. Abel»
m ació de gent que es 'prepara
de la guerra aquestes escolte
per exercir una professid. S'han
fundat cerotes per a tolla classe donaven als sau» alumnes
Totleom ha según cur- certificat que els estalviava us
any de servei militar.
sos. mes o mujas liaras, d'eslb ha escdles més elemental.
pedal il roció. 1, efectivament,
les "Ackerbauechulen", amb
han fel lame prefessionale; han
(fanal oi país un instrument po- ensenyament que sol durar des
anys. Ela alumnes mateixos nolleras de riquesa. Parla la lelen treballar l'explotació
desteja, parla l'agricultura.
Alga que ltavia vist treballar cola, que tenen anexa gairebé
tetes, dedieant generalment el
a professionals alemanys amb
mal( als cursos tebries i la tat.
iota perfecció de ltieniques dinda ale treballa del camp. Alga.
Ire de Une pròpia brenca reacestupidesa
uses, quan ve el gros de la feina
cionar arnb Iota
quan sels treia del setl, em dele conreus, deixen completarnent les lliçons teòriques per
Jeia: 'e't aquí els resultats de
dedicar-se exclusivament als
le xc ese i va especialització;
trehaas pràctics.
actuaste gent eón bons obrers;
Aquestes escoles eón les que
en saben rnolt de lee coses que
fan contInuament. Perb no te- reeponen millor a les necessinen sentit cornil, que val laxa tat s de formació dels fills
petits agricultors, encara que
con] (lir que ele falla el que calambe s'lli troben jovenets de
racteritza l'heme".
ciutat que se senten cridats per
No ens borroritzem pas els
la terna. Es un tipus d'estola
l'especialitzaQUP
que pensem
cid professipnal ha de portar agrícola que ha de mereixer la
riostra atenció de catalana;
tina sittieeierF de plenitud a Catalunya. El sentit cornil, el scuy perquè el riegiin de repartid() de
ratalia que tan bé es rnanifesta la propietat tal volta ens doni
co n a desitjable per a Cataltt.
en el si de la gent pagesa, no es
perdria pas umb un endega- raya una escola semblant. De.
nids, pot esser la mes recomameta de forces dintre de cada
nable econòmicament: amb
via producitva.
part d'explotad() i amb el Ire
Jo no cree pas que aquella
hall deis alazanes, el precs
falla tic sentit d'uní que el, meu
denitests queda molt re
:unte trobriva als alenianys fue posl de
duit.
una conseqüència de l'especiaço deixem de considerar lee
tilzariO i le la formad() prufeesional poriada a un lerreny ce coles agricnies
massa pardeulansta. M'inclino que són ,les mes nonibroses
Alemanya. Són per aquella nota
a pensar iutó avial. i anib això
no faig 111eS que repetir uva de famIlies modestes, que sols
afirmad° teta per molla , psi- poden estar foro de casa el mig
eblegs i (ibeervadors. que les anys en que es parafinen el;
faltes de acida coniú i la (Jai- lrebaMs del camp a causa del
cultat de resoldi e rfipidatuent frdl. El ida d'ensenyament ei
situncions noves, que noten) ale deseniollla geaeralment en des
alrmanys, són degudes a una semestres; perb lambe se eolea
psiculngica molt (mar curset sobre qüestions reconst
problemes
lacionades an.b
dt$linta ilO , la que lenini
de la comarca,
tres tialina. caracteritzats per
una gran vivacitat i lieugereea
Ara afegim teta una (liste
de reacelons. Els alcinanys
d'ericoles per a la preparar:6 de
reaccionen pesadainent en tes gent especialitzada per a les diCoses que s'aparten deis seus verso:: funcione agritotes o dehabita, tant su han rebut la in- penenta de l'agricultura i cerafluencia d'una tarta et.pee naan. pendrem o? papel' que juga Vestaco) (aun si :elan maniingut eola professional en l'agricul.
en una lima (12 quefers de ea- (Aire a/enianya: Escoles d'irribeler general.
pació i drenalge • de cultiu de
Prats. d'hortieultura, de jo,;diNo ternera pes per aquest
costa) una preparadó humana cenia, de fructicultura, d'arbo»etainen1 dirigida a cada una ricultura. d dealilleria, de de
de lee funciona particulars de
la produrciét. ni (Telera que amb
a". Cae nu.edsea r. i'dae t sMedneisctarieebraiall. de
això la gen! pagesa !muna de ferradors, de ramaderia,
cultura. d'ernplents
perdre alguna de les seves tiri enear
ito e funattienlais. PA MAPR1. 1 0fa. prl valer d'un
p,Tot
cl que seriein nosaltres, si
amb le nostra clara inblici*,
lhle Les iMdalives 0361
linguessim una formarle plo- sempi e han vingat de baix; dalt
pro.
pres ve la prOleeCió deis Ci r
nament dirigida u resoldre
bleines practica, un encarrila- itanant subvenciona, facultant
mera a dinlre dels mames de 105 iustituriona per donar re>
l'especiall i a l que riegues del tificats i diplomes, donant
nostre esperit el earacter de eilitats per emplear-se en en
papel/ona benugadissa per aros- selle* lecnies de l'adminis tra
-eidpúblcasqu'hnre
lurnar . lo a la disciplina del 1reIstuluh organitral trota el sistema la molestia d'estudiar. Perb enAs
o
• ara la prolocriG mes gross
de diferenc i ació de funcione.
?Perola professional està ea
Aquel' tems de unges catalä.
seu9
viu. aleen!, que quasi be no sap credit que agafa amb els
propagandistes, que eón els que
llega* i eseriure: • potó que en-* van
a aplicar en les explotaraona amb una lbgIca que no.
admel réplica. que fa tota mena d'obsorvadons atinados Se- Ce!11:l'en se alar!rlfleal'osnlaels. en":1Yance$
bre tot el que se II pregunta al
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Si adoba be des eievei (erres, es
perquè obeeix n la recepta que
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NATACIO D'ALACAN'X'
F. C. BARCELONA
• arribaran els amadora del
de Natacid d'Alacant, els mal,
de Iluitar els dies 16 i za amb
pelona al cama de Les Costa
equiPs es presentaran e= sea Alacant - Blau, Sumar,
0.,a, Candela, Such, Calatasagi - Barba, Ramm, Albadalejo,
i Ortiz.
C. Barcelona. - Pascual, Coma,
Torralba, Sanxo. Canalla,
l t. Martí, Gracia, Alcantara i
lacha.
thE, d'aquest partit se'n jugara
entre dues seleccions de judas quarts equipe, entre els
n'hi ha que ben aviat passaran
par lloa d'alta categoria.
IfARTINENC-JUPITER
pctidíssim promet resultat el
que al camp de Sant Marti tin¡loe demà, diumenge, en el qual
ppiter no voldrà esser vençut pel
Sea:. malgrat la seva actuació
inferior, harem de posar, Per
cad a "onze" per la seva part
llu rs esforços per assolir la tan
ida victòria.

HOCKEY
,PIONAT DE CATALUNYA
a la tarda es continuarà el
onat de Catalunya. Els dos
assenyalats són els següents:
camp de Sant Andreu, el Samcontra el C. N. Barcelona, i a
om, el R. C. Sant Andreu
el C. D. Espanyol.
ENCONTRE AMISTOS
camp del CADCI diumenge al
debutarà definitivament l'equip
; U. E. de Sans, contra el segon
propietaris del terreny.
BOXA
MATINAL AL COMIC
Doni al mati tindri lloc al teatre
la reunió de boxa entre ama organitzada per la Federació
ga de Boza.
F.3 combats a celetrar-se són els sepos mosca Sinchez, contra
• Caballe contra el pes Ileuger
,h; F. Batillor, contra Córner;
centra el Ileuger Nadal i el pes
•••1• Muñoz, contra Gil.
REUNIO FEDERATIVA
Asta nit, a dos quarts de vuit,
borrosa de la Federació Catalana
loas ti reunirà a l'estatge del
Boxing Club per tal de
- sobre el Canapionat de Cataba:ya gue probablement se celebrará,
ei mes d'abril.

NATACIO
1 5 NATACIO BARCELONA
molts els aficionats a la nataqoe els avantatges que of eringréa a l'esmentada entitat din: present mes, s'hi han allistat.
:roalment s'estan acabala els trepreparatius per a la inauguració
calefacció de la piscina. Una
es primores festes que arnb tal canse celebraran tindrà lloc el dia 23
ust mes, coincidint amb la via la nostra cinta: de l'esquadra
sa.

ATLETISME
BENEFICI LOREDO
la secció atlètica del C. D. Es!, desitjant contribuir al bene-

de! jugador Loredo, ha organitpu abans i a la mitja part del
t unes proves atletignes sobre
metres llisos, 1,000 metres de
com a final, una cursa de
metres amb rellena.

4,4.1

LES QUATEE' TIGREB A L'AVieumr.
HERICANis Eala DULA
La Nata ariasaripeleas per eme 4"tiatnejef
asá
"diee
ta asma di mm aneada:
Metida: A tete imane de de del
Eseriels-GiL
sud. llstadf• dt U. 5A

liewiteen-Sega 16a.
Carpi-/darnalel f.

Dinmenge vinent, id, el Grup
Emarshaleta 'Mal latera" fati
una arettrei6-visita a la fabrica de

Farra-Tiaminas HL
Negneraa-Basemet.
Trecenas 1-Clutaa.
Manan "Sumida" a Sant Jala boa
SaLayet-Torreu,.
vera.
Sant (Pa-U treta
Pum de ramal,: A restatge de
Sant
remase, a les vuit del mata o a tres
La aortida ea donara a les tres ea atarte de »u a la plaga d'Espanya.
puat de la tarda i la cursa ea llapaTornada per Esplugues, ,Fedralbee
tara per sprints', corrent-se'n na ea- i Sarria.
da mitja hora,- total, 8 sprints- Ala
•••
quatre primera. es eencedirá 4-3- 1 - L'Agrupada Excursionista Tanpunta: 3 1 6, 8a 4-3 i als dos darrers manen efectuara data una encarad
seta l'itinerari smateat:
Aiguafreda, Can Pnisagut, TajaESPORT CIELISTA CATAL,A
Aquesta entitat ha orgartitzat per maneta, Pla de la Calma, Coll de la
a dama, a les set del triad, una ex- Creu, el Mole, Coa de la Batalla, tacursió a Sant just Deevern. La tra- ró de la Magdalena, Samalus i La
jectòria a seguir as Sana, Espluga, Garriga.
Sentida: Estació del Nord, a les 6.
tornant per D'aluna, Pedralbes, Puaeig de la Beneumera, Muntaner, Diagonal i Passeig de Gracia

NOTONISINE
CAEITION4AT PENINSULAR

MOTtOCICLETES
Ultimades satisfaetdriament les
gestions que h a pertat a cap el Moto
Club de Cataliunya per a l'arrendament de la e ista de Sitges per tal
de dur-bi a a qa la cursa internacional Gran Prei ni de Motocicletes i el
Campienat P ainsular de Ifeteeicletes, ha quedar definitivament amordat que aguo sta cursa tingui Une a
l'esmentat Nutetdrom el dia in de
maig vinent.

ESPORTS DE NEU
thute.ngei passat la Secció d'Esports de Musdanya del Centre Excursionista de ,Catalunya efectuara una
nona excurer, amb skis a les pistes
de La Molam, amb neu abundad t i
amb un terroas esplündit.
Vista la thelta nou existent entera
i la creixem concurrència a aquestea
excursions a, La' Molina, la Seccio ha
decidit ergaaitzar pels dies 23, 24 i 25
del que san una neva excursió colkctiva a Ribes i a La Molina i som a
chusura de la temperada d'E:parta
d'Hivern, qua cnguan ha estat arnmtdistinta con no s'havia vise fina era
a casa nostra.

PILOTA BASCA
Demà aL5 mati al Frontó Comtal
s'hi celebrat an els següents partits:
A les oms:
Vermells. Balet-Olamendi.
Staus: Rigau-Bargunyó.
A les det ze:
Vermells! Be (A.)-Gareiii.
Blaus : B ans-Mas.

BASKET- BALL
Ha queda t constituida al F. C. Martinenc una meció de basket-ball, ha.
wat esta remesa a la Federació la
llista deis jugadors inscrits.

U,

• 1.

El Centre Excursionista Radamon
efectuara densa una «munid al Mcmtserrat, seta Minaran que serteM:
Martorell, Esparragnera, Cal Baza
Can Juba, faat de la Cadi:eta, El
Monteras ,coll de Pece, fent del Ball,
Santa Cecilia i Monistrol.
NOTICIARI DELS CERCLES
SOCIETAT ESPORTIVA

POMPEIA
Es fa avinent als seny•rs socia
de la Seeietat Esportiva Ponspeia que
la junta general ordinaria corresponent a agua« any tindri !lee al local
sedal el dia zs del cerreta mes, a les
set de la tarda de primera co nvo ca
tòria i a dos quarts de vuit de 30ora.
4

DE

FORA
MATAR°

L'encontre entre l'Hespitalene i
lure E. C., acaba amb la vietéria dels
ilurenes, per 3 gols a 1. Els d'Hospitalet s'aprofitaren de la manea de
Lleenart en els darrers ntinuts amb
fans ataca zis dominis d'En Llatzer,
els guata no donaren els resultats per
ells esperats riereis a la superba actuació deis mitjos ales centraris.
El gol de ¡'honor per a l'Hospitalenc l'entra en Pera ferrer.
L'arbitratge, que anä a eärree del

AGRAIREM A TOTS [LB CERCLES QUE Ella AVISOS TOTES
LES SETMANES AME LA DE.
DUDA ANTICIPACIO ELS PARTITS CONCERTATS PER AL
UMENO

Po" ele Miss,
Baria. *SIN ala lamer,
mema das
el

arattteltf.

roo* Sameat ItrikA

eh, ~II, Perafertat,
pe Pineda, Casa% Reldi ~11*

CM?
016614 He

C. de

liatadd

d'Atacad

(Campid de Llevant
contra

F. C. Barcelona
(Campi d de Catalunya)

A dos quarts de quatre
AVI8.--131 el Poli; Sanea Canee
mapas per l'arbitre, despeds de
flamencas, no sera tomas rtmpon de les lecalliati al tomes.

Mercats
-Iiirormatbli de la Casa
J. Espiado
Adobo
Superfosfat d'os 18/3o ¡cid feblerie i sta nitrbgen, a se.
Superfesfat de calç 18/3o per zoo
arad fosfaric soluble, a siso.
Idem 16/18 per leo ¡cid fosfdric
selubk, a rese.
Idem 33/ 1 5 per roo àcid fostdric
soluble, a
Sulfat d'amentae 20/n per zoo nitrOgen, a 6o.
Nitrat de sosa se/s6 per seo Meneen, a 48.
Salfat de potasa 90 /9 a Per Ir"
equivalent a 49/50 potasa& pura,
a 39.
Clorur de potassa 8o/85 per leo,
equivalent a 30/31 potassa pura, a 33
Matèria orgànica córnea natural
io/li nitrügen i 2/3 ¡cid ¡este:tic,
a 40.
Nitregina "Sed Jordi" 8- lo per
reo nitrbgen, a 30.
Producto fosfatat "Sant Jordi",
ä 150.
Sobres

MERCAT

5.efre "Sant ,ierdi", "Extra fi",
el/reo per loe, el cae de 40
a le'SS.
Sidra. precipitat (gris), el sac de
ao quites, a 7.
Sea. sublimat ((len), el sae de So
quilos, a 19.
Sefre terròs, els «o quilos, a 29.
Sofre canó, els ZOO quilo s, a 42.
Adoba areats en puja.
Sulfat amoníac i nitrat de sosa, en
Pula

SOLER i TORRA G.22IESANQUERS
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VAL0R5 - CUPONS - GIRS - C.ANVI

/lamina tets els camas deis Beatas
Interior, Exterior I Jimorilizable 4 °lo
mamut 1 d'abril ;Axial

d'Espanya NE. Consignaban:
Companyia Tranamedfterrania.

Vapor espanyol "Balear",
d'Eivissa, 'wats afirma general
i 7 passattere. Panarrat al mol]
de lee Drassanes. Consignatari: Companyia TrionamedlterTanta.
Vaaor eapanyol `Cabo San
Martin", d'Avilés, amb cärrega
general i 5 pass-llagara. Amarrat
al mili del Rebair. Consignatarf: Ibarra 1 Companyia.
Vaticana »MI»
Yakeb francas "Aar", eral) el
seu equip, cap a Menten.
Vapor espanyol "Mallorca",
amb carrega general, cap a
Patina.
Vapor espanyol "Balear",
arnb carrega general, cap *a
Ervissa.
Vapor helandas "Leonera",
arab bidens bias, can a Malta.
Vapor espaayol "N/ala Dolores", amb el te31 equip, cap
a la mar.
tapar •spanyol "Idtis", arnb
el ami equip, nap a la mar.

ota. Socletat Basa i Pagés con..
tra l'Adrainistracha.
AUDIENCIA PROVINCIAL
&celó primera.-Drassanes.
Do orate per furt 1 estafa.
Secaba segona. - Vilanova i
Oest: Oos orals per tajadas i

estafa.

Secció tercera.-Llojat: Dos
ora/3 per estafa.

Els Teatres
POLIORAMA. Berna, diumenge, se «librará en aquest teatre unes
«lenes funciona per la eompanyia

Rasar Piso.
A /a tarda l'obra dels Quintero
"Malvalma", i a la ah l'última producció de Linares Rivas "La jaula
de la leona. Amb aquesta obra de
gran axit dillum s'aceasiadari la conapanyia Pino.

-TEATRES
Gran Teatre del Liceu
Canceles de Quaresraa.-Be.,
mit, diumeage, tarda, a las cine.
Segen eencert siseante per
Psiquiatra Pau Casals, seta la
descota dele «náusea rastras

Igor Strawinsity i Franz Soban:.
Primera part: Sirnfonia en do
mamar, lasethoven, seta la di.

receidi del mestre Mehala.
g egona part: "Cant deis remera del Valga" (primera audició) . "Pelitrinella ballet suite"
(primera audieW, Straminsky,
sota da direeeid del SeU propi
autor, el mestre Strawinsky.
Tercera parto -La condemna
de Faust", Sterliez; "Mili de
Sigfrit", Wagner; "Tristany i
'solda", preludi final, Wagner,
sota la direceid del mestre
Scablk.
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Ben zic animal el nestrai mercat en la seiaid d'abir.
Noreem-Persistetz en Id t balas iniciada Ja fa alua5 dies, so per les fluctuaeleu Mis prime renten, al per lee it.
rlbades d'aquest gra, sind per l'anormalitat regnant dini d'aqueat negad.
El retralment general oimervat per tothom da el que lis motivat aqtiest esiat, pedent dir-se que ela'venedert dd me..1
tlae avui pardea diners amb lt?a seves vendes. Saben* amb feaanunt que en al velad, "eattelne, e sigui l'dltlat •lstraL
°I N'ea cera fou de 34 i 34 f 34 i/4 peesetea cap; 'lid de que amb vino pesaste, de desposes filie a tate la mercada.
damuni, carro, ag up 'miau 39 1 39 1/4. Dones be: IA mitelia Maese 1 del maleta vilasiL Oda posa t a la volada a pes4
37 1/2, 1 fina poto« ttii ale més dessota ocquirot preuseeearatat.
L'4/1 dairaat eeagartabUnlopti.
IS influkbels de l a ealza
•Eaiki
tek ele preaa
a per la Mora anglos& 1 el delar nordainerlell.

'Teatre Còmic
Cómic
Sres eernpanyls Intornselonal de
Cinc EQUEs71/11 I AIRACcroNli
dirigida per wit.lor FRPTRANI

naciera

UN FM. D'AIIIERICA

Dilatad!, 2 estrenes, 2, Cada co.
sa en el seu Ilse. d'En Crehuet,
i A Palgua, d'En Apeles Mes-

tres. Es despeas a comptaclu,r'll.

BoX1l

TEATRE TIVOLI
TOURNEE

SANTPERE BERGES
Atad, babe% tarda. e des pauto
ea cine:
Liuden% ¡aten mutar.
Marta 1 ama MIL muta.
pu 7230 Pießl7311
1 al ila262 vedase os tres tetes,
SA elit0116

MY MI mate

ise mg: »son= Set
'ni
yeti t semi* melad di
seta.

0411037 04 W11311111.111

stasenee, tarea, a les 1:
ge 11.9201 11111
041101'T OS 1.221111311
Nits

miau"

LINEBUlt

Teatre ~tata
Avul, dissabte, 15 de mara, Oran Ball de vastas
FESTIVAL 1151-oamami"5
AURICIE111811A Nit de grane sorpresas. Prod..
!nació de la reina de la Billemst
Enlluernadora cavaleada 1 des.
filada de batieses.
Localitats: Casa AurlagemmA,

Ferran, 53.

TEATRE NOU
Ofrendó «tánica, Leopold Gil.
Primera actora i directora, Pirran Valle) i Carlea Retan.
Mear« dime« i coeseertadora, Julià VIVI1S 1 Laurel

Riva

Avui, dissabte, tarda. sor-a
prenent vermut. Nit:

El- CAMPEONATO
i l'exitäs
LOS GAVILANES
Diumenge, tarda: Caso die
ormolencla, El nido dei
principal i Loe gavilanes.
Hit, El serle:. Joaquín a
LOS GAVILANES

TEATRE POLIORAMA
Companyla Mamita.. sea
panyola do

dissabte, tarda, a les
cine, selecta matinée:
IRALVALOCA
Nit, a les deu:
LA JAULA DE LA LEONA
Diumenge, tarda, a dos

quarts de quatre, primera
secció: Nialvialood. A les sie,
secció especial, i nit, a les
deu, gran moda:

LA JAULA DE LA LEONA

Ramon Peäa
Avul, dissabte, tarda:

CARAS Y CARETAS
i LA LEYENDA DEL. BESO
Nit, debut del colossal hariton Sial Vedó, amb
LA MONTERIA
i tercera sortida de l' ami
nent tenor Antonl Saludas,
amb
LA LEYENDA DEL BESO
prenent-hi part Frederto
Caballa - Diumenge, tu;'da, a do3 guaita de quatre.
Programa monstrz.:
LA MONTERIA
per Blas Lledó,
LA LEYENDA DEL 8E80
per Saludas i Caballa
Nit: La leyenda del beso,
per Caballa 1 Morell.-Prdilusa setmana, estrena: I

SOL os mulla

Gran Teatro Espanyol,

nte.

ROSER PINO

Teatre Català Romea

dia:

vue" flne a la setmana e-

plumeas% te, eran matinal de

Frederic Cabal%

11111 CM PER NO CASAR-ME
(tres actas)
i TOCA 1 1 1111,1011 (1 acto)
Preus pepulare. Nit, la divertida eesaidia ea. quatre actas, de
formidable axil:
UN PILL D'AMERICA
Butaques a 2 pessetes. - Demb, dimiten" a des quarts de
quatre, l'èxit deis èxits, Una ve«
gada era un pastor... Xardereses ovacione a la sortida del sol,
al rapte de l'àliga, al "tvateau"
de l'idili i a la catástrofe del
pont. Preu popular. A dos
quarts de sie, i nit, l'obra del

s'ajorna l'estrena de la 're.

Inauguraeld de la. temperada

PrUneleslrigeismatli:nalses
LOS PALOMO - LOS AINDoS
ADOLF JOCKEY - GERMANE3
GARAY GASPARINI 1 GUERRA
FAMILIA PRIEDIANI
1 el sensacional tueta

aran eompanyin de [Nimiala 1 opereta, primer actor 1
director.

dissabte, a les ciaß tarda, ala des 'mudamos amas de

SS deematifeis dis

Aval, dissabte. litt, a M13 Guaral
de dem

Tercer i últim concert, dimecree, nit.

Talalon 3500 A

1 Itrir•

Gran empanaa de asnada.
Patlebot espanyol *Jamen
Paquito", arab càrrega general,
cap a Palarnas:
Vapor espanyel "Cabo Peña",
unb eärrega general, cap a Bilbao i estalas.

Els Espectacles

Pirandello,

DE LLOTJA

impreleis10

al moll de Muralla. Consignatari: Pascual.
Vapor espante' 'Tullera", de
eandia, amb cärrega general 1
33 passatgers. Amarrat al moll

Sobre "Sant Jerdi" edl/too per zoo,

el sac de 4 0 quilos, a 17'50.

El Centre Excursionista "Rafel
ge vinent, dia 16, una excursió amb
la Secció Feminal å Sant Ramon, sota el següe lt itánerari: Sant Boi, font
d'En Galh as i Sant Raumes.
Reunió: A des quarts de set a la
plaça de la Universitat, tornant al
migdia.
El matrix dia i a l'estatge de l'esmentada 'entitat, rinda. Une una interessant projecció de positius d'una
excursió a Ripoll, Núria, Un de Ter
i Campri,den, del nostre consoci En
Leandre: Peracaula.
•••
Excur sió de l'Agrupació Excursionista "La Punxa", per a demi,
diurnen; e, a Les Planes, la Riera-

•aise. Amera _
avd11 del Rebata Conalenatari:
AUENTALAMENTS PER A,
bares 1 Oesspanyis.
Vapor aspanyal gailaSn', a*
AUMLINNA TRIMTOIRIAL
Itaib
Carrega general 1
8 pap asen. Amarrit a/ meill
fala primera,Coneepeld.-de Muralla. Come st ar
Sootetat Eilt. de
Amengua!. •
Tramo:leo Coima Freixa contra
Francesa
Pujadas
Ventura.
`Marqués
del
Vbfior esp aarel
Turla", de Genova, amb carrega
Terrassa,-ExecuUu: 'Soillegeneral 1 8 pasea/Itere. Amar- tat Gerina 1 Valles contra mi.
rat al moll d'Eapanya NE. Con.. que] luid Vallb6.
signatarl: Compaulta Trauma.
Sala segona. - Llotja.-NeMe/Tenia.
sor quantia: Francesa Boranin
espee espanyol "Sao 111* de
uzi alta« contra Pera Llombart.
Tarragona, en Ilaet. Amarrat
Tribunal contenciós. ~n•

EXCURSIONISME
Casanova" ha organitzat per diumen-

terriutia.
eh l lea Mamut per a ratito?
eade espinal ..*C.abo. Ten del- «lita entra sanos 1 no
fa•tsalleg. sub dta Varee* I la inderaatisaild
"c

4ffloffl000es4,44,444.be
TEATRE TALIA
Companyia de medies de

MEI1A - C/BRIAN
dissabte, tarda: a lea
cine. la ama:lidia en tres actea,
da Mutis: Seca,
gi. CONFLICTO DI
ign, a les deu, la comedia en
tras solea, de Prados 1 !t'Usura.
GUATE.., Y NIMIO

beata, chumar,, tarda, a do;
gitana de austro
NL IIIIDNICAL OIL LA CUBO«
A les ale, espeeial. 1 alt, • las

deg:

MAMT$., V.

M$I

Teatre Barcelona
Companyia d'Opera de

Cimbra
OTTEIN-CRAISBE-DEL

Avui. dissabte, a un quart
d'onze. Primera part:
celebrada Ópera cerillo:1N
francesa, del mestre Paar,

LE MAITRE DE ONAPELIJL
Segona part: Concert per
l'Orquestra de Cambra, di.
rigida pel matare Maneta
Tercera part: Eatrena de
¡'Ópera en un acte, labre de
Tomàs Borras, música de
Conrat del Campo,

PANTOONINE8
Dama, diumenge, tarda, a
tres quarts de fine. Come

de la eompanyla d'apera.
Graneas programa. Primera part: La catabre apera
elässica italiana del Mere
Pargelese, ea un seta deis

quadres,
LA SIRVA PADINIONA

Segena part: COneert PM'
l'arqueara de oambra,
Oda pel mestre Blanelt.
Tercera part: La famaalt

opereta franemia, en att
te, del maestra
LEP NOCNII NI
•

deaquerrit

Quería part:
1:1,1, Malea dol

LUNA I
4.984111 a

▪

annannannannaaaaaaaannaaniannannamumataimaniaaalisairiudeassailataamlararamembismannalaitannna

edema

Gran Ximpan y de cava,
ca, criat
ales
ves natural. d'Espluga de Franco

FRANCOLI

COLMADOS I DROGUERIES
Dipositaris Pere

Centella - Set». 136 • BARCELONA

easssnaninnnnannannannannunnannannannnannnennunnannamannannunnueeminannnnennnennannumennaannunmenonmanneannnnesamammumniarai
ne444414444•041440M144~PIMI
Gran Teatre Cendal 1

••••••••4444~...~»..
TEATRE

VICTORIA

7-

les, operetas 1 revistes
Avul, almete, tarda I tia, rase
programes. Le. alverlIdes palmitos Que elootli ti emple« cap de
pella reveo I Itleardet roirertore;
la rOrmosa comedla Pros-Free; le
pellIcula extraordinaria La trepede Lid, 5 jOrnada.
die del

Avui, dissabte, tarda, estupend vermut: En la Cruz de
Mayo, La glraldilla, per Moret i Fidelito. Nit: 1, El phJaro azul; 2,
•

EL APURO DE PURA
creaci6 cómica de Pep Alba; 3, Fidelito. - Diumen/ ge, grandioses funciona.I Setmana próxima, debut de
VICTORIA PINEDO

L'Avanç de l'Esporl

Monumental

• Pedró

Walkyria
Atol, enmante: La princesa E,.
maragda. I Jornada; El duo pot fer
una 011a; La nota que lo estimes,
L'eterna flama;
e.
La 11.1 mea.
La
matinal crl 1 a 1.
premia Eameragele, II jornada:
Mamona, obra
¡nutre

1.444.044114.1141414441444144.41

(re Rey Alfonso, de Madrid.
Primer actor i director:
PERE ZOR RIMA

.44•444444•1144•444444.149.

Primera actrIn
MARIA CASETE

Cinema Princesa

IMPORTANT: Despatz de
locolitats a eotnptaduria,

d'onze a una I de quatra a
set.

....apee
61144,004••••••••446114444•4,
ELDORADO
Ce! laeu de »Metate

Magnifics filme 1 les grano
estrelles de varietats.
Avui, dissabte, tarda, a dos
quarts de cinc. Nit, a les
deu. Projecció d'interessanto i notables pellfeules.
Exit de la formosa ballarina
LA

OOLETERA

Els ovacionats saltadora

krabs
EYPSE CAMP Co.

Exil de!s notables acróba
tes a la bàscula

THE INELORAFF
ExItka deis notables artistes
CORN I NEIL
La popularlssima artista,
Idol del núbil°.

Teatres Triornf 1 Marina
i Cinema Non
Avui, dissabte, Serapi empaperador, La trola que jo es.
timaos, Camplb invencible, El
not de Cactus; primer toril de
La tragedia del corrau de Lid,
Mala do soeletat. Den aviat Lee

0+e**•5•••••••4144.444~4.1

COLISEUM

1

PILAR ALONSO

1

Pilar

3535 A.

del P.ROGRAMA AJUMA
ESPECIAL: DAVANT La
VIDA, lrion'it de Concat Nagel, Jara Boli i Lluisit Wilson; DIPLOMACIA FEMENINA, comedia per rility
"son; NOVETATS UNIVERSAL número 78, i PER

Alonso.

IMPORTANT: Queda obert
el deepatz de localitats d'II

1 i de 4 a 7.
044444+0604446•444.444414444444444~444+01+1«.
, AVIAT
a

UNA DONA, ebmira.
Demh, Charles Ray, ENTRE L'ESPASA 1 LA PA-

RET, l'artista predilecta del

públic, en una de les aoves
crearions que l'han feta celebre.
AVIS: Es despatxen hutaques numerades per a la
sessió ESPECIAL de diu_ i
luengo.

Giova nni Cuino

-CINEMES--

TELEFON

Aviii, ilissable:
Ultimes
projeccions del positin exil

Aviat, benefIci de Pilar
Alonso.

AVIAT
I
••••444444.444444444,4444e

,..4444+044444444444444.04.
g4444414.44444+44400•444.4

p000000••••n•••
Saló Catalunya
C1TIMIA DE MODA
eletablea •ut« Temen,
I tele 118•••
Atol, dis g abte, pentlItim dila del BOrolids Exli: Al mIsterlee fone de
Pi mar, arenes senseelonals al
ORAN

Done de la mar, paf/culo in/iteres prendido. Esa: Lama Doone,
o61%
Flrßt National;
fizI ad comedia
mosquete", rtalles sepul.
des; Modem Petni. nit,
Vesdeveniment de Pan': Ala entones de la dona, l'Ami mundial de
V. Blaseo Iblfiez. la peNleula que
recordareu sempre. AVId.-Fer tal
d'evitar alarmes Infundada, s'Inminente al públic que alpunes es-

cena de Ele mundee de le dona t.'

miran scompanyades de dispara

IJJIIIIIIIIIIuIsIIiiepp
Diana -

Argentina

Exeekler
Asid, 1 La traidla del oorliai de Lié, aturda Pepinar,
Pree-few, Pamplina oap dolo

galle

ro" eta FINO

RESTAURANTS

Cinema "MIRLA"
'novenos, tea
/ tuero Elda. Catalunya I Saltees)
LES ii11.1.0R5 PEL.L/CULAS
OSMATURA le DE 119J19

44.1***44444+40+0.1n4111)11441r

•1.

ne
111
•

Ciniecticida PRADELL
FARMÁCIA f'ARADELL.CORIte Assalt.28 -BARCELONA

leve felicitar conlugal de l'aparice
precoç de cabells blancs.
No bi lis mis remei que tenyir-e.
si 'e lenyeix amb Algaa d'Horibie
ningú ho coneizerä, ni ls de la seva
remata.
L'Aloa entornas te una tintura clentince I progressiva
que li donara el seu entic metie de cabells. Voste mateiz podrir
apilar-se-la. en alguna minuts. Es al:13408mM inofensiva i
no s'esposa al perill tintures. No li tacar la roba ni 1
cutis. ni fa cap mala olor. L1 rara desapareixer la caspa. aseptitzara
seu cabe». e) forritIcarä, evitar nur trepida. estimulara Ilur creixença 11 au,avitzarä 1 ricarh.

BATIDOS
MARA DE CASA
re4444.64~4.a.ne444-

MUS ICHALLS
ALCAZAR ESPAÑOL
Unió, número 7
NOVA EMPRESA
Grandiós èxit del nou elenc
artistic en el qual figura
AUREA-ALNA
¡'encisadora bailarina clàssica

5

Otease osaras

Establiments DALNAU OLIVERES, 5. A.
Panda de la latid" Id • DAMCILONA

PEODUCTES NORLINE:

LOS UBAL
la bellfssima
CONCEPCIO CIARZON
i la nelebre
FRANCISCA ROMERO
(La Moreta)
acompanyada pel celebre tocador de guitarra Miguel Dorrull,
1 una cantadora flamenca

• ambo otontme Otean prevesens per ele 096.11931one, :13..0EPL
LATORI (Hile g erdeneiel: 4e. • POLVOS men adheante Veo. • CREMA (mita
la arrastra): 2•511. - Neta Oferente% (ea eaneetanne .(manat.),

(DE
e_--

1-2

quarts de deu de le nit.
Segon I últIm corleen

ALMA SIMPSON
Cançons elässlques, romàntiques, popular. I exótlques
Localitats i entrades a taquilla
Diumenge, illt, ii i darrer concert:
ALMA SIMPSON
Localitats: Magatzem de música de la Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel.
Localitats: Magatzem de Música de la Unir, musical napa_
nyola , 1 i 3, Portal de l'Angel.

radicalmente con laa

Dragas potenciales del Dr. Soivre
Indicadas especialmente a los acotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin

anos), y jura conservar hasta la extrema vejez.
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.
. Sreeti, Rarehla de las
Tonta, 3 pta.. f

:7-1

2.

.i

:t

I

2,

1H10 lili'

10

Flores. N; Pareada 1e 1 e0 , N'inane, y vestales
farmacias 1:e EspaOa_Portogel y Amerires.
.111.11.11111111~~11.11~1111~

31

EN

Demb, diumenge, a tres

peladores nocturnas, esperrnal(xrea (pérdidas sen (ales), cansancio menkti, perdida de
inemorti,, dolor de cabeza, redigo', fatiga
corpora4 histerismo y trastornos nerviosas
de lICO mujeres y todas las manifestaciones de
la Neurnstenia o agotamiento nervioso, por
crónicas iV rebeldes que sean, se curan pronto y

si

EATIOIL MONTES (eale ademe% pee e le bag r e de paca), lid. • Adal/SEL..
feemeeereite el My-Mes per e resereerer el saben), 3'50.

3111331111111111111011113311 3

Palau Música Catalana

lePD-TEN-CIA
,1LIDAD-SEXUA.L

c AIGUA GrHORLINE

la notable parella de ball

CONCERTS

tinclas lloro clan. el listen,

I • lo, ••••‘.. •ent. perd d• foc

De vade • 11•4 arreo. • e pies. la calza

1

NIARY WIEDER

C LINI C. A
VIES URINARIES

111
• higitnicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- im
calf, tall anglds, doble plantilla de cuico
Ci

II

H."

low

1

15 '"

in

Ftes. pareU
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