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Eis stffiets Oral- A ii iç4g nr v m'yo rnivi,
gen dayant ia Lit LLI
1,11:4 Anur
A la colleecid "Berna; Met- '
pagesla
Lt iaient de tienolont, poiser
ge" ii acaba de publicar la trit-

Ufl 1

Per poc que hom s'endinsi en Festudi deis políties catalana,
trobc rit que falla aquel] concepte global del català präctic
en uba abra
amb
ducció de tres obres de Neno- all res mestres,època,
reatista. Ni per les irises, ni pel temperament, ni per l'acidó, Els
DA CTOR CORRESPONSAL i
Et NOSTRE FE_
no batida roertont sota el Oto' general 0-0- ! xit a donar el producte
politics catalans poden ésser posats tots alhora dins eis limas
que tu.:
Fa pocs dits anunciftvem una posbres socratiquee menors - . La dorat. 13 :113 N.emermt utilitZa
yen). lambe que la politlea del
d'aquesta definició sumhria. 1 no obstant, el tal concepto del Paris, gener..
siille re foro„,.
sein: it denme/elide, fraducciá ct s deguila a Garfea 1 les eXtVeete1PS
mrin
raunarnent
testó
ida
ntejada
unad'una
'le
les
et.ecci„..,,,
„
carri.iter català està fortament estés per tot arreu, i per Catam
„icipal„
El senyor Alexandre Malle1,„
!liba. Cada dia talen) advertint
/al:ya mateix. Si pregunteu solire aquest fpunt a un estranger calad, ex-presidont de la lupa- ¡ Iel'a, que ,.n ", i'V'we!,mo"f""'11." marqUeS itZ,liteleß. Els atemptats mes claranivat ei xalo-.. que ree 1 t.(1 'el i tg
e11
I ;l'II e tiisó el trata( edse'
bliva.
torna
a
I;t
Huila
polirica.
• atol,
'a ('c'n't)cr"e'a
, „n'b'n.dlit'rne• (ida dia més alarinants Cenliesos pela presenta dintre la cultura ea- cidides,
que tingui alguna noció nostre carketer. us dita seguram.mt
;raer:pare/1cm en
la ingenifitat. Si les dretes
I othom recorda les circtunstatiIalana
el
n,,,n
de
T'ilustre
hral'expressiú que eararteriteit
que e:s cataians e om gent que vivim dins la reatara, treballac am peroI s coti ra e Is deleg st code tot arreu han perdut la corducior
eles
flraniäliques que caraciede
l'Odissea.
Cavies
¡lido rs i positivistes, poc decantats a somniar i indiferents a les - ritzaren la sera sorlida, abans receló i han infringit totes les 1111111iStes ente exercien a cada Mu- ba, poeta profund i apassionat sempre la prosa 1 la puesia grej hu ¡mea id. al serveu de
rerres cavalleresques i enllui rnadores. Parlar de Catalunya, d'hora, del seient presidencial. regles del joc, no te res d'es- nicipi un caciquisme odiéis han acon- en una forma plena de cont.en- ga
les seres illudes.es finalitats.
davant de gent d'Europa o d'América, equival a evocar un noble Ele leedors lainhO recordaran, trany que les esquerres respon- scliat prudència al govern sovictis- cid i de rigor; emitir de gran ; Quan raona
leu arriba mal .als
amb gent que toca de peus a terra, avesada a la fema i afanyosa polser, que digurrent Ilavors guin cul
-se en el seu me. ta, el quid sembla que fr.rii efectiva peneiració recolzada en un forrß darrers Itmanitmus; quan anaaquella
dentocratitzataci,
permetent
ideolirg,ie
formidable;
prosista
:l/lza
teix
terreny.
un
Entre
fet
senyor
153
del guany. La idea que a foca hom té formada del cata'ä
niel no turnia a les
que 3tillerand esdevindria el
que el: novers propietaris-anti-codeganttssim, és 1 homo en qua darreres causes; quan es prr..Varquez M ella r el senyor
sobre :id la d'un comerciante Tot el més, es fa rolar q ue al eap eIn l'oposicitl a let política
munistes tct just slan vist un pant es donen ata mes gran ehun- ¡Bueit 4U,leOill la se a Imainat,
paica.
pas
l'a
y
er
tina
iniviada
1'1
I
do
Jnaig
ele
l'any
e9Sta1 ii 'aquesta carnAeristca industfiosa, els catalans eorn
(landa i oportunitat t....tes les ay es 11.141 :a Inén
elevada que
qüestitt de dentocritria e .1 a I i- ele terra sota una nixada prbpia i
passat. Era faril nurvoure-ho.
condicions que ealen per in- , non es podria proposiir.
amics de l'art. especialment de la música i sobre tot de les Ir
"traidors - a la causa tan tost han
Ei sea
democracia _ ha simplement
"
el:
¡Papelee,
v
•
etima
de
la
eorporar a ) 519 en t ren catala- %
,e:JrIpre
1:s
eancons populars. Els borras qe ens coneix..n millor parlen de
un
atle pervist
que
les
collites
esponet
oses,
politice del Bloc ilTsquerres una qüeslió do salut mental.
na les obres mestres de les li- . ferie. Però fasseayada
riostra literatura i encara més de la nostra cultura. Però
dei
sett
únic
treball,
crea
gaiCenit
A la politice interror franceteratures P UISISI(111e5.. Perquè
havia per força tic reunir les
tie totes fies szves quaiiaqUests homes eón pocs en el Imán d'avui.
sa, les coses no sán pas tan ex- rebé dcl tot requisades a benefici afegir a la .iompettencia
l'orees disperses i deiTotades,
5, 1a1 t5sni
stief
que non' anoLa desorientad() dels estrangers no és tant d'estranyar ilonar un sentit i una direcciú al (remedes. La Lliga Republicana de la hurocrficia dels So s i a s-pu- giea, la fina sensibilitat pcis
Nacional es l'oposició necessäguin es:en-ir arrees en els einnsells Inatisos esidics, l'exacta conatoar nostra pròpia desorientació. Nombre de catalans, i asee- que fou sorollosament halst.
En aqelesiec obres limera puprensiö de l'esperit de l'obra,
ria que denla. ja no cal
comunals. Les declaracions de Sohi La
L'an g lo Bloc Nacional, s'anooyalulament els viatjants de comerç, tenen un cert punt a
quants fragi el eoneix e ment sufieient do mente deis mesuns
comissari del poble a les
preuats cie Xemostrar aquesta suposada característica catalana del positivis- mena cviii Ieliga Ilopulalicana disposarb (Ir resdevenidor. Lt
la
pròpia
Ilenguet
per obtenir »ofont; per exemple, l 'ele g
costara
un
xic,
certament.
El
finances,
súlt
en
a.gpest
sentit
ben
té
per
!Mor
el
senyor
Naeirmal,
i
i de
me i el realisme. Es vella aquella comparació entre el Quixot
tetase estor , , almenys aparent.
l'Agricuirura a l'Economia i algran mérit del senyor Ilerriot és
fa reproduc e-ió de tot el que es
com a símbol del caeircter castellà i el menestral laboriós com a Millerand, i per seeretari, una Ver una politica moderada. que signifioatives:
gurus fragments del Bauquet,
!a inbi. Mustia': víctima de les
"El
Comité
Central-diti--s'ha
descobreix 'en l'obra tradulda, singularment els primers s eis
simbol del caràcter català. Hi ha nombrosos catalans que s'of endarreres elsecioner el senyor no de•passi ni per execk ni per hagut d'ocupar deis pagesos, con- no es cosa gaire corrent. Cornee darrers
drien si els diguessin que a Ca:alunya es pateix de quixotisme. Breusse. de Perpinya. 131
defeete les eapacitals dels país. siderant-ho des de punts de vista força he les mes prendes Ira- l • ap cascapitols. Dones bé:
.
no lis ha una intuid....
Quan Valentí Almirall, en el seu /libre fonamental, va fer ha fet dos actes militas:
(Si hom compara la polit ica
el handucciuns en 'lengua vulgar. de genial, ans toles les idees que
nous, Un cop els drets dels pagesos
la seca célebre comparanca entre el cariwter catala i el caritcter lttsl.
p(,lilk.
Luna-Park. que d'Hervir!l ami) la que realrizit sobre la terra force consagrats, no Plató, i j,itc assegurar que expuse hom dira que són a
Poineartl, sobretot en el casos necessitant aquest estament per a aquest eqndihri I le ntentlats re- l ' abast de qualsevol inreibgenL'astil,. (les virtuts del qual Pon noblement), va caure en el fint l'arte que servi ele pbrlie
rament és obtingut. Es troba el da. 1 ni un sol moment es Vulla rampativa, i el mi t ing de internaciti a l. hora Vel1 ePela
rrtutt. :x error, i hi va caure de ple. El seu llibre ha contribuït
res més, l'ajut de l'obrer industrial,
traductor dr compelencia filo- gar. L'esta mai no arriba a ia
ge- morir que 1;rartert !memo. sola •
sament a estendre dins de Catalunya mateix la creença 'temen. realitra I ahir. I l
desentés de la revoluciéi, Dad
PoincorO,
anyd 'una gramlio- que els holxt•vistes hagin cregut lñgica inatacable quant a fide- intensitat que huna troba, per
tarannà realista i pràctic és la típica qua i tat del nostre 110r.
litat
literal. perb fred i doctosilat i 'runa lurillantor insieres-en un Tacar:des. Mar,
llom dita tamhé qu . i'aetivitat
oportn d'examinar cona han de con- ral, es a dir , en conjunt, abso- exemple,
rararter. 1 per bé que en la comparança almiralliana hi ha un •
retó, no es debilita ni es del.sine l'I s enPda
anys
.10 13 Lliga ella wanífestat
considerable nombre d'ob.iervacions i afirmacions psrfeetament d'una manera s'Os contunden' mes brillante do Napoleó.purant tinuar les relacions entre la classe lutament infidel. Aquest tipus
traduceid es döne, per exem- xaia
La.1110 de Xenofont de que
metes i plenament significativos, cal dir que les imatges del en el cure deis incidents .le la un any Ilarg, história !lo! 111.;11 obrera i l'estament pages. El p os- de
ple, en la 't'adarce() alemanya no cal adiar idees
tre partit (I.Ma la férmula: menys
sal-Misas per
castellä i del catalä Ii surt:n
conjunt molt infidels.
vaga eomunist a 'Ir 1),,Irroiniz. es 1(..r1 al desratx de Poineare. coacció i més. molla niés, persuas- d'Appelt. /li ha lambe Cl tipus esser un gran eseriptor. Pero
Aquest s passatges del llibre d'Almirall i:stan ertormement in- la acabada. .ixi) ha fet dir que Poinertmi . ii. dvociat tossut, i quo
de
traductor
Iliurr,
que
a
base
que
cal
escrute
¡luan
es tenen
a d lim itar, d onli • Eis comunistes no han d'esfor- de pernietre's p udres ilibertats, idees i no simples gerniens
:luits per l'estructura sistemàtica de /a mentalitat de l'autor. La
Lliga ls .i inateix erro-irania hm)) qu alifice
d'iear-se tant per obtenir a tots els arriba a donar a la traducció
a
la
seva
hohl
lea
una
gramlesa
social
del
foixistn
ee
.
No
cal
ointdees.
Eridencia mental d'Almirall a encabir e's fets dins els motllos
Soviets cornarcals, la major ia, soindubtahlo.
La
Lliga
Reputilieauna
facilitar
de
meterme:UF,
que
dar,
altea
par'.
que
ri
seQue
no
per
cal tenir un estil en
dora teoria preconcebuda. fou encara afavorida i accentuada per
na Nacional fa . una apellació viet mitjaneant una pressit; contra recorda la de l'original. Per?), un o abre sentit extraordinart
:es tendéneies de la c:encia europea en i n seva época. En certa nyor Millerand pruiconitza :t t'enastan' a aultnista
grandosa, i els sense-partit. El problema prin- limit itovint. - i aquest es el per escriure. Perb quo cal no
Franca. cena leo; elrot os a Espamanera. Almirall fou un deixeb'e de Taine. Potser mi/10r dirísm
cas, en general, de les traduc- deixar ¡'astil a mig card del que
cipal no ós mis que cls C011111/1i5_
la posa davant del b011
la refornia en sentit 11' efe ,t•ra un esperit germà de l'autor dels "Orígens de fa Franca nya.
El enS es. pe ',
lo (ha'
Ue
pos tes tiligtlilt majoria en els òrgans cions franceses -- l'espera que es pretén explicar.
deneialista i anlipisclamontari,
• emoränia". El nostre autor tallava robles tots d'una p:ga. do la mos el s vada l'en tejó de
Ni cal que hora es preocupi
franebs no f• S pi • r grande- administrat:us. El control perma- anima la tr•Iduceid és el pecunar de la llengua vulgar i de constar/1~m dels darrers proAire:rail presenta el noble castellà com un roble somniador,
Estat. I:ns i ,lt ces son ameri_ . ses ni per histbries brillants. nent sobre el pages, útil durant la
la
cultura
moderna
i
no
el
de
blemes morals o rieis darrers
id:el:sin, arriscat, generös, desproveït o csás del sentit de la cantizal ,: i vemin nn ?a: jristi;ii_ Es on ‚sohle se ese anihicions guerra, és perillós, solare not ea
proldemes religiosos per escriu.:urfali poca ima_ aquests temps. Cal passar aviat dels
da real i quotidiana. Presenta d noble catalä com un noble eions ule mes onlla de l'Oeieit utt Hargues,
Gota a Plató, he pogut ob- re. Peral), cal que hola es préusaber quo st
pi g toctes de pressió als de persnassió servar el mateix fel en traduc- -CUP d'alguna- rosa j eserigui
domiret per les coses positives, treballador, patrimonial, mes modet virItil mihtiontus..dig- • gin:tetó. (pie
Cohildan!inoble a Berlín o a per conquerir ilur ajen. Cat'cotifoi- cions d'altres antims. En can- i
s.,oreb orecelipe as . coses de les quals es
atent als fets immediats que a les possibilitats brillante i lose- nes1
Ginebra no es fa mes quo el
va lidia tradueix sense esforç,
mar-se a reconstruir els quadros poEl presidont du• 11.pAblium
ter. Per tal de provar històricament les seves afirmacions,
que vol Prono. Aquest pohle de litics, respectant escrepolosament a mh una penetració tan gran
eonu
veleleia e;
Que no cal, en fi, raonar fins
d ni procediment de prescindir de tot allò que contraria la
de l'original. que difícilment als darrers prineipls e:, :raeIch it burgesos que tult iven ele interessos de la pagesia, estreel que vntelria el senyor Etembu1.
e:et tes), i d'interpretar ttridenciosament alió que no s'hi avé iniciador del turesidoseiallsrett l'hort i
riuen de les penes nyent cls lligams que ens hi unci- hala arriba a adonar-se que en- lar alguna qüeatie.). nevó. que
tre el test caleta 1 les coses de és just , Ibgic de raonar auab
prou. Almirall no E xaminit la història ni estudiä el seu temps ospanyol. s'assenthla deis Es- • ciernes de l'inferir, vol, abato; xot."
les quals es parla, hi ha l'ori- rigor i modestia per lonantenpz-: tal de treure l'estudi una condusió objectiva. En comen- 1;its Units. A Europa, agnissies que tot. la pau i la rranquillital.
El senyo: Soliolnikof acalA 2quesginal
Cree. i enserns, ho fa amb lar els propis parers.
que pro foreix un POçar ); seu estudi tenía ja les conclusions llestes, i ce preocupà ref, n rinPS lonon fama de feixis- Es per a
tes interessauts declaracions dient una simultania fidelitat a l'esPerquii Nenotont, sense tenir
.
litie
mes
itenelat
a
les
seves
nement
d'adaptar
els
fets
vells
i
nous
a
aquelles
conpH r e'pa l
les. Les eiretimstancirs politique cl comunisme rus no ha de ferviril grec i a l'esperit catalit,
cap d'aquestes gratis qualitats
quee fan quo avni somprd quo ; cessitat e , que parli el sen pmse gaires itlnisiolr5 sobre una possi- a les exigiineies de la l'engata
no tenia aquests gratas detecbous parli de les tlemureratiepies ; teix lleriguarge i I ingui la SPVZ.1 lde res. ..II/cié, europea. Mentre
grega i a les exigimoies de la tes, tic anomenat amb justicia
Tan suggostiu corn ús el doble estudi étnic que féu
: mateixa vivor i el sen mateix
Ileng.na catalana. El traduc- un elässie.
existit Fantagonisme germano-frani hem dc declarar-lo tanrnateix incomplet equivocat. No instiluoions a nierioanrs. hont
esperit. Es per que prof.tor de Patissoa. ell trobarLes condicions individuals de
f'll It n ona. . l gites! ron fu_
cés poriiii csprrancar-se una revelta
é3 que sigui un estudi inaprMitable. Ben al contrari I Es pie,
roix
Hect-MI.
tan
eu' davant de Xenofont. dóna Nenofont testen, ca Ciar. una
tranCbS, 1 PI comunista
s ionismo quo lia goal fa Os dralemanya, contagiosa.
i de vàlua. Pub co raspan prou a la veritat. Voldriern
la
impressiu1
stoltir-se
31inisterillefried.
fati
lipionmrnt
souna gran influencia en aquest
210 rl qui' la gent que haitrion
An enhilan, estabilitzada la divisa,
brat de facultats. 1 troha gust resultat , Peris. com deis abatas,
'n ver coneixedor del nostre roble en el seu descabdelladi. /melar elar i dir el quo volon : radical. perh K1100'111. La gtan'
;i, l" pronto!
• elietéríc i en el seu estat present, refés de cap i de nou sonso ! p e chilttits. Pn hit l'Un.
Lliga Ile- antb una situació eco:ti/mica renal- oil CPI'IS inornenl e a allongerir el clima intelleetual en qui!. vi:san, amb cls sa:aris augmentats, el
suprimin! els inot.s cons- via complementa etionment
pilblieatia Na p ioluil
se»liela
que ens do/1k Valentí Almirall. Rafael Altamira ha
El len' 11.1r.ililieZt Nacional ha
proletariat alanany, causat de la
rantment repelits. i aceelerar- les seves qualitats.
. Pm . la minoren inlollectual, prr
'a "Psicología del pueblo español", llibre med:ocre en el P . 111;110;11 1;1 s P el1 1.:uilpanya
lo
convertir)i
en cede Illellipt118
Iluita,
aliando/in
la
idea
del
Nosaltres aquest clima Mielgovern
l'aristocracia. que es tan anglóO rreo'. llom espera unes orto,
'.1 ha algunes allusione al caräeter i a les tendències del
, de classe, fent reruhr les eAperan- ITIPS apassionats. els pretOrils leclual no el podem viure imfoba
Poni
gernlaniitoba.
E1
poble
per
favorahles
eimis
l
'arel:11s
en presentes. ole. 'rol tau", (bine medialament. Però podem viu• poble. El descabdellamünt progressiu de /a costra cultura
vol que el deixin al-alt el set' es- , ces d'una reginlucié. comunista
a l'obra una immediatesa i una re'l a través de les obres que
a de portar-nos aviat la publicació d'una obra sobre la donar iina :tela al setter'', al ills'el set' ap p riliu i el seu
vivacitat que manca eovinl a els grees ens han deixat,
rand.
i
Huila
parlap s iorletgia del roble català. Avui els catalans no som ben conediari.
tradireeions. I.a ineorpora- •
El Bloc Itrpnblicii NaEs per aixe que a Catalunya,
guts. ni tan sois ene con: ixern bé nosaltres rnateixos. Convé mentaria.
Joffro--aeostn.
--El
general
cid de Nenoftint al catala estä, on hi ha gent que posseeix soeinnal té. certamen', a la Camdr,m-s,
en
dir que no som els dulce que alliz trobem en aquest cas.
jo,-;
inava
dir
serinsanionl
Analetie
ineins
poSsmI
qUalittlIS. genials. peda que
'di', tina pila d'orrolors arelents
5 ib1es.
011n11••••n•••n•
,raiiriabeinriamt tdeestot trstibealis udnefeees-leerip
sens)-1apassionat s , umni l'ex-ministro France--s'assiihenta pi ar havia
Ara:
quin
Nalor
pot
tenir
por
gllarlyal
la
ha
talla
del
Nlarne,
Maginot i els senyors Balanaut
•
nosaltres
la incorporarle', de niel) l itts.
recoman:1r intennegint p i "PeIll Parisien”.
Sense pensar-Mhi naire vaig sesee la
i i eradors plons d.'
Nenoftint? En 1:1 'literatura gre- sateent l'educació elässien.
Aquest niot no és si,tanwid
mesa nena dins la tartana. vaig pu- cultura, de fimo . 1 do grboja,
.
ga
no
es
dir
que
Nerrofont
Pe/1W'
hi
ha
una paradoxa
una .'1'itit'a dPrinifiVa 110! quo
jar-Id i vaig entrene:ir a arriar el
co n el Seley e e Bern la I. Manca,
estigni en els primers Hoce. Al en feseriptor que Ming ven Mas'anninrna la cibria elo la
cavan a la tercera d'un guardia... El
per.), el /lona de gran (imponte,
"FACEC1ES" •
d'Ilumer, dele lräzies, ra Cte NO1101. 0111, 1 es que es més
gue ló havia al carrer de Balines un Ire gran porscuttalital. ol pelitio guerra o esirar1Tia. sanó (111P. Os
ristbfan. de l'ueidides,' de fiteil d'ésser inunortal posseint
El llibre "liacécies", de Tomas Roig
Eld7".-!Alt
em
'india atender. ocupat cim era per preeminord: manea ol senyor una observa 10 do ps
Plató, de Demästones, Nonoi LS1,. és, ebans que tot, una
bis qualitats del simple talent,
RItER
'leer/luda
solero
el
que
ereu
el
ron'
nenpn an modest !loe de sense pesseir cap meditar dA
la cum del triinsit... Yak pas g ar ist
cid ele l'Inunorisrae. Tomas Roig, a
les
noble
franelts
de
‚tosen
Inés
5
.I
g
lit,türbU pas:
.
‘1111
liTe,
Els
que
havdn
vl Ca7rer dr Mallorca fing al Passein
el- geni. que posseint una qualitat
Dc mot lis: por moure's aquesta
despit de la :tva eiauradissima jovensantos i sagrados. 1;obstaelo rin
t Si.)1^1 NPnefont és un giir n • n 1
--vidor..-Geas ni mica, mis- de Gracia, vaig arribar a la entina Lliga en te( In' lis, El Bloc el'Es.
les qual:tut, veu el mea p2r un costar brutal. ta
talont.
sobre_
la
Miga
'ir
ara
1:1- • ; mtroe :' • ¡alero,
del carroen era tan 1;,0:, epterres s'In, crear molla enePeri, la Ilic6 ts aquestn: sentot que hoin
deixant emana .Més data cc tic no ha assaiyalat, ja.
l i .-No tinc mes remei
Joan
Crexells
que hi
nigua urbà... l'estala va tes perquii ha aplir al a la seva
En Reig sent una espacial predilecció se cap coneepeiA genial, amb
los idees dr la glieera. seeil
- una nova histihia... Cada allí mateix
Fieuremers... Ei: fi, política la Indica que emptusi
• descrinee les desfe..res d'un peble unes guantes idees juetes, pe1.11
/m'
e
re/
do/
n
11.
,bcr com, em trobo per abrogar, fins al davant de la
:nulrfectildernent los 'n'Ates: ha
davant la criaban tic ia gent : En Pau- ral>. derivades d'una sensibilitat
iagnnista d'una
Josep Ple.
lirat dret al cap. El Bloc el'.Esy ostra redacc i ó
vaig acringeguir
puse estens°, Nenotont, per la
Ii I301g. En Llag,sta, En, Gori TerV/OLEN'T.'A TEMPES7AT A IRVós (leven imagi- que un ;ardicia agafés de la firida
quereos liquida, um primor
risser, personatges folls deis comes de gräeia d'una facultal d'expresLANDA I A escocia
• aig a posta... I no, es cavall-rme per cut esteva una mica ol prosideed do tu liopiiblica del
justa,
siú
elegant
i
d'una
eaLlop,
staublen embree tor' T. Roig i
do aoba•nent
inqu'et -1 acudis un enärdia tlrl'à liste- Illor Nacional. El libo' d'EsquerLondres. 13. -- iii• ha una
turades que hom empana sense repòs paeilat
LA
SITUACIÓ
A
EUROPA
peró
exigente
Os
rin
gran
Cee:dor.-No cal que assegu- tea'. Elle eg varen incautar del veld.:Ir VOS. eleSpePs..peoressit el senaviolentissima ternpestat a tot
i us fan anal:min. L'humnrisine
cripta:', I Ps que Xentdont vIu
dor Dintel. el finatirier del Bloc
, mistress F. Temps ha que i em van dir ges' cl dejen al
el territori (111'11111(1a 1
Fautor de "E.eciecies - --gue Hiera amb
Pll
111941M:1;11
La
Confereacia
de
que
mlnißtres
El
Bluse
era,lineas.
Nneicusal,
Esquerves_
són el,: esdevenimenis els
En torliant a casa, vale avisar al
„,tues.t estimable recull la seva pri- exisiia per a l'honro n!enAs a
Paris
Finances
celebrada
a
de
ira
de
In
futura
ra.
rirculacid
tes
i
no
els
s
nni
rs pentag
botieuer cruegut que vi abatí demaaporlació
'mera
a
la
prosa
darrories
del
nr.rratIVa
segle
i
y
primera
ha tingur lieb l'èxit que es pomós corle:mis
iimperament de protago- nava pel schiele l'enviés a la meya
dia desitjar. S'ha signat ja la- ca-zdana-neix del eontrast entre la mella( del segle IV,
eso . les seuvos simpal les al Bloc
que cerquen l'esdeveniment
necea perouii je, pogués explicar
eord final, i solament alquiles infe'icitat gairebé grollera deis proACCIDENT FERROVIARI A
Nnoional. E! Ftlee /Pl.:suple/tres,
el que rdhavia vist obli g ada a fve.
finalment. liri fet :bel. dc pm, petites rotencies ho han fet amb tagonistes i la rialla o la indiferéncia
AUSTRALIA
.-Talment he sendula. Ima- Qui Ii sen-hla. mist cc Soldevtla
altres.
Es
un
dels
Immorisme
caten
trhgic.
defogats
tOSC1v4S.
Taa
eis
davant
la Preinsa,
Sidney, 14. - Dos tretas han
arribant
prher liibre discretament personal,
secna de casa
Un servidnr.--Fin fan:. um En1 n) cineitt
S
fl
hunu.r:sme
(pie
Un
driem
ammenar
sat
sfets
que
els
Estaba
Unas
Iltent de 1;1
topat, resultan!. 17 terits ,
fitoil do pr n -deslar
'•
que és tina esperança ben
'Teca. aprop dc
Ii dic res més.
tornin a Incorporar-se als afeara -per que no ?-pirandelliä.
tasajee loan dele vals estala
iirincipis thi
carrer de Balines,
Caries Soldevila ilemorr1Iria i deis
Distingni. no obstant. l'irandello Malgrat la mescla que significa un
de les uparac'ons, I fer. Coolid21'NIS.- !lavas.
S•litt
purosn
tlir,
ie Matanea arcosvocahulari
q i 'le.- de tan "vimau ix es complitit a repetir sovint
ge ho este más que ningú,
gnréis" en un estil molt enrigidit. Rnig
-ta... L'atueo. l'aQuan Ja semb l ava que tot .que InI ha au'ors que gug ien les coses i Llop conta xcellenttnent.
m'adg,no que estä
Flits ara,
i d'altre g que gusten les pai-aules,
anava do mal horräs les neés verbas, seerbla rular la seva inscarrcr. Espero una esSe transformaría por comp l eto, y otro
Les E l..FileIONS EOIPCMS
gociaclons franco -alemanycs, Ame In ha, en deiMitiva, estils de co,.t que el lartaner no peit
que las cosas seguiran ermn están, els delegats del Reich han p.•e- ses i estas de taraWeS. Si bissint aquel- piració en ben res temes i esfereiS'AJORNARAN
der's.
Peréi
'a l g ar el duc iins a davant d'una ho •
abdt no vol dir res. Fina
indefinidamente. El que . pierda pacadistiticiii
ci,
l'huntoristne,
propcsiolons
la
unes
Rni
g
i
sentat
quo
Londres, 14. trEl
litta. l'amo de la qual més conegut,
Inés inju s t que demanae a un eterip.
rft
a
tod'is
los
reunidos
tiq
1.1rp
aparviseria
"Faciicirs"
semtla
aun
san,
al
más
na,
esaCaire nm l'AgZincia Reidor que el
UYA JUGUE.SVA
si sap qui és aquell caalmuerzo. que 5e celebrará el primer mlnables.
adscrif successIv.tinent a es dues ces- Irr qualitats que no té, volee que es ttovern es propasa njornar fins
vall i aquella tartana, cm respon que
conunngui davant aspectes de la vida
fletan :al de la (aria de Madrid del
brne
trägie
doin ined de fi ltren, su el Club 'le la
1.1umen.
de
crpcions.
el d ía 2 de febrer, les elvecions.
les
Els
diputaba
oornuniacs
la mi, d'una hiwa que és alli. ahan- "Diario de Barcelona - . d'alar:
I nc el deixen insensible. Roig i Llop, -bayas.
Puerta de Hierro."
italiana han tornat a la Cambra narracions de la pr:tnera pan de "Fa- (vean
d' nada.. E g una consciencia. no us
per
cas.
man110
scr3
mai
"Anoche se reunieron en una
un idillle.
tr,yrr.-Fri
per d'soutir la referirlo electa- cécies" és, en efecte. un Immo,inue
s embla, deixar tira bestiola en agites- Sión aristocrática invitados por el ducral. Han estat molt mal rebuts que brolla elt.• la mateixa realitat cae. Ven aml, massa creen els jecs de 91NOMMIMEMOUNNWAR1
llums
op-,sats
c-ndicions. sense ni tan sols tenir ho a comer varios personajes de la
-11olie
As
un heme
cästica. En canvi, les Ems histiries
per la maJorla.
precaució d'encadenar la linda?
que veu alhora les dobles cares de les
sociedad madri:efía. muy en:madre y
de la segnna pan Ilibre reposen
wree
senyora
Olollttl,
Balandra,
[la
AQUEST NUMERO
servidor.-Es ciar: la Wistia pot estimados; a los postres 11411145e de la
CO sen.
Orlando I Sanen!, han presentat sné n aviat en un huniorisme verbal.
LA LLIGA REGIO.VALISTA
"EiNalament", seas dobte, is cl
'` yerar'se per qualsevol motiu i fer inmediata llegada a Madrid del genedel dia deelarant aun Fin: i tot sembla que l'autor el'"F.ita.
ordre
una
tin a desg.icia.
PE SABADELL
t le's coetes d'En Red; i !Jet!. l's
ral Primo de Rivera y de Ir's aconHA PASSAT PER LA
amb aquezt Oescrn tetes lea III- !mural" (que es !a tu:re:ir:6 mes erilMrs. és tan fácil! Pel sea tecimientos de nrInle noliliCa q ue a
p¡dora ¡ pti,xant d'En Rnigl vulgui recorda les Inés fortes in-latees dels
Per prov..:r les vaeants existents a
berttts «tan atterlmIdes.
"Sot:
féréstecs“,
d'En
Caselles;
perb
' mas passen continuament automò- consecuencia de ella habrán de produ- la directiva de la Miga Regionalista
-- La eltuael6 yolit'ea con. Hatear la seva oviseara ele ruralisme
CENSURA MILITAR
bils i mes automòbils.. Jo no me cirse. Entre dos de los comensales se de Sabadell !oren elegils els senyors tintia I gual • Alemanya.
cantellut i brutal, per empolainar-se no ltj ha gens de passió ni de pictat.
!tisuria anat tranquilla. He estat una cruzó una apuesta singular: uno de Agusli Forré. /aseo Cedilla, kan CoiEs un aiguafort que es ataca.
Luther continua lee gestione d'ironia.
¡malsana discreta en altre templ... ellos afirmó que el Directorio militar •a j Pta i han Matas.
T. 04141411
.per fonje" thovern.
Tomis Roig i Uva ha esCrit un
5

CARNET DE

Fuli

LES LLETRES

de diebri

4.•

La política

imumminalmim

- Lä PUBLIDITAT

Dijous, 15 de gene de 1

F1NANCES 1 COMERC

wat,.

CENTRE COTONER DE BARCELONA

Cotitzacions del dia 14 de gener 1925

LIVfNPOUL

1A-1.• • e

•IICh 1.i.ter 44: . . . .1

Obra Antr.

Borsa de Madrid

BORS1, NIT

DORSI, MATI
Ball

Tanta

Pata. . . 73'00: 7105: 72 , 55 700;0
Sis e ara. . . 70'7)t, 7070 10'59 70'60
ano./e.
61.00 erco 6170 61'70
G. Metrop. . 114'00, 11409 : 112'00 11300
C. alarde. turon¡
11000
ft-donlal. .
6 525.
GS'eS
Dboles .

Obra

10 ,1'.

Terca
sass

M'ad
11030

1500

lentes .
.Sucrel r
suerea
vtdo."
Sord .

tota-a de Londrre

EORSA, TARDA

Nota Vote
Franca
72'80 72'90 72'311 72'09 nelAlcIt
COSO 7080 7040 - 7it'sd lalta
AndA.103.
6580 Corlo cuso 62' id .:uls.sa
is 30
ls•na ....nava
6835 C835 4825 f,s 25 t octuad
comuial.
4 151)1) 452.'00 411'00 47,1 00 untand %
111
00
11100
10550
I
't9'5 Diondnee4,
AslrOP.
t
Tras 10S'On to. to tos'on tos m, Ne, ceta
saos otro 8300
8250
4015nunDu6
8
sduutoorS
Austria
Praga
•t0:41101
9 on ierlde0

Rara. .
gue,at .

•

•
.
.

•

,
•

511581

Lile

Ovillos 41 ,E1

v ilp arnso

loa Ya%
baltIca.
Enditiya
Itaila . .
Pulen .
GInamarea
Holanda

1115118

Portugal
Arger.:Lna
brasil
Grecia

sisean

4:712

Berma de Paris
Cerner.,

1 o roe
euecla
"raes •

illSp

?,
n

1

entn

Interese.. . ,
494
,%manuable
martiuldve 11%
/Alertar 4%.
t
Sane
d'Espanta
1101d)
Sane EAD.
Cradl•
13'00 balle Saga Ida 0,51,

72'95

.

Sala

retural .

Div i ses estiran

11924

8922 reunen
18795 1559 ;Alotoo
sala 93'40 6.151151
241:10 26 Urdo Inca.
tt5s 1711o, 11"r00
36071 36075Iuoiars
33550
1 3550
71)11 P480 49•191

I

37'93
/1415
3:l•50
29'10
oa'80

•obertura
teles-rama . . .i
CANVI DE VOR ...son
ei
ruca
1
-__
%naden 2.• 41.022
1 41 -'A f ta

••

:
a
7'07
1/2 : •
2'6.2

5530
9:0
2637

•• 1....-4
.
mama
•

'

Mito

Nelltn vonit
t2.:
Il
26 , 0; e» ,« ...k.,,,r . . .
exer.7 . 37 ''5 n u e a
.•••

• snuee4

•

•ogon t.9eg: glall . .
/sola

SUCRES

ffl....
313

e

n,

_
f -__._ _
—_1--1

,

6

•SGO 2353

2181)

A

-yD I N

e

D

—2403

2104
2100
2354

2445j

—.24331i

I

•

.— a

2437

1
1 201,

o
237:
23e1 ..r2L1

2425

COMPLEMENT DE COTITZA0110

61.17%nNoNIA
41; esa • 6tia valora aastrealat• amb el núm. 1 salan mores
-04, 76 .1
CAFES
Tanques de/ dio
e la CattIraíC onoist
2,:;55
anterior
1112sa
2670
roen NoVa l'Olk-Tanea 12 gene/.
TOrri
2507 ',bananal . . - D
17:13
21 5'5 Apertura
-nomine .
1909a Tsartuse e% late,
101851 einnlamen1 11491114 81S.
G
larca
.677
/
'sa
94'00
-rner.
.
.
.
3347,00 Trarltnn erer•Trall
111'00, Horut alta 1%
. ;
89'00 lema . . •
1417 G. MetroG, 0%.
• 96'751 1 unte Santera d'Hapanya
19'90
9725 NI!" • • • •
4a4s 8. 1. Larretnaa A%
Iturnau Unió rasa! en Llovant .
/9'56
96'00 Juey . . . .
'4513 C. E. Colontlx3el4 6%
, 7550 Trausversal Metrcleellth
040 1 ;urce . . .
19'11 1 Arrlbsdra a.'i s porta dtla
91), en n cita
4110 'alle g a tleor n oly: Os. . lc,02,01 Ajuutainent de Militas
ga n o
•
ete ...a 1'1 d'agost
95
'75 s eternhre .
1 4,G103 riunerts ii% . . 101'1101 1 P. C. C.81111404 1524 614
94'00 ' •so1B-.
17'75i cr.Gea s Liverpool
•
.
1 eternas mamut . . . lacres1 rtment "SansOn u .
91•75
iranateren
.
_

o

19-.02
12Y9
12s,

A 1
' 1
2432;
54451

a

-- 1 - 213 • '
— 2398
! 21163
1

Nono

•

I 7.,09

-

(,_._H
I
1
55 , z. , ni

•

ices

batas

o SPONIELZ Erl PLAÇA

4300d % ddllng l8tardlard Universal)
Any Petra

M_

Orleanie

221
990

11 'e. COntra

. ceo)
1,77

Teles •

222

21,009
5./27,000

•

232

iny wr.2,
le

•

5,0114

_

All CELONINA

MANeoreuroTAT
DE CATALUSTA

DEUTES DE LtsTAT
U•19
:olerlo: 4% A. .
•
•,
B.
o'lu
1920 .
o'lu
•
• C.
IE
C. C. Comunal
nal .
70•50
•
•
D.
•
• B. . Vol"
DI PUTA= DE BARCOS Ono
.•
• F.
ET
S . 9.000,900 .1 7700'
42•:5
e
• o . B 49-7.5
.000,000 . 7775•
Erterlor
•%
A.
r1'50
13.000,000
11
75'00
O 13.000,000
Pau, primer erSants
•
. Sant Pene Mea Ab, 4u, al
Podran prendre part csni
0 340
•
B.
:d0
5
e1
85'25
mita. Sant Secundina, verge.
de Les Corts. A d„., ea el Concura Falto:MG de cartira•
AJUNTAMENT
•
84'50,
OIL RARCILLONX
imarts de (matee.
•
154'65
cultura que celebra la Societat Foment
lensaia 1003
re
7700.
P. . 84'55
Pere Massa Tornabell, de lo dies, de la cria del canari en els dies 1 i 2
1904
1700
O. 11 tored
1901
77110 Amorntzable 4% A $9•95
Canigó, 6, al cementiri de Les del mes entrant, a 1 . Uwernacle del Parc,
1904 A
714.11
S. 99'25
Corto. A les tres.
tots els aficionats, es les tonel:cima
1964 a
70'35
C. 89'50
CONSTANCIA FONTANET I
loco c
7s'23'
D
8925
FUNERALS
que
Seran
facilitades
al
carrer
de
PoBORRAS
1907 D
7775
Ii 0•031n •
Dolors Cunill Romea dv Franch. :tetit. 6, tenda.
tele D
A 9125
A clOs quarts (Fenze del mati

A

a
—
1311

,

g

rae . . . •
3u1101 . • • .

•

a
_eal
—, _

,

1, 50
t 1101
i 1297
1 1302
1 loor.
1 1253 1:1071 rjs; 04 13 :
• 1 393
_
1203'
3 —
/
1
(
7
e' .
__—
_
a i 2 n —99 , • _SI i a
..
,—
;9/
9140 237:
2431(
I 53:1
0.1261
' 2165
121221
j 2354
2.1,1
21111
239s.
2141
'11 a

siseo

•

J
11

——

A ça
aro..

ring n 10.712:5
Nora Yon -Tanca 12 ganar
27S
poseed" . .
27A Jumara
use,. • . .
2,,c •20n l legf511111 . .
Sin . . • •
renta

10225

95a0
11515
2418
33:15
2 iit

/4:
14:

1304

Enla.r.esui / 914.

; l'72t
* 1 70'50

6

NOTA NECROLOGICA

COLIGALIONS

FErGlOCARRII.9
cuso
-ad t2.,
• btp.
• 3%
•
O i•15
• a .. • •
62'45
4..
•
e.:2
2.. .
•
I; ,0
amp;ous.
65'25
crunitat •
th•23
e

.
5 5/11¿tau
te.. .

41310tias
ellnaoxas Atlas
%aten. 1 1 12 %
5:tunea 1. .
2...
•
•
8.• .
Z. A. A S%

•

114 la%
C 4%
154%

6.5-25
10225
65'15

We'ad

)'45

eala

6ola
92-30
72'30

I er. Catan:uva 5%; 8975
Ver. Catalunya % 102'75
1019 101'0n
• Estatua
u
"
Vi 10100
" Cremallera..
102 00

AIGUA, Gas I L-LECTR1V7ar
C. 13. ‚12, 1913 5% 37•90
,, ,'" 1920 8 14 12075
nló Ele:Anca 6 % 00,30
Algdee turno. 5% 155'50
(0 8% .
10059
ca i ala_IE 4 1/2% 7400
F4 1/13% 73'50
na Gas ir, 6 %,
92's5
Eirc.1/fouse 15 91.51)
Lnergla 5 %
85'50
u
.6% 9175

•
Bon. 6 % 90'no•
Mol, O% 77- 5n•
9. P. F.
• • ,. Bona 7% sa.r.a•
II.
A.
Elect. 5%.
105 125
91'72, x
6 % ,112'on
77'23 c. Fiel&
Elcl. 5% ' 61
50

DORSA DE Poma

ACCIONS

Sane d*Espanys. . 570'00• :neme esp. .
eredlt I Docka.
1171'50 exterior 4%. .
fl an,- kr-panyol .
145'01
FERROCARRILS 1 TRAMVIES tc A IZICC111 . .
7 .91
AL1/01/801 .
5000
Prense v iso. .
(850 nI51.
"
2.• 722'00
Snea/usos.
.
51.1a cts.
13 740'09
t anal L3 re . • • 2000'
ACe/88 Ter. 530'00.
Aceleras Nord.
902'09
r>
u
AIGUA, GAS 1 ELECTRICITAT
1
8;500
Pamplona 1 •
Catalana D. . .
77 t'OO.
58.00 Barcelona 1.•
•
B.. .! 60'00 Astürles 7...
0000
9...
•
1 pi. 5%, 9,'eo'
45'On
•
II pt. 6%1 7850 fabac• FIltp.
3.149
AtgtJn Barna. o. . 114 ao omitido .
3,551
•
ame 77 :5 Renda Irme. 3 % 48'ln
C. U. A. Ele«. A
"
5
00
so•to
Nord 2. atrio
8C100
DIVERSES
790'25 •
» 3..
d.. •
445'00
• 2..
E . 92 . Temes
S39119
I • 23500
2'00
"
5 . 01025•
%chirles
3.
.
e.
Irleatläntlea
O
mena
56'0U•
u
..
1151),)
P. 351A• PrIernt.
i'amplena
cap.
I rpanya A-Austria' 17200
71.4'00*
%maneta rttel.
708•041*
Sial, Telefona O.
•
550'00
P . 101'00. Atacan
"
e. icalosular O .
stcdo
sierres
aec13.
•
" r. 101'00
orcleves .
55500
U. MetallúrgIca P. etror• Anne1111505
1: Tar 525'50
Antbrdrullus 9. A k ,
•
2..
•
46500
mspano-'nutesa .
t. :ven
•
e0151 0 . . .
r,m ,, ••
• . 803010
Ildllerea
. • . 184'00 Rada/oz
Cec1. Ar,mat. ,
326,50
51. 1 aoirdelas P.
tuaustrieä 3grIcoL3v taCCOO• NOTA. El. can
le •asenye.
lies ame un eateriae (4,
e

p

f

•

,

•

latas
fi er,1
Morí el dia 23 de desembre. Avui,
72001
1912 g
C. 95'1:1
vui se celebraran funerals a resE 4 1,'5%
(:,ee, quinte (remar, a Betlem.
p
Ä
RA1G ups , e ran, 14. Caos
1012
71'25
D si so
6%
117'19 0. Mall. 0.10 1.
•
glésia de la Casa de Carhat, en su/913
4
E. 05'00
o 5%
Carme Basca i Boada, vídua de
10111 • r0.0.1e. Pirent o'. 1 92.75
•
1916
13
77•1a
94'40
fragi de l'art:ma de la senyora Cena- Josep Fizes i Cava. Mori el dia ti del
61'15
CLAPES
1.1,7
77'30
19)75 95'15
OSLICIONs
CA
DIVER
1..
.
5
8'5
7
täncia Fontanet i Berrils, que morí
1918
B
77'75
5..
.
corrent. Avui, a dos quarts (on7650
'
: tansauanuca 4 '-1-5 1 86•05•
19/913
75110
• e •.5'no
8. • .
el dia 29 del darrer desembre, als 73
5 ' i 9,<•75
86'25
P ere Folch Sierra, de 15 mesos, in"
1020 B
ze, a Santa Anna.
77'71
Irensel. Sr 3%
51.50
6 %,101•15
1921
anys.
97';5
05•to
acorta
5%
.
E
u
.
33'25
UracIls
var. , . Gr25
Andreu Capdevila i Amigó. Morí gerí Una quantitat de (sdlvos de matar
19 .21 Elp 91110
.
Y.
94'01)
ox
4%
El sentiment que causa 12 mort el dia primer del corrent. Avni, a
Atlanta 5% . . . 97-50
Sla oml_is rsV.a
7::".•
escarabats. La ntox:caciA és de
u
In, In, .; Tres.1t. 19. 26
0 % ""
V. .
80'30
a
7% . . . 1113'on
•
1013.
de la venerable senyora s'extetiorit137 'ne
pronòstic reservan.
" 8. 151'79. 1ndalde 5%.
"
413'45 g . d'Obres 4 1/2% i 84'25
dos quarts d'onz.e. a Pcmpeia.
1017,
111100'5o.- -rcularts 4%
V4.. . 9 • `•
•
7:•'2") •
zari arrb el pietós acte darci. utaBous Itetoriva
82'50
,
t•
.
Joan Garvillar6 i Gib. Mori cl dia
4% 75'0 " " " 1%. • , 9
a uP474-14
•1. 1914
nitestant-se el respecte i la simpatia 27 de elesentbre: Avui, a dos quarts
I '1'0'115 '. sur j.0 Certm. Yerga 4 1 0 0 ....
''
5%
.
Poet " kci-114
153.0-e.ena 89'00 • .111.
Pastillas Laxants Prats
1 % tgroa • („nst. 1 pava. 6% :5-oo.
loreo . cazarles 11Ed
que la finada baria sabut captar - se.
.
.
d'onze, a Ponmeia.
—
" 4 % 74'00 Ceses earetes 6% ,•- •r,
y
betuma.
keiterern al sen esp6s i iills i ala
Ft
roo.
t
s
o
7i,
out Coluda lnlet . 6 % 9100
" (1)1.-Muse 9300
Constanca Fontanet i Borras.
' Ia•E810•E .1. 10300 Al. da P. d. s. 7 e. 10221
Al correr de l'AIrcria. Empar Dela-.
FEr1
san canal. anterior%
tres parents l'expressió del nostre
Avui, a dos quarts d'onze, a la Cara vaiga Gonzalez, (le 37 anys,
sentiment.
de Caritat.
2.1 cap un landó d'unes obres en consJGAN GATVILLARO I GIL1
Antoni Bas Pascual. Mari Cl dia 3 trucció. La seva ferida és de pronósNostra
Dona
de
Pompeia
se
A
del corrcnt. Avni, a les den, a Sant tic reservat.
celebraran, a dos quarts d'onze del
Pere da les Puelles.
daves extrem. o Andaluala
de
55 23
55 24 / 2 1 i/l,..1a1:17
1 a.m.:x:11s alfa:mates 58/00 de
118 /20
BLATS
tu " 51
mati d'avui. funerals per a l'etern.
Fmen,s Estreni, o Andales:3
Manas ar i • tigats a:tamales 60/65 de
110 "115
joSep Valls Panera, vidu de FranJOIES, VERITAZ2LE OOSSIO
45 a 115
•1/'
Ataco I Navarra
Favor,, estran g ers
.
98 ,, 115
repòs de l'anima de Joan Cateilla49 a se
de
(la•della 1 Mansa
50 " 51
cisca Arabia. Morí el 24 (le de- 1 objectes usats ele totes olasV1 • Ci'S Navnera
de
Clenlles
.
.....
.
.
de
140 " 115
47
1/9
"
48
de
Ext,anadura
.
.
.,
.
.
Vedes
ró i • Gili, que morí el dia 27 de de9agarra
.
(
.0
"
1/2 (olisca .
ses. Preu fix. Tellers, núm. 41. Andan:sus dilo (3'04 55 1- 4
. . . . . . . de
se/ubre. Avui, a les den, a Santa
42 • 43
ele
49
"
50
Andalus1a
(Preus per pessetes els 100 quilos,
scmbre, als 63 anys.
de.
ti • 43
4,95..1 (anda Car' . . .
Maria, de Mataró.
Veces estrantrares
• •
• • • • aulb sac, damunt narro aqu).)
(PreuS per pessetes els -100 quilos,
Veces verdes
ile
Amb la pietosa cerimónia d'avui
Un autotnähil atropen a Vicents
.•
SARIS
90
"
91
solee sao, danitint vagó d'Or11:011.)
Esrnic/a Aorlalus'a
de
es renovara la maniíestació de dol
GARROFES
e sealola M arroc
Josep Ricart Casenovas. Avui, a Xelma Polo, de 15 anys, peoduint-li
06 " 87 •
F,raiola 10ata
40'a 40
do
X lpre
que acompanyä el fèretre del finat dos quarts d'onze, a Sant Joan.
de
FARINES
una extensa ferida al cuir pilós, una
51-1
e.,!ranger
47 u 45
dt•
de
„ „ 49 in N, -gra V11111r0,:
85 a 100
orca
cl dia de l'enterrament, palesant-se
aura al front, erosions a distintos
Erps
. ..
47 "
,,
N. era Caslelld
de
63 1/2 "
de
1,0•01
Ex;ra
rus,
u.
.
de
N•
'era Matafera . . . . . . de
43 " 44
el sentiment que causa la seva mort.
no
"
62
parts
cos
i
fractura
de
la
clavícula
1/2
sIe
Ahir s'inicia un foc en una xemeneia
xlt a lot-al. . . .
(Prens par 11,00(0
essetr els 100 quilos,
42 " 43
11,4a i negro . . . . . . de
63 "
Blanca extra eastella .
•
Rebi l'efligida familia el testimoni de la casa 13 del carrer d'Ansclm Cladrcta, de p000b5tic grem
amb
000,
(humor
carro
aq11).)
Ne
ra
EIVISA8
de
g
61 1/2 " 52
manea eorrent (estalla
37 "
Mallorca . . . . . . .
de
del nostre condoL
54
•
vé. F01/ amigat dc seguida pels hem(Petus per rata p is 100 qullo5, sen- 1
LLEGIS
TM
(Preus per pessetet el 15 1' (le 100
Te). 5410 A.
se tat'. dannint carro En -rher,.
quilos damunt cero arpd.)
4:0 tf 'I
*3 5105
P.lat 11
8anyras
ENTERRAMENTS FER A AVUI
125
a
130
Somba Calaspa,- ca
de
..
112
110
"
DESPULLES
FARRATGES
42, C1, i me ,t). .
•19
MATI
rEns el local
Jutjat del Nord.
70 AD
dt:
Sense frectura d e porta, entraren Pade
Numero ade
al a 31 1/2 Fvpeeial
Alrals prlmera
77 "
Angela Boneta han, de 75 anys,
Em'Ai Alguacil agredí a joa11•• 30 1,2 e al
Número .1
de 8 1/2 a O
Affals secona
75
"
77
dres
en
una
casa
del
correr
de
la
Cade
Ist'" 21) 1 / 0 Mati,a1
Segone s
de 7 1/2 •
Palla llar/meta
Sant Andreu, 421, al cementiri de qu :Tri :Miranda Font, causant-li tro72
•
73
• 6 IR
4/2
de
1,
•
Palla
ruma
de
TercereS
'1
1/2
"
••7
dena.
Robaren
un
vestit
nou
de se" 01
Sant Andreu. A dos quarts de den.
5 • 5 1/0
sietes molt
Troncal
do
uuarte s .
" 20
Fulla d'ollvera
nyor, unes calces, un rellotge de
de
.
(Prens per pess-tes el ;at de 40
Trepalena . .
Mercè Arlat Betrages, de 41 anys,
DESPULLES DUROS
Initxaca . un rellotge d'argent, quatre
quilos danumt cacto aquí.)
tPreus per pessetes e1 5 40 quilos,:
de
61 a 69
Martí, 15q, al cernentiri Vea. A les
damunt
carro aquí.)
.
Go!/i e pens de mel all, nous Iltneols. una camisa i uns pantalons
l'ilIt.dre 1 lat . 92,11 ,
30 "
19 a 50
de
31enut ( penas)
r oo.
¡. rIrgatilissims
. . • • • •
cle
lo "
senyora. d'un valor en conjunt dr 220
Segonet
renudatca,
eeratigera
•
.
de
roma
26 a 97
Eusebi Ruch Brnlas, de 3 dies,
17 " 18
seen . . . • . . . .
crix.% en pessete , . i 250 pessetes en metallic.
MONGETES
roma remonotxa, pats . . . de
23 " 95
a 1 At)
(Prens per rata la muriera de 70 h.
...
[Ir
Martínez de la Rosa, 2 g , al cementi- A!uinini Extra. LLORKNS UNS.
de
Turtd tt e CO,',,
121 a 122
Ir. 5, stAS0 ser, tlaii.unt carro aqiii.1
•
-----de
09Insn
.
.
.
.
Farlon
07 " 5e1
Rambla de les Fleto, 50.
II, " 120
ri de Sans. A les vuit.
da.
a,
t
Prat
de
.
.
....
por
151
•1011,,,,
ar
(Prrus
ces.r.FAccf o IDEAL
/00 " 112
I. , marros blannilt
Roser Bassart Batile, de 35 anys,
munt carro aqul.)
CEREALS
100 " 105
F.91rtulgrres vermelles .
EL
GOVERNADOR
15'4 " 115
Coelle, 321. al cementiri de Les
ee
NIAre5r r 5 i551 49'92
113 " 115
43 a 43 I/O 1 \'.r55.rill iela.1-ri...11:11•,51.1 ,':
VAGONS ARRIBATS
I'!2 , (4 090
M. R MOrese
D(• ,:peé. de parlar ilel
lit'
Corte:. A dos querts d'onze.
/01 . eMe 111 1 5 vell
de
i
41
CICRONS
ESTAS.° DE Ir. S. A.
diNu
i
,
que
avui
trametria
als
Jtan G:spert Bernat, 4 : ua mes,
Extremadura 1 Malva .
49 a 49 1/2 , Solle . . . . . . . .
de
1,151. 3 de tar,ua.
Valöncia, 349. Tel, 747, C. P. Ordl
el
lt0 a 155
1",vat-at luirrinalnra . . .
43 1(2 " 44
diario un avis perquè
• 111ane; arrueats snarna!es 1 t te de
120 " 12:1
Marina, 368, al cernentiri de Sant
(:,vida roja
'
Planes. arrnents :tiran:ares o; 3,1 ch.
ESTACIO DEL NORD
1112 "" 111
in/c2
res
les
relteiene
da
mulLa
nena
l'aves outiregin
Andr2u.
de so mesos Maria Pascual
52 " 53
planes arr9r314 al tarha•es 7 . 1 1.1 P
41, /112i; C le rar ‚as
125 127
ades per la Junta de ProveíMaria Pasqual Junquera, anys
Téllez fon curada al dispen,,ari
Rambla del Carmel, 66, al cementi- Ir . tt- g i algun diari deixa (le comSant Andren. Presentava intoxicac. mna "Que ha (I . eser una aSSOCieciA
UtEb: 1' .2.!3RT.NT ra)YAL.
pLrneetar-ho, tranwtri—digit3—el cas de pi..e,* . iic reservat, per haver-se
ri de Les Ccrts. A les deu.
Saló de Te
d'estudiants" i "Orientacions en l'En.V..drirl perquè resolguis.
Agusti Veteara, de 76 anys. Mai perill.
senyament tienic". A les set del ve) ostia dia 1.6 dmi5cni tIO 5 a dos
llorca, (78, al cementiri Nou. A les
cuarta tic 8, t citar a lauter:me Cl doctor :tfanuel de Montoliti doTilSTEU LES EIf1111.T.IDES,
°ere.
‚31151, de 9 a !t.
nara la primera crelferincia cultural
Macan Mamó, de 25 anys, Ma(jItle-, 13 rbat
sobre "Utilitat dels estudis classics".
llorca, 27e, . al cementiri Neu. A les
a Catalinlya", par J.11. Bornnat i
Denla, divendres;a les onze del /tutti,
DE C:_ill1PBG)CN. 1..- üniqurs
g-1
1
1•
den.
•
qur ri ,,eipidriscon ami/ les tu6s
sessió, lectura i discussió de les po- catees; "Jarilí mister :.ós", per Maria
Esteve Teixidó, de 8o anys, }losDolors Ilanent; "Obrint mon cor",
s 1 1111 1111 0 ,, oslrailpserd;.
rindes III i IV: "La influenica i nepltal de la Santa Cren, al cementiri
per Rosal:a Argilaem; "Petites oraFA;ès i Rocafort, Forran, 14,
ce“itat dels esnulis cliussics" i "L'auNon. A dos (mafia (Ferie.
i
eeluld:ments.
tonomia universitaria i la Universitat ses", per Jean Trullas i Riera; AlScfia Aseará, de 70 any s , al cede Barcelona"; a dos quarts de cinc Imin (le gentils damiselles; "2,1aricel".
rnentiri Nun. A les neu.
La !eita d¡rcctiva de la Federaeió
per Maria Lliiioa Asquerino;
Ile la torda, sessió, lectura i discussió
r 5 • it
prama". per Josep
Maria Ginesta, de 33 anys, pas- IUrfea Protectora cite Animals i de
Pireneu
•
da l a s no..,¡.ndas VI: "Drets i
I, s Plentes cele he ara avui a les se (le
satge 'Mercader, 15, al cementiri
delires de l'estudiant a la Universitat" canalä; Radiomeravella. La radiotelcio2j"
(N.T. ascrtii 91 Clf»i)1
la tarda Se55 ,".n extraonFtaria, ALE,
N'U]. A les deu.
nia pi; inón: Circuit de cristall de
i "Necessitat dels Eilurlis superiora
Josep Perelló, de set mesos, Fin- ca /ea els soc, pal' treciar de la unsllarg abast, per Agusti Riu; "Den en
per a la (lona i carreres més apropia•
tallad,', d'un a . 1 per a goasas
---ridablanea, 74, al cementiri Nou. A
par- a ella". D'aquesta última n'és la dotada. per J. M. Folch i Torres;
01/0 en Casa
1:ASSAIUBLEA D'ESTUDIANTS
malo metors.
les deu.
Els 'libres catalans. "En L'agosta",
ponent l'Assocació Escolar Femenina
CATO
LICS
0:cguet Iglesias, de 73 anys,
•11/
?fa lYile
de Barcelona; a les set , conferènela per Tomas Re,:g i 99; La nostra colColme del Asalto, 59, al cementiri
Aliir començaren le.; tasques prepa- Ire! doctor F. Valls i Taberner sobre laborae4 ó espon1aMa; "Parenteta de
Capdevili i
raciar
Vel!. A les deu.
tiúvia".
per Sehaetia Sanchez-Juan;
ratinies aml, au Recés espiritual a la
"L'atitenotMa oníversidnia".
Antoni Pascual, de 71 anys, FerCAPRMA, 33
1.es expceeicions.
parreemlal Basilica • de Nostra Senyo•
fi
rnSVI C
re de Blanes,. al cernentiri Nou. A
etteles dc marfil. Gean as- ro de la Merc6, ev:..ent diriglt pei cate.
eier ..v a adiAzáv
fj
les deu.
Jen3 sortit d'eseInves nscull tirados I dratic II' FI
FP;131e No t099111 mea. iii U J1
Universal do la Fa JiA
Preren
oastil;eo
Lluís Mula, de 5 mesos, Peu de la
altres rovetats.
cultat de Lletres, Rvild. doctor \f.
mp s rä g L51 C.e.r-Sh
Creu, 23, al cementiri Non. A les
Martínez, Phre.
deu.
Posh de rellett la labor Drofitosa que
El
7 del quo sinn se celebra la
nüm.
7
inta
Anca,
Pina
de
TARDA
f' la dol; Slip s Reis l'Orient
han de portar a cap el5 estudiants ca.
Rosa Sangenis Cata'ä, de 7 mesos,
de Villaeleana, reportint joguines tOlics per al millorament dr l'estudia:1n
!!1.1.11M111;III!!!! 1.911111r.""PIT."1!'""!!. 1111PIP!!IF"1"11e9P,
" JOVENTUT CATALANA"
1 ,, , npil 1 ,1 eemei ve2ola! di ds
Magallane e , 5, al cementiri Nena. A i altres presents entre els nens cero.
i de l'ensenyament, lluitant untb
d ltM tes Diabetioira Coloran, 1M1113271=2.8
Avni es posa a la venda el tintineles (Mes.
nunt per olnenir la eobejada Ilibertat
.25.
sord-muts i deficients.
-172:7337:TVE.=2,....M"ISEL-elr."3:=2L-7:1511...75-...52
la betattelorn aecbi dle 1,iqual
n. ir d'aquestd xamosa I midicaciA el
Francesc Prats Soler, de 54 anys,
d'ensenyament i coinhaten) anth tols el;
Varen contribuir a la dita festa an,,
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Mcrcè 'gua' Coselia, de 15 mesos, nyora Cisas. senyora vídua de Ver.
no per e., hem
deis:ir (le trehallar
LAVAB05-BAll'YERL
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ConcePti6 Dcmestre Cortils, de reras. dociew S. Roca, senyor Carpí, concurrincia d'estudiams a l'estatge soanys. passeig de Gracia, 32, al senyora Franca Giorclano de T'oren i
Venciment
1
3 febrer propvin e nt
cial (Cameros. 31. crenentIntatult
JAUME SikURET
cernewiri Vell. A le « tris.
— •- - senyor Longo
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de la Con"'vela de ministres de Finarices

Ha estat signat l'acord

Una importad sessil) a la Camba
a Federacid Catalana d sposa gl13 e.
Una orte d dia
v3ritt BlUcelona-Espailoi es jJtjui
deis setiyors Cyjoittaquista tart12, a porta tancada
Clausura de la Conferencia : Discursos dels senyors
t, Sani,
¡Club que deixi te presentar -se queda
fierriot, Churchill i Kellog : To.hoin està satisfet de
th SavelJ
dei Laz;,..p.a3eat La Me-tedia°

l'exit : L'opinió de Mr. Coolidge

des equips : Ti es ¡dotes
El: la 1a
-ra:
aasete
a
Ene::
el

celebrada abans daher
emhe Reg.onal de la
asna, va prandre's l'ase al re:anee:raen: pe:
euce.naava de celebarceionasEspanyol a

Boina, 1 . 1. - La Ccunbra ha
Yederació efectuar visites i gestions abeedat, en la sera 5555 ..r5 d'aprap dcl governador, lent-se acompa- vui, la diSelISSió del propicie de
nyar per represenams del Barcelona, reforma local.
mcntre a l'Espanyol a tea se :aseaba:
Ei diputa!, Fera ha pronun.
lava del que ociare:a - . Aixa
CINt. un discurs a favor de la
trabar una fórmula per solucionar el reforma.
j conflictel
E, diputar colouniata (leier.
En regen lloc fa cc-fletar que es ab- CO lia prdrunetrat un discurs
solutament fals que anguin jugadars llareuessim en el qual iSSt de tilesienats o ni:Jaita i ajara:nadarme:a gil N : rotor/1s (tensares doetrit
-diu-tots gaudeixaa de periec.a eapolilica realifeada poi govern
lut.
de 31ussolini.
Si per la Federació alaguess!n acEls senyors Giolitti, Salan.
tira, Orkincte Savelli, aquest
ceptat detenta:nades proposicions
I Espanyol que representaven una me- últim pertanyent a raes:Ideen',
sera de sanajement eapertiu i d'alma d'ex-eornbalents. lean presentat
una erdre del din en la qual
vagament de passions (1) no la
din:
• eta bague .cep difama:ea perque acta
-La Cambra, cens:deran que
de
saarrengleressin :0 15 dl, davant
és indispensable peralte es ma1 l'habitual peblic que acut a presea
nifesti la voluntet popular que
1 ciar els pastas.
aquesta pot esser exercida llite• a el tercer paragraf s'insisteix
que existie. n
en la mala fu dels que hect prapulat rament, es a dir ,
el rumor de la tnalaltia deas juev lae s • 'libertar individual i que aquesi considene que no han cbrat amb equi- la (s respectada, 1 Iliberlat sociació i de premea, i ttomi• tat ni ausb esperit dc just cia els que 1
derant quce agifee:es condietce -t• han assenyalat el aletea entre altees
sim
neon Iluny de realitzer---,
• dos conmuta:5 de Carapianat i
cisament dzspres de tornar l'Espallyol ni podran realitzar-se ruara 1'.• (irovern atenal, passa
d'una excursió.
dre del dio..,"
Considerant que les cendicians tea-

:dia una cc:tu:sea:, de
. eal govern civil per
• .7" no esse: hora oii.1; conassiouata es li-ne escrit i al vespre
la resposta.
_s careasen les corresals Clubs Barceperque a llora amaraurs res?ectius eatups
s Celas. recerdant-los
as: previst en el Reglapzesentar-ae. que' Campionat.
:_eraeen el; federatius
sa. en reberen, per boca
oficial, la coniarmitat a
ei s el partit en les cona.. ies. (Juan ja sostien. es
smaa el senyor Milans
ela confirmä Eautoritzaemitant-se estrictament ¡'enpersones a les quals carear rigorós torra
eis periadistes. el govei- : nismiques sena les quals se Enbligava
. catifirtrâ la r.aticia amb a jugar eren injustes i lesives pre
als interessos del Club i dels seus
paraules:
(natal) es fa el partit de eis, "honte comerendrä que el menys
e' ta saneada. Els p27iddi3- que habi pogut pretendre l'Espanyol
d'anar a pregar al goveenador la eneproveits d'una cantrasenya
e entrar i eis recoma:lo que diiicació de les seres disposicions, é5
,n Roe ben visible. perque Cille satisfaci alguna dels reus raeque als voltants del canta raes desigs".
En restan, que no és cert que
ari•.4137-Sc massa gen: 1 je/
panyol s'hagi negat a jugar el partit
• See que es faena grups.
se si
ni es porta trincada ni a parta oberta
declara totalment
és propòsit de la Fe' i, pe: consegüent. es
ale a l'actual ceníliete. que ha estat
a. la "porta tancada"
.1 peu de !a Iletra i que pros-real nema, per la forma anormal
carnp /TIZ'S que unes el) 6 i antideportiva anal que es dirigeixen
a repartidas de la manera els ajare del fittbal catala.
TAMBE A MADRID...
eue juguen: 13 equipiere.
Madrid. 14.-E1 Director general de
-.nadar i cinc indivi,Seguretat cisä a la Federada. Espanyola, Collegi d'elebitres. Eaderació
en reme- Centre 1 als clubs de peal:esa catego.
i Migas rin. per tal d'infamar-ase- que per tal 1.
deviene que es repeteixin els succes.
sas de diumenge paasat. s'inmersa la
eamentaciel en el ftedsol, igual que
,altrcs espectacles.
ludid que tata els campe han d'es- raital s es re
el match.
• tancats i autoritzats pels arquia • 4.
c:es de la Direcció de Seguretat,
•lliora que per entrar als treateixos
-sabenta la Eederacia.
arnip del Barcelana queda- ! caldea que se supelmeixin co absolut
. a les tres ea pum de la els passes de lliure cleculació, eis quals
.• -ma de cornenear el match. seran aubetltuits per entrarles que s'enaels -invita:e" arriba des- treg aran a cada partit al que tingui
ea hora, ja no pesara en- drei a passe.
Per a la reglamentada,' d'aquest es. com és natural, el por'idea iruir dels incidents port el Director • geeeral de Segueetia,
segons manifestä. s'assessoearà de la
se'ns assegara qua Fesierar:a Nacianel.
eez. cam tate els iut- EL jNarADOR alEasNA. OPERAT
qui té Cura del peraladcal. 14.-Al jugador de furbo!
'e futbol. ha rebut la Manuel Manna li lea estar practicarla
dl'e:evada cal. gocen,
upa delicada operada a la cama.
eca taeda per recallir
BOXA
.:yes.
MARTINEZ-PAUL ERITCH
▪

a

•epre. en cebra- la caniirde celebrar el match a
la, s'estava organitzant
•in servei per assegurar la
de les priecipais jugaste;
emissora instaNada a
mb.
*5*
que a:Tense...trata aquesta
C. Barcelona. serä el sePlanas. Walter. Torralba,
ala, arinyals. Bosch. Sanai Saga
sabut, actuara d'àrbitre
e'avera, qui ha salEcitat re- evitar que resida eictima
aessia. tarn s'exciten els
espectadors.
se • •
• anit passada un directiu
I quin equip preserearien,
• be no era encara del tot
probable que sigui el seCanals. Saprissa. Traba!,
Otariaga, Mallorquí,
'cci i Colls.
ei:s ene a Saprissa Ii fos
'a:pass:Me de ja ezar, es pen•
r h parella ele backs a
es- Canais.
DE LA FEDERACIO
-unes que tinguin adquiris laralitat s per al partit
• erda seas tarnara el sea
les hagin adquiridea."
11EL F. C. BARCELONA
a airtut de Folie: rebut de la
-ara autoritat i obrint les ordres
Fedeeació Cata'ana de Futbol
'‘ lase:acia, el Cansell Directiu del
E. Barcelona posa en coneixement
stus socis, que malgrat i !a seva
en contra , s'ha vist obligas a
l' bear el partit a porta tancada."
X OTA DEL C. D. ESPANYOL
darrera hora ens arriba un ex-

e scrit de l'esmentat cercha en el

41 e s diu, en síntesi:

ha estar una descortesia de la

Ensems que ens aseabentarem de
Ice conclusia d'aquest encolare a celebrar el vinent cia 24 a París, arriba a nosaltres la noticia que el
match no podra tenir ejectivitat per
haver-se lesionas Martínez alter en
l'entrenament.
Els dies que manquen per a la
data fixada :an esperar, pera, que
tal vegada Martinez, a guarit, pugui atendre el seu compromis.
Tiat+Nle:
CAMPIONAT DE CATALUNYA
PER EQUIPS
Diesabte començaran a jugar-se
els partits d'aquest campionat, els
quals sentirla que seran disputadissinis des (lela primer; moments.
A primera eategoria in figuren els
equipo del Barcelona, del Tura i del
Pompaia, aquest darrer campa', de
l'any passat.
A la segona categuria s'han inscrit els equipo del Pernipeia (tallase
campia de 1924), del Turó, del Barcelona, del Reus, del C. A. D. C. I.,
del Sant Cerrad i del Salut.
Fet el sormig, ha correspost el
eegfient ordre per a la primera categoria:
Primer: Tur6 contra Pompeia
(fasta del Barcelona).
Segon: Barcelona contra Pompeia
(pista del Tutea).
Tercer: Barcelona contra Turú
(pista del Ponipeia).
Per als de segona categoria Eardre
és el segfient:
Pompeia contra Barcelona (pistes
del l'urca): Retas contra Sant Cerca
si (pistes del Salut); C. A. D. C. I.
contra Tuna> (pistes del Pampera).
El Salut no ha de jugar a la primera volta.
Aeragerrea's
CAMPIONAT DE BARCELONA DE CROSS-COUNTRY
El Comitie Pravincial de la Pederació Catalana d'Atletisme prevé a
toso els Clubs federats que desitgin
part'cipar al Cross. Campionat
: Barcelona, que han de presentar Ilurs

El grup onluilista
torna a !a Camipra

L'actltuti

dels diputats de a majoja
agn-in. i. - E grup parlamentari comunista ha fet
la sera reaparieit) a la Cambie,
arnb l'ohjecte de pt entire per r
en ele debats sobre la reforma
eleetornt
Ele diputats cerntinistPs han
estat rebeds pela seus rellegues

i hurles.
amb e.rans
Un grup de dipurats ole lit ma-

jorie ha presenta! una pronositt:d mcdein ett la qteal es poaa
de refiere l'un pa:trotes/loe dels
comunitses que es presenten a
a la Canalses emb un gest d'abTertgete;,', pa triirt roa.
esauesta prapaaició bou eie•
nada per remite diputals.
EL NOU PlIESIDENT DE LA
Roma, 14.- El s e nyer (la 001'.
lamo ha estat preside':'
2 3 9 vote. , haverd pres preit

de la Careihra dele dipulala pee

la voleen; 285 dipulats.
vots restants,
Dels
ron cierlarats nuls. i altree le ' 'portaron el nene d'altres ras,ditInts. - Hava.s.

Interessants dec!araciens
finals d'un feixista
repreen.atiu

FRANÇA

Les negocinions
znfo Almanya. Eis
a entaLys preseaten unts proposiciorts gr2 et-an
contestues

Res um deis acords signats

Parle, 1 4. - Els delegats ale*

mariye que estudien , r te gilestin
de res negocia e: /0ns comercials
rrarlee-alemanyes, han preeenParís, 14. - Aquest metí lea table pau i aconseguirem la se- sideraran com a pertanyents a tal unes contra-proposiefons a
le s P ro posutions franceses.
esta( St sia racerd ad ePlat Per gurelat d Europa.-Havas.
la nmeaa de Reparaciobs.
La delegad(' francesa contesPer a la tutee : pie:Laceó d'ala Cruttereneia ini.erallada
El discurs de Mr. Kellog
quest acord taran fer per un tarte dfvendres.-Havae.
ministres do. Finances. - HaParis, 14. La delegacet5
yas.
Igual els textos anglOs i franalemanya encarregada de les
ELS QUE- SIGNEN AMB REPtin a, 14.-Després ha parlat
cés, els quals es ronsideraran
negociadons
cornercials. ha
cono
a
oricenal..-Ilova..
SERVES
el delega', nordaineritta. mistet'
Heurat a la francesa unes conELS ESTATS UNITS
París, 14. -- Er representant Kellog, el qual ha dit que els
aaams, 14 .
sregons l'aeord tra-proposicions que, a primede Roncar/fa ha i•ignai l'acurd tres esdeveniments de l'any
linancier, fent constar que ho 192-1 que més principaiment han de la Conferencia Financiera, ra vista, no eurabia que alguno
els
Letats
Ijnits
cobraran de imeoesibles de rebre.
feia ande reserves.-Hava.s.
interessat la restauraeió d'EuEle Güverns de Frana i d'AParis. 11. _ El representant ropa, han estar el pla Dawes, ea totes les surue disponeb:es per
leniaeiya han convingut en què
del Brasil a la Conferencia Fi- Conferencia de Londres i la de reparacions i despet":s de
dumaat
e) temps que darin les
por
e
des altres Anegues, 2 1/1
naeciera loa signat l'aeord, pecent fino a la k'ra sa s 4 5 ; actuals neg g eiacions econbralra amb reserves relatives al que París.
(Nola.-Aquesta mal- Ilion ;. le dblers. "Upe-nada a la ques no secan modlicats els
pot eorrespon(re al Brasil per
Federal Reserva Bank , que se- aranzels franresos 1 rdemanys
l'aplicad (niel pla Dawes.-Ha- grat si haver-se relebret aquest
any.
fou acordada i convocada rtt Iliurada immediatament a la per a les mereaderies i producvas.
tes de l'un e de l'altre, país._
Tresereria de l'Esta!.
en 192-U
Per medrintar algun deis
II e assegraal que tenia plena
La clausura de la Conferència
confiança en el ¡da Dawes, per acords anterior;. els -aliats neTrendelenburv vol fer
cessiten l'aquieecèneia deis Es(tetar baseet en lomos prineipis
tal;
Units.
discurs
Discurs de M. Herriot
pril
Nordernériea obtd el mateix
• Tfernbd ha ei ssegural que drel
de 2 1/1 per cent en teta
Paris, 14. - En dernartar
Pan;, 1 4. - El senyor Her - América s'inteeesse molt Viris- partierpacid i operacions a pronresident de la delegaci5 coriot ha assistim a la seesiO de ment rieren :, tingui exacte
pbsil d'obligaeiceas letrroviaries, mercial almenya. senyor Trenelausura de la Conferencia FI- 1 arompliment aquest pla, i ha industrals i altres que es pedelen'ourg. 1;alornament de la
netedetret In:el:aliada.
artdent dient
guin ereetre en virtut del pla conferéncia que liarla de celeEn el seu dieeurs el cap del
- Hi hetera que véneer melles Dawes.
brar
amb el ministre de Comere
floreen ha dona: les grcies en dificulffits, peró geireies a EchesBELGICA
senyor Itayriably, expressa el
flíslti de Eranea a teds els
i a ln toe
perit
de
pntriotiem
de
guerra
de
Bélgica,
desig d'expeear el criteri de in
El deute
i liPI A 2rds prls
resultats
positius ebt inguts. resalir/1.s leränria per ais (Ire! de tets. que a:eeendeix a une cinc mil delegta-tiO alemanva clavant els
al
resoreiment
d'Etic
h
s'nrriba
membres reunits d'ambdues de:
resta
d'Aminores,
passa
a
la
rae
que enarquen un progres imropn.--11nvas.
portant en l'obra ele reconal
lemanya, e Delgica serà pagada legaeions.
En sa conseqüencia, els deleluefe) del imito i de censolidaper ten 5 per 10e (pm rohrlrä
gats frandtsas i alemanys es
dt1 «Is
pan.
•
del foro; de reparacions, dee- reuenran
El delcgat dalia fa una
aoven en sessió
Tornar al plan les SMPS conpres d'efectnades diverses prio- tria per escoltar
les declarare
normal;
treball, conprincipis
de
declaració
rilais.
.
dores
11
7
1
senyor Trendelenburg.
t s. eetiretat - lea dit el
FRANÇA
Eis
técnies
frautteees
i ale1c
5
seey,te rúnica arn
14. - El representan!.
initays es reunirert abir a la
De le. sumes 5,1:Li oblingueles,
leire .e:. del G..tvern franree. L'eltra del Coven) per te raproxi_ cIllitliec en sienar record finan_ Franea rebele un 46 per 100. -In- tarda en subcomissions per examadd de tots els pobles P g por- crr, no ha fet eap reserva. 1 glaterra un 42 per 100, i BCgt:ca, minar les ae.estions de caràcter
a titol de denl e dele Eetate general.-Havas.
ta a van reservarte una a feettió a'ha n sena simple dei-laBerlin, 11. - L'Agimeia Wolff
prinerris.-Havas.
especial a la gran familia dels recite
Units, 13P. 12 per
declara, sobro lees negocirteions
pobles aliats, agnmadd cons- LES POTENCIES D'INTERESSOS
ITALIA I 1UGOSLAVIA
comereials franco - alemanyes,
tituida durant la guerra i que
LI al I TAT S
De les quanli 1 Ws aispoitiblea
que la segona proposició feta
ha de continuar unida rom
París, 1 4.-Durant una sessió cele- per reparneions serä reserval
paranlia principailssima de la
aclualment pe! Govern francés.
100
per
a
ItMia
i
pass d'Europa 1 del mein, objec- brada ahir a aitaua hora de la tasda un lo per
sembla enes aceeptable que la
te deis ilustres desvels.
per la Conferencia Financiera inter- goelavta. i proporcionalment,
formulada en el neo; de desertepetitcs
per
a
les
quantiluts
mes
Pre.sentem senyors delegats, aliada. Eacord concertat entre les gratis
bre,
nis vc , stres pacos l'afectuosa potencies fou comunicat en gratis
altres potencie:e.
En ele centres auforitzats es
le R e pública IranCF 1s 1r 17cm t.: entinte:tren les negoC'REClA 1 ROMANIA
fries al repeesenams de les potencies
Crea.- :Tasas.
Grieten i Flanranie laastals, res.. einciens.--Havn s
anamena e les d' a interessos limitats",
amb l'objecte que poguessin formular pectivament, el 04 i 1 1 1 55 per LES NECIOCIACTONS
El cllst urs dc Mr. Churchill les obsereadons que cregueasin aspar- 100 dels pagonente aleemanys,
FRANCO-BELGUES
Paria. 1 4.-EI cap del Gavera
després de la deduceid de les
lunes.
teint,
ha eelehraat
prfe
eet:puledes.
1
belga.
3
.
l'herinis.
París, 14. - En donar-se ja 1 En canseqüencia, els senyors Brauna conferincia arnh el asirle! ne
per acabada le Conlefe'ese : te fi- tiano i Titulescu. per Romania: Dju- COM ES FARAN
ELS PAGANIENTS de Comerç frances. 31. Raynaldy.
efaneiera, el delerrat britänic, r i tch
lugaslävla; Sauen Dantas,
:\fte Chtnehill, Itei pronuncia', un . pel Brasil, i Osusky, per TxecoslaArdb Pobjecte dc fattilitar el sobre les negoriattions comerdiscante, en el qual, entre altres , raquia, formularen algunes reserves funeittnament del pla Dawes, la rials france-belgues, les gneis
coe-es , ha dit rd segiien!
Cumissid de Reparado-as i l'A. es eeprendrare aviet.-Havas.
que seran examinades per la CardeLLEI .A FAVOR DELS
---Arnb la partittipadd oficial
gent genera de pagaments purencia.-Ilavas
t'
Estats U.»its en les operadran escalonar les sumes a pa- I . NA 1.1.E1 s. FAVOlt DEIS LLOmensua- n - del pie Dawes, aquest
GATERS DE BONA VOLUNTAT
gar en un any, en detze
EL RESUM
Paris, 1 4.--Un grite de dipuedeuirit una gran autoritat mulita: a.
te:, ha presenta! una proposiEN CAS DE DESACORD
ral.
DELS ACORDS SIGNATS
, de llei tendinf a prohibir
En cas de desaceirel d'aquest conLa unió. In lleialtat. la cornf,..1 clesahuci de Ilcegaters de borany01/111 i Id ¡atraes - arana:s. ha
vena el litigi sera satenes a 1 arParís, 14. - lleno aquí ua resurn
1 , e vetuntni fins el primer de
estal cl 011 n . ha donat Iti vietódels accedo de la Canierencia de ali- bitraige que per unananitat assenyali
: e -tr de 1926.
nlints.
rift
la Comissió de Reparacions. Si no
nis'res
d'Hisenda:
. 1 1 515,,'u llei s'aplicarla tambd
Inseirats en agne.st malette
existeix aquesta unanimitat, ns,...cLES
DESPESES
DE
LES
ee e ee leeals industrials. corneeesperit l en annestes rnaleixee
eyalaran els àrbitres els Escaso
COMISSIONS
dale i prefescionals.
quelitats, arribaron' a la veriUnits i el presielent del Tribunal
Les despeses cíe la Comissi6
Lu propesiriti td per objecte
Permeaent de Justicia InternacioReparacions i dels organismea que
permetre la prZexima discussed
nal.
Havas.
aeran creats en virtut del pla Dade la pr, e po siciti definitiva que
ala CHURCHILL TORNA A
:e. ea reprosemen mes que 'ates es fixen en 9.25o,000 mares per
el dipetat Levasseur presentarä
LONDRES
palita:a i histarica, abanals
al primer any , i en 7.ao0,caio per
i que !a per objus ete coneedir
Cc-ces que la ConfeParis.
aa:
ja per la C0115C1(1,11e111
segiients. Les despeses de la Comias
una 1d : t'irroga de cinc anys a fi
rencia
interaliada
ha
acabat
poc
sis Interaliada a Rhenania er. laxen
de rontribuir n
r. luuló de la
l'er altea part, l'exercit italiä es
en deu milions per al primer any, i abans de les onze, el ministre d'Hierici de les habitariens i el ressenda
anglés.
ale,
Churchill,
pogue
treasa separat per con:piel de la polítabliment de la normalitat.
les despeses de la Comissió de Conagaiar Vexpres de Calais, que surt
tica, i eixa no es d'avui. Representa
Aquesta proposield tindrà
trol Interaliat en 8 milions. lambe
migdia. L'acomiadaren a l'estada
a
una tradiciea
teteled per obieete obrogae
per al primer any.
els. senyots Clementel i Lonelleur. - Co . .1/1`13 1. NiS!i1 1115 sobre Iloguers
L oficial itallä procura fins en les
La
eantissiar
europea
del
Dasevis CGPIVC:SeS particulars no semblar
pe, a no deixer vermut munes
nubi rebrà immediatainent la quan- Mac-a-.
afr. CHURCHILL ARRIBA .A lIsio 151151 CIS textos de la qual
de cap paria politic.
tita tfixada er, concepte d'indenmitLONDRES
e' C milis preer s os i
Els generels no eón MéS que capa
/acicale per periudicis de guerra.
dl'

e.

0

Madrid. 14. - Un periodi s ta e
panyol hit conversas a Roma asea
una de les :mis ir:marearas ii1Z117, .•
del iaseisme. el senyor l'eta
qual ha jet les següenta me.
cine.. erina:res sobre l'actual el,•

Ha dit, sastre nitres cc.ses:
-El ministeri afussolini no ve!
romandre al Poder, pera ha de cuntinuar.
l.a situació político-parlamentaria
i psicoló g ica percute travessa el creyere d'Italia fa més de das anya no
1:1 cansiet.
ha 171é5. Fa do; anys que Mus.
solini tenie una Cambra en la qual
c l fascisme estava en absoluta /idearla.
A la Cambra actual el fascisme
esthe en majara, absoluta.
Sols un bloc contrari del Parlalitem o del Senas. o la manea de la
confiança regia podricn fer preeenter la dintissia a aguase ministeri.
Abeja <les del punt de vista cono
titucional.
El partir sale ha de SUCCe11" cl fascisme no ha nascut encara.
En altres parauies: El fascisme ha
de complir completament la feixtrga
tasca, que Te51:011 a les pecuhara
necessitats d'Italia, i a les necessitats morals del luan-1ms Instarie que
Italia i Eurepa travessan.
Ni atad) la millar bona voluntat es
pot vesllumar en aquest moment uli
indici que deteraelni qui he desser el successor del fascisme.
l'el denles, les mateixes oposidons, que temen una sola torea, la
liegació de tot el que és fascisme,
confirma amb les seres contradictiarico declaracions, que lintel'« ells
saben plantcjar el problema de la
successica
Els partas cunstituits, l'oposició,
ultra ésser eampletament inferiors
n•nn

la

militare, i no es possible imaginar que
arribin a esser caps de qualsevol tendencia politica.
FIl ha, 5 í, generals que sean senadars
i elMutats, pera representen un ele-incoe tècnic i mai element politic.
A Italia, la .pulilica en els militar,
ni arrfba ni a existir ni tampoc es
Jet concebir.
Per altrs par: cl president del Con.
sell ita tolerarla que l'exereit fes polaica en cap senda
N'és un exemple el ce apenes arribas
al paaer, despees de la merxa sobre
Roma, es tractä de fer a Mussolini,
pels ofieads de la guarniciú, una demassraciä, velguentsla achinar cara a
restaurador del prestigi de I exercit.
No es tractava de manifestació política e5 Cl sentit extricte de la paraula. Aixi i tut, el prcsident rebutxä
la alca.
MASONERIA ES DISOL
Rama, 14. - El gran mestre de la
masentria italiana ha decidit resoldre,
aquesta asseciacia secreta anticipant-se
al decret prohibint les associacions secret-e que ha d'esser aprovat per la

CaDmebratOres maneres cl gran mestre
Torrigion: romandrà en el seu lloc per
tal d'assegurar cl cireacte dels masens
italians arib l'estranger.

NOUS 1 NOMBROSOS
REG I ST R ES
inacripciona al local de la Federada
(Anbau, at t per tot avui, no admeRoma, 14 -Sisare practicas nomtent- se despees d'aqueeta data cap airosas registres a ICS pros-aleles el (.1mis inscripcia. La sortida i arribada dale. Trieste, Venecia i Génova, esdels corredars tinetra lloc al camp. pecialment en els centres sindicalisde Les Corta a les Cecee dr1 matí tes i la Federació obrera del ram
de diumen g e eta. ce.
-de coastrucció.-Havas.

L'EXERCIT D'OCUPACIO
Per a l'exercit d'oca:rucia e 5 pressuposten 16o milions per a 1024-25,
i per al successiu aquestes menciona
aeran fixades pels aliats i els Estata Units abans del dia 1 de setembre de 1925. Les despeses d'ocuanclo nurd•americana seran reemborsades per II:aran:ente ass ira de
milions de mares or a partir del
die. 1 de setembre de 1926, 1 beneficiaran ele prioritat en el pagament
en els Iliuraments alemanys, pera
desaires dhaver constituit un fans
necessari per assegurar el pagament
(lela interessos de l'ernprestu exterior de Soto milions previst en el pla
Enastes i aseegurar al mateix terms
les atencions de les Camissions.
larga interessants, en les quals sisan
pres ele segamos acords:
ELS CREDITS DE L'OCUPAC/0
Els crèdits a títol ele eleapeses de l'ocupad(' per al periode
1 de maig de 1 9 a 2 a 1 de maig

de 1921, sán fixals en mate ur
27'2,722.023 per a Franea; per
a Bélgica 5 3,9 6 5.0 8 i 43 milions 162.189 per a Anglaterra.
La Comisen') de Reparacions
fixarä després les despeses per
al -teriode de prilaaer ile nsaig al
31 d agost de 1921, prenent
com a base les xifres anteriorment esmentacles.
ELS INTERESSOS
Ela alinls rellen • :id tole a

:exigir interessos per a les sume; cobrados de mrs fins el (Da
1 de setembre de 1921. No celo;tan!. a partir (1'11qt:esta data
sera exigible un interés * de 5
per cent sobre les sumes nole, quals es ronbi -sed;

I.ondres, 14. - El senyor Churchal, a la seva arrlbada, ha electarat estar molt satisiet dels resultats
cbtinguts a la Conterencia st París. - Hayas.
LA IMPRESSIO A LONDRES
Land.-es, 14. - Mr. Churchal es:posará denla al Causell de matistres
els rastatats ele la c,..nitrülcia iii vialiada de Paris.
En el 3 cerdeo politics i oficials
regna satisfacció.
La noticia no ha tingut, no obstant,
sta repercussió que s'esperava a la
Borsa. La llama ha sofert un retea,
aet que de:riostra que l'atea d'aquests
SI iras dies era mes Id dcgut ab maneigs de l'especulada.
hl THEUNIS ARRIBA A
BRUSSEL.LES
brusselles, 14. - El senyor Theunis
Re tornat a aquesta capital.
"La Lliure Bélgica" diu que el senyor Thetiiiis Im resuma en aquestes
breus paraules la impsessia respecte
la Confereiscia financiera de Paris.
De botes les conferencies és acatesta la que millar ha anat.-Havas.

Mr. Coolidge
Eatisfet del resultat
Washington, 14. - Secons declaren a la Casa 11' anca. el senyor Coolidgt està mole satisfet pe l resultat
de la Conferencia Financiera de Par la
President opina que l'acord financier concertar per la Conferencia
aliada a París no necessita ésser ratificat pel &meré. dels Estste
-Hayas.

M. PAINLEAE A L'ELISI
París, r4. - El President de la ReM. Doumergure ha reimt
aquest mrei el president de la Carnb-a. M. Paiideve.-Havas.
UN REC I. , ISD DI ç IMPOSTOS
DI RECTES
París. it. - Isa recaptació d'imposoa direeies ha constituit durant
1,:aw 1924 un veritable "record".
Ilan ingressat a les caixes del Tres,: 8 (al milians, la qual cosa siena
fiza thei augmert de 2.035 milions mes
eae en to23-11avas.
ELS TENEDORS DE TITOLS
111: SSOS
París, 14.-El Comité Central Esecutiu del Congres de creditors franCesOS de leúss:a. prega als tenedors
de titols russos aue es doran a canea
xer itemsdietament.-Havas.
VAPOR ESPANYOL EN PERILL
laorient, 14.-En aquesta estaca', de
telegraiia sense fils sita rebut un
avis del vapor espanyol "Armando",
el qual es troba en grey Iteran a unes
eran milles de les illes Azores.

rE.

UU.

Imminència de noves dimissions en el Govern

Washington, 14. - En els
cercles ben informals PS con_

sidera imminent tutc ranvi en la
política nordLamerientia.
Mr. Davis, mirCstre deit Trehall, bu anneciet el set/ propósit de dimitir. Les mateixes intencions han manifestat el ministre de Marina, Mr. Weeks, i
el de Comers', Mr, Hoover.

SERVEI bILTEOROLOGIC DE CATALUNYA ROBA DE CULTURA 1 CRONICA dlIDIC
'de 14 ¡tener ad -1925
'
OLYMPIA
-

01r1I 8Alvlanelly d'Agreneff

tat de "El Gall d'Or", la darrera
Ópera de Rimsky -Korsakoff.
Destacals alai del conjunt d'aquesta obra, no es prudent fiar
massa de la impressió que ens
causaren, per Inés que fou
eellent; però aquesta matra
certament ene deixa un fort desig de enneixer en el teatre iota
la partitura. expressid mäxima
del grau talent del conegut compositor rus.
El fragment "Andalusia", de
la suite "Ilispäniques". de Lamote de Grignon, i l'Obertura
de "Tannhauser", figuraven en
darrer terne d'aquest selecte
programa.
Anth la interpretació de la
primera d'aqueetes dues enmpn_
sicions, el mestre Slaviansky
ens donà la prova definitiva del

a. SITUACIO ATMOSPERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATt (Obliereadona d'Europa, Nora
d'Atrita 1 Adiada, rabudas per telegratla eme NO:

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES 8 DEL MATI. (Observacion sde la Xarxa
Meteorológica Catalana, comunicadas per telNeo):

Una nova depressió aveneg pel Nord de les Illes
Britàniques, produint temporals i pluges a 'Anglaterra i costes de Noruega.
Les altes pressions estan situades a Hongria i
Centre de la Península Ibèrica, produint bon tenips
general en aquestes regions.

Cel gairebé serè a tot Catalunya, excepte a la provincia de Lleyda, on les boires eón generals.
El regim de gebrades comprèn tot Catalunya,
excepció de Tarragona,
1,a temperatura mínima ha estat de 9 graus sota
zero a Cervera.

La simpätica iniciativa d'or"gantzar en dies de festa grans
concerts dedicats al poble, s ba
vist recompensada a l'Olympia
anth Féxit mes brillant i encoratjattor.
A les sessions que fins ara
s'han eelebrat -Banda Municipal. OrfeO Catalä, Orfeó Graden(' i la darrera de l'Orquestra Simfònica le Barcelona--ha
assistit un públic. nombrostssim
i entusiasta, que res-ponent a
la crida slia mostrat una vegada mes ben mereixedor de
l'atenció deis qui a Bareelona
dirigeixen la vida musical.
Aquest hon públie modest,
peró ben intelligent i admirable seu valer. Es . sorprenent que
per la seva sensibilitat i el gran arribas a copear i assimilar
de cultura que ha assolit mal- manera ben justa el fort i 1)CPvis caracler d'aquesta obra, que
grat la insuficiencia evident
manifeslacions musicals que estudiada sonso el control d'un
aquí són posades set' abast; instint subtil pot fer eaure en
aquest públic que sap escoltar grens equivocarions: cal dir,
amb respecte - quina lliçó, pera. que la verst i de diumenge
aquell silenci solemnissim ob- passat s satis diehlr de les miservat diumenge durant l'exe- • llors que raen) pogut escolenrió de tot el programa!-, que tar.
3.-ItaaalTb SUPERIORS A BAECEiONA. Sondatges de l'atmósfera atare a tes
u:
L'Obertura de "Tannhatissert7.
PS condueix amb la niAs gran
Aaitud ea metres:
250.
500,
1000. 2000.
recaí
brillant
i
anirnadissima,
discreció quan les composicions
Direcci6:
SW. WSW. WSW. W.
rt sorprenen i desorienten. que l'oraeiö imposant que esclatà
Velocitat en metres per segon:
3.
7,
6,
5.
mostra sempre 1111 nstint ben fi digne ben elarament que el sei un bon gust innal. i sap entu- nyor Slaviansky ha .guanyat en
siasmar-se sincerament, inagní- Ja seva presentació el sufragi
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
ficament; aquest públic que ad- total i entusiästic del nostre púHorts d'observació: 7, 13 i z8 bona
miren tots els artistes que blic.
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 771't, 7712, 7714 milimetres;
1027'r. 10272, 10285 militare,
Es just consignar que la tasen
Tarriben a con,'?ixer té dret a
- Termòmetre a l'ombra (sec): 47, 120,
93, - Termannetre a l'orrbra (humit): 3 . 1, 8'o, 6 que es recordin d'en els qui es dele nolabileseims professors
(centéssimes de saturació): 74, 54. 69. - Direccia del vent: WNW.,
SW., W. - Velocitat del vent:
preocupen de música a casa Ja "Siniffinica" fon eacellent en
1, 2. - Estat del ce!: serè.
nostra i estimen com cal les tots conceptes i digna del prosTemperatures extremes a l'ombra
nostres coses. Per això aquestes tigi que gaudeix l'agrupació del
Maxinia: 131. - Mínima: 31 - Mínima arre n de terra: 1 .
2. - Oscillació termométrica: toaa. temptatives fetes a l'Olympia, en mesf re Lamote de Grignon.
Temperatura
/unja:
Si,
Precipitada
aguosa, de, de les 7 hores del dia
Tots actuaren completament
anterior a les 7 hm-es del
pot reunr-se una gran multitud,
dia de la data en militnetres d'espessor, o sigui en litres
per metre quadrat: o'o. - Recorregut
identificats amb el director. i
on la capacitat del local ha
vent:
62 61./il d if/ICtITS. - Observacions particulars: Boira.
permetre la reduceiö dele preus amb un entusiasme mereixedor
fins al mínimum possible. les de lloances.
Es de remarcar que aquests
mirem com un gran entert que
mereix l'elogi més calorós. i vi- Professors esponläniament s'ad- LES
A".• •• • 1•9••
.
provincial
vament desitgem veure conti- beriren a les manifestaeions
.•
nuada i ben activa una actuació m'Odie i reteren al mestre Sla•
-e
',e
>
.
- 40%. '1,'"
vianskv un n'a-mal homenatge
que tothom ha d'agrair.
•
FOMENT DE LA SARDANA DE
EL COMTE DE 1:/GOLS
Aquest concert de diumenge aplaudint-lo lambe ami) escalf.
SANS
X.
passat, a mes de l'interés del
El president de la Diputacic, cotoDespd
;
s
de
da
reunid
celebraprograma. en el qual hi havia
te de Eigols, després (l'anunc i ar que
da diumenge. 1i 11. per aquesnovetais. tenia un doble atractiu
es rettniria per autoritzar una desta elulila, ha quedat constituit
per als filharmbnies hareelo-,
pesa d'actualitat. aiegi:
el Consell direetin de la seLa
ComIssIÓ
Permaneet
presentaeió
d'un
artista
nins: la
güent manera:
-Per ara no hi ha res mes, ai 310
deseonegut aquí, que venia prePresident, „losen Creus:
as el gust de sa ludata los-afesi el
cecht d'una bella fama, i l'aeluavice-president. Ramon Farrés
colme de Eigols, acontiadant els reBaules; secretad, franuese ircid de la prestigiosa Orquestra
pórters.
mengol Galtes; vice-seeret:•
Simfönica de Barcelona, entitat
.• arg.i.,:tuatvalar
-Potser algun die hi haura nidsFrancese Torres Lloret; tresuben estimada del nostre públic.
ilesa/tea iii periodi a t a-referint-se al
rer, Francese Salvat Virgili;
L'exit de la sessió fou bri.:Q
futur regim provincial,
comptador, Franeese Llandrie
1lantissim.E1 mestre Slaviansky
Mata; vocal, Josep Feliu Qui-Deu dira....-acaba. el presadent
(TAgreneff triomfà completamas&
de la Dipmació, ami) uit gest tue
ment davant dele excellents
:7\
sil
No
obstant
que
nostre
AuDieloss
volia dir omites coses.
professors de la Simfònica, im- pbrter munieipal va complir
El Foment ,le a Sarddmi
posant des de la primera obra arnb la seva obligaino. no li fou Sans
"EL LIBRO DE LA P.aTRIA"
ha
orgamlzat
per
al
(IMexecutada la suggestiö Qu o no- possible fer arribar als nostres menge, dia 18. a
tarda. a
El Consell ha pres l'acord d'adqui%4,e9,tee:eas-4-•
mes els veritables artistes saben lectors la ressenya de la sessió l'estatge de fOrfedlaRenaixerir too exemplars del "Libro de
fer sentir.Segur en el ritme, just que la Comissió :Municipal Per- ment, una extraordinaria Mellala
Patria " ( oloquios sobre tierras y
en el earäcter, dotat 0 un tem- maneta va celebrar abans d'a- da de sardanes ii chrrei . de la
cosas
de
España)
perament que pot ostentar les hir. No volem, de totes metie- notable cobla .4111iga Principal
.. . del qual es autor
•
el senyor Pin i Soler.
millors qualitats. ben experi- res, que eIs lectors es quedin de La Bishal, Per II)) rerusu ar
mentat en el maneig i domini sense coneixer els importante aquesta audició rn els prograL'OBRA DE CULTURA
del conjunt orquestral. el mes- acorde de la reunió. Ens limita- mes del mes, oportunanient. es
El Consell ha acordat subvencioIre Slaviansky es manifestà rom reno senzillament, a donar t donara a conèixer reseniii procompte dels Inés imporlants, grama que desgranarà la popunar amb 750 pessetes les esccaes
un excellent director i com un retallant-ho
del
d'estimats colle- lar cohla.
"Centro Aragonés".
gran músic.
gueS.
L'Esbad
Sardanistic
de
l'OrLa respectuosa, per?) acunada i
7'
UNA INSTALLACIO NOVA
En l'ordre del dia hi havia
Escola Choral alartinenea,
notabil:ssima interpretació que els següents dictàmens, que fe6
Ha estat aprovat pel Consell ei
aleridia,
27.
te
organitzada
per
ens féu escoltar de la "Cinquena publiquen tots els periòdics:
_
•
al diumenge. dia 18. a les cine
projecte danstal•acia d'un prevenSimfonia" de Beethoven. basta"Desestimar el recurso de re- de la t ut rda. una audició le sars•
torium a l'Iloapital d'Areny, de
rl a ja per fer-nos considerar a posición formulado por el ar- danos a caree de la Cobla
Mar, cedit per la alancernunitat
un !loe eminent la figura d'a- quitecto don José Puig y Cada- ¡halada, amb el programa que
_
provincial per als ferits i ntalalts
quest artista. Naturalment, sen- faleh, contra el acuerdo pur
segueix:
de Veneren d'Africa.
"l(ores que viden", Tarridrs;
se violentar cap watts, sense que se le devolvieron trabajos
co mpl e mentarios de los que
"Mercrurta", Beil ;"Llimy
Torear mai la nota efectista, el
ADQUISICIO D'EXEMPLARS
habla
presentado
antes,
para
ten ‘ . or", Esyela: "Aquelles
a.. -1_
mestre Slaviansky (lonä la mes
Ita aendial el Consell adquiexcellent versió de la gran par- la urbanización tic la Plaza de mane que es treiben". Pallando;
rir 50 exemplars de l'Anuari
Cataluña, sin fijar honorario
"Ai! quince noirs". Pujol Ven- ,,,,,T,,;.,f-r"--.:.-.•:--.te-;:•`="-",-7"114 1
titura i feu destacar admirable- para
Oficial
d' Ailministracid Local.
flos mismos - . i "Autorizar
noent totes los belleses que con- a la Compañia del Metropolita- tura; "Anieneta", Moreader,
LES
BIUGADES
SANITARIES
té, desvetllant en el pUblic
no Transversal para la conarfz egons la nota oficiosa, "s'in. - «
entusiasme extraordinari. que trucciam a eielo abierto, del túfurnia amb satisfaccid el Cones irnanifestä, ben espontánia- nel en el trozo de la Ronda ele
s'II (Jets valuosos serveis presment despréa de cada temps,
la rniversidad, comprendido
•
tal
s per la Brigada Sanitaria de
sobretot, al final amb una ova- entre la plaza del mismo nomLleyda ami inotitt de la concid unänime que dura llarga es- bre i la ralle de Balmes'',
centraciO de reclutes en aquei
qual. "La Veta de Catalunya"
tona.
lla eintat, proc e dint a la desinEs donaren en aquest concert
feeeiö dr l'equip de tots eis in"Del Negociat d'Obres Públiles primores audicions de les
- • corporal:3."
qu'es
que
presideix
el
senyor
obres russes següents: Obertura Nabo'. s'aprova
ADQ121;;ICIO DE FINQUES
el dictamen en
de "Russian 1 Ludinila", de el qual es desestima
recurs
aul o ritzat a la Junta de
Glinka; "Remen i Julieta", poe- de reparacid formulatel
••••••1-.
per l'arGovern dels e slabliments de BeCinema
ma simffinie, de Teliaikonsky,
galeón.? senyor Josep Puig i
neficrnria l le Tarragona per a
"Introducció" "Seguid de
s`lte„.
Cadafaleli contra l'oeord de l'Al ' adquisició d'unes finques si,
Opera de juntanient de 9 de desembre úlces" de "El Gall
tuades en aquella eintat, d e shm, en virtut del qual es reRimsky-Korsakoff.
tinades a Sanatori i Eseola de
Es la primera una magnífica tornaren a l'esmentat nocentent
Sol.
vorsos
fircmidement
pàgina, liuminosa i vihrant, que
• T
ris t lelo que havai proontal deis cenans s'acordà treure el *ya nt2;,... •
SURTEN cloNs
ens recordà, pel seu caràcter,
non) d'Argiielles (ines're d'Iuna altra famosa Obertura: la ;11-u , ns, per a l'urlianització de sabel II). que ara porta la
Consell ha uproval la asla
PIt
y
;a dr Cultluiiuva. sense esde ''La ndvia venuda",le Sine- mentar
triburiii subveneions a estaalguno delle als afee- (tranvia Diagonal, i posar-ti el
• ••
hliments particulars de Benetaus. Perfectament construida fas die la
fixarid d'honoraris." ifAvingtida d'A Krins X/II.
ficencia amb earree a 1 pressudins una puresa Ite forma len
Es eninunica record a MaEn tal despatx oficial figurava
post
dr 1923-21.
elässien i de perfile vigorosos, °ore a primer ofici, una ionne- drid mitjanrant un telegrama
Del ‘butlleti dels Sarmienta "Paz
•'refereix ami) un "color" ben nicaria qua attleunyä un manita dirigit al znajordont del Palau." y Tregua":
DESPATX IYOBRES
particular i accentuat. que li "faz Noche" ho ressenya de la
"A petició del cap de la Sec.
S'adjudieä
definithament
"Si
.11
llano,
mar
y
montaña
t
a
;
e
municipal d'Hisanda. sanyor
darla el trena de rae:relee pople_ segiient manera:
SPIlyOr OSell PiPra 1 1.0111aS la
Vidid u Guardiola. S ' aCordit cony en Madrid y en Santander
"Ayer. en la CP116i A ll gil(' relar desontietHat rnagistralment.
subliasta
intaopi
de ',N'ira ea
El poema ele Tabaiknwsky 1e101 la Carnisiati Permanente erdir-li l ' exeadanria Pll el eärrl grito dr "Viva España"
gros i grava, per ;e la reitt Ayuntarnienla, ae di d cuan- Tal e PI) les eondienans reglanien'Romea i
inspirat
pararia ile l'afermat de la carse escucha con gran placer,
la ries,"
un rmisodi de la coneguda tra- ta de tin Mirlo de la Alealdia
retera do Sita Sadiirni de Soya
Cl, la nable Cata/niki
"S'arneda el viren í d'emplaca‚lhíu la de (len-ah/ira. pretil ¡ripien*
gOzlia de Shaliespeare-la inort. do
a
Sramenal. qii...anetres 17 al
mrtit de l'estaiiiA terminal ¡sis
que !la Cmnisiam municipal
la !T'II., de rorazdn
•
20; rls n 911'01' Franease Camps
Julirta-, as, polser, la mibírlele del 'aterre. de Babees que
permanente da ;iqualla pululala sulibast a
: de l'arad de grava
llar coral-u-teme. que enneixem
el que 411 SII4 NIMIOS l'Illtli))){
estä assenyalada al projeete
r...un, en sosia' do! cija j2
per a la repara,Uo de l'afermat
aquí (lo l'esniental indsie rus. ¡licito mes, acerdO reclutar 111111 sala lii eolzada del rana . de
l'ani111 y con oran tesOtt
de
la
carrrIrra
ilr
Coneebuda alta) alegan/la de i te las nuevas elite de la rapro11I120: PS prnposa al fiel arma de nuestra tierra
a Iteran. quilaurlres 39 i final,
sentiment i anib justa i intelli- sada localidad ein el nombre nal do l'alineaciii ' p ela del dit
i el senvor :nadan Caritas \'i.
errada sólo por el Hen
earrer de Batines en ronstruegent pareepeil del caracter de
le "Barcelona".
lies ha suuhlitt u le les almea de
Ja erea e ió shakespeariana, l'exortno d^ paz, no de gue.ua,
Acordase agradecer el aeuer- eba o sigui a l'entrada de la
la
rarrrtera de la de Pla do CapressiO musical es seninre noble do del Ayuntarniente atcata pla,:a que ha d'enlIttear vi earel amo del Somfflen,
bra a Sarral a la de Valls a
i digna, i no podria trabar-se en di• Gliadaira y correspondiendo ver da Bannes anth el de Víctor
f
tnut,:tila i IraveSiit le Pla de
Ji,' si Castilla es Espaiia,
aquesta partitura cap de les ba- al misma dar el nombre (IP PS. lineo."
Cabra.
Calalida lo es también.
"S'acorda que arompanyin
nalitats que sovint són retretes la población a la calle de nuesEs designa el diputa! senyor
a l'autor de la "Patética". La tra ciudad que :lleva el nombre l'aleafile en el eeil prep aim vial.
ANGEL TREMOLS." de Prats Per assistir a la si:lige a Madrid eh liarais d'alcalinstrumentaciA bs. teenicament, del doctor Rizal.
baste
del ('ami venial de Sant
Rsroedanina que ya en otra de senv ore Ponea. Barrie Neìn model seabat (l'equilibri,
bala tic Vallalta a Ar g uye. de
bot. Navarro, Daminns,
colora i de justa i oportuna ocasión se trata de cambiar el
Munt. que !=e relehrara a rari Juntadella rae regiaare
eelema p l pròxim dis Z A, a les
aplienei6 de recursos 1 efeelea nombre de dicha ralle. sin une senvors Llopart.i Ballahriga.
LA PUBLIOITAT
llegase a tomar tal acuerda."
erquestrale, i completa Super- enLa
nnze
del metí.
es
marquis do Ciutadeven a Paris al
reunió acceda. a mes ä
bament la felie realització de
S'aenrcla aminelar immeeliann4 s. alturas imprelants coses. lla. p almases, afarlf i Ventosa
QUIOSC
"LAMA:111T"
tament
robra.
la subhaata del l'ami de
Retallem de "La Ven de Catalu- i Alvarez C. Olirelln."
77, Boulevard des Oapuolnes
Rocafort da Vallbona a le carEns intereeaaren vivament eh nya" las mea importauls:
Per la nostra part no volem
retera
de
Sant Metal de Malita
.Mufroguntats que hem mimen_
"Amb el major entusiasme afegir-hi rec.
a Guimerä.

SARDANES

La vida

De la sessió d'abans
d'ahir

1.1

lleoi,

cada bares

Pall-Mall

r-

i

ALS LITERATS 1 ARTISTES
CATALANS
L'Ateneu Enciclopèdic Popular
ha publicat el següent
Manifest

La vida intellectual de la ciutat
és, sens duhte, molt activa; les publicacions san nornliroses, les maniiestacions, ja d'ara a de les distintes branques de la ciencia, sarn
també en nombre ben apreciable..,
mes havem notat (i amb nosaltres
tothemi qui es preocupa un nie nomes de la difusia de la intellectualitat) que a Catalunya i roncretantnns a Barcelona, no es troba la re.
novacia d'aquesta vida, per manca
de variacia d'individus que la realitzin... 110111 es dama compte que
aquesta intellectualitat tan florida
está adscrita solament i únicament
a certes persones que monopolitzen
els !loes.
alai ningú no ha dubtat que els
amants de les brilles arts i de les
ciencies que wehen deixar la seva
posició purament platanica i admirativa per entrar en l'activitat de lea
5CVCS aspiracion5, Co traben amb
ficultats grandioses per aconseguir
desenrotIlar les seves aficions; els
pintors, dibuixants, noetes, prosadors, música aficiereats a la Cié:ida,
ltd teórica o bt: aplicada, veteen impossible absolutament de portar a
cap l'exposicia, dels 5CUS quadros i
dibuixos, de mostrar les seres apta
tuds en concerts, o de trohar publicacions i amics que els ajudin en /es
seres experiències i discussions cientifiques.

Es una necessitat que fa molt
tehms ja que es deixa sentir a la
nostra ciutat, co tant de be faria
l'aparicia ea els diferents camas de
la intellectualitat de persones noves, joves i aniinades d'entusiasme,
que renevessin leine, qui sap si un
poc viciat per l'ensopiment de les
niateines opinions constantmcnt reexposades i esgotades ja.
Les Seccione de Literatura i Selles Arts, d'Instrucció i Educació i
de (iencies de FAteneu Enraclopedic Popttlar, veient aquesta necessitat, han cregut el seu deure de doremei. i per aixa fan la present crida a tets els aficionats a
l'Art, a les Lletres i a les Ciencies
que desitgin trobar on puguin
caminar encertadament les seves
iniciatives i aspiracions, comptant
per aquesta tasca amb els elements
adequats, com locals rer a cxposicions, per a conferencies i concerts,
publicacions, classes, vetllades, en
fi. activitat en la vida, que es era que
hom cerca, pena no una activirat individual 60/lieS, sinó a la regada collectiva.
Amants de les Ciencies i de l'Ara
a l'Ateneu Enciclopedic Popular trobarril Fesperit nou que necessita el
progrés

La Comissió de Propaganda: Josep Amiga, Mara E. Renca J. Navarro, P. Balaguer.
Nota-Per a informes dirigir-se
a la Cornissiö de Propaganda a laatencu Enciclopèdic Popular (Carme, 30 i 32, pral.).
ClaRSET
A FAteneu Enceclopeclic Popular
e) donará els dies 20. 22 i 24 un
curset sobre Cultura relativista, a
earree del doctor En Joaquirn
I.es tres Ilieons dr que constará es regiran sota el següezet programa: Primera Ilieä: Fonaments
ideológics i histarics-El problema

-Relativisme psicolagic i relativisme sociològic. Segona Ilico: Referencia als diversos ordres de la cuttura--Relativisme i humanistne El, drets de talonee. Tercera Iliaa:
Intents de auperacia - Cultura i
valors - Neves orientacions.
Segueix oberta la inscripcia a
aquest Curset a l'estatge de l'Ateneu (Carnee. 30).
CONFERENCIES

Avui, a les set de la venia, el doctor En Joan Freixas deeenrottlara,
a la sala de /teclees de l'hospital de
la Sama Creu. la isegona i darrera
conferencia sobre el tema "De la
investigacia clínica complementaria
i la practica medica de cada dia en
el diagenistic del comeneament
la tuberculosi pulmonar...

• ••
Fui la sessió paarlicit que ce l ebrara avala dijous, a les set del vespre,
al seu estatge social, Roger de lataria, 15, baixos. Fenicia de Cultura.
In Societat aledico-Farmaceutica ele
Sant COSECIC i Sant Damia, cl doctor E. Bascompte deseen-odiara el
tema: "Clínica i terapeutica de la
infeccia zoosteriana".
• ••
El Centre Excursionista a atinerat a de la Peerceloneta, té anunciada
per a aveti. ducius, a les deu de la
venia. al seu e›tatge social (Santa
(lana, 8 i loe una conferencia píe
Jura, a carrec de N • Alliert Carei,
membre de la Sorietat Astranamica
d'America 1 Espanya, el qual disseriara sobre l'interessant
tema:
"Eenamens sFerosia de la terra ilIn.trant-la arnb un crescut nombre
de masjeccions.

*•*
Avui. a les deu del vespre, a la
Unte Profesaionaldc Deperdents
i Funcionaris do Cantera, el protessor En Frederic Jiménez Ruiz
!Tetina explicant t1 curset
de Técnica Comercial, a rganiizat per
la Seecia de Cultula de Vearientada
entitat.
• ••

la Federació Catalana d'Estudiants Catidies ens presa donem a

Assenyafaments per

a

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. - Sud.
cutiu. Carlee Peña contra
Granada.
Major quantia.
Acarreta contra Companyia
mino de Ferro del Nord.
Sala segona. - Majen q
ha. Daniel Serós contra lit
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. - je.„
nes. Un oral per robat,
Ira Antnni
Nord , Uithral
per laiic
contra l'o-dieta:la Morcilla
reCeitz: segona. - Chist.
oral per adulteri, contra 11
nue; Macias.
Seccei tercera. - Sud ,
oral per dispara 1 furt, co,,
‚loan Baptista Guast i Enea.
do Bou, respectivament.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Per a avui hi ha
segIa
assenyalaments:
Ant r juilicis, a les den.
moro 37; per reclaniacia
sous de l'obrer Josep llena
dez contra el patrú
L'regue
fills.
Número 38; per accident
treball
l'obrer Efren
contra el patró Fills Itata
Rosas. S. en C. i Gurepon
Zurich.
Número 39; per aecielent
trehalt de l'obrer Manm! Pe i
contra el palea Rieard Iler..
Número 40; per reclama,:
de sous de l'obren Fedx
contra el pa trd Armarid Brifit
Judiels, a dos quarts Tor
-Número 1.593: per acci.t
del treball de l'obren Fran,e
López contra el patr6 pau
Ilester i Matan- General. J
rals patrons: Bamis, Casals
Fernras: obrers. Gómez, Cai
lié B, i denä.
.t_ les onze. - Número 1.7
per reelamacia de sous de n
brer Rafe( Gonzalez contra
patró .Novitas Bori Grrmar
S. en C. Jurals patrons: Ard
rrä. Ferrares i Fäbregas: obre
Gene. Garria i Vilaplana.
A un quart ele dolze.-Nún.
ro 1.780; per reclamarla
sous je l'obrer Pere
Ira el patró llamen Munis..1
rato patrons: Vila. Ferrer<
Tarrach; obrers, Canut, L.
rens 1 Andreu.
A dos quarts de dotze.-N.'
mero 1.781: per reclamarle,
sotos de l'nbrar Jaime PIE
contra el paIrd Patrici de Di
ge. Jurats patrons: Ando
Ferré i Ferrenes; obrers,
driguez. García r Villaplana.
A tres quarts de dotze. mero 1.782; per reelamació
sous de l'obren Jnan Notase
rat contra el patri. Josep
va t. Jurats patrons: Ando:
\Tia ilbrers, Galf,
Gené i Corbi.
JUTJATS
El de guard
p ltrant les sevr`,
guardia, el juijat
Illospit
ha insiruit 27 diliganele-, ir
grPSSant als ealahossos tras
Lngtits.
El substituí el jutjat de FA
dirncia, qual re¡!.?Tlr,.1 a,
el de la Llotja.

-03r ge
La s ev

sposa

Ahan, ríahir a la tia se sc•i • -en a
versos trets en un pis del carrer
Picalquas. Aviat hom s'assabvati'a
An gel Nicolás, de 24 any.:, leatat -aja
dit la seva espesa. Concepcia 13rnera Ll ap. de 23. Ei mara. s . 71:1
França. .al havia anal per a
servei milatar, i saspittà tue I,
posa s'entenia amb un tal.M
L'home Ji espia els passea
es padé convencer de si ercit
;7.
les seve5 sospites. Abans
el Mando i es disputaren;
l'Angel a casa seca renovà I.
amb la seca esposa. La
de ta. /heme s'encesta per la
h (necea diversos tras,
rete greus ferides a diverses
co'. essent traslladada a l'Hospital +I
Santa Creu.

El marit iou detingut ,

canaixer que sera pública e
ferencia que el doctor alatiael
Montoliu donará al seu estatee
cial, Cisneros, 3, principal ttazaai
FOrfea Catalat. parlant sa 'are
a latilitat dels estudis clàssic». a
a les set de la venta.
* •
Al Centre Excursionista de e..

litnya. denla. divendrea, di,
lea deu dc la nit, el soci se.
card Carreras i Valls donar..
va primera conferencia sobre Cl t
ma "Impreesions poetiques dl
%auge al Senegal. Gamboa,
Sudan i Mauritania navegant ele n
Nilo, Niger i Senegal .. . La dita cn
ferencia será illustrarta aml, a
iroses i interessants projecciens.
AGRUPACIO D'ALl'aINES
E N-A Llaal N ES DE L'ESC01NORMAL
L'Agrupada d'A:monee
Alinunt5
l'Escola Normal
prendrie les seres conferencies e

turals dessable vinent, dia 17

l'actual. a les eis de la tarda,
feacola nacional del carrer del Co
te del Acallo. 57 , pral.:Mal.
L'advocat (raque.% ;Ilustre Ci
ei En Salvador Palau ilissertari
bre el tema eeguent: "La dna
vant el Codi civil espanyor.

LA Pina. le

CATALUN
TARRAGONA
conferencia d'En gorra 1 MoItocident
Empedrat
ret
d'automl :: El vcstit tiple do
Tarragona :: Detenc'ons :: Valxall perdut
Cooporaliva Obrera tarragoaina ha donal una c 0 nfe:::3-c,3 el sonvor M. Sorra Ma• .icsenrotila n t el tema -Pohaurn d'adoptar la
davant les Cool e consuni i de proconfereneiant. que
,as d'Assor un home
• ental en 'la matefou molt
• pele nombroso,
:. : ihren a escoltar
--bstarielosa i facil
- era Moret.
Erinpebit 17 I
••1 .
T,,rro, Jora;
II Franeoíj. Tan
(s, acahat. danara
r3cl,sla d•aquost.
•: o, liar el -al- cii, q u o ya
•• I • : n . • :(Ps dit ii 'lot'fin e e l port; arnb- pnbliques scin ,ie 1s•
i•odat a la nos. car en ot el dia no
ols
.•
v.1•;:pn (id
I 'lasse de

irahastiment
de Rell.S.
n
• • número 2!
. • 1., en enfilar

-:

pont dol riu
-3 trota a front
un 'arto. i
,Iel primer
3 una- inan,o:,,•orl:Mainent,
»al:títI nen de
que
il -vira.
r per allí,

fas sometent o policia s'estaciones a la citada plaça.
Els ohrers de les brigades
na u niel pa le construiren u n
bastida. •-,peraei6 sobrero st
slagues utilitzat un baleó de
la rasa, en la façana de la qua!'
hi havia la lapida.
Els trehalls d'arreneada
la läpida ce prrilongaren fina
los non del mati, ear la limida
inernstradn a la paret i sub¡cola per 1/1/PS graprs , requerí
l'erran:entra rapr; oials i un estor,: que segurament nc s'havia
previst. Per aguasi ifintiu. ert
,.0-opte de restaurar el prirnitit t n o m tic, la plaea. trrient el
,lr Blasen Ihhilez, allane que es
fee dr dia. horn vigile pres e nciar a l'hora d'amar a les
botignrs i eileince runa s'ex:,
mitaca [m'Ir. Fin a les Mies de
la tarda restaren les bastides a
la tila -. a. quedanl a aquesta hora ollorada la lapida que li
confereix la ilAnnrnina c l e, antiga do Placa de Caixers.
f.a Pr a nisa s'ha lim:tat a publicar la noticia, malgrat que
tot
pnblie se n'lla adonal
i ha fet 01 Sen l'nrn rm I an, Enir am e al "E! Parido", diari funda! per D'Irisen lbÄfiez, aparegur1 a l'eimdeuntì a mh la primera
plana orlada de !legre.
E! din primer de fehrer
es rompleix el primer aniver-.
sari de la mort del »re eseriptor valencianista Vicente TAmita m Maul!.
A petieid de la JnvenInt Valenrianisla l'Ajtinfam e nt chAr
P obl e en vicia i mori To--la
mits Martí. aeordil dedicar un
carrer dele prine:pals d'aquella
vila a la seva memòria. Amb
arn1,-S l motiu el dia primer de
fehree aniran rorniaainna tle vrtlo neian t strs a Arlana per MI
rehilad'inaugurar la äpida
do/te. que es una bella nbra art i stica degluta
Fes:cultor
fred Just Jimeno.

amb una empenta poques vegades vista porten la pilota al camp contrari,
on hi ha un Ileu espai d'ombra, i la
davantera. molt ben compenetrada i
eficaçment servida pels mides, passa
un quart amb un constant pilotee a la
porta contraria, salvant el portcr molt
bé aquella difícil situació. Es el millor dels centrad!. Unes escapades
dels escalencs són tallades per la defensa olotina, que amb tot i la seca
bona actuació és la IMia tnea fluixa
dels locals. En els última quinze mimas de la primera part, es repeteix
el piloteig del comentar i són marcate tres gols per al nostre equip.
En el segon temps els locals mantenen cl mateix joc de combinad() i
una marcada superioritat sobre els
contraris. mantenint constantment
pilota en cl camp escalenc. El domini
queda palcsat dient que el porter lacal acta una sola 'cegada en teta la
tarda i que inren tirats cuit còrners
contra ele visitants. Als pocs momente
de joc una t'Iota ben portada d'En
Pia es el quart gol. i des d'aquest
mement la nerviositat anotada C11 la
primera part en els equipiers contraris es coaverteix en Lamen destnoralzació. ei mes quan en Carbones. d'un
formidable xut tra s passa la porta das
de la linia de defenses: una passada
de l'extrem dreta és nicht ben aprofilada pel mateix, que marcä cl sise gal,
i una bona centrada del mateix Feliu l'aprniita de cap en Terra i l'scere puja a set gnis. Pers moments
jC Mr5 i l'arbitre collegiat china per
acabat l'encontre, i cal remarcar la
sera imparcialitat i enneixernent, si bé
raligné quelcom tn l erant, puix que dejara de marcar tres visibles pena:tas
centra els de L'Escala.
L'equip que presentä I:Escala ion
inferior al qua harían, vist altres vegades, si lid sempre hacia estat larit
peis olotina. perla ami, hit. Manlié
caracteait'ia 113 .1 joc dur i auelcam
linit, cosa que motivá alguna aclear+ida de nrbitre. U:le:unció deis
d'Olet f-m tan justa. que Inereixia
more més elevat. pere, caFa tnes aort.
El palie. molt entusiasta i correrte
-- Ha estat detingut el contractista
de le , obres dr la carretera d'Oix anda
motiu de Eaccident cric ocasionä la
rnort a tres obrers i del qual d onaren/ cornete opartunament.
- Ha estat nomenada direct ora de
la l'Alioli-ea Popular la distingida
arny arda Na Pilar llares. EnhoraNana.
- Per al dia 16 al vespre. al Teatre FAsseciacie dc Música
te anunciat un cencert a dirrec del
trio Pachnt-Ilenaterra.
- El mercal ile1 dilluns eatigué
t'orca cnncorregut•

3 . -- del oos.
- 31adrid
33--ta ciulat
eolebrarii
...1 sanl del
CARDEDEU
• a:oat
:nvitac:,5 I Et
merco!. :: La festa de Sant
hl •,•••'•.; el maAntoni
Futbol
l- sen:-•
rrzidors,
En el mercat del dia 12 han
- parrers,
• -• •
,
assible, regit ells segnents preus: Ous,
a 3 l i 325 pessetes dotzena;
pollastres i pollee. de 12 a I ä
1!1.
pessetes V.1r1
1;4,• :,111/:1"
a 6 ness e les: gallito'. d e 20 a
••,•• la pi • dr• ineirt
-•
(le I, recta 25 pesseles: Bite. a 1 • 75 pesserdi Palomino les terçal: sípia. a 2'50 pessetes ler•-,m; muselos. a 020 pea- ;ara tela sereles 'hura.
la (aosernaLes hortalisses i llegums no
imis de 16 anys An- han variat.
Les parades de robes. Pinos
e-dscosa
i Erande tall. quineal l erin. vidre 1 al: la, rdo Fuster oi do 12
tres. slian vist eutivorregudes
• - ,3dor Carinyena 110Els borregos d:anís, a una
dc llur casa pa e.
han r,tat pesseta la Illuira, i els de manteg.a, a l'211 neSSeteS.
•: -s,ra (:iu!at i
Per a la citada de Sant
re foral adora
Au ni els negacilzadivrs (Iris
de Sant JoHiere,. del re- Tres Tornbs han contracta' La
L l ra. San: Celonl. per a coit-.
SEGA1.13.1.-IR
-a 1de!ingu- cris i
Sr. Director:
- Pluitmeim g e s'inaugurà
11
a.enada Paula
l l PSprerl (7elrbran! Cree sincerament que el verb sega'.1adrac(ar tle
s ^ lt nar l it arnislds entre el Cejar no té re: que retire ami, el grec.
..tittlinta Verlläriid E. It, de la eintal_ enotrn Segons
pacer del que sotasige , E . Ca cahlndelt. quedant a
••'n
11,3
vcrb
na. segal...iar deriva dc
Vernpat d'un gol,
1 0" 1 11
pastuforans fleiXarell e ntr e nns- Ila:i dir plcbeit, que significa
:r
han fat
a son toril. ve de scra• .-Oats re- altres mostres d r simpatía. De- rar. Sernle,e.
rtii
;
en
• •intat per sitgern a la masa Assorineic) una lc. met que designa una especie (le
ferina voluntat i ixit per asso- forment. Raimon de Miguel tradueix
.
eseendeia,-,ala per aantatre, equicalcnt al catai
PIIS
-21V-aetes; al ha- lie el qu e
p:aii
d'enearaajar
311er0 16. que
là serzl.., segons Bullaran i Tuch. En
de
a,ditalia malle correspon a segala, i a
c.elnom.re-ts
.•. -1n eha la.
seigle en franaes. El doctor Montscral de
Reunid :: Cultol
rata docta humanista (le recancguda
ruc consti,
solvencia. ens ha corrobarat aquestcs
701:1 ludividus.
gut Une una cruico per trae- darles etimològique s amb un test de
a; ! t e pea arta,.
tat- dr ednirnear el I. aniversaPEni (Historia naturalis 18. 16. :pu,
clt
> j'U) 013 que
ri de l'entrada dels
on
ponis. Aixi. dones,
,1014
rerZinle1115
aquesta eintal. acordant-sr por- on 5•710 significa
er• ; '• •. -.1 • /1 plaea.
tar una corona id crinentiri secalare i senalriar significarien (
1. per extensiö, re ti r la
par
rom a record del,: lliberals que ra, el
n..stre
molaren aquella utit, i al ma- inenindira.
1 pr
‚'ix tannis marine- p e una n'Ira
Reiorcen aquestes interpretaciane
- el: :•.
per al malaural radieal Miquel els aegüent : /unta que cep:em d'una
ha :
-darntat el sea
Masstí. al-! irla deis jaurnins en escriptura del segle catorzi: "Ilem
• 11 :11-,-Mt 3ftisolas,
tin ruttine ten! ielerical (me es nued Pnecn_c el iumenins tredirli sament en
donit a la a rni(ln Liberal- la nit
1.-renLe emsint libre s . ralare pon tinos
•:ic. 1: ins ara del la
juliol de l'an y 1012.
•
- detall de la
'naif de diumenge vinent anuo; in funda seu agrn dicte rivilaO sigui: "A/al niatrix, que rls
s'anirit a fer ofrena de lea dura
aq:11 unes (pian- e a rrin n a, i a la tarda rs donara peros i el: asea del smdit Salen', pual de confín- e n- una vol/lada t eatral per la romg uin 11bn-en/era sennlefar o pasturar,
e, aal.
pa-eta Nieolau
darant d r• S anvs en el terreny o carnr,
Era rostinn en aquesta rasa dr la dita cintat.“
a-. a
ja de molts anvs. fer acuesta
Molt agrait:
Itens. Se- vetllada els afirinnats do la SoR. a
eirtaL itere ron/ que rtla varen
:.:1
1,-33,rena
'retire l'ara ja saben, el per_ te:4%1110W
qui' i dinen quo 11 , arreglaran
•
aviat' ltatmrit du Er--hin a Ponie,
SAEar.7.6.!
pana'ia esmentada.
D e rruf ;1 les cfrcumstaneies
En novira i Virgili a Sabadell
• é.t • ta e- "aelltals no e s faran diseursos
• 1:.I 2' 0 . ,1,0dit ,le
politice. com e< tein anys en01 Centre de Detera.
:.earit diversos ac-- En Cl partit de futhel
•*
ar-"- •
•la seva tecla
gal entre' 111,2 franca i cl Clracontractat la nollers, coanvaren els lorals
;trineipa I del Va i
per 3 a fs gols. i a no estar tan
2,._n
im .Exerlsior per preu
ebrig
de pega el (,ram,'Ier,.
altre
•n la diada.
hauria rstat el resumllnt. rlegut
clAs importanf de la
la f,-,rrna ,le jor que portaren
.VETROTRENT.1
el que se celrbrarlt els 'orate.
.
• ronsislira en una
director:
Senyor
Per no ;tratar Ins ordres de
il'En Rovira i
els forasters. s'arabä
Pertncteu-me une mote sobre e i me.
• el loma "Consideraper nanament del mateix el
: 1-111 . s •33hre poetes i partit dril minuts abans de tramada:
L'andana. - Es melt alta; tina criacatalana del nostre
l'hora rrglamentäria.
Els gols foren n'O rate per En tura. an-i persona distreta quan 1/i hanirle lindrit cense di/hDuran-Gil r aques' de penalty)
molta d'agl emeracie pelean caure-hi.
a-can ressonänria a la
i
Podria posars'hi una barana, nherta
•a einlat.
Arblträ el partit En Rin& que // e mes allå on vénen les portes dal
ho tau torea
tramvia. Si es poses una sageta IlitVA LENCIA
rnineaa. al caire de l'atalana i a l'altura
OLOT
Ha estat treta la läp'da de Blasdel conductor allä on aqueo lia de
Detenció
Futbol
Nomena- parar. les portes vindrien sempre
00 Ibänez
Aniversari
Concert ment
rnateix Bate. Per entrar al cntae
, r)l 's e lidrrs os portà ti efecte
Diumenge ¡oren represes els par- deja hacer-hi unes baranea iguals qut
l' acord municipal de treure la
pida que dóna el nein do Blas- tits de campionat del grup A de la les de les taquilles i fer cua; mis de
presea i menys perill.
"' Ih äll ez a una placa d e la du- provincta• i al noatre camp contendiren, encara en primera vea, ele
Les taquillas.-S ' entra a comprar el
Sitare dos quarts d e guaira primer, equips de l'Escala F. C. i hitIlet per la dreta, se surt per l'esl o !a matinada In pina de
guerra i es va a buscar el tramvia a
EGlot F. C.
ni u
- "o lhafiez, que es al punt
L'interès que hi haría i el temps la dreta donant la celta a la ola. No'
re ntrir (In la riutat. fon presa
titilil armnnt . Els pors a ianants esplèndid feren que la concurrencia e, vidria entrar per l'esquerra i sortir
que t havia per aquells llocs fos molt nombren.
per la dreta directament can al tramSurten ele locale amb el gros in- vial A la placa de Catalunya, que In
taren oh ligals d'anar-se'n; hom
TIO p ermetia que ningú que no eonvenient de jugar de cara el sol
ha dues taquilles, podrien separar-se'

EL LECTOR DIU..t

SeC n ulare.

raniS

l'una de l'altra de manera que els dela taquilla de l'esquerra passarien per darrera de la &eta.
Compteu, com sempre, amb la ben
Lerma adhesió del vostre aféctissim
Fausti Monr6a
ACL.4RINT UNS PUNTS
DUBTOSOS.
Senyor director:
El dia dels Innocents, a l'Institut (le
Cultura de la Ana se celebraren una
serie (Faces apropiats a la diada,
illustre literal cn Jiu la ressenya que
aparcgué erl aquestes pagines, ressenya
per cert molt ben feta, perla que, si
més no, 1/i hacia (amigue equivocació. Nosaltres que In érem, i podem
saher-ho, ens creiem ob ligats a cstnc
-narquelsioc.
Que ningú vulgui crcure que és que
estem enfadats, no; el somriure dels
nostres Ilavis nornés s'estrottca en les
ecasions impreacindibles. "Caja quina
uns nosaltres per eniadar-nos. El que
Sí volem és fer un servei a la veritat.
Aixi és que farem els segfients aclariments:
a) Els clements del jaz-ban que
d'una manera tan prodigiosa interpretaren totes les obres. amics Iota ells
dilectes nostres, no són Els Borinots
ile Sarriä ,
Els Borinots de Sarriís i la cilla
La Principal (le Sarrià són la mateiXa cos a. Hom aquest mön pot usar
apellacions diverses.
el Cap dele borinots no és un aristermite. No anés a creme ara algun
inc.nite (tue La Principal (le Sarria és
una celda (le frac i coll d'aleta. Te•
nini fotografies de la robla on bien
es pot convencer de tot el contrata
(1 .1 Sarrió no as cap s uburbi. Sarriä e: un nuble ami) personalitat mepia. Si la ciut ha crescut i ha topat
a .li Sarria, la culpa no és de Sarria.
.1clarit s tots aquests punts, al nostre
emanare. essendals. no tenim altea co - a
a dir que el denles eslava tnolt bé,
que agraim, senyor director, la costra
benvolença.
J. A. Maragall, J. Moragues

NOVES RELIGIOSES
Cort de Nlaria. - Nostra Dona
(lel Transit, o d'Agost, a Santa María de la Mar.
VetlIca cu sufragi (le les :Mimes
del Purgatori. - Torn de Santa Teresa, a la mateixa capella, Escorial,
155, Gracia.
DEI, RISRAT
Hein reina el darrer nombre de
°El Iris de Paz", el oual comí: un
excellent sumad,
Aquesta settnana han cc:mentid les obres (l'eixamplament i ret aració total de l'església de Sant
Pere de Gomal.
- A.:ui han seguit els examena
per a sarerdrdn.
Han compost el Tribunal el canonge doctor Sendra i els catedrat ics doctor En Joaeli NI. d'Alós i En
Delfi Ribas.
A l'edat de So anys ha mort,
ei
a l'hospital (le la Santa
beneficiat t be 1 iarnòquia (le la
Nlerce i prior jultilat de l'esmentat
Hospital, N'Esteve Telxidó i Puigroden,

BASILICA DE SANTA MARIA
DE I.A NE
Ha estat oferta la bandera principal (le la preicessO que tinda
datmenge, con/ acaltament .tul aotenme octavari (me a. Jesús Sag ramentat dedica la Confraria de la
Minerva de Santa II irla (le la Mar,
a la piadosa associació anomen:tda
-Dijoits Eucarístics - , de l'esglesia
Id Bonsuccés, que dirigeixen els
Pares de la Nlerce.
En la (lita processú ea portaran
lambe les artístiques insignies basilí
Itcals.
Es //ominosa l'assist:mcia de fidels
que cada dia escolta la paraula
1:chis mossen Josep

DE L'AJUNTAMENT
NOTES INFORMATtVES
D'UNA ADIUDICACIO
Suda la presidencia del linent
d'alcalde senyor Barrir, delegat per als serveis de Proveíment s, i amb assistència d tel tinoill laleald substitut d'Obres
[d' hl senyor Dauner; del
'inri,' d'alcalde substitut,
nyor .11itgret; del secretar' de
junlament, del, director general deis SerVelS tècnics i dels
industria .ls interessals, s'Int
proeedit a l'obertura dels plecs
presenta! s pi•r a l'adjudiearid
'le les installacions nuteitniques
lle diles naus provisionals de
l'Eseoricador general.
Les ofertes per a la realitzaCill Ile la dila reforma han eslat
inri» :11 a n Irm pels senvors EH/
(le )1. N'aten, S. A. Mas Ilagli,
Pere Cendra i Casa Metzger,
rielat Anímima.
ELs; pER-mis i )s peoTtREs pmt_
TICULARS
Jlil quodal iiistallada por ;OS
ingrrsatas per als permisos d'obres particulare una oficina recaptadora a l'entresol de les
Cases Consislorials (Serrir d'obres partirulars, vora el Negorial de Compres). Queda amb
oixi) suprimida l'oficina que
per a l'esmentat servei de pagaments de drets pele esmentate permisos d'obres particubus eslava instatlada a la dependiendo municipal del passeig de Pujades, 1 i 3.

EL GOVERN DEL -DIRECT91111111
SEGONS LA REFREENCIA OFICIAL DE LA PRESIDENCIA, AL MARROC H13
HA CALMA COMPLETA. DIU QUE EN TOT AHIR NO ES TIRA UN SOL
TRET
L'ALCALDIA DE MADRID HA PRESENTAT UNA MOCIO A L'AJUNTAMENT
REFERENT A LA CREACIO D'UNA ESCOLA CENTRAL DE FUNCIONARIS
D'ADMINISTRACIO LOCAL, QUE TINDRA PER OBJECTE PREPARAR EIS
FUTURS FUNCIONARIS DEIS AJUNTAMENTS, DIPUTACIONS I MANCOMU N ITATS
DEL IVI AR R OC
NOTA DE CAPITANIA
A Capitania cns han facilitat cOpia del setnient telegrama:
Zona oriental: Sense novetat.
Zona occidental: Sector Ceuta-Tetuä, sense novena.
Sector Larraix: Fit bombardeig
aval diluir a Beri Gorfet resulta ferit l'alféres tic cavalleria, observad, r d'aeroplà Kamon de Ciria i GarCOIIBAT PROP DE NACEN
Fez. 14. - Diuen que la tribu
deis .ajmas. pertanyent a la cabila
,le Yebala, ataca el dia 7 els voltatas de Nauen, travat comnat amb
les tropes matant-li
ceta homes i fent-ne tres cents de
presoners.
Els Ajmas van perdre 6o bornes.
Antb.cl-Erim ha trames una forta harca ainh l'objecte (le castigar
cla Ajmas. - Havas.

La reunió del Directori
Madrid. 14.-I.a reunió que avui
ha celebrat el Directori ha estat molt
curta. Ha començat prop de les cuit
i ha acabat a les nou menys cine
minuta.
F.n sortir de la reunió el general
Vallespinosa ha dit als periodistas
(me les noticies que havien relata del
SI arene no tenen cap importancia.
La situaciö és la normal i corrent.
No slut engegat ni un sol tret.
Referint-se a la reunió del Direetori ha dit que nomás haría estat
Ilenger canvi d'impressions sobre
els aasurnpres corrents. .31. la reuma)
tui ha assistit el sots-secretari de
Guerra, el qual ha informat de diversos assumptes de trámit.
raIl Magaz no ha pegat assistir-hi
perqui se n'ha hagut d'altar a l'estació per acomiadar el Rei.
TAMPOC HI HA RES I./E PARTICULAR. SEGONS EL MARQUES DE IIAGAZ
Madrid , 14.- Aquesta tarda, en
arribar a la Presidencia el marques
,le Niagaz ha (lit que no bi baria res
(le nou i qtte només alai- l a posat
l'uniforme perque havia (l'aliar a lesmache a acomiadar el Rei.
L'All'NTAMENT DE MADRID
UNA Est-aut DE FUNCIONARIS
D'ADNIINISTRAC/0 LOCAL
Madrid, 1.1.-A la sesiö que atad
ha celcbrat l'Ajuntament sIma donat
conque d'una moció presentada per
l'Alcaidia sobre la creació d'una Escota Central de Funcionaris d'Administrad'', Local.
L'ohjecte d'aquesta Encola sera la
preparació de futurs funcionaris d'Ajuma/netas, Diputacions i Mancoinunitats.
En la dita mocie• es detallen les
assignaturea que hauran d'estudiar,
les quals seran diatribuides en tres
cursos.
A més a Mé3 es crearan càtedres
; voluntades trintercand cientific i
ampliació universitäria.
Els alumnes hauran de sofrir un
examen d'ingrés. per al qual hartran
d'abonar la matricula que es fi xi pcl
Patronat que es nomenara, i els drets
d'ingreso El rnateix Patronat escollini els professors de EEscola.
EI Patronat estará integrat per
l'alcalde-preside:u de l'Ajuntament
In )I.(drid; dos regidors ,Iel matcix
Ajuntament; el secretad i l'interventor nimbé de l'Ajuntaltiont de Madrid: un catedratic de la l'actitud (le
Dret; el secretad (le la Diputada,
Provincial; un enginyer i un arquitecte munieipals.
Es podrä ampliar el nombre de
senyors que constituiran aquest Paironía en :tienen) a les entitats oficials que contrilmeisin andt Ilurs
aportacions al sosteniment de la dita
Escola EI Patronat, a mes a més, tintlrä
tul secretad, que a l'ensems ho sera
de l'Escota.
. Per al sostenintent d'aquesta Escota es consignarä en el vincnt messttpost la quantitat (le so,000 pessetes.
La proposta, un pic aprovada, ea
' ,osara a coneixement ,le la Diputai de l'Estat, per a llurs Cedes
pertinents.
En la sessie la Comissiti d'Hienda proposa que s'autoritzi un credit
Ir tao,ono pessetes, ami, cauce al
Capítol d'In/previsteis, per atendre
les deslieses que ocasioni 1. recepció
a Madrid del:, alcaldes
El dictamen es aprovat anib
vot en contra del SC1110T Arteaga,
el qual també &mana que el compte de les despeses es fui per parMies.
Sense diseussió s'arroy a el que
queda de l'oree del dia.
En acabar-se la acsaie, i en la
part destinada als aficionats, es presenta el senyor Miguel Adolfo Sindiez i diu:
f IIIC

"Excelentísimo scfior alcalde y
concejales masculinos y femeninos:"
Aquest començament fa esclatar
en dalles a tots els assistents, peró
la cosa de seguida esdevé seriosa.
El senyor Sanchez formula demandes concretes contra el governador
civil i contra el tinent d'alcalde del
districte del Palau, acnyor Martí
Bayot, que és precisament qui preaideix la sessió per haver-se absentat i que tot sorba meta
interrompre cl denunciara, el qual
mante amb energia les seres afirmaCiollS.

El senyor Arteaga enmara el senyor Sänchez en el seu dret.
En tots aquests incidents també
bi prcn part el públic, promoventse un fort aldarull.
Es tracta, segons el denunciant,
d'un deshauci governatiu incoat en
forma
El. SENYOR CUSSO VA
DIENT...
Aqucsta tarda brin tingut °casi.)
de celebrar una breu conversa amb
el vcscomte (le Cussó sobre l'estat
actual de lea discussions que cenen
mantinent rl nonsell d'Econona
Nacional sobre compensacions a les
indústries 1 auxilis a la indústria textil , del qual assumpte ens en rutina
ocupant fa dies.
El rescornte de Cussó ha ratifica u el que hcin anticipat sobre la informació que s'efectua a Barcelona. La qiiestiO es refereix concretatnent a la indüstria textil i estä
pendent ¿'aquesta informació complementaria.
Compren els següents punts: Cri_
sien els difercnts sectors de la in(Instria textil: proporcions mitges
(le l'atur forecis en cada un deis ro/1s
• de la dita indústria; si es creu cont
una soluciti de la crisi l'exportació
i en aquest cas quin marge de cornpcnsació o auxilis es creu necessari sobre el valor de l'article o anides que l'entitat informara pogués
exportar, fixant per a cada article
el tant per cent sobre el valor que
C3 cregui indispensable per promoure l'exportació.
Essent criteri de la Comiasió del
Consell d'Econornia Nacional que
l'exportaciO de materias tèxtils
de verificar a través de sindicats, els
quals creu Finfonnant que hattrien
de constituir-se; quins al-fieles creu
(le més fácil informació; definiciö
técnica i mostres; a ouins mercats
,l'Amèrica s'haurien d'exportar els
artirEes que interessen a Einformant; expressant cls mercats preferents; con/ entén l'entitat informant
que 'lauden de funcionar els Sindicats que es constitucixin, tant en
relaciö zunb els industrials i comerdanta com atad) l'Estat; termini minim de l'assaig de compensaciö a
l'exportaciO. Aquest sistema pot tenir alguna eficacia.
Ens ha dit el Vescomte que en
l'actualitat es tractará de les conapcnsacions arnb caräcter general a
les indnstries espanyoles i d'aquí
a poc temes aegurament cristallitzara en una R. O., a la eral es podran
acollir totes les entitats que tinguin
ja precedents en l'exportació de produces, principalment a América i
a l'Orient d'Europa.
EA CONFEDERACIO GREMIAL
Madrid, 14, - Una cornissió
del Comité direetiu de la Confederaelú Gremial Espanyola ha
visilat el general Vallespinosa,
interessant-li la 113 :30111Cili d'una instOcia niel dit organisme
reSpee l e Una addició a Partido 1783 nIel Codi civil, i 148
del Codi penal, en evitaeid (le
les freqüents estafes de les
quals sön vielimes els industrtals hotelera.
Amb lesinental general trae.;
lit la cornissió dels inenuivenients que es deriven de l'exrepeló que assenyala l'apartat
segon de l'article segun del
Henil deeret de 17 de desembre
darrer, contra els beneficis (pm
tnsmentada t1i.9posició coticeileix als loitals de lloguer des
del dia primer del corren!, el
lucen entual dels gneis sigui
superior a 500 pessetes. re(pernil amb lal motiu que es
faci Una salvetat en pro deis
límale destinals al comen i a
la intlüslria.
La dita eontissi(S ha visitat
el general Nouvilas, reine!
una exposicid ell la qual la
Con federarid Gremial Espanyola reitera el prre. formulai fa
temps_ perque sigui!' indallats
els reus de Benag,albdii.
Aquesta insläucia ha (+s'al
ara presentada a requeriments
distints d'Associacions mercantils de diverses regions.
LES DIPUTACIONS MASQUES
Madrid, 15. - La comissió
de les Diputacions basquee que
gestionen a'Madrid assumptes
(l' Olieres local, ha visita; el secretar' del Treball per invitarlo que inspercioni tes non/tiros-es Corporacions de caràcter
social modem que hi ha a Bilbao.

El sots-secretari del Treball
ha contestat als comissionats
que, prOxim cont esth l'home4
natge al Hei, i sil qual han de
recorrer tots ele funcionaris espanyols, no li es possible ah-.
seidar-se de Madrid en aquests•
moments: per() (me proeurariai
visitar Bilbao la primera quitad
zena d e l vinent roes de febrer:
La dila comissió tanibé visiIh el director general d'Obres
públiques per denianar-li que
les carreteres de ice tres "provincies" bascongades entrin en
el pressupost total.
Tambi'' van esser al despalx
del director del Banc d'Espanya
per parlar-li deis deseo/optes
dels sous dele funcionaris del
dit Banc, a les "provincies"
basques.
EL CODI RURAL
Madrid, 14. - Al ministril
de Gräria i Justicia, sota la
presickmoia del magistrat del;
Tribunal Suprem, senyor Manuel Moreno Fernändez de Roda. s'ha reunit la comissió
carregada de redactar un projeele de Codi Hura!, la qua,' ha
(pedal definitivament constituida pels representants
tots els ministeris als quals
afecta aquest estudi.
Hi han ässistit els senyors
finicoechea, de Diego, Marín
Lazare/, Lema. Rodríguez Cor.:
rea, Castro, Ortiz i el secretari
senyor Zorea.
Acordaren activar Pll els resi
perlitlis departaments ministerials la reunid d'antecedents
neressaris perque comenci immediatament Vestudi de la ponencia enearre,gada.
De la part civil se n'encarre-i
gata el president en unid dels
senyors Ruiz Gueto. de Diego,
Marin Unza/T, i els senyors
Goicoeehea i Marín a:1lb ele enginyers respectius designats
pel ministeri de Foment. així
com el representant del del Treball. formaran les ponencies encarregades e:I la part adminis-'
trativa, per a la qual ha estat
designat el ernyor Zorea.
Els treballs de Crsinentada
comissió rontinuaran d'una manera assidua.
PER L'EXPOSICIO IBEROAMERICANA
Madrid, 14. - Aviat signara el Rel
el decret autoritzant l'Ajunt'ament de
Sevilla, per imposar arbitris extramdinaris amb destinació a les obres de
l'Expeslció Ibero Americana, d'acord
a la petició formulada per toles ks
forces vives d'aquesta ciutat.
ELS QUE VOLEN ENTRAR A LA
GUARDIA CIVIL
Madrid, 14 - Sin tan nombroses
les instándes fetes per passar de les
diverses armes de l'exèrcit a la guardia civil i carrabiners, que s'ha cobert per dues vegades el cupus d'aspirants, i tardarà força temes a poder-se assimilar l'ingrés en aquests
dos Instituts armats.
ROBATORI I VIOLACIO DE
CORRESPONDENCIA
Fa algun temps i gräcies a les ges-'
tions de la policia, ion deacobcrt 1111,
delicte de robatori i violad(*) de cm..
respondértela.
Foren empresonats els alaors,carters
dosep Mateo FernIndez, Lleonard
Brcsgui i Daritts Vilches.
Aqucsts es dedicaren a apoderar-sd
cartes procedents d'Amèrica i
treien els valors, que després es red
partien aquests individus.
Aquests tres tenien establert el sea'
Roe traed() al Doble de Manzanares,'
en el igual eslava installat Vilchcs,
per anar rebela tota lt correspondencia que li cra enviada pchs dos indivi
dus restants.
Degut a roces diligencies, s'ha sabut que a més deis molts robatoris
comesos, slarien apoderat de dos xecs
per valor (le 1,147 pessetes. dingus
a Francisca Fernández i a Hortiusia
Fernández.
Per a això al darrera deis ares fin.
giren un endiís de les prepictaries,
i després van enviar aquests xecs
una Casa de banca (Ir Nora York, per-,
que els fos girat el set* import co•
pessetes.
La noticia tingui coneixemcnt del
fet i posada en carnunicacir amb la.
' casa de banca Lavrence, aquesta ha
remes fotografié% ticas arce i de lea:
cartes escrites per Josip Mateo.
Aquests documents, acompanyats del.
corresponent oCH, han estat enviats
a la Comissaria dcl Congres.
Exc.:Art.% L'AFER D'AQUELLES,
NEN ES DESAPAREGUDES
Madrid, 14. - Ila comparesi
gut novainent davant el juljab
de la Universitat que enten en
In l'all s a per la desaparieid do
les nenes del carrer de Hilaridn
Es'Invit, la senyoreta Mercè
ralee.
Amirsta diligencia fon dema.
nada fa un mes per l'acusador
privlt per?t nc s'Im efectuat
fins ara.
Sogone els noetres informes
en el registre plantea' a casa
(lo la senyoreta Morales el di;
que va dictor . se t'auto de pt0e.

•

bijeut, is
steasalnent i presó, va lrobar-se
una carta a la qual de moment
no ea donar-se importancia, car
tota l'atenció era !izada era
aquella 'famosa Ilctra amb data
de Gijón i•signada per la seva
germana política. Aquesta altra
lletra es signada per Maria Matilde, i té data de Ventanaje.
En ella es parla d'unes nenes
que ella primen dies d'ésser auf
no menjaven. ni dormien. però
que poc a por s'havien aeostnmat. Tenia data anterior a la
desaparició de les nenes, per'',
aixO podria ésser una estrata-

gema.

La senyoreta Morales ha cumenat dient al jutge. segons

tit anal qtei campionat d'Espanya,
grup B.
Ratificació o modi ficació de l'aeord pres en la darrera assemblea,

pedra i caient daltabaix el pon l'autömnibus..

sia de Sant Felip Neri la lapida his-

reicrent al campionat d'Espanya.
Selecció de l'equip nacional.

En rebre la part davautera la
forte topada, s'ha incendiat el
motor, enmig dels crits aixor.
dadors dels passatgers, els
quals, apinyats els mis contra
els nitres. i indescriptiblement
aterroritzats, demanaven s000r.
LeS persones que a l'hora del
sucres passaven per aquella
riada i ele veins de la earrelera d'Extremadura, s'han danat pressa per auxiliar els passntgers. cridant-se al ma!eix
ternps per (dieron al servei d'incendis del pare del cariar da
imperial, d'on sorii un equip
arad, una botaba rhpidainent.
En els primera naoments
rregul que es tractava d'una
veritable catàstrofe. per?, boa
nviat teolts dets passatuers des.
rendiren per les finestretes i
per la plataforma del darrera,
resultant algú amb lesions

de la celebració de les Corts, es maná collocar l'any 1855 i la desaparició
de la qual p.ovoeä grane protestes.
La lapida commemnradva loas treta
una nit pel rector de resmentada csglasia.
Avui sha tomas a collocar, presenciant-ha nembree públic tale
i retorció amb entusiasme.
L'encertada intervenció de l'alcalde
ha evitas un conflicte.•

Conformar-se a esperar fins a mil'
mes de febrer, tal co:n ho sollicita
la Federació Suissa, per determinar
si acceptara o no la data proposada
—3! de maig—per a la celebració del
partit internacional Suissa-Espanya,
que ala de jugar a Suissa.
Estudi del qüestionari d'amarenrismc i professionalierne que sotmet
a la Federació Internacional per donar a conèixer ropinió d'Espanya
sobre aquest assumpte a M. De V ennos, el qual ha de representar a Es.
panya en la Cornissiä nomenacla per
ponent en el Congrés Internacional
mie tindra lloc a Praga ele dies 24
i e5 de maig.
CX .ALITOMNIBUS CAL' DALTABAI X DEL PON DE SEGOVIA
Madrid. la. — La Companyia d'Aut.'endlaus de. Madrid té establerta mia
Bina amb el recarregut de la plaça
de Santa Crcu a FAerbdrom de Quatre Vents i tornada.
A darrera hora de la tarda ha etamenea: u circular per Madrid el rumor
que un dels autiennibus que ian el recarece/e, a conseyiiénc a l'has-te-se-U
trencas el fre en realitzar un räpid
vira:ge al pon de Segòvia. anant a parar daltaliaix del ritt alanzanares. i
que havien hagut desgrilcies.
La noticia es confiere:a, i segons dem'As recallits al lloc del succés. i'accichal ha corregut de a segtient mas
vera:
A les set de la tarda ha sortit de
11 plaça de Santa Crcu atn:, direcció
a l'Aerbirani un antämnibus, portara
entre els viatgers gran nombre de solclets de l'Aerndrrin militar qun linden
passat la tarda a Madrid.

i

lògica q ue per cominemora r la data

mètric de farina. El quocient
ti aquesta divisiú ens donarà el
valor d'un quilo. En tot cas el
preu que s'obtingui sera el del
quilo de farina, i aquesl. multi.
plicat per cena, fixarh el preu
del quintà mètric de farina.
Exemple:
Qmtinth metric de hiell
ptes.
id mercal.

(le trans2—

port i

ples.

Crisi i henefici de mol300
t'uncid.
.........
Import de 2? quilos de
620
subprodudes.......
el aquests
Bendiment
—
pus de
La fArmula per ohtenir el quin.
th 'vidrie de farina. As la se-

DE SUBSISTENClES

les nostres noticies, que no podio, fer Ilinrament de resmentn.
EL PREU DE LES FARINES
da carta per la va cremar en
güent:
La Junta de Proveimrnls
ejsser-li tornada. Ha afegit que
l' en del qu infii met de de fa.
facilita!
nota
segfient:
la
era
d'una
amiga
i
que
Iletra
tu
Ju n la C e n t ra l
Ira ti rina:
no es tractava de nenes. sini1
3 — 620) 100
diles noies l'edat ele les quals
=3175 ptes.
tirar en tot el país ele preus
era entre 17 i 20 anys, les quals
llena.
80
les farines panificables.
van anar a aquel! !roble per reAlguns cridaven horroritzats
.Actualment aquesfa Junta
Aquestes instruccion elan
posar-se d'una gren
en veure un guàrdia eivil que
.nrovincial
estä practirant les
OfinlBuilleti
a integres
P
va esser pres de les flansris ¡
ACORDS DE LA FEDERACIO
investivarions i remprovaejons
desembre
cial
del
29
de
DE FUTBOL
que en arribar a la casa de neresstries per fintar el preu de
perItt mpor!hocia faquest etscors era ,ja completam nt canraejen, eme on el elle( Peeill es
Madrid, 14.—El Comité Directiu
cumple
indueix
ni
a/pirata
Junta
borúlzat. S'ha identificat el ca pulilieleh ele dios; 1 i 16 (1^ rada
de la Federacid Espanyola de Futdivulgar,
per
mitjä
d
aquesia
asee, resullant anornenar_se
roes al Dullleli Oficial i prensa
bol ha celebras diverses retneons
nola, el mes e.ssenciul de les diAngel Bellido, guärdia civil .101
d i liria.
foca intercsaants, en les quals pres
les instruccions perquè arribin
leve,
casal.
catorze
Bespoete el nreil del ola ha de
els següents acorde:
a leoneixement che tole els UnteEl soler sita Usual d'una
fer eonstar nou en Junta tupe
Tenle en comete l'existencia de
1 essa ts i del m'Odie en geneniort
segura
grades
a
la
seva
essent
prisa litt de les: seves f a .
fora major que impedí al Iletis Baral.
rapidesa en sortir del seient de
cu tar. reeldne nin prens do in,
lompié presentar-se en temps oportú
noves
normes
que
la
JunLes
direcció. sofrinl sols Matarles
subsistimeirs. no es nodrin ell
a Cädiz per poder jugar el partit
ta Central de Proveimen conerosions de earlicter Ilen.
can ene rurrinruitar armen, poni
establir
quant
sidera
necessari
de eampionat contra l'Espanyol E C.
De la resta dele passatuers
i decidint que, en virtut del que dea la fabricad() de farines. sön tritur -le en ran nitre arliele,
solament dos han resultat ainn aplicables a Velaboradd de pa
ens', la eerd expressa
termiea lo del Reglainent,
fer:de han
corrent, que hauran ifesser pupraccaia la suspensió del dit partir.
t
lesionats
levanteni.
La
reeulta
Deixar recluirles les sancions Minamajoria d'aguaste. elite sise:dalia. res de Mal de bona qualilat i que
.11 MIMME111;
en la fabricad'', del pa anomesades al Betis Balompié per la EeEl vvh iele Ita queclat comidewat espanyol donin un rendideracid del Sud a abonar només a
tament destroent. El jullal del
ment na'nim de 120 per 100.
Espanyol de Cádiz 1..s Isspcses
distriet de Palacio ha anal al
La nova fórmula que la Junta
realiteadea per aquest club per al
llot; del stierbs eornençant ha
Central de Proveiments consipartit que na arrihä a jugar-se, ajarinstruir les diligenries.
dera indispensable aplicar, per
tetas tetes les abres penalitats i deROMEA
Ha ,Irelarat el xofer Antoni
estimar que ella resol tole els
Ørminant que la FederaciO atad:ilusa
Des que l'autmibus surt de la plaza
Lopetegui.
La cranpany a catalana que. actua
tu
¡lubina
que
puunin
esdevenir
de Santa Creu s'inicia ja el penden?
deterntinari la manera i la data que
nnstre teatrv caald. rntr. serie' dulne h
ifIS juntes
per Puerta Cerrada i al corneneament
slauran de celebrar els encontres de
tervenir amb eneert i rrnb pl. la tn'llnr i més eatunle e de tales le3
camp'onat que s'hagin jugar per l'a- del carrer de Segòvia. accentuant-se
que fin, ara hi han dcsfila: dune anys
coneixement 1111 la fixneid del
uralt en creuar sota el viaducte. pero,
cord d'exclusió que es va prendre
per': (le lee farines, s'apoia en ' encä. semicix mereixent la canstant
scgons ha declarar el conductor de raucontra el Betis.
admiraria del públic que cmplena el
'pudre factors. dels quals un és
Confirmar racerd de la Federad() tiennibu . els freut riman rbeit perfectres restants estan sub- teatre per admirar i aplaudir 1 excellent
els
fix
i
DE
MADRID
del Centre prohibint a l'Estadium tament fins lee praximitat del pon, en
totes les obres que es recnnjunt
jedes a lea nalutals
que surti a jugar jora de Madrid du- eieté na pagué aminerar la velocitat i
cions deis mercats respeetius.. presenten.
PLACA
IIISTORICA
en el ràpid vis-alee amb la velocitat
raen un mes. en vista del eucceit enA I e:sis d'En Sa area "Fidelitat"
cost i beneA.-3farge fix
RESTITUIDA
tre aquest club i d'Andn- adattirida pel pendent li foll inevitable
cal ajuntar-hi el de l'Arti amb "Le:
firi en la niolluracid.
que
L'alcalde
Ita
dispesat
c
!Jarana
de
er
ra
vdr:I5
treeN a la
Cadiz.—
jan i ver Incempliment de cartracte
11.—Pr al al mercal dele sub- naks anamarade," 1 el d'En Manjar,
considerar rEstadium F. C. obligat a redra. fent catire uns sis rnetres de sicui re-aituida a la façana de resgle- prodncres de In ninItTn•nclo.
amb "La Penya Roca o la colania de
jtigar anib rifturei el partit que no
C —Prens dels blats situats a l'Ampolla'. que cada representacid (1s
arribä a celebrar-se. per la quantiles fähriques o als molins.
un nou trierni.
tat conringuda i base del seu primer
D — Itendiment d'extracció en
Les estremtades obres. junt amb "E's
equip.
Pastneets" i
Pallirana. 'Jr les qte:
or
m
teen
variad'',
b
i.a
per ara inemen el cartell del Teatre
Interrsaar de les Federacions reer
priporcionant a tces els al-ti,
°
gionals que. d'acord amb els Colleks
b6
meremit,
sthjeeles a les nseillarions deis
gis d'Arbitres. prenguin les mesures
inmediatacals,
refl,elish
mer
temer:en
i la valor del detall que és
nece.aeäries per tal des-miar el deseneslenmiel,linedelr;egai d e l ;c ntesia me que paj
rotllament del joc violent que d'un
aixii fa que
temps ença. s'estä practicant.
veriti del fabricanl siris sompre
aquesta temporada sjgni Cl Romea el
Fer evitar discrepancies d'apreciateatre penferít del ptiblie catelä, cau .
` 1
ció. es comunica a les Federacions
3
estarh iguala! Pu lb Ps les pro_
n les funcions
es cempten per plena
que ée obligatori rús de la xarxa
vinviea espanyntes.
tarda i
MONTULL
les porteries en els partits de camW. del preu de les
Deterininn
pionat de primera categoria, grups
TERTULIA GRACIENCA
f !trines manir leables.—Coneent s
HA PASSAT A MILLOR VID i ALS 65 ANYS D'EDAT
A i B, i recomanant-ho a les altres
valora (lela trotte fl ot, Wats,
Tettúlia Gracienca per tal de
Auxilie
Es p irituals la Benedicció Apostólica
bavent
rebut
els
categoeies.
el dele sntnrodnotes dels
donar tot el relleu 'a les representaA. C. S . )
per;‘)
ei de reneliment d'aquells. i
Donar les gràcies a les Federacions
-egionals per rapoi' prestat al CoEls quc la ploren: espòs Angel Montull Cabrera,
"
quantitat benetiei ig
djc
ct' :in-tent. ha acordat obeir un abonanada pee a em -1
mité en tote ele assumptes que fan
fills Maria deis Angele, Isabel, Josep Maria, Angel,
nifut per a bits els dijons. celebrant en
moltura u ire Ps del eral uta rh el
referencia a la formació i preparació
Lluís re'igiós de les Escoles Cristiana, absent) i Morael successiu les seres r2111'.de5 al Cnvalor
(1
"I
/mil,"
(le
farina
de
la
de reeu p nacional que jugä contra
ljsenm Pompeia. on per la cabuda 4.1
serrat, fills polítics Mercè Arnau i Francesc Aveilanet,
forma ergfient:
el cr.austria.
local. proas-e-cien , de rescenari. riqueras, germà, • ermans politice (absents), nebots, ne/a plantita/ que reSumi's
Convocar una assernblea nacional
sa ile decorat. elc„ padre
bote política, cosins, el jove Llorenç Bläzquez Gil i fapresenta el sellar d'un nnintä
extracedinäria per al dia 27 del que
milia tota, en assabentar els amics i coneguts de tan
In n rc de blat i la ritme f xa el aconscguir que retuestes simajn dignes
som, a les onze del n?ati, amb el sede retira artística i rand it ca ce:e
preti di roat de mollitenrilii.
triste nova, els preguen que a recnrdin en llurs oragüent ordre del dia:
In quantilat 7-Pell!! 1 P.5 r Sdone, i que se serveixin assistir a la casa mortuòria,
P e e ri nene dijous. a 1 m Me s'anuncia
Acceptació de jugadors estrangere
Invä el valnr del suliperachlete
Carme. 30 i 32, segon, segona, avui, dijous, a lea tres
la primera representació, posant -en en
d'acord amb rarticle 55 del Reglaoht ingut d'un nuin t nsi trie de
de
la
tarda,
per
tal
d'acompanyar
el
cacaver
al
Censenescena raplaulida obra anglesa en cinc
hlat. i la quanliint nue don' raer
rnent:
tiri Nou.
NO ES CONVIDA PARTICITLARMENT
artes "El cardenal". a càrrec de la
D.rnanda del Club Atlètic Osasuresullat acinesia resta. dividirla per la viren que reprosenti el companyia c italena l'Art dramätie Clana, de Pamplona, crabonament de les
rentliment en farina del quintä ramunt-Adriä.
despeses de desplaçament en el ínr-
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L empresa del Pathé-Palace ens. prega que carril/M(4u= a la sera nornbrosa
i distingida concurracia que no pot
continuar la projeccidi de la grandiosa
superproducciO **Scaramouche" per
hacer rebut ordre de l'Amoritat de sus.
ptauirc-la.

"La Parau'a Crstlana"

adef

•

ze"
,

!.•

punt de vista de doctrina, 8ind
també per festón; de presenta.
ció que, suposa.. El seu form
es elegant i tota ella té un ajzt
ageadivol i a rensems Inasito
i de qualitat.
Formen "el seu text estudia

de remarcabie impor;äncia, pro.
eecnts d'un bdll i una

selecció de cròniques i
macions que li do/ten una va.

Metal i un interés general per
a tothom. Saludem de la ma_
cuera roes cordial i ami; pleno

satistaccid aquesta novella fila de cultura que assenyala -La
Paraida Cristiana",

HOMENATGES
A LN GUIMEM
...—
A HOSTALRICH
La joventut de la vila
talrich, que sernpre ha estat
ben catalana, savia a LA l'UBLICITAT 115 pessetes impc.7t
de la subscripció que ha tingut
oberta 'Pie dies 12 i 13 del c,..
rent a l'esmentada vila. a fi de
contribuir a aixecar el momi-

ment al g loriós Angel Gutmet,.
LA BARCELONETA A EN GUI.
MERA
El dia 18 del corrent !ara

mig any que la dalla de la mort
arrabaish del nostre costa: el
plorat mestrc N'Angel Guimerä.

En acostar-se mi/leste trisa
data les De%otes de la Verge da
Mon ts errat. de !o BarMoneta,
han organitzat per al dissabe,
dia 17. unes mieses en sntragi
de l'anima de rimmortal poet,,
que Seran celebrades a les vuit
i dos quarts (le nou del metí;
a l'altar del Sontissim Sagra..
rnent. male l'esg!ésia parroquial

-

da Sant Miguel del Part.

.

ch vots i admirador., del ma:aguatiyat poeta.

i morals i de cultura gene-

retnarcable no sols des del

jlialilltGliBillell1111111111111M11116313112MMIIZIEZNIMERIEN
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CAMBRA CUiRASSADA
amb compartiments de lloguer des de 2'2 ptcs. anua:s
DIRECCIO TELECRÁFICA

E MARSANSBANK
—
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Ens ha arribat el primer mi- •
Per &manar al enyor que
mero de, "La Paraula Crisia- guara; aquest estel de la phna". revista d'estudis religjo- Irin. es prega l'assistencia deis

s

nul 1 ,43P heno

"
r;

OLYMPIA
Demà passat arribarà a Barcelona
notabilissima companyia d'opereta italiana Lombardo-Car ¡naba , reputada
com la millor del món, per tal de donar
en aquest esplèndid ediiici les ven
funcions que te anunciades. Debutara amb l'opereta "I-ii parte dei Campanelli" per a presentaciii de la companyia; és obra d'espectacle amb tres
re:cs que arreu rut ha estat datada h a .
obaingut un sorollós èxit. En el paper
de protagnnista debutarä la vedette
: igres Lidelba. primera figura de la
companyia Lombardo Caramba i creadora deis principals personatges de les
obres que estrenará a Barcelona atinesta famosa froupr.
Per a dissabtc, dia del debut, estarà
transformada la platea d'Olympia; fora
la pista el pati de hutaques agafa una
gran amplitud, querlant rorquestra damunt d'una veritable ca n aca harmian:ca.
que millorarä encera les innegables
condicions acnetiques d'aquesta noca
sala d espectacles.
Mantee durin les funeions de la eempanyii Lombardo-Caramba cominuarä
cl servei extraarriinari de tramvies
autbrnsibus que porten a redifici, i
gute tant ha agralt el plthiic que rutilitza.

de (tener

ts.
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En Cli
morí el dia 26 de dembre pronassai a Pedal d3 Ti anys

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
YA.

(A. C. S.)
Els que el p!oren: la seva esposa Joaquima Artgas, fills Climent, Joan, Rlmon i Mercè, filia política Assumpc id Guit-rr, néti Montserr t
germanes Carme i Antònia, gennans po;ffies, nebots, cosins 1 farnílii ton, i It rió social Parareda i Capdevila,
S. en C., i les cases comercials Joan Artigas i P. Artigas Nadal, en recordar a Ilurs ami2s i coliegtits
tan irreparable pèrdua, els preguen de tenir-io present n lurs oracions i que se seiveix u concórrer als funerals que 132.c reten -1 ckscatis
cl la sor, ànima se celebraran demà, divendres, dia 16, a dos quarts d'onze del a l'església de la Casa Provincial de Caritat,
que els n quedaran sumament agraTis.
LES MISSES DESPRÉS DE L'OFICI 1 TOT SEGUIT LA DEL PERDÓ

El dol es dóna per acomiadat.

No es convida particularment

L'Emm. ibbn. Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i els Excms. 1 11 .1ms. Srs. Bisbes de Barcelona i Solsona, s'han dignat concedir 200 i 50 dies d'indulgències en la foma acostumada.

7"ItR°Y
"

15 de gener de 192 5
aixf que el corrent augmenta,
contrariament al que succeeix
les mes de les vegades amb les
resistencies usuals, als borns
(le les qualls la diferencia de potencial varia en el mateix sentit
que el correal que els tras-

caps provincials d'Obres públiques informant , a la Junta directiva respecte a diferente treballs dels trajectes compresos
dintre del circuit esmentat i
que depenen del seu càrrec; de
la propaganda que del mateix
circuit ve realitzant la premsa
de les provincies ineloses en el

pasen,
Tanca de cotitzacions de cotona de
Nova York. Radio crònica de LE e ran.
2 1 .00: Radio concert "Revine de la
Quinzaine".

oGRAMES PER A AVill
s..010 BARCELONA: 325 m.
El quintit Nice intorprefark:
dcl Paraguay", Torrens;
daciUC vals. Sto l z • "Avahez:s. Le-d2r, "TeRfunken ,
' • Si:s. Morena; "La refox, Fordend;
Sylvano.
Toresky donara
.7:antil recita nt
Link N.11121;
restiv;
"Colegio

LONDRES: 2 L. 0. 365 te.
13 . 00: llora oficial de Crecnavich.
15 . 15: Transmiasid per a Esculca.

podrà oscillar indefinidament.
JURA, AVUI

s'Ita posat a la venda el número I I (lo

loveniut Cltrdlna
amb la secrid interessant de
radiotelefonia i un artiele d'Agusti hin iUtt de cristail
de Itarg abas .

• N'oo irte-pretarA:
•it:-:

7'44

1171.71"
orto. Ge

2 A AR ATA
us subtninistrerA el millors
us els gravara a deinicili
De:mane:1: una aessió de prova
s.›,)4+2.74....-.:-.•-z,x,Yee.,:-.•+>i-e.2-4,o,m-:*-emee-e-t...'"

DIO IBERICA: 392 01.
d ins de Borsa i
previsi5

Societat d'Atracció
de Forasters
4'
-e

oficia', de Greenwich.

1

horaria del campa-

na: 1.3:11 Ben.

Prombatics del temps i butllcti genero l de roficies.
Concert ah/lió/tic.
: s to: llora ()fiad Pronòstics del
i
• lo valides.

sló de senyals horaergani:zada per la

.

:giènic de la

d

f

i
. !!
.—

re

¡t..;
.
‘:

F.

No deixeu de vis:tar

4
;2
------:, i"
a dii. i) k ii i; 1.111/1(,
A

‘.

lanus TUCO7c ,

4

.P,r.li ,1,2 l'.1-.1 , 11 : 1 3

rs por ii DADSO. -

-7 ru_Er or,o A

,- es venen a

;

Por preu.
(I
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Radio.

itats.
: la ser
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a

2145,
Continuació del Concert simfònic.
2 2 15: L'orquestra 1 Oricos savia+.
2345: Malaielit Folies Cabaret.
2415: Tanca de l'Estació.

ESTLTGARD. 143 m.
Saal horari i noticies meterroliagidues.
Cmicert

part dels bailable;
:7-So re.
Tzicle cotona

de la tarda.

19MO:

Vara de

Conferencia.
adoo: So da Camera.
1930:
.

zr . 15: Srmal
Ceneert Radie.
2215: Repc:ici0 de les noves meteerej'ai-;"tes i nithres noticies.
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del Collseum.
-. Corta- Catalanes,
mero ló
'avant da! Coliccum.
eranevmaw.a."...r

la 17 .-. ) . -71 4 .; u,mere
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'I tl ehB reonseguit el
G rhner /loe al in.in per
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uantitat i qualitzt

t' e la

seva producció.
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Diputi, 239

Eis

ones continues.

J. A. C. M.

Un:ivers2tat, 7
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diotelefönic

be/1 dit
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")azzy-one",

BRUNET
Do venda trl s prineipals es1 tabliments de material ra-

15

podre-.2 s.catir a casa vestra
adquirint un i:, on receptor de

monda de la

les radiodifusions
Per oir
empren únirament auricus
lars i cascos
ls r".

En l'eh-Mi: ir: O:al. la capacitat
(lile acumula energJi, rom un
rerord per exemple guarda energia merimica. fa les vogados
bé representa un ras igual a
lasticitat. con ei'atisbé la seil
'l'influí-cid t'os comparable a la
lnèrtia.
que clla s'oposa a
l'establiment dels corrents. D'aquesta manera es podrit veure
que formant un eirenit comprenent un condensador i una s el r
(a . neelades als borro. d'un 01'e,
podrem obtenir una aerie d'oseilacions u, esmortuldes, o m(s

1724

Radlotelefbniques

de lesda Mo al Gran Tca-

gativa es ensillar la resistencia
ohmira dele eircults. Un circuit.
proveït d'una resistencia negativa convenientment reglada, es
porta cona un sistema meeänic
'flesprovert de pulidesa i SerSe
esmortuidor. Un sistema d'a_
(limeta Maese. si es portal a la
vegada d'elasticitat i d'inercia,
Or.

"Canción ame-

STE

L'efecte de la resistencia ne-

En lis darrera SeSSi4 celebrada per la Junta directiia de la
Sorietat d'Atraerle, de Forasters 'de Barcelona. sota la presidencia del senyor Maman nubló, es prengueren. entre altres,
(ds segilents aeords:

Felicitar l'empresa del Gran
Melropolila de Barcelona per
la inauguracid deis s eus serveis; concedir lote 'de Hibres
instrurtins a diverses entitate
que han organitzat festis ale per
rl Reis; convooar per al dia 30
de l'actual la junta general ordinaria, facilitar al Montreux
Hockey, de Montreux, ele informes que neressita per a trorganitzariá de niats- lis de hockey
sobre patine arnh roda; facilitar al Sindical i
Propaganda. de Sant Sebastiä,
les dudes que dernana per a l'or-

seu traçat; d'haver-se anun
riel per als dies 18 i 20 de l'actual l'arribada de duce caravanes erigieses amb els vaporo
"Orbita" "Are:u/jan", respectisament, i d'haver-me remes aco-

pi de material de propaganda de
la Mulat a la Sociele Arnerique
Latine, (le Paris; Ravelet Matts
tt: C.° de Tunis: Estaigen Reisenbiiro. de Berlin; Viaggi per
tullo il Mando, de Torf; Sin
dical d'Iniciative, de Nimes;
Agencia de la Companyia Transatlantica E sprint-ola a Caracas,
i Carnbra de Comer» Alemanya

a Barcelona.
Entre altres diverses comunicacions, la Junta resta assabentada de les següents: D'una
de la Cambra de Comen e Nal e gació de Barcelona, l'Iteressaul do la Societat la promuciú
de la concurrencia de Catalunya a l'Exposicai Internacional
d Arquitectura de Nova York;
d'una altra del senyor eónsol
general de Franca en aquesta
piaea, manifestent haver sol . lici:at riel ministre d'Afers estrangers del seu pais inut per
al mitior exit do les gestiona
realitzades per la Socielat per
tal de dotar de vagú-Ilit els expressos de les linies de Lid i
Nica en comunieaciú amb la
frontera de Port-Bou; d'una altra de la Companyia de Ferrocarrils de M. S. A. expressant
les causes, no depenent de la
seva voluntal que impedeixen
assegurar reune,: deis trens
franeesus ami) el i espanyols a
Port-Bou, i expressar la confianea de posar algun corrertiu a aquesta deficiencia per les
rae:Wats que donara per ferho el nou servei do la (lita Com.
implantat des del primer (le l'actual; d'una altra do
la Coniatìvia deis Camine de
l'erro dl Nord d'Espanya, exposan( des dificultats que rl seo
entendre impedeixen la minora
deis srus serveis a la Unta de
liarrelona a Lleyda, que ia SoMetal ha N'input gestionant, i
d'una altra de !la delegarió
la Societat al Perfile. demainri l l'ajut. de la mateixa en les
gestiono que realitza per tal
(l'aeonseguir de la IDualla de
Perpinyà la suavilzari0 del rigor de determinados disposieions relatives a l'impost que
hauran de satisfer els entornóbils que passen per aquella

frontera.

fittS 11 f.

ganitzaeld dels seus serveis;
proredir d'acord amb els elemente interessats i la Cornissid e:vomitiva del Congrés
Turismo darrerament celebrad a
'Tarragona als techa Ils d'organització del III Congres d Tori - me de Catalunya, que haurà
(le celebrar-se a Figueres dintre do Eany corrent; agrair a
l'a rquileele senyor dosel) M. (le
Falguera el dictamen emes a
nstaticies de la Junta directi-

PAMELA DEL CENTRE, NUM. 1
Davant del Gran Teatro del Lioeu

Paguem els cupons venciment
d'l de gener

va, respecte a la importancia
de les obres reatitzadrs per a
la eonservarid i "mise en vas
leur" de Vila Vena de Tossa,

i aprovar el projecte i pressupost de segona edició de la
Gula Hotelera do Catalunya.
Per la secretaria general fou
tonal compte: D'havers.sr rebut les II eles corresponents
dels drIrgals a Berlín i a anllago de N'Un, concorrent a la
formarid del reno d'espanyois
residente a l'eslranger que la
sorietat te en realiltació; (le
l'adhesid do l'Aluntament fle
Ciardr.va si projeole del Cirenit
Nacional de 'Dirime per earreten; de !les n orniinicacions relotee da diferente enginyors

SME

BANQUERS

1111101111M8Mcionli

ÄLCOHaLS
PURS
de 96/97`. Especial*,

I rectifica's

per a Clíniques, laboratoris, fumieles, per fameries

ANISATS
de tetes classea
VENDA A L. , Enonos I AL
DETALL

A.

ANTICI-I

Telèfon 8 1 0 A.
lì nda de Sant Pau, 33.

earmasturaa

arç eètrics

rshitd •s l'aplieacid considerable (-,•1.. Ienen avut dia els
ares di• la ee:lira
de la T. ...s.
E l ls t'oren, erreois pilmers genera. d',-,ne srnfrefingudes, i
a elle es va aronsognir
la telefonia a grans distancies.
A ixo, na t u ra linen abans de posar-se en ús los estacione de

r.

•

.7

•

•

Afadi s histenicament
.,

Atad' s de pressa
Afaiti's 1)6

una resistencia negativa, o sigui que la tensió als borne o
contactes de d' arc disminueix

Gran

Teatre

del

TEATRE NOU
Liceu

Avui. a un quart de den , vinti-novena propietat i abonament. Estrella a Espanya de
l'òpera en tres artes, dividits
en den qtiadros, de Pirro-noria!

Mozart,
LA FLAUTA MAGICA
Mesfre director, Felix Weingartner. rieht de les celebres
soprans Johl i Frind. i prenenthi part els celebres artistes senyores Dahmen i Besalla, i
senyors Nalenberg . WicArman,
Marowsky i N , ssen. Den decorae io ns noves de Cestells i
Vestuari i alio; nous.
Dissabto:
MEFISTOFELE
Protagonista, el celebre baix
Masini Pieralli, i debut dele notables artistes senyora Boecelini Zareoni i senyor Taccani.
La setmana entrant
L'OR DEL RIN

LA INALKYRIA
Din ES:
IIIPOLIT LAZAR°
Es despatxa. a compladuria.
debut
de la "(lira"
Aviat.
GHAZIELLA PARE'I'0
i el -diso" bariton
iiARLO

Teatre Català Romea
Telefon 3500 A

L'ADVENIMENT DE L'INFANT
JESUS
anilla l'arribad t dels Reis, els
quals obsequiaran els nene- i
nenes que assisteixin a l'estiro_
taelr. Pue
rr piapulars. Nil Ter-

tú'ta Cafalanista: LA CASAMENTERA 1 LES JCIES DE LA

LA PENYA ROCA

LA COLONIA DE L'AMPOLLA
time horra de rialb , s conf instes, i
LA BALDIRONA
Diumenge, a dos qual lo de
quatre. Et_s PASTORETS, emb
els Rols i obsequie a la gen! usenuda. A dos girarte de sis. i a
la nit . el programa de mes bro.
me te l'any• Tothoin a Mune!
LA PENYA ROCA o LA COLONIA DE L'AMPOLLA, pren,nllii part Iota la compro:y-in, i LA
BALDIRONA, n Guirnera.
Dilluns. 19, i liman c, 20. sos
Sinns extraordinhries d'art. DiIluns, ronfoiencia sobre teatro
per l'illustre dramaturg franees
CARLES VILDRAC, posant-se
eseena lii so y a obra EL PAQUE.

BOT TE1YACITY, fttnarts. ostrena n 10 MIQUEL AUCLAIR, co_

media en tres actos, de Vildrac,
traduccid de Carlee Soldevila.
Eslrena de la erimmia en un
as-le EL PELECRI, del mal eix
autor, el qua!. per deferencia a
Barcelona, ofereix aquesta obra
abans d'estrenar-la a París,
amb assistència de. l'autor. Con_
dieions espe .rials per als que
drsit gin assistir a les duce velliados. Es despatxa a eomptaduria.

S ' afaitará rápiJament, agratlahle-

GRAN COMPANYIA DE
COMEDIES SELECTES

DIr eetOr rreseenat el celebrat I 50p u Ir
a rEl R
e vrit pyriAMJEjsoetor

CARME COME«
CARMETA OLIVER COIMA
ALEXANDRE MAXIMINO
Director artfstic: Frederio
Oliver

Restres Aireen-es I ronrortadOrSI
Acevedo, •ley, It. Coreé
Arul. Aliente, tarda. a dos quertS
dr orne, g ran maldito A preus
:che popillers. Plasque v, a poseoLA GAVIOTA, inierprotant por
P rimero vog ada PI pava. do -Santiago" el barann losep carera
NU, redovemment 'Irle. Primera
eortMa te reminent tenor Antonl
Marques amb l'Opera .MARINA
amb la notetat d'interpretar por
primera tegaila el paper cte bartton PI gran rantent Pan nOrge

Avui, dijous. Tarda, a un
quart de sis. La comedia en
cinc artes, de Guillem Meyer Forster, traducció de
Carlee Costa i Josep M.
Jordä,
JUVENTUD DE

sentirá cremor o irritació cicspres
J'afaitar-se.

Estrena de la comedia en
tres actes. de Darius Nicodemi, traducció de Salvador

Es flespettra a Connotadurla I al
entre de Localltate de la plaça
de Catalunya, 9. TelerOn 1017 A

»44.0044.04.44444.0444.11
44444+e611444444,44441~•1

Vilaregut,

El. VUELO

1ELDORADO

Dernä, divendres , tarda:
RETAZO
Ni

EL VUELO
ere+opee.e.see...44444.44.4s

Temporada de grana produccions cinematogräflques
Avui, dijous, estrena de

Teatre Català Romea
Telefon 350

Cançó

d'amor

Aquesta nit:

TERTULIA CATALANISTA
LA CASAMENTERA
LES JOIES DE LA

per la reina de la bellesa
NORMA TALMADGE

Exclusiva Especial

ROSER

Es despatxen vals: Rellotge.i
na Mullor. Davallada de la Pre5-6 8, Telef. 3629 A, i Capelleria
Gili, Hospital, 18.
I

Gaumont

*0444•4*****4444+0+6•4444

-44+.44444444444444444.44
ELDORADO
COLISEU DE VARIETATS

OLYMPIA
GRAN COMPANYIA D'OPERETA
ITALIANA

AVUI, DIJOUS, TARDA,
A DOS QUARTS DE CINC
NIT, A TRES QUARTS DE
DEU
Estrena del forrnds drama

CARAMBA-LOMBARDO

LA PRIMERA DEL MON

DEBUT: DISSABTE A LA NIT

oriental

Estrena de l'opereta en tres
artes,

CAN90 D'AMOR

IL PAESE DEI CAMPANELLI
Protagonista: INES IBELDA.
Vestuari de la casa Caramba.
Escenari del Prof. Guido
Director d'orquestra O. Cailepa.
DIUMENGE. TAPJ,.‘ I NIT

por la celebre estrella de la
pantalla
NORMA TALMADGE

.9E; CAMPANELLI
ILCEPIA4E.SiiEs de les cam panes")

Sucede deis famosos equilibristes cómics

•• Preus: Butaques, 5 i 3 pessetes; seient3. 2 pessetes; entrada general, 60 cèntims limpies.

TROUPE ZACCHINI

Melosos).
Es despatxa a comptaduria
per a les cinc printereo repre-,
los

Exit de les nOftiblos

listes.

sentacions.

LES FAVORITES
La ' r;debre bailarina esPallYola

i+beeee4+••••••••••~»
TEATRE TIVOLI
Companyia de amuela 1
opereta
LA MES GRAN WESPANYA
Director *M'Ale:
EL MESTRE YAC LUNA
maimmalrammonsatsoomvsoomms;

Avui, finolis, larda, a ikys
quarts l 'in':
EL FLECHAZO
LA GAVIOTA

senyor God9y01.

eir«144.4.4-ee.leet

CUSTCD1A ROMERO
L'original i ovacionat artista, humorista del piano,

:-:

CINEMESS :-:

b4444 54444+4+1144444444. 111

DELFY

Gran Teatre Comtal i 1
Gran Cinema Bohèmia

Exilas enorme de la sins.
ptstica cançonista

AVIII: dIjollS, larda 1 !III, celos-

e s. se, ,:droers: Los
sal= Pr og, ram
poniente,. Romeu radiodivarlIde

ectiu

Fans i la sera conquista;
David Cop-

perded; el popu/nr Noticiari Vos;
1: 1 :nier,,Sant entni • dla El C I PC ) per

/a erlebrr artista G latlYs Watt.%
Illni ostraordmarl de la marea l'os Ele ancora d'un actor celabre, per I . aN dr la panta/la
tiran rarnum
pl./11,1Zr . a )3
dr ti nit,
estrena dr le grandiosa prutenta.
** de laeluoea presenlariO, de 3,2 05
metros, !lerdo

043N)3•04M0).)«.

I el

DEMA, DIVENTHIES,
"SERATA D'ONORE"

a

i
,e04444.04,00000.044444006

RAMONETA ROVIRA
Programa extraordinari
seen+0444.44444444444.reeen.

M444~.04.444444444~1

Monumental - Pedró
Walkyria

!

Asna. dtious, o,trenrs, Hollywood
La Meca de la enematograna,
Pro g rama lamia E epeeial, prononl. III ron to , nta e-trenes del (mima
I anee n cdulliarna no/31,111We arttstlqurs, Ele Hoya de mar, per
Dormhy El IV wioequeter; La
colilla; Actualitats Universal

TEATRE NOVETATS

o

ESDEVENIMENT
DIMARTS, 20 GENER
P resentació a Espanya
de la g r a n dina companyia de revistes del leatre LA CIGALE
d e París, dirigida pes : M. MAX DE VITERBO

Plunlong e. ntt. La vall del llop,
per Jarh M oh Ioril. El cavan
cortos, poi 1),mM:y Sise Lean
1

MIURA DE LA COLOSSAL REVUE

r

II I IllItina jornada n I r

Ramoneta Rwira

ment, perfectanicnt.
No Ii quedará la cara irritada, no

PRINCIPE

Nit, a un quart d'onze.

Dlesable diumonz e estupends
programes
5

o

des. etc.
nema. nil, LA -GAVIOTA

Usant la PASTA NIX

COMPAN'IlA DE EARSUELA
DIreeteir p
aArtu
41. 1 mestre
LUNA

ROSER.

Denla, tarda, la grandiosa
obra d'En Guinierii.
LA FILLA DEL MAR
NO, el formidable esút d'En
Montero,

Teatre Barcelona

GRAN

-

dijollS. larda, a les cine,
espectarles per a infante.
ELS PASTORETS

LA REINA MONA
llago. i
LA GAVIOTA
per Herrero. Cortr,s . Case.
nave, Almodóvar. Fernan-

a.

ares-volta ies .
En radintelog.rafia tot Vinieres do t'ere d que funciona enrn

erevivies-..wee•Jes.

TEATRES

Per Cora

de loro?
(Juan dos oos g os conductors
ronec f nts l'un al pol posilin i
ir! ro al negatM d'una font

fi rae per regla general culis aqur•sts dos ensos una
purria moR petji perh que ,,s
representa cuas una verilable
flama que deixa passar un corren t d'una infinita' d'arnpers i
que la, PI nom d' n re.
Lame nulS conogul. o sigui el
quo mes SISO grneralittat, es
.aquell que es forma entre dos
contarles de cachó. Prerisarnent,
a Barcelona encara no fa gaire•
terrps quo eneara existien alguno llums público que funcionaveta arte arce de dos elertrodes, coneguts vulgarment per

ELS ESPECTACLES

per Francesc Cirelny,51
Nit. a tres quarts tjr,

välvtiles.
Corn es prr - "isla el fenomen

tul 'ita trono poteneia ufii posats en enntaele rolo.
,sant-los a una rtila distiancia

,

VIIM.M.,,,...-444•11444.1M1444.11441i

Eliminarà el sabe., la brotxa, els poteto i foto els salives objectes tan exPosats a cultivar microbis:

D ema ni- ho en perfumeries, drosuer¡m
' ere..

al preu Je s'5o pessetes

PERDS Li 001111
1t premia de bellota
100 formoses adietes
Estupenda present0o16
Es despatxa a eomptaduria per a lis cine .primeres
representacions

Diana - Argentina
Enceldar

e

Avui. dijous: lila 'mora roa
ardor. Peona jornada de al
eopperfle ld, Vuoindel del Ige
bto. Per un Mor. tialliesneell‘
dionetlis .

illaellifflinimentimiummiummoummutstenamomumem

riderilitilMIL 1 SRI tg1LINTk

GRANS MAGATZEMS

Eh Predilecta de lee familias dietingida

Ii

orquatria Ilultd I Sexi« Torrente
Avui, dijous, programa extraordinari amb tres grans estrenes. A 00011 de puny, magnifica comèdia pel celebre artista
Hoot
Tretas a nula, de ntolt riure. El grand;:e drama
passional desenrotilat a les ruines de l'heroica ciutat de
Reims, A les ruines de Reäns (superproducció Goldwyn),
creació dels eminents artistes Croinne Griffith i Frank Mayo.
Preus com de costum. Dem, divendres, moda selec ( a, despatxant-se, de sis a vuit, butaques numerades per a la se.ssid
especial de diumenge.D.11uns, estrena de la monumental obra
de Víctor Hugo EL GEPERUT DZ 193TRA CONA DE PARIS.

Aviii. dijous: Rodamóns muslcals, El eaeadnr , elaleilla Yeloste, Honoraras la teva maro,
David Cooperfieid, primera jor-

nada.

Cinema Princesa
Vta Leyetnna, número 14
Telnel 1371 A

Associaci)

Intel ðe Convf;

te.44444.14444.4444444441".

- Quintana, 5

‘i*
1* CASAMENTS

4
4

el

director entalle
R. •ARTINEZ VALL8

I ele instrúments
OROUIL

.

MAMOLA

~acido» com de costum

UNA PESSETA - PER CORREO. 150 pessetes. -

T' ELIXIR GENiTA L

sün a Un' del p m curat imrut a reAJela

RODRIGUEZ DE LOS RICA
Una cullerada de les de cali després de cada apat refera
vostres forces i us perturirn. (le segu.r iruint de la vida en t•tt5

els smis nspeciPs
15 Destetes a tot Espanvo.— A aarcelona: Vida. 11 , 01e,
PaS5at,e
del Credit. 4; Vidal i Rime, Mont cada, 2 5 , i
Rambla de lea
Flore, 14.—A l'tngrna/ E. DuÑn
(S. en Ca.--11(11r8d,
ffily(e' ke " 7,~ei'"" 1 e' <"'
A.?
'g•-,..vce

g

.4t11/ ,2- - e "
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per a maments 1 batee
Alta Casa BARGUES
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'Val:res

hUNELL liEHAIANS
: VALORS CUPOS*
1-

3

r

oeotre, 16

a
e

DEMANDES DE TREBALL

Les obres musicals del Gran Teatre del
e
eatalA do mll.la Vial.. 5
Liceu se Senten meravellosament amb els
SENYOR !mitres.
‚rieres. tal g S. eaSIenä
tenednein Ile Ilittr p s. neeessan
famosos receptora BELL, fabricats per la it
Eseriure a LA DISDLICIV.T
'rimero SO o
_
"Western Rectric", les fiibriques de la la6
prnfescor, eatald. tenInt llores
JOVE
nosularia Ilieons p
qual reuneixen més de 50,000 obrers, i és
II-star. o Are I, oball. Eseritire a /.A
manero Crd.
considerada com la primera organització
radiotelefUica del món.
,.... VENDES .'-:
Examinen els rcceptors BELL i us con- It
eatMall. eran eerturetat, nea
", enceren que són aparells mestres en percAixEs
r In
, 9, nunl e (fl 195. Int(trtor, idea. Mentor- fecció. Si els proveu na meraviAlareu re- a
REmie A de helPtiot es Ven. Cure,
beht tots els concerts d'Europa. Per a llur Ita Ea
Val e nela. 213.
•
funcionament n'hi ha prou azul) piles seAUTOPIANO
notes, es etel. Enele Gr a n at10j. le, entrl.
ques "Radio Lot", de minim consum i
a
a
gran resistència.
E

e

imrpir
1' - .-;e A

URGEIX"" na.''''' Par '
r e

MI :oral pe,
p ,f r'entnlent
.a./1
1: terille a p. [1.
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ENRIC CARDONA
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COMte AJm/t m59443
RCELONA

el

si

PAPERVIES

prenitanibia del Centre. 30, ent
tanta esPrT:
DESITJO einntInar
Ti Don , eonntemn=.
Of . ti tes a o. Jaater. Itcrnbet .le Catalu
tintrero es, sepan, primera.

I((

LLUR3 ACCESOR13

BIDETS
DUTXES
AIXETES

Ir

.g
Ji uoi%r
ÑA
-La._ 'Vida. atw,

¡Al

E

WATERS

lt

lt

rt

Teume.neezensesuineer

BANIERES7
' LAVABOS!

ti

a 0'50 pessetes les den primeres paranIes i a
0 . 10 per cad una d'excés :: ::
Ei

e

anuo, 144

a

pedic Pannon.
C'pZ.sit General: Farmacia
R. Galan
abans JI 1d).
Pas,Kg de Gräca. S'U

38 - Sant Pau
38
bee+04.448414.r-ieee4+04-0146

C

13 A.
3

Ei

a!
E

des receptors
E

RIO

d -

Per curar-los ia 211it,
sapeda, no hi ha altre re i: que :'Ettxic antiglossa

2
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Marca i moiliures de tots g
estile, cristal:5 i !lunes lli- Z
sea i bisellades. vidrie r es z
emplornades i g ravats, e''•
,,..
.......rale.
.
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AUTOCICLES

trr-, E7CICZT 1.

Ponent, 22
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MAa.ALTiES. PELL VIES
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PASTA PECTORAL del Dr ANDELU
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I UllinlrIliiai..
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5revats ne lutr ine n e s en a. - i
lalls 1 (Miles. IIeph. a er ele en•
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Dr. ideada

ai.

Ver

AEOL1AN

L'insecticida PARADELL
FARMÀCIA PARA DELLCOMte Assalt.28 .BARCELONA

ü3SCCIrj:OS

c

g

u,

i

NOTA: trimls

NENDA. EN CAPSE.5 ttAvf.t. EN TOTES LES FidelSCIII3 I CE:11113

Extertmnades en un mmut

instruccions per a
la construcció d'aparells, muntatge, etc.

al

per a tota mena d'espectacles,
les trobareu a la Ronda de la
Universitat , 24 (xdicfrä
de Cal enraya). Telid. 2157 A.
Itiuren encarnes- a domi-

DE PAUL IZABAL

4 N. L PONONAUS
DE WEBER

BARRETS DE SENY, GORRES, ROBA BLANCA
I GENERE DE PUM TARAT

Gratuitament es

rtEl
t.1

35, Pasten" de Grätia, 35

so audlcIó

Ca

AGR4O/MI3LE

Tos els dies audicions públiques

Les localitats preferents

;SALA ellAN
FILL

Prenent-Iii part la supran

35 p-r 103

TOTA MENA D'APRICS, VESTITS, ORNAMENTS
PER A BARRETS, I CAPELLS PER A SENYORA
I NENA

n

.4044444444+44+44444.4~44

tarda.

1

rE;GEI
DINARS DE CASA

!-: DIVERSOS

T

CONCERTS

DE

Pe. A ID HOTELEFONIA
APARELLS I PECES SOLTES

mr1

Telefon 230 A

715 liP

r.....er.4.444-444+114+11+11+844.

23 jr
lz

BUFANDES, GENERE DE PUNT, COBRETAULES,
CONXES, FLASSADES I EDREDONS CLASSE EXTEA, PELLETLRIA, ESTLFES DE TOTES MENES,
1 JOGUINES, ABLICS 1 GABARDINES CONFECCIONATS PER A SENYOR I NEN

Tnaciritsumnr

deLrent fondre en la seva bota de 4 e 6 TABLETts
GABA, a capais mis o menys liorgi, so-4:ons lintensaal
de la dolença, les condicions aliament dissolvents,
f re3C.2i313 i de 5 infectan/3 que elles emmutiraran e la 3,2.
lira, operaran paulalinamen1 fina la completa turnó&

ce s'OS/se

rg

crrees. Cort, 5 aula ,,
esa (en- i
Il' Bonon 1 Hurta,. 'I •
• 1

OH, DONES, DONES!, r n-,D:edia , per la bella artriu •
Grace Darmond. LA PLAT- I
JA DE LES !MUNES, ròM e a d e rnolt hure . i aprps . ..
Demà, divendres estrena -'

d

51

(OH F.FEIFS

Onuestrines
LIZ CANO 1 MOLTO

GRAN ENIT
de la grandiosa pellteula de
. la marea LOEW_METRO
ELS HEROIS DE LA MAR*
(Interessant peca del peix
espesar
comèdia dramatice interpretada pels celebres artistes
RENEE ADOREE
t BARBARA BEDFORD
2
ROBERT FR.AZER
IFRANK KEENAN
Comploten el j ,.graa:
rn

APIO U

10 vr 133

el

•

PATHE CINEMA
1
SALO REINA VICTORIA

Demä, divendres, dia 16.
1 a dos quarts de Yis de la
d

n
tiL

--4.easeeeeele.eee +.eseeee-ge

1

331144.6444444-ee444+4,..ein

Son nombrosoa eL fresform que pot acarrearsli en ei
seo aparen respiratore Serme molisties ni gran> dcspe.
3E3 aconseguir() regenerar el seu pit i gola.

Die» de moda: DIMARTS.

Di J ous 1 DIS:SAFI E3. Ball
a la curtida dala teatre
.1elKe.r..".-rtetirerereveweever.,-*-atr,4-4

e

t

AqUEIBIN TOS!

CATIFES.
CXRP ETES COCO TAPISSOS, MOBLES,
,
' ,
$. CALCA
I •
'/GU S MENES
I ER A SENYORA,
$ SEI OR I NEN, IMPERMEABLES, GUANTS, CAMISERIA I PARAIGUES

444.9.4,44.4-5-+Fr,

CARAVANA DE ve,PAGON. f
'Cado din. tar.la i 1,(1 . LA ZA,. RAYANA DE L'OREGON, «P

Errn

333 8

Cada nit, de 10 a 12 grans
Z ruareris gel quinte& roeDltA. De 12 1/2 a 3, nonti- o
1%. da de teatres per Porqueatrina KOVAL

A
.t.n
Avui. dijons. tarda: ME.
: DICINA LEGAL, per \Veda- ;
PATI E.LAU›,
Î' ce Reir? i Bebe Daniels. i In t
rnee elerant 1 awnie eal5 All4 g .. 71,, r!(15a pCIfiet./3 LA CA- :* . / Fi-11,.
La Me> :e...e3t1,1:1 lennel'itit, - •
ra. serveis econe'enies 1 esinerats..:it
RAVANA DE L'OREGON
(ihr Covered Wagoni . , de- !.7
- Cada nit grandidis exit de l'Orques- ./,`
t rina WalkyrIa. Sublint 'Mona del y
d;cada al record dels pre- .:
Radio • te n al'elt eonstruit express • t•
cursors dels Fetale de l'Oest
Mes; p.+ 3 rqnesta rasa. ef. me: '
potent 1 p t inPs ciar) en la retran,
arnerieä. Tota la pellicula
>,..
mi,sie de l'Oera del Lleeu
. impressionada a l'aire Illu- re. La travessia del rin

de la sensacional vertiente
EL SENY DE LA TEMPESTA, per Lurine Illeli ttca j
1..h/Vd /I ligues.

E TEMPORBD11
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Piale per tota la caravana:
emocionan' cacera de hde fals, i el sentimental idilli
entre els protagonistes. DiK recrió de James Cruze. E . - .-,
) treues, J. Warren Rerrican, .•
Li s W:lson , Ernest Torren- •,
ce. Tully Marshall i Johnny :..
Fox. Sineremitzarió musical 'expressa per a la pellieula .
per • Rae Riesenfeld. inter_ ..
.i prelada per una gran clr- f.
i- questra sota la direeció dt. 7,
e,
4 11. - trr e n-- ..5 in7nlir. Nit: NO. I
5 VETATS UNIVERSAL núm...1
C2 LA CARAVANA DE L'O- t
'',. REGGN, Paramount espei e:al. Avis: Es despatxen bue nrwies numerades per a la
>. sessió e'sreial de diumen g e t
4 1 Ja tarda. E: — . :
.:
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CiRANS DESCOMPTES
FINS AL 31 Da CORRENT

TI
la

RESTAURAN TS
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SALA MOZART, Canuda. 31

--Diumenge, 18 de gener, a dos
qua rl s de sis de la tarda
ar,,inia JOSEFA RZGNARD
cant al ritC
ANNA AYMAT
(piamsta)
Estrena d'obres d'autors na1 c.onals i estrangers. luseripcions: Sala Mozart.

Avui, dijous, grandiós i e.supend programa: El candor,
mira, en dues parte. li^noraräs
la teva mere, cl drama de fami_
Ja més ernocionant que s'ha
per !a eminent actriu Mary
Cerr. Cor Iteuger, preciosa cinta interpretada por Mary Bei'
con. Sonant el coleo, divuitena
darrera aventura , preciosa i interessant revista. La gai:,na
dels ous d'or. Diumenge.
magnífica i coiossal estrena.
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Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nota
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fasa iijr..EMA" - Pei rtyo1 56

(Davant
de l'estació de Sarrià)
\
.............+4 Obert tots eilt dissabtes fins a les vuit del vespre. poso...«.....
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!GRAN ECONO (11 1 A
%balear s . en t a mili, c,,,,,,,
7 pis ml1Pr: CarpPla, e0 pe5sptP5
MIler: Circulare, 19 pum. taller,
ClassMeanors nrilutra. Sra pts. un
.GENERAL-GIRA/1C
Placa Letamend/, 94
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Llego La Pu citat, propagueu - la

LLOGUERS
Derpl. Casa per linear, 90
SANT /Pan
preeoles
Rió COrts Ca.
CAt ffles, GIL primer.me.
De 3 a 5.
II0gar.
esiNtló,‘ per
MAGATzEm Van-teta.
ti 3.
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ti

DIVERSOS

VIES
UflJNIES .
I `S•'.3t
K O le t torla. mlatte: ne sane. or'"
¡ni. fleme- beiverattat. s. Policila

fitrial te 1 °duele; cetä,
1 Ea las tic Veienciai a
&les

ccratzucc

Casimir V iCe

LltauaLät. TatIcra, 22
Telefon A.
Fäbrloa: Carrer Benin,
prop de $a Trinasen

sano

BAR CEL, O luA
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