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Els funerals que se celebraran el dia 5 del corrent a l'església parroquial de Caldes de Malavella seran aplicats en sufragi de l'ànima de
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Apostòlica
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(Via Diagonal), pel qual assenyalat favor reconeixeran il iunitaUa gratitud.

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

Barcelona l.er d* març de 1923Eü Excma. senyora Bisbes de Barcelona i Girona, s'han dignat concedir indulgències en la forma acostumada.
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Valors - Cupons - G i r s - C a n v i - Cotons -Viatges
Rambla de OaaaUtoa, 2-4
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i OBLIGACIONS B E L TRESOR,
5 per

100

Yenciment l.er d'abril

vinent

d e l s

g e g a n t s

Traducció feta per Joan Arú, de la
famosa novel la de Pierre BonoXt

INTERIOR, E X T E R I O R I AMORTITZABLE,
4 per

p a s

c h a u s s é e

des

géants

de la qual se n'han venut en pocs mesos a França
més de 150,000 exemplars
Obra profundament emotiva, basada en la gran revolució irlandesa de 1916
Preu del volum: 2*50 pessetes

Apartat de Corren» afta.1
Direcció telegràfica:
<45S0 A.
MASBAMBBASK
Telèfons números, ..{4531 A.
(4532 A.
S U C U R S A L A MADRID
Avinguda del Comte de Penaiver, num. 18

EDITORIAL CATALANA, S. A., Escndellers, nú-

mero 10 bis, entresol, i a totes les bones llibreries.

es trobava «perant el trasnvla quan
un Intiiwidu U va pondre de la g.ibanlina un sobre que comenia les
cdnc mil pesaotee i ia cèdula porsonai.teot-aeeficéjpoi.
Un xofer va veure l'esmentat subjecce al carrer de Caap, i vu reconmnar a doa transeüiyls que deUiigu .>
l'autor dial fet, per baver-Ji úiispirat
eosíótes.
Pou dettngnt, ocupant-^-d la <li'.ii
quantitat. £6 ddu iose® del Valle Qugarin.
C t l i l s l l n J.Uoraaa. R. l·n.Ml
El carro número 7453 va atropellar
efl nen de quatre anys Manuel Lftpez
Julià, íent-U üna ferida a la gaüa
esquerre, treient-U la clavícula dreta.
El fet va passar al carrer d"Ennengarda davant d'una barraca, on viu
el nen. El carro fugi.
' Treballant en una oasa de soldadura autògena, Mu explosió ia caldera,
resultant mort un obrer.
•* Enfipocade malalties Infecció•et molla metges recomanen beure
l'aigua mineral natural VIOHY CATALÀ que surt del mananUal a 80
u s da temperatura 1 està UI un
i microbi».

E

La segona de les converses socialistes que En Rafel Campalans havia
de dotuar el vinent diumenge a l'AteI
neu Enciclopèdic Popular, ha tòtat
ajornada fins dissabte, dia 10, a
C u r a c i ó r a d i c a l d e l ' O z e n a ( F e l o r de l ' a l è ) les deu de la veulia. per trobar-se inEls que viatgen poden ad- M
ïlr HlKÍ i ViHal «telHospitaldelaSantaCreu. COLL, NAS I ORE- disposat el conferenciant
m
Tolmiària
Ul.
i WlUdl LLES. Passeig de Gràcia, 83. pral. - Tel. 3W4 X . Aquesta conversa serà dedicada als
S'ofectaianà dilluns 'vínenl. dia 5
estudiants de Catalunya.
quirir L A V E U a l s s e de març, a les onze «tel mailí, a
la Notaria de don MiaJkuel dle LaxraPredpltadó aquosa, des de les set —
g ü e n t s llocs:
CARAMELS «PIROPOS»
tea i Catàtim (Ouc Victòria. 15, prtdel mati del dia anterior a les set dal
dia de la data, O'O mm.
MADRID. — G?ner l C» «Mlnenra». mer), dHitïa casa sMiuada al carrer de L
O
C
A
L
S
U l l !
A l e r t a !
ICenire de subscripcions i cobramenU. Sant Joan de Malta d'aqrosta ciutat,
Recorregut del vent en igual perío- número 101. Ble tícfís 1 plens de oon"Tiideseos. 39 I 41. baixos.
de: 27; km.
Q
B
A
N
S
B
EBAIi.ES
estairan de nranífest a la dUa
També es ven al quioeo del carrer dinaons
Observatori Meteorològic de la
Observacions particulars: No-cap. de I'l al 15 del corrent en jocs de
Notaria,
als
dies
feiners,
de
dea
a
ú'Alcalà, canto a Peligros, de ica una del rm-altí
Universitat de Baroeloaa. — Dia !
El director. E. Alcobé caceroles, olles, pots, escorredores,
Patrici Lujan.
de març de 1923.
etc, en alumini classe extra. Llorens
A SEV1UU\: Al carrer de Slírpe», 61
PORCELLANA
Hores d'observació: A les set, a les FaÏTOlloí
Germans. Rambla Flors, 30.
A VALENCIÀ: A «La Correspondèntretze
i
a
les
divuit.
!
ÜÜDliCò
J.
Llorens.
Rbla.
Flors.
3a
ple de València». Mlfi«na. 7 1 9.
Baròmetre a 0° i al nivell de la mar
Demà, a les deu de la vetUa, orgaA PERPINYÀ: Francesc Comellas.
Tes'S. 763*2, 762'5.
niteat per la Penya Aaplt, tindrà lloc
TAQUIGRAFIA
A PORT-BOU: Jauma Subirana.
J
O
I
E
S
VILANOVA
u
nió.
6
Termòmetre sec: 11^, IS'O, \&Q.
al Casino de Sans (Sans, 11*). una
A LISBOA: Al Palau Conde d'AlmaswnultómLa d'escacs a càrreo dels se-,
Termòmetre humit: 9U 11*9, 116.
pa, Lango s. Domlngos. 11; cTabaAhir va complir l'edat reglamenità- uyors Soler 1 Vüardetoó. del Club
Humitat (centèsimes de saturació):
farla Restauradores» 1 «Messegertes
CATALANA
ria per a passar a situació de prime- d'Escacs de Barcelona. quedanWvl in-,
66,43, 56.
\e la Presse., rua d'Ouro, 146.
reserva, el general de oatvaileria viitatsTOteels ainants d'aquest joc.
Direcció del vent: ONO.. SO-, SO. ra
A PALMA DE MALLORCA: Gabriel
Duke i Antón, marquès de
Velocitat del vent en metres per se- N'Àngel
La JiBita de Govern de la Gemran-iroia, qutoac del Bom.
Castdllfloriu1, que en diverses oca- dat
J . ELÍAS J U B E R T
gon; 5, 5. 2.
de l'Orfeó Català, fa avinent als
A OPORTO: Rua Santo Caiartna. 63.
sions
ha
exercit
amb
caràcter
acedEstat del cel: Quasi serè. Nuvolós. dentaj el càrrec de governador ntí- seus socis que no hawent-se pogut fer
A COIMBRA: L Miquel Bombarda.
la Junta generaj extraordinària de prt
Classe de núvols: C , C.St.K., C. Utar.
A BRAÜA: Concelçao da K oc tia
El millor llibre de taquigrafia
mera convocatòria el dia 26 del pi'op>
St.K.
passat mes de febrer, per no afeolir
Temperatures extremes a Pombra:
^ PARIS: Klosqne Franco-Italien.
maxima,2v/l: mínima, y'O; mínima prop Na Rosa Oller Soler, va cobrar ahir ei nombre d'associats regSaujentans,
' VaudeviUe. Boulevarri des CapuDe renda on totes les HitT·rie·
del sol: Tï.
a ta tarda al Banc Hlspano-Americà, aiquesta s'efeomairà de segona convoel vinent diumenge, dia 4 de
Oscil·lació termomí frica: H'l,
cínic rail pessetes en bitll«s. dlrigfot- catòria
en la nostra Administració
* f ÜNCHAL: Jacint Figuelra (agent)
Temperatura mitja: 14 5,
se després ai carrer de Trafalgar, on març. a dos quarts d'onze del mati, a
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z . — Divendres, a cle març uc 1923

D E CATALUNYA
lament l'obrer mctaUúrgio Domènec
Coma Coma, de 39 anys, habitant al
carrer de Vilardell, número 1.
Sobtadament l'escometeren dos joves que diu que no coneix, l'agrediren a cops de pistola. produint-U una
fer.da lleu al cap i menaçant-lo de
mort si torna n treballar a la dita
fàbrica.
—•

l'aeiat^a 4e ÏOrteò Català, etseem vaüdc «te acords que es prenguin.
ttentú. a les ^«t d« te vetlla, tindrà
lloc a l'Associacó C&ialaoa d^stuai&ots (M6DÚ«Z-NÚ(1«Z, 3, principal),
una leciuru a càrrec del poeta Joan
Arts, el qual donarà e conèixer algunes trarducciona d'André Chentar —
qoo han d.v íormor part d'un llibre
i tunodiat — 1 alires poemes originals inèdits.
L'Efibart de Dansaires tfe l'Orfoó
de Sans, In» organitzat per u diunienpe, dia 4 <i« març, a les quarie
tle ka tarda, un festival da balletf
iNjpulare catalans, a profit dai monument a Em Pop Ventura. En la di?a JÍISÍÍI. it-iit*; aïlles ^OBCB serà
hallat per l'Ksbart, eota la direcció
urtfstica d'En Joan Marti 1 En Salvador Beldebey, i amb la ooUaboració de la popular cobla Barcino, el
Ball de Gitanes del Vallès.
L"esmentat Esbart té interès en fer
iiublic quetauorgamitzat aquest festival, d'acord amb el comitè nomenat
per la majoria de l'Esbart d« Dantaires de Catalunya, «n reunió celebrada, on e'acordà que els Esbarts
allí representats, organitzarien festes desitjosos de contribuir a aixecar el monument amb què Barceló.
Oa vol honorar la memòria de l'avi
Pep.

1.1
ha mort als 2 6 a n y s d'edat
EI seu marit Josep Garreta, fills Josep-Maria i Antoni, pares Antoni i Maria,
pares polítics Josep i Rosa, germà, germana política, ondes, cosins, nebots i família tota, i la rai social Roig i F r e i x a s , en assabentar els amics i coneguts
de tan dolorosa pèrdua, els preguen de tenir present en llurs oracions l'ànima
de la finada i que se serveixin assistir a la casa mortuòria, Plaça Llibertat, 26,
demi, dia 3, a les onze, per a concórrer a Tacte del sepeli.

C o n f e r è n c i e s
A ivstatge del Grup Excursionista
«Barwloneti· i.Sant Miquel, 3). donarà dema. a les dea de la vetlla,
una interessant conferència el soci
Ba Josep Junda, el qual dissertarà
sobre el tema: «Ezcuréionisme contemplatiu. Quan la natura canta*.
L'acte serà públlo.
A la sessió privada que l'Acadèmia
Calasància celebrarà demà, a les set
de la tarda, es posarà a discuaaiO
la conferència que sobre el tema «Les
hisendes lucols. donà el dissabte anterior En Bafel Muílido.
Curiositats

mundials

UN METGE FAMÓS
Mollère, el ferotge detractor dels
metges, acostumava a dir que la meNO E S CONVIDA PARTICULARMENT
dkdna no és una ciència ets resultats de la qual són segurs, sinó un
on, les satisfaccions del qual. no certament per als malalts, són sebmpre
- S a b ó L a Creu Blanca
Imprevistes. Per apotar aquesta imEconòmic superior
pertinent afirmació, la revista tNol e
Ei ven a tot arreu
fabricants el tracmr-Ioa amb el ma- 11 mondo»refereixaquesta anècdota.
cos sa que It donà ei cavall
teix.
Thlerry, cl cèlebre doctor del segle
E i sessió del ple de la Junta de guiava.
Q ü e s t i o n s s o c i a l s Aquest acord respon a un altre de XVUl,
fou oridet un diu a curar un
fui vern de la Quinta de Salut L'A Fou trasllaJat al seu domicili.
tots els patrons.
home afectat per una violenta pltulItança, u petició de la Oennandat
La Junta del S. D, del ram del Vi- tu, espècie de malaltia Infecciosa que
de l'Orfeó Oatalà i del Grup Previ-' — Polegrriaaoió a Roma 1 Lourdes
Aque (a extraordinària pelegrlnució CL CONFLICTE DEL RAM DEL VI- dre respongué a aquesta comunloa- es manifesta particularment amb forsor de. Gravadors en cllindes, seia
tes secrecions nasals 1 febre. El mació amb un altre que diu:
I oncodeix la sala d'actes del Palau ofereix, ultra els atractius de visitar la DRE
£:> yvintnt db tes ^comunicacions lalt ora una celebritat de l'època.- Dlo
P.terna, per a postrar-se als Ha estat LA VEinDE CATALUNYA
II e la Mutualitat, per a celebrar les Ciutat
donades pels senyors Fabricants, nís Diderot El metge interroga el madel Vicari de Crist, idea íandareunions generals els dies 25 de «e- peus
diari de la ciutat que ha par- aqueta
cnental de la peleírinació, els aiicients l'ilnic
Junta, atenent acords d'una lalt, però sols pot respondre tossint
brer i IS de l'ttclual, rvspecUvauieut •inguiarlssitns
lof
de
l'actual
vaga
do
vidriers
que
d'una visita molt amena córre el perill de traspassar el llin- reunió de delegats, té el • gust üe fort. £1 metge l'examina atea lament
SÚ113 aprovades les solienuds d ln- de la bella Suíssa,
1 després torna a interrogar-lo.
des del dar de la localitat per a esdevenir comunicar a vostè el següent:
çrts de les entílaU La Mutualitat Santuari de Lourdesi Ialascensió
de
Nostra
SeQue
essent
l'octiiud
adoptada
pel
—No té un estat de febre continuo?
un connidte general.
tatalana da Sabadell, amb 64 socis; nyora de Puylalin.
personal de totes les fàbriques cl i —Si. doctor.
la Pereewrenr·a de Roquetes, amb
Dic
enrera
exposàrem
la
situació
Per a inacríprions i opuscles, dirl» dels fbU 1 la possibilitat de l'aiten- resultat ü'aoords presos en assem- j —Amb repeticions?
í-S; (iermaudat Sant Sebastià de Na- eeixia·se
a la secretaria general: Grau eió de la voga
blea igeneifal, sola altra nssembioa | —SI, doctor.
varcles, uxnb 178 soote; Germandat Via Layctana,
-Molt millor, i no té un violent
42, entresol.
resoldre pa defítutiva
la Humanitària <r Hospitalet amb
Avui exposarem als nostres llegi- generalla pq-.
qüestió plantejada a «Utl- mal de cep?
l>4 socis; La Benèfica Comudettse, de Aqueòta matmada posà fi a la seva dors algunes notes perquè s'assa- sobre
—Ai, si doctor.
pels fabricants.
(omudella. amb 60 socis, correspo- vida, Urantsè idai!jiiMJ-"ï'f-.«i (balcj>. bemln ben Ixi de les causes Inicials maA hora
—A meravella. 1 quan té tos no ; •
aquest
eifecte,
per
al
divendres
nçaX a aquesta Ultima el Mimero 365. de oasa seva. iMomiser-y, i7. primer, d'aquesi conflicte.
està convocada uaa assem- un espasme general, ço és un moyl· .
S'acorda uraroensr soci nroteotoral el vellet Antoni Campos, do 83 anys, LI dia 10 de tobrer. responent ta vinent
els acords de la quol seran co- ment convulsiu de to» els membr e.'
president, de la Comissió Miita del Segons inaiüfeítaciorrs de la famí-' Jimta del Sini^cat 'Uivic de! Ram blea
inualcats el dissabte, a les deu del | —SI, doctor.
Treball en el comerç 019 Barcelona, lla, el moíi patíia una malalUa crò- del Vidre a un acord pres per l'As- mati.
—Ah, com estic content!
tots i cada un deia fabrisemblea de vidriers celebrada al Ci- emie. a^"sser^t,
MI atenció a l'interts demostrat per nica.
—Està content, doctor?
dTatjuasts
la
Incam!Ji6rsonat
ej
Jutjat
de
guàrdia
ornema
Bohèmia
de
la
barriada
de
la dita corporació, en pro de la
d'adoptar l'actilud que •-• re- —Si, és la pltuita vltrea. malaltia "
Quinta, 1 feMcHar-los per haver as- denà el trasllat dsi cadàver al dipò- Sons, trameté als patrons del ram bència
perduda fa segles, que tinc l'honor dé
guin
convenients—La
Junta.
una
carta
circular
que
deia:
Mfit una R. O. del mflnlsterl del sit de l'Hosplial utn'.o.
retrobar: quina satisfacció millor per
Ara
cal
esperar
aquesta
nit
per
Treball, concefflnt-los una major .,uMoll senyor meu:
un metge?
a
saber
ia
resolució
dels
obrers,
peLa Secció de Propaganda 1 Excur- Tenint an> compte, que tenim ínt bri lat.
—Ah, doctor, la seva alegria m'arò
com
que
avui
al
matí
comencen
P.TIIminats ois pressupostos per a sions d» l'Ateneu Obrer del Bislriu- fim )ia| de companys tsense treball,les tasques del Congrés general do consola. Vostè troba que la meva
te
II
(Meroatiers
38
l
MS).
celebrarà
tant
vidriers
com
similars,
i
respota nsuü-lació anltàrla del nou cos
és
podria molt ben ésser que malaltia
de l'edifici en construcció, ha alor- una vetllada selecta d'art cl dia 8 nent aquesta Junta, dè les seves ap- vidriers
—Mortall — replica bruscament el
els
vidriers
de
tota
Espanya
^'ajundel
correnta
les
deu
de
la
nit.'
tituds
tècniqueí
i
morals,
faà
pres
Kní a la casa Monturiol. pèr la quandeixeble d'Esculapi.
en ta qual lil pendran parla diver- l'acord de dlrlglr-se a vostès, perquè tessin per ajudar als obrers d'aqui.
; do lassl'M pessetes.
—Mortall Déu meu. què Unc de
La
vaga
com
diguérem
afecta
a
Són concertacfps les Unies ganemls sos joves socis i senyonel·es d'aquest quan els fsei falta personal, es diri- 1.S0U obrers I coaUnua en el mateix fer?
geixin a aquest Sindicat que aten,
per a l'eítubUinent d'una de!egaui6 Alenen.
—El vostre testament — respon el
tament els atendrà. Pér la bona mar- estat.
H Madrid, cc«aslstents «o obtenir un A les persones que sis intereBsi el xa
doctor Thierry .per tol consol.
de
la
iricSiistrla
ridrteïu
i
també
El
Sindicat
del
ram
dd
Vidre,
es
inlmm de 10.000 aawiats, i altres Curstt de Fotografia Experimental per evitar un estat de violència, que veu ple de gent que corooata la siDesprés el deixa i surt iot repeUni:
mitjans econòmics per al seu soste- que organitza l'Esbart Fotogràfic de nosaltres eriem els primers en de- tuació actual.
—-In pltuita vltrea. Abl qultuí cara
meravellada faran els meus coüegues
niment, base que es creu indispensa- l'Aieneu Eiaaii'lopàdlc Popular, po- plaííirv ^soerem veure'ls atesos.—i
ble per a aquesta futura delegació den passar per la secretaria, on se'ls Pel S. del H. del V., la Junta
EL CONFLICTE DELS RAJOLER6 quan els anunolare óqueste gran desi]ue es cosidera necessària.
facllWar* el programa i dail«, - por
Es va reunir ahlf, a la Federació coberta!—
Passaren uns dies 1 com que els Patronal de Catalunya, una comisTliierry esdevé famós pèr aquesta
'nscf.uTe'í en el di: curset.
obrers no reberen noticies dels i-a- sió de patrons rajolers 1 una altra descoberta, perd damunt la seva tomtrons es reuniran la Junta i els de- de carreters d'obres, per a tractar ba, sota l'epitafi «Els seus amir>s i els
legois ratificant l'acord pres en l'As- dels conflictes que tenen ptaroojaU seus malalts», un coUego fa aquest
%|ABONES R O C A M O R A
eemblea ^montada o sigui que a
comentari: .iBstrnny cas d'un metge
llurs treballadors. Després d'un sepultat
Tenedor de llibres
totes les ffibrlqaes de migvidi* as- amb
pels seus malalts!*
"üt I.EOMsociades que no volguéssiu reconèi- ampli canvi d'impressions, nre riand) referències, s'ofereix una o
L'EXPLOTACIÓ
DEL POL NORD
gueren
per
unanimitat,
acords
de
xer la personalitat coUectiva del Siudues hores diàries
Els deserts de gel que revesteixen
% à PAJARITA"
dicat es deixés de produir un 50 per gvan impqrtiància, als fpmls hatti.i: d'emmotllar ia tseva actuació els pols de la terra s'havien salvat
Escriure a LA VEU ntim. 60
cent en tots els seus treballa.
iln^ ara de la febre industrJalilzndora
en
els dits conflictes.
PARA TOOOS LOS OSOS
Això «a portà o efecte, com dide l'iiome. Semblava que inçiós els
ja, el dimarts passat.
MITINQ DE BOTIGUERS
més audaços emprenedors moderns
La secció cboral del Foment Mer- guérem
Els patrons del ram davaïu de l'ac- Dissabte, a les deu del vespre, a havien ae confessar llur impotència
Anawn m tma motocicleta N'Al- tinenc. ha organitzat una vetllada titud obrera col·locaren a les portes l'estafige
social de la Cambra Mú- en front de la barrera constituïda pels
necrulógica
a
la
memòria
del
sen
fred G. Bellver,flecreturiparticular
de les fàbriques el següent lletreret: tua Industrflii '.Hospital. » pral.j, extrems rigors climàtics.
mf
liel governador civil. 1 el senyor Co- mialajcunayat mestre Emili Caya. que •Qi»e per deixar de complir «Is tindrà
lloc un míting Pro Jonnada
Però heu's aquí que Vilhjalmal Stedina, de les oficines de Gowmacló. se ctlebrarà demà. a les deu de la operaris les bases acceptades en al- Mercantil
com a protesta de la Reial fanson. un viatger que diverses vegaEn ésser al Passeig de Colomb ha
tres ujmps. tancaven la fàbrica dei- ordre .publicada
ministeri del des ba explotat les més remotes retopai ou* un cotxe del tramvia la
xant acomiadat tot el personal. Treball 1 en qualptl
ode
hl faran ús gions septentrionals, declara a Nova
L'AOció
Artística
oeleorarè
diumenmotocicleta. Foren llançata «Is que
No obítact els foma malgrat aques- de la paraula entre altre oradors York que els nostres fills veuran líge,
amb
motiu
de
ia
KnauguraciO
l'ocupaven,resultantferits tots tnes.
ta nota oonilnuaren encesos.
«preseíMonfs del comerç al de- nies aèries Nova York-Toqulo que voA la veüia casa de Socors han- po- del nou estatge social. Rac Comtal, El dia del passat mes de febrer els
laran damunt el iPol Nord; línies qo·,·
taü de les barriades extremes.
gut veure que els «enyor Bellver ta- porta 17. <al» següents úctéa:
la Junta del S. V. del Ram del ViEfran ies tné* breus de totes.
ri la la clavícula dreta trencada, com- Al matí, u les onze, vermut dedi- dre rebé un comunicat de la -Unii
TREBALLS REPRESOS
A una alçada do 300 metres la temmoció oerebrol i una aparatosa fe- cat als socis dljonor, Ln Jaume Llo- Vidriera Espanyola^ r-úniero 3 que Els obrers de la oasa Miró 1 Trepat, peratura
del Pol septentrional és. pei
rens
l
En
Pere
Riera,
son
fundador.
diu:
rida al llavi sttperior
que treballaven al Stpoiuing Club Es- juliol, semblant a la de França per
Tardo,
a
les
quatre,
nall
per
una
Ha instat poioat o la Oínlco Bar«Provenint «1 conflicte de la ma- panyol, ban tornat ai treball.
l'abril. Al mateix temps és equivohaiida. "
(rina.
nifestació feu pa personal, proceAhir tomaren al treball el» obrers cat creure de manera absoluta qu*
El senyor Codina, amb contusions Com o final, a dos quans de deu deix que la seva solució sigui tra- de la fàbtiíca Eacofet, acabant-ee el les condicions climatèriques fan loien diverses parts deJ cos. ba estat de ln T'it, tirdrà lloc una veUlada mitada pel mateix, 1 per lant. si conflicte plantejat amb O'esmentada possible tota explotació dels tresor;
portat al Govern Ovli, on ha estat literario-muBical. on la qual hi pen- ubons de les stf Je la turda d'avui casa.
naturals que guarden aquelles terres.
dran port Valuosos elements.
ti isotiiioa en cada fàbrica pel seu
Bitslllat.
TELEGRAMES
Demés, el fred polar no es més tet-.
personal
el
trobar---*
disposats
a
tr»1 el motorista també amb contui-bk- del constatat en oertes locaiAmb
motiu
d'haver-.-^
inaugurat
baliar
ten
le^
coniljclons
que
han
sions generala, a la Casa de Salut
t&ts dels Estat» Coits. La tempera
regint, es dl^pos-ira tl necas- tdiir 1«3 funciona de la Delegació del tura
L'ABança. Sembla que els ferit* no ^ m f Ü R A
W I N T E R I vingui
registradafinsara a l'extrem dc
Treball,
el
delegat
curta
telegrames
sari
per
ja
WebaUar
el
divendres,
teneu gravetat.
Prtmiada amb Medalla d Or
de respecte ui Rel, al president d-l ia m-ra és de ii graus centígrads
havent
de
fer
constar
que
eh
jornal»
Amb una sola aplicació desapareix
Consell de ministres i al ministre deà sota zero. mentre que al Sud de'
Dakotah el termòmetre baixa a 87. La
A la oasa de Socors del carrer de la canícte. Serveix per al cabell, idelaw.dimecres i dijous no seran abo- TKball.
superCcle del Pol Nordfriquasi du»'
Rarbarà fou auxiliada d'una ferida barba i bigoti. E* prepara per a nevegades la del» Estats Cnlta 1 al seu
AQRBMIO I AMCNAOE8
penetrant, a la part externa de la gre, ca i'any fosc i castany clar. Dóoa En els assumptes que ee puguin
cuixa esquerre, l'obrer carreter Josep rolore tan natural» i inalterable;, qua presentar que es considerés conveScrtlnx de treballar de la fàbrica subsòl hí ha immenses quantitats d*
bé pot dir-se qiae és la millor l £üéf nien t la intervenció dut Con' 4, no de tubs elèctrics del carrer de Bor- carbó, de metall i d'oL nuvtal qo*
EsotWía, d» 38 anya.
l&l haai,à cap «Wícultat per bort dels IcD, «Cnero í8, passar pel da Pajr- espiren Unr explotació.
La rtn&i fou produMa gar. caa ptàctlc». V«nda en perfumaries,
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Durant, la nit, a últimaftora,4
pjltiUÍ tes taiiaovaark&ses «mit cions da les societats 0 companyies te. «] general Losada amb la 8«va es«entir a Tetfeasit tres explosions.
ki quals tenim umts tnncles d« de fabricants d'aparells 4ue vulguin poea i nonvbroaíaslims cristòcratea.
L'estació eatava completament ple- iEs suposarà, en un principi. q«e
sa ç de Uv.sxiuig* : d'atestés.
InscriunV per a la seva explotació
Sisena. Donant a aquestes mesiv «ublcctaut-se a. les rtgles que s'ea- na, no recordant-ae de jtiolt temps en- eren dispars del canó que ei? moros
tenen «mplaça^ a Ipenmin, perd des.res I ca«\1ç de ítraeed»mmt' Hr-W tableixln 1 donant la preferència o çà ,un comiat tan.- afectuós als Reis. prés
ee va saüwr que eren tres ban•bús cosms da la çu.wníc'*,
la r'apM'·jo Jque ^es vrHJquea clr- les entltate «spsnyoles «n igualtat de
LA PRINCESA DE SALM-SALM
bej lUonçades pela aercplans dies enVA «CACETA»
j cumstàxiclcs demanen, >puix t>é «s totes les altres circumstàncies. En
A les nou de la nit ha emprès pl rera, les quals no feren eaqplosló i ho
La 'GacíU. puWlc*; ^ i l
podria donar ei «as que sobra vingui tots els casos; el? pricarregafs de la
viatge de tomada a Alemanya ban fet ara, sens dubte per estar mv
De Gràcia 1 Justícia. — Reial Or- lUfctoent la Uescomposltió econo- part tècnica, registra, vigilància, seu
la prlnccsn de Salm-Saim. acompa- n-lpitlejant-kis alguns rebels.
;in aprovant «1 contracK* reiat-u als tmea -del país, per exigir a aquest inspecció i intervenció, seran els nyada
de la sevafillaIsabel.
feüs aetoplansfljofrtwdejarmtot ai
«m*l9 çue iM-PlUt? Je la Caritat rendiments i energies que no poi empleat» de Telèpmfs nomenats a
Ha
estot
occenlodada pel Rel, la pla del Kedlr 1 Aeelat, causant baixes
nan prestat a les pmons.
dunar, i aleshores tot Vitent de rec- l'efecte per la Dir cdó general.
Retna dohya Mar'a Cristina, nombro- en corrCentraiclons relbelb desccdieMes
De Governació. — Reial Ordre crüJ- tificació 1 d'esmena ^Ix^ldrla •
sos merabre^. de la famOIn reial, 1 pels aviadors.
CONGRES TERB8IA
posanl que s'amplií fins al 30 de "perar in->| ilmenv soure un 'jutíimolt-» arlsfóccaíe*.
K! comandant generalrealitzàaqoes.
juny del corrent any el termini per- ver.
En l'església de Sant Jeroni el
mntt, una rtslta a l'esta-oló de desinijü* poguin continuar venent-se les
Reial ha inaugurat eqmçta tnrdíi les
DILIGÈNCIES JUDICIALS
EL
PROBLEMA
ELECTORAL
fecció regalada per la Dlg^ïtadó de
eipeclaUtats Iamac4ttU<iues en la
seves tasques ol Congres Especial
El jutge dei Centre segueix les ac- Biscaia
ronna «ue es venia Ien; abans d«l
MadtM,
1.
913
n'1Tereslà
en eJ sumari Insirun amb Demà es proposarecórrertot el terc d» març de 190». .
Hi ha qui assegura que el Con- L'es^Iísln. que osiava fuamlda tuacions
de lu desaparició de diversos ritori uu* ooupa la calbilu de Ben..Altra disposant que les quatre pla- sell anunciat per a demà 1 la ce amb tapissos, es trobava completa- motiu
consignats a Nova Yotti Sald.
ces vecanis dtl oos d'inspectors pro- lebracló d ei qual ba ratificat avui ment plena de públic En el presbi- oertlftcats
100.000 dòlaia.
vincials de Sanitat es declarin afec- cl president, tindrà /•i Jac-rdinarla teri, convertit en presidència i sota conten'.ni
Retornarefi els vaixeflte que feren
El íut^c ha ordenat que el detin- '.'últim
ta* a les oposicions convocades el U importància f>oIltlca.
comboi al Penyel
una
Imatge
de
Santa
Teresa
rodejagut
abens
d'ahir,
Manuel
Sàncho
San
de desenlbre últim.
.
Segons ells, en aquesta K-untó da de Xïon. ha ocupat seien» el bis- José. amo de la Borberla Amertoana Scaübla ep» foren ihostlii.tsats per !><
D'instrucció pública. •« Reial Or- e'affrontapa ei probleaia «electoral. be de Madrid-Alcàli I al Seu costa; del carrer de la Montera, ingroasi a de can* 1 tusdUesla
dre .onct.·dint a la professora aume>
düa Junt* de -Nsrior ba acordat do•kj de Salamanca. CUaoea, ArUa i la f^resó Model.
LA RECAPTACIÓ
rftria de les Escoles formals, donar
dels oarreaa prlnotpals, «is
Oeca
Pins ara no s'ha dictat oap auto de nomsa dos
nya Catarina de Sana Vires 1-Plrera, Segons le^ noticies oTJcJals facllide
Lèpea
Ferrer i d«d oónsol
Ha començat l'act^ amb l'Himne proceaearrwnt contra cap dels tres
el reingrés el servei. actiu del aeu tades al ministeri d'Hisenda, la rede l'Esperi: Creador, c despK-i del detinguts.
cirrac, l nomenant-la per a exercir captació per tots «xmcepíes oti
Fa Ja alguns dies que las ifoncecant de ia Salve Mare ïeresa. e! seia placa de professora de Física. Quí- passat mes de febrer puja: per
que guarneixen la posició de Benítez,
CONDECORACIÓ
cretari
ü
r
1
Congrés
ha
pdjat
a
la
mica i Història Natural de l'Escola
timeig, que en «n
rebudes fins aquest matí. un tribuna i ha pronunciat ttn discur-;
El Govern de Suècia ha concedit la sentien freqüent
Normal de Meslressses de Balears. dades
s'aHollbuia a Uutiee intesüne»
anpment, en relació amb la d'Igual sobre
Gran Creu de i'Estrella Polar, una do principi
cl
CongrCs
que
av'Ui
començo,
effisrebels,peró confidències arribames de l'any anterior, de vint ml- el qual, segona l'orador, és dc gran les més preades d'aquell pals, a l'ex- d
CL CONTRACTÍ DEL TREBAU.
des aquL asseguren que els tnoros s'elt·/né
de
pessetes.
sots-eocretan
dei
m
nlsteri
del
Treoportunitat perquè ve a celebrar-se ball comte d'Altea, per la tasca que xercíten acltwKment en .'nstruoeld de
Madrid, 1. 830 ntt
en un moment en que a tot el món realitzà reipreeeatnnt Espanya en les tir.
En compllmenl de lacord ds I CilLA PRESIDÈNCIA DEL SENAT
renaix la pietat.
tim fle Ale l'Institut de Reforn vAhir. i mentre esrellevavenles foi de la Conferència InMadrid.
1,
WSO
nit
Sociali, en (que fou •inïerl·.-mpuda
A contlnuaoó el P.. Zaoarias Mar- deliberacions
ce* quo guarneixen Tlzl-Aza, s'enternaclonai
dai
Treball.
S'ha
dit
aquesta
tarda
que
amb
ania discussió d,e l'avant projtcte de terioritat al nomenament de presi- tínez, bisbe d'Osca, ba pronunviaren combois a totes les posicions
llei sobre conlracte de itrcball, el dent del Senat a favor del comte ciat ui eloqüenttsslm diteura d'inau.
d'aquell coOet.
EL DESFALC DE LARRAIX
Consell de direcció ha convocat el de Roraanones hl haurà una fnterl- guiaciú del Congrés.Després d'efectuat el comboi, l'eLarralx.
—
Per
a
contparèlxcr
daple de leememada iCorporacid per nltat en l'ocupació tW dit alt càrv
S'li«. referit en ell a les obre» de vant del consell de guerra que ha. de nemic bostilltzà, matant un soldat
al dia 5 del corrent mes, a l«s cinc rec.
la
mística
Santa
Teresa
i
a
la
inTerç 1 ferint a un altre del regi
•.
* •lí·v· . . fluència que banfcAguta tot al fallar la causa seguida pel desfalc del
i.ie la tarda, i jlies auccessius, to
*
d'un mUló en aquest ipnrc d'In tendèn- ment d'Àfrica.
Aquesta
interinitat
l'exerciíla
el
aessló extraordinària, a fl de repenmón.
cia, ha marxat cap a Ceuta, en auto- Dee de la posició de Benítez es veitgeneral
Weyler.
dre la delibertcló sobre l'ezpreasat
mòbil, ei capità dHntendència Ma- un grup de rebels practicant exeTd,
EINSTEIH A MADRID
avant projecte.
nuel Joodan. escortan pel t nent de la els d'instrucoló a la vall del riu
GOVERNADOR
DE
BISCAIA
Precedent de Barcelona, lia arribat guàrdia civil don Balbí Rafael. 1 ona Kedlr.
De eonformliat amb l'article 10 del
nit a Madrid, en l'esprés. el («ralla de guàrdies.
Reglament, donat el <,aràc;er d'ex- Aquesta tarda ha wcc*ç>tel el go- aquesta
Fa poques nits, en aquell sector
professor Albert Eltiíi·ln. ocom
traonünàJía d'aqtiesiR iauoló pïe- vern civil de Biscaia el senyor savi
«fls rAels atacaren els pontets, 1 a
panyat
de
la
aeva
esposa
Ubiema.
NOTES
DE
MELILLA
nària, no M podrA tractar d'altra
la carretera de Buafora, a TIZI-AZ*.
Arebre'Jhen acudit a l'estacd/j les
assutupte que rexpressat en la con(MelAlla- — Ei coranel cap dal regi-tallaren la comunicació teierónJca,
ELS CORONELS D'ARTILLERIA
mt's
signi
ÍUsades
.pereonalttats
de
la
vocanorla
d'arUilleria, don Joa^ulna Seoa- emportant-se 30 pals.
Es realitzen gestions ^perquè de- L'niverslia;. de la Facultat de Cièn- ment
Donats els azdecedeots {l'aquesta
ne.
ba
calgut en el cançi. proaulot-oe
cies,
de
les
Acadèmica,
Ateneu
i
alqüesilú, 1 c&nlnt en compte les ac- sisteixin de llur petició de retir els tres oentres culturals.
LA VAGA OE TOLEDO
una
ferida
d'alguna consideració.
tituds adaptades ,per determinats çnronels dlartllleria pepiyor MonteHa
iinairxal
catopasneut
de
Drtus.
Toledo.—
El eonOlcte creat pel?
El
professor
Elnsteln
esplicarà
tres
elements patronals, hi ba certa ex. slnos Checa 1 Coello.
ai gen&ral Sàndbez 0.-:.·_'u.
obrers electricistes s'agreujà coaslde
conferències
sabre
la
Teoria
de
la
pectació davant aqoeta reunió pleJURA DE LA BANDERA
Contínua «issegiulant-se que la can- rablsment
Relativitat
nària
Ciprlana està pre-ooera en la Avui hl ba hagut diversos InoldentAmb la cerimòna de costum K'ha £1» elements ioteHeotuals .preparen tinera
EXPOSKMO DE LA CAMBRA DE celebrat a%-ui «n les casem s la inra en honor del savi catedràüc. diversos oabfla de Metalza, i s'afirma t^nbé entre esquirols l vaguistes.
que continuen les gestions per a aoon- Un grup de dones ha agredit, ta
COMERÇ DE CÒRDOVA
de ia bandera pels Kclutes de l'úi- actes.
L'Acadèmia de Ciàacica ei nomena- sa^uir e! «*n reecau
cops de pedres, a un esquirol, cauLa Cambra de Comerç de Còrdo- üm reemplaç.
Eb reuní la Junta de Serveis Mmü- sant-li aesions lleus.
va ha dlrtglt una Exposició al prsEn la caserna del Comte-Ouc Ju- rà cotedràtü: «honoris causa*,
ident dél- Consell de ministres pro. raren els reclutes del r&glraem de COMUNICAT oriOIAL DEL MARROC cipele de .\aidor, pena tractar de la
Aquest mall, l'enginyer de la Comcònduooló d'aiigiieA al dit pofóat, 1 es- panyia
triant de la constant elevació dels HCasars de In Princesa, assistint a
don Semesl La bandera ha es
tudiar
la
foítraa
d
actinar
les
obrés.
| tributs, que impedeix el desenrotilu- t acte el general Cabanellas.
Madrid. 2, 12'30 marinada
tat agredit, també, per dones, mal
En
el
moment
de
muntar
a
cavall,
ment deia oagocls..
Prengueren el Jurament «1 coman- Despatx oficiaj de Querra <M dia morí r^pentlnament a la iposiclii de grat anar protegit per una parella
de policia, havent de refugiar-se a
Com a programa econòmic, pro- dant Moreno, & tinent abanderat se- príioer de març:
'un soldat moro del grup de la
1 Posa l'esmentada <Cauibra de <D- Xiyor Valderràbauo 1 ai capells d^n
caserna de la' guàrdia civil.
»Zoaa onaniai. — O'Afsó va sortir Taíersit.
reg^laro de MeMBla.
| werç les següents oouclosions:
O2I'T mati. per a tallar un comboi eneEl
ba sol·licitat del Go
Agaplt Acero.
Morí a ounseqiièacla ú'*m atac d en- verngovernador
l'enviament d*un dçlegat de
llimen. Reduint en prewuposEl coronel Souca pronuncià un mic, un üoent de poUcia amb forces docanlltia.
Itos parcials dels diferents minist»- eloqüent discurs de tons patn'òtlcs. d'infanteria 1 cavalleria a les ««ves
ministeri del Treball.
ordres, rebutjant l'enemic fins Èli- Durant l'uitlma rat una banda de
I11*. principalment pel que afecta a
Els obrers han presentat avui noSeguidament els llüssars de la gan,
apoderant-nos de set oameàla 1 malfactors tallà la línia letafànfca de ves bases.
| personal amb una «Avia. profree- Princesa es traslladaren a la casersiva i prudent amomutació de pla- na deia de Pavia, quals reclutes Ju- dos morta que abandonà en la seva Taíeralt a Tiizi--^zaa, i s'eomponia 30
observant xnèj baixes eaeon - pa's. Forces de policia, .persogulren
|ceii supèrflues.
NOTES DE SEVILLA
raren també davant <J general Caba- fugida,
en houios 1 bes lar. 'Per ia nos- als bandolers, oausant-x» algunes
segona.
Disminuint coneid·ra- nellas. el qual ipronuncià paràgrafs gues
Sevilla.
— Dintre de pocs dies s'es
part no hi hagué sinó cinc cavalls baúces..
ll·letnent iVnorme pieseupost de brlllantfsslnw que foren coronats tra
pera l'arribadíi de la princesa Bea
ferits.
S'ess«gura
«jue
preç.
d'Aeeflat,
po«iierra. insostenible Ja per ol pels, amb visques a B.p«nya. 31 Rol 1 a
trin. mare de la Reina Victòria, proPer a protegir jaretiradaféu foo ia blat lUadant amb Metalza l Buarusln. cedent d'Algeciras.
lotob la ImplaniAció duo protedo- l'Exèrdt
bl ba una petita concencrwcló enebateria d'Afsú.
\m econòmic al Marroc, sostingut
Passarà una temporada en unió
Avlaoló. — L'esquadrela de servei miga, ceüxlilleida per BerK\tl-Buiaiila. dels infants don Carles I donya Lluïlo base de tribus Indígena* 1 afnb
RADIOTELEGRAFIA
reconeixament on tot el nostre També .s'assegura que bl ba ona al-, sa, estatjant-se al palau de la Cap
juna penetració pacífica espiritual i
Com se sin>, «i Consell de minis- efectuà
front, no voent res anonmal, i bom- tro petita haJKa. en «1 ipo./lat d'Alma, tanl? genera?
I d afeàV sense menyspreu de la nos- tmi
celebrat
«i
dissabte
últim,
aproI
dignitat i els nostres compro- và el projecte de Reial decret, pre- bardejà e'.s poblats d'Amenauro i AXÍ- pròxim a eeniitusin.
l. o»Jecie del viatge de la flttstro
vona desi Kearrir, i feu foc d'ame- També se sep, por confidències que dnma
l-'nlsoe.
és solament visitar Sevilla.
sentat pel ministre de In Governació, liz,
tnailadores
sobre
«1
tastiar
i
«la
haimereixen
crèdit,
que
bandoler
reina Victòria no l'acompanyaTArccra.
Fomentaru i protegint rei "pecte a la radlotelegrafla
bitants de les .Jataúus» d'Harlchen. Subarrai oouinua a Audtr. intentant rà,I-acom
es digué en un principi.
I en iot itearltorl del/ (noljlre protec- Després d'una raonada exposició,
oocidemal. — 1,'Aít Comissari cuavèncor a Abd-el-Kríui de que el
—Ha
tornat
jtorat iB introducció dels productes el més Important de son artxulat, haZona
sortit emb efl comandant ^enerul segueixen Impomnis contingents, comte d'Halcón.de Madrid l'alcalde,
j espanyols (per tots Jels mitjans (al és <u que segueix:
de
Ceuta,
I ba arrtbat a Larralx a antb els quedis pot Intentar en segon
—A la matlitoda filtimn uns desnostre abast, awassotont-se de les
Aquest servei constitueix un moenderrocflioey.
quart de tres de la taida.
coneguts intentaren atracar al cacrer
cambro, de Comerç de Melilla, Cea- nopoli da l'Estat que podrà cedir-lo unSense
novetaii
al
terrltórt..
SemibJa
què
AUd-al-Kmlín
ne
coacede les Creus, solitari I apartat, n JoI1» l Tetuàn i de les indicacions rc- per a l'explotacit o «etabllmem per
deix molta certesa a lat eCnmadons sep Roldon, vel del poble de i>os
retidamsni fetes pels centres comer- son compte
del bandoler.
LA REINA A ALQKCIHA8
Hermaaae.
i JT
l«aï» hlspano-marroquima.
Des de la publicació del Reial deifin l'eapKés d'Andalusia, que té la TaaUbé a'ac'fiegur.í qu» eí cald de
L atracat és defengué dels nadre .
Quarta
Tendint a la progressi- cret, totes he» .nstaüacions radlo- seva
sortida a tes •'«&). ho marxat Msrniiza, .Wnar-Hamido. oomença a que l'escometeren amb arma blanca
reducció dels Impowos nació- elictriques que no estiguin concedinit cap a Algaciras la Reina perdre el se« prestigi, puix el c^p rl- donam-ll ducs punyalades a la r«l^als, tenint present çv que iha fet des per la Direcció general de Te- aquesta
Victoria, acompanyada de la feny anomenat Dat-el·Idris, en%-i«t gíó escnpular ocesionant-Il ferides
l^tigiatena, vt-ocorant fer possible. lègrafs amb subjecció e les disposi- donya
de San Carlos t el marquès per Aíbd-ei-Kràm per a lluitar oowra greus.
1^ qoa no l'ideal de l'ünpbst únic cions vigents (Reial decret de üu de duquessa
aquell, l'ba ataoat. mpetldes vegades,
de
Bondafla.
Els atracadors es feren uscàpols
h ^ y s la slmpimcaclO Wbutèna: febrer de>l917 1 8 de gener de 1980), A l'estació han acudit e acomiadar quasi aempre aní) exit
I'- •i que desaparegui cl nostre labe- es eons'deiaraa clandestines, i nin- !a sottrani, c-i Rei, la Re na donya 'S'ha atertuai el iratlevament de les
A ALGECIRES
"•Qllc slsien» tributorl pels mol's gú, sdosc, la deguda aulortuació Maria OrteUns. ia princesa de Salm fowes que girarhlen les postelons del
AJgeciws. — A les deu del matí
f -iíceptes i diversitat d'apllcaclonj, d'aquell C·n.T!. podrà tenir dites
seotor
de
TÍizi\22a
Saïm. els Infants doa Ferran j don
l almlrall - anglès Walter Ellerton,
l^rseuti^ a la comprensió de la tacioos nl vstablir-n· d aures.
Alfons, la Infantessa don>ti Isabel, lo Del campament de Eua ora «ortí on compltmentà el governador militar
l·^·loria dels nosü«es comerciaulí,
Et redactafà un reglament per a duquessa de Talavera i ai Covem en •botailò
dlMfrica per are'íevarles for- del camp de Gibraltar.
."a5e temps, costums, jd preparació l'aplicació del Reial decret després pia.
ces que g'temien ,«5 ujostcíons de llm-1 Assistiren a la recepció «1 general
iw a tajs estudis.
d'oir les indicscons de u>v> «Is que També «a trobaven a 1 estació «1 portant .turó. Al mateix temps sïtl Calvo;
nombrosos caps I oficials 1
•..nquena Dictant tínia de verl- creguin que poden featr útila ais príticap don Ranier, tes au orltats ci- portà comboi. Protegí ambdós senveia les autoritats
locals.
^IOÍÍ i eficaç protecció a la indd'*- encarregats de la seva confecció a
vlis i militars, els generals SIUons un contingent de forces regulars.
l'na
companyia
del regimont d'Ei» 1 comerç nacionals, facilitant- la Direcció general de Telègrafs i del Bosch i WSéyler. amb el seu ftll Durant l'axpedicló íoren lleugera- tremndura amb bindera
H mú. «Is intercanris 1 tracta;s mter- flnt» un me» drspràs de publicat el don Famn, ei oepltà genera; de l'Ar- ment .hosUMüades per foc de canó 1 i'esperavn al moU
cuinaU, «speciolmeni «mh Us.He- raoiameat a'accepiarmn les proposi- mada, senyor Femàndez de la Puen- iftwailerta. aemw aa\-«ei
A ia porta d«l ílovero b; havia
HIONIO
ValiocUk. — S'iia 'OHKnta! molt
fna reimtó celebrada a Sairuni. a la
^ual ban, cujuUlt nombrosos vlumenls
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l'un secció d'anllleria i uaa escorta sanz. Pesada, Altamira, Torntbla. ta nies dones, a <s tnesu» i un dia
Palomo, Vioda. Zurano, CMarlaga 1 de pre^o correcclonal.
de «;«vallerto.
Per a donar c/rnpliment a aquesta
Bemet.
LA SITUACIÓ A BILBAO
S'estudiaren els treballs prepara- sentència, han.entrat ara a la presó.
Bilbao. — El dèfeclor general d'jw- tius del Congrés estudiant-se el terEl >*ïOyor bisbe de Còrta, que ee
A la segona quinzena de m a r ç
dre públic dedicA «1 mati a rebre mini del mateix.
troba actualment a Madrid, ha tele\isltes. entre \ n quals harebutla El sots-secretari manifestà que pre: grafiat prometent realitzar quantesestrena a 1' elegant s a l ó P A del ilirector de lu Companyia de sldlra el Rey la sessió inaugural, 1 gestions sien necessàries .-! n d'aconL A C E C I N E de la m é s gran
Tramvies que es prolongà llarga en- awlstlrà el ministre del Treball, així seguir la gràcia d'indult « fisvoc d'atona.
com en la sessiófinaldel segon pe- queUs reus.
c r e a c i ó de P r i s e i l l a D e a n
E! xa Iníormar dels conflictes als ríode.
JguaU sentiment» de pietat abunquals va donar lloc la vaga de noEl ministre d'Estat presidirà la den en l'Ajuntament, a la Cambra de
vembre ülttm i dels crims que d* la seuBló de clausura a Sevilla.
Curnen;. Casa del Poble. .Diputació
maiei.va es denvurer.
Es ' donà compte dete acords de provincial i en totes los classes soDesprés el visitA el president de la l'Ajuntament de Madrid i dels de les . cial».
S O T A
D U E S
B A N D E R E S
Diputació.
Cambres de Comerç i Indústria i de | Hi ha el propòsit de cel-brar una
Més tard estigué a l'Alimuuoent. la Diputació provincial.
manifestació «n el dit sentit, a la
Diputació i tíovem civil.
Respecte al programa de festes ate qual s'adheriran tots els establiments
TamlK- va rebre les visites del cap congressistes
afegí el eots-secretari de comerç, tancant les portes.
de In gu:\raia civil i del de minyons. que el Senat havia
TRIQUINOSI
cedit el saló de
TEATRAL
Per ia seva part. el senyor Fep- :tessions de dit cos per a la celebraEnterrament
León. — A Villafranca del Blerzo
nündez Luna oonlerencift amb els ció de les sessions oficials d'oberMadrid. 2. 2 matinada Imn mort quatre persones aiacadas de
juiges d'Instrucció que li donaren tura.
Al Teatre Infanta IsaJjei S'ha estre- triquinosi.
de don Ignasi G i r o n a
compte de la torma «n qué es porten . El Comitè acordà significar son nat la joguina còmica en dos actes.
Dues .persones més "es woben atacales íLUigènoies en relació unib h» po- agraïment als organismes i curpora- •Çurrito el de la» yuliarras, d ei Cor- des
lítica 1 de les íeficíències que li cionj que ban prestat son concurs da de Navidàd». original de López greu.de ja mateixa malaltia i en estat
Vilanova
manquen al servei.
Merino.
L'insp»«ctor
general
de
SanH*t
teleacabant
la
sessió
amb
la
visita
de
fteíerem a la pfúxima arribada de
IES tracta d'una ebrafluixa,peró grafia ordenant que s'adoptin mesul ins|icclor de tribunals anunciada cortesia al ministre del Treball.
gracíoslssnma, i l'autor s'ha vist obli- res sanitàries i es depurin responsa- La seva alta personalitat, i la i*?va
per n demà, es digué als centres Jugait a sortir a escena repeiides ve- bilifais.
bonesa de caràcter, que li proporció,
DE LA CORUNYA
dicials que no és cert que hi liagl
gades.
naven le« simpaUes de tothom, han
Corunya.
—
En
el
transat'àntlc
'
endarreriment en el despatx dels as- •Sierra Nevada» ha arribat el metge j
ABSOLUCIÓ
fet que assistís a l'acte de r«nter»:
DETINGUT QUE S'ESCAPA
sumptes.
ment ima concurrència extraordiBilbao.
—
A.
l'Audiència
s'ha
vist
alemany
Herm
Offmann.
SaAajnanca
—
Ouan
Iritentavo
pasAls Jutjate del Centre i Hospital
nària, entre la qual hi havia tot«s
una
causa
contra
cdnc
sindicalistes
Invitat
per
la
Facultat
de
Medio'sar
la
frontera
portuguesa,
ecompaestan al dia i al d'Eixampla existeix na de Santiago donarà un curs de jiy.ii d'un nen de poca edat. fou de- acusats d'atacar, un empleat de la les personabtata més disting d«B «B
algnn endarreriment degui al conti- ginecologia.
tingut tm subjecte per manoa de do- fàbrica de ftlats. al qual robaran tots elsramàdel «aber I de l'aclM:
nuat règim d inlerinitats.
tat ciutadana.
9.960. pessetes.
Esperaven al metge alemany al- cumentacàó.
Presidia el dol: el wu gennà don
Tols- han estat absoVvs. llevat de
EL PRÒXIM CONSELL
interrogat per les outorMats, el deguns catedràtlcci d'aquesta UniversiJoan: el Dr. Guitart, bisbe d'Urgell;
. ..
tingui digué anomenar-se Maneu Ros Do roteu Cruz.
Un periòdic de la 'ril. propici sem- tat.
cl presi dent de la Mancomunitat de
i·ir a cultivar la nota sensacional, —Els periòdics publiquen una car. afegint que procedia de Bancelona i
A LA CAMBRA PORTUGUESA
Catalunya. En Joep Puig i Cadaanuncia que amb motiu del Consell ta dol comte de la Ril^ra partici- es dirigie a Coimlwo.
Lisboa. — Cambra dels Diputats.— UúiU. i don Carlas de Fortimy. preEn elregistrede què fou objecte,
de ministres de demà és possible que pant han contractat un transatlànfcorgaixin esdevontonetiis polítics. tic pw a una expedició a l'estranger se li trobaren 4.000 pessetèfe, no Jus- S'aprova una moció autoritzant el sident de l'Institut Agrícola Català
president de la Cambra per a inter- de Sant Isidre. Seguien, després,
'Res d'això. £n la reunió de demà que organitzada pel Centro Gallec tificant laseva procàlènciu.
Les autor?NHs telegrafiaren ei go- venir en l'íncidenl susaUat enire el nombrosarep'ra.entaciode le» famíels ministres deliberarà» sobre els sortirà el dia 30 de juny.
de la Guerra l el cap de lies d rona, Jover. Escubívt i Folch.
següents assumptes::
En aquesta excursió hi aniran re- \eniador de Barcelona, demanant-ll ministre don
Antoni Maia. a conseEl cadàver ha estat portat a !'«•Copstiítució del íerrocarrll de Ma- presentants dels principals pariòd"cs aulecedenis del detingut, i com que l'exèraH
el .senyor Raventós no contestis, s'a- qüència de la vlsitu del primer al glésja d« Santa Anna, on-ge U ha
drid a Valen< ui. que per la seva im- de Cuba.
d'Aviació militar, que motivà
portància i els interessos oposats que Regna moK entusiasme, per a rebre cordà enviar ei del ngut cap a Barce- parc
upa bolemniol absolta;
lar decisió de separar-se de l'-eïètcit cantat
lona. •
juguen el voltant d'aquest plet. serà als expedicionaris.
- A la plaça de Catalunya, prop .de
4
de
renunciar
a
l
acto
de
diputat
Aconyanyat d'un agent, pujaren al presa pel senyor Mala.
objecte d'esludis en successius Conla Ronda de la L'niversltat, na pres
HOMENATGE
sells, i referent. a la fixació de la
tren.
comiat el dol. el qual ac» ha durat
Es discutí també un informe de la la vora de mitja hora.
prima d'exportació de carbons naEn arribar a l'estació d'Estefa, MarBilbao. — L'Ajuntament de Baracionals de conformitat a les clàusu- caldo
celi. (pretextant ama newessitat ipe- Comissió d'hisenda relatiü a l'em- Reiterem el nostra condol en acomha
ordenat
que
a
un
dels
carlesfixadesep el conveni amb An- rer.- de dita població se 11 doni él rompròria. deixít ei neïi sortb l'agent présilt ordinari. — Havas.
panyar la família en el. sentiment 4
glatérra.
nom del «enyor Echevarrieta com a de polioia. Passada mitja hora, en ENTERRAMENT DE LES VÍCTIMES -n pregsr .3 Déu perquè concedeixi
Si hi íia temps es tractaríi la qües- homenatge peto traballs realitzats vista de 1'& tardança del iletingut,
al difim* la seva Santa Glóri». que
DEL FOC DE COIMBRA.
tió de Ui dal-a de la dissol IKJÍÓ de ley aínb tan feliç èxit per al'alliberació l'dgent l'anà a cercar, trobnot-sc amb
es
meireixia per \é& seves - escelsea
Lisboa.
—
A
l'enterrament
de
les
què
uavia
dosapar^ut.
actuals Corts 1 convocatòria de les dels presoners.
virtuis
de cristià i de ciutadà.
víctimes
de
l'incendi
de
Oiimbia,
eníuture5.
El suoeés és comentat, i una versió
diu tjue es tracta de i'auü» d'un terrament que slefectuà.ahir, assisti• El ministre de la Guerra al·ludirà
ACCIDENT
ren més de 15 mil persones. Els U
a les vacants que iian de produir-se
Oviedo. — A restacio del Nord-no atempta; esdev ngtft a Barcelona.
fèretres foren. conduït» a pes de braaquests rües en el generalat i la si- s han
bitlleta per Madrid.
NOTES DE CADIZ
ços pels familiars de les víctimes.
tuació en que es troba el general S'ha despatxat
coUocat un anunci aviciat a)4
Càdiz. — El governador ha imarxat El del fou presidit per les autoriAhido.
C u l t u r a
passatger» que .sols «(9 focli'taven cap a Algeciras per a complimentar lats locals 1representantsdel PreEL CONGRES DEL COMERÇ A UL- bitllets per & Cabezon (Valladolid}, ia Reina donya Vímoria.
sident de la República i del presiTRAMAR.
El governador ha invitat a un àpat dent del Consell. — Havas.
anunciant el retràs I que els viatComplirfèntant un acord de la dar•. . •
Í 'i
•' . ''4 i
El Gomitf organitzador del Congrés gers tindran de fer un trasbord de al5 1 aps coQserv'ttdcirs . 1 .lliberals,
rera Asseinbleu de In Fcderatfló de
acte cordialiasim demostratiu de l'adel Comerp Espanyol a Dl tramar, fa cinc minuts.
Dependente de Catalunya, celebrada
present que des del dia primer de
Es diu que tot aixó obeeix a l'en- cord en les eleccions.
a la ciutat de Manresa, han sortit els
Sagnea ei-temporal a Làrraix. No
niar.; queda definitivament tancat el derrocament d'un pont del terrocarL'Antoni S a l a a Berlín números 1 i 2 de «Lluita- püW'ca
àonrkran vaixells cap ai dit lloc.
termini d'inscripclo al dit Congrés. xO.
' cló mensual de l'esmentada FederaEl dia iS arribarà 1 esquadreta. de
—Al ministeri «Jel Treball, sota ia
S'alegelx que no ban ocorregut
destzoier; .anglesos.
presidència dél sots-aecretari. s'ha ik'sgràclaj peirsonate,
iBoiWn. l (3 laaida). ció Interinament es troba "èn-VMtda
jí-unit el ple del ComitA organitzador
ÍE1 coooeirl iju'e iorttsia oalàftà X'i^n- a les òllcines del Centre AutofiomisACCIDENT D'AVIACIO
GESTIONS D'INDULT
de Dependents del Comerç i de la
<lei Congrés -dal Qxmerç Espanyol a
Almeria. — Una avario oWigà a lonl Sala hu donat a la gran ssla ta
Indústria. Rambla de Santa Mtnfc*L'itramar
Càceres.—A conseqüència dels PUC- aferrissar un hidroavió que anava a Beettooven. iha •constrtuit un èxit.
Assistiren els senyora Paraíso. cessos ocorreguts en 1920 amb ocasió Mor Cbica. pilotat pe] capità Ono- El («ÏUllc, moh nontoró?. ba fet una núm. 25. i. en els locals socialè de les
Prats, marqués de Pilares. comte de de la puja de les subsistències, fo- fre.
sorollosa ovatció a Bi Sala, després entitats federades. L'tuó Lliramarlna.
ia Montera, comte d'Altea, Caflada, ren condemnatí peo- un Consell de
L'aviador i un soldat que l'acom- d'executar aquest una «suate" de Badi. Romla de Sanr Pau. 1 Lliga de Corredors i Representants. Aribau, 21.
Crespo, marquès de Figueroa.-Miate- guerra 27 persones, tetre elles bas- panyava- ban resultat il·lesos.
Xnmfett,
mniimiiniiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

de primera, i boca ijnè \xiils, oor ens lil dem. -Les diversions, al
— Dongui'm, donguiUh; é* el nú- slírnouia Rogmanolrl La -enyora Ro
FoUetó de LA VEÜ DE CÀTMMYA ge
què desétges?
'
iptre. AH'S matins i buna part de la tar- mero del coloce.- No s'amoíni gçns ni joaignoll 1 —..

dEn Foix, «wprès de sa oxrCpia asuiI pl- de joia exposà ei plon 1 ple da et deixaré sola; aniràs perteste- mioa. Vintga efl tal6 de les maUs...
de Joia mancà al seguem dia a l'es ves a comprar, et faràs la toüette, et- — Com de les males? —•pragumà En •cia. entusiasmat de si mstèix, eaclatesciú^ acompanyat dcOs Balonyàs. cètera. Sots et demano una cosa, i Foix lot atearat, sabent-dt la paraula u ariurea sa v^ada, cpateillssim
d ruparèiXer tan eaquílat als uils d'adefls Rodons i la taunílta, prèvia la és que etrecord)'&de què. mentre ]o a mot de joc prohibit.
iprecaulotó de fer penrirv a la Mimi un pago i et dono amor i benenair. ru .—Vull dir... de l'equiípalge — féu En quella dona.
reí«imt on ei la s'erícauà des de em pertortys de cap a peus. a totes Pl, oonwtgintise. No s'am&ini; jo Però la còmica sHu^iciA del banL A F E B R E
D ' O R primera born, per allunyar tota hores i incoralScionaiment. Si em em ouidaré de tot. —
querrenovàa son oorre^ponsal i a la
sospita. Ei wen. xiuli i En Foix TOtraeix es. t'abandono;. I si així» arri- En Foix va treuré's la cartera, res- •Mimí el confbicté. Ja dlbs del «ojxe.
Novel·la de costums del nostre temps romandre en son lloc, fent l'adorinit ba, no dubtis que te'n penediràs.
i aUre la veien amb tots els ric
Port. com sl.baijuéi fet una Un
durant i-.; eEtadons niés penlíoses. — Oh, no riàtíl'e, noi — coaüroà pirant
be» de bufa que tenia, i tot ora riugran
fatiga.
I
emportant-se'n
de
banPerò. passades aquestes, entra al re- l'ihome, deí3Cant-Se amoixar com un da a son corresponaeQ. t&t eatrelgant- re per dins i apaitar-se les mirades !
servat 1. de llavors ençà, aquest es nen, — No te'n rigui's, no. que... mal li el taló. sufocat i tartamudejant. 11 guaitar a fora i trauear la convarsa
oonverii enramorúsnio de tdrtores me'stíi el dir-l» . perb... ja t'asseguro digué que aqudlla fereyora amb qui d.'En Foix. ensenyaiaíil io netoble
N a r c í s
O l l e r
que dlboraes ama&es. esplèndids i venia, era la dona dnm amic seu. I que dç Parts els eixia al pas: aquí
JanM de Plantes. aOlà la nova Ca
ta Mimi estigué lo més xamoss, enamorats com jo, en trrïbaràs ben que no podia deixar-te fins que aquest el
sa de la Cpuiui, ara SQtre ban*, el
arribés a Paris a reunlr-süri.
xiuto-ia i decent que desiítjar es po- pocs. —
de Justicia, la Prafectura, ara
(Reservat* tots els dreta)
dia. En fi, que el bon banquer en que- lESIa acabà de iraiiqnrlttear-do — El bon senyor me llha recomana- elPalau
Pont Nou. l'estàtua dlEniSc A.
dà en^prendai. enamorat, enfllepolH a ajaient, el rap a la seva espatUa, pas- nada.
entén?,., l no és cas de fal- aUà l'Institut, l'&cola de Belles Arts;
més no poder.
sant*! la mà per la boiba i girant els tar.—
més amunt, aquí a la dreta.. l'enorSEGONA PART
— Mira — H ài&ué. ea-sortint d'E- vUs en blanc, com acatrteianl amb èx- En Pl, que no scAiia on -tombar el me massa del iLouvre daurada pel
tompas. a la tagda sejgUeDt —- ara. en tasi aquella sort delialosa.
• amapar e! riure, ^'aareivi sol ponent, I mentre efis somreien
arribar a Paris, ta!lla i cus; tu ma- FintUmenl, airriibwen a Paris, sor- I cap pera apreguiïiar-ll
com es deia csnvlaQt UUels i senyes. En Foix •-.••
nes. Jo no conec encara aquesta cin- tiren de ïandtn moll aoostadets, un encara
ella 1 aqud foren las majors fatigues era guaitar i no veure, marejat peL ' E S T I M B A D A
ta: i K> que desitjo é> que bi estt^ute xüc eanapendut Eo Foia per les di- del
hanquer en senüc-s© arrapat beOlugueig de cotxes, pels mtnltelg*1
bé. Per dtoer noraparls.A ml e» di- mensions d'aqueUa efitatí« 1 la difi- a labon
punta de la llengua él rebem de sol que es trenaven í fonien vfií
ner no esn dol, ni la meva posició cuüat daxprossar-se i entendre's amb camprometedar
Mimi Llavors, car bodlent en les atígUes del Sena,
permet posar en un hoteíi de se- els guardes, ceteere i factetm. PerO empesoanKe unademeotüda.
fconferèncla de ConstantinaMe, ambem
solita el pel formigueúg de carmatgees que- d"
gon
ordre.
Tu
tria
i
anem-l»i.
No
t'etatites i fames sessions, no ha sallnrt xigeixo sinó que guardis, amb efls Eo Pi. que anriset per ITJodl lespe- primer nom italià que 11 vingué a la perfil i oontracSoror. negrosos I fora1 dats. desfilaven per aquest pont i el
o nu ba volgut acalbar de cap mane- amics que trobem i la gent que vin- nm, els eixí aà pa*, quedaní-se sor- membrla:
près i mort de riure de veure a En
I de més enllà... swise daree, l'home,
ra. Aquell dimorn d'Aralbi. bajà i gui
a
veurem,
aquesta
canipostnra
—
Es
la
senyora
RaaagnoHl
—
compte aahal d'aquell tram atorroílatot i un.!» la condecoració de Medji- de dona seriosa i vast caí. -que fins Fotx tan enganxa* amb aquell trasto
diioS). que acuba de dar-li el SüOdú, se ara has srf'Ju: guaitiar a PanUbau l a de Mimí, a qui al jove couolxra Ínti- I amb aquest renom, féu la pre- dor. ni de l'amplada Hmanensa d'amament anys na.
' eentaciO, posant a raribdte oonegolis quell espai, m de la grandiosto* i"1"
n'anirà a passeig d^uika vegada. D'ai- Anguflema.
, —Hola, Pi! boia. amU]ol — esdu- en el terrible cumpreenis 'd'esclafir a ponent d'aqueQls edi&ois sawis. cdxò a la pau... un . .brir i tancar d'uflK.
L·'Sz i r's Ferro* o stttvmoígaà — I.asda faré, la-*cia Jaie — res-• mà l'home, sorprès a sa v^ada de riure. Però un i aitre sapigueren rate fins al negre i dels més yartais
n'aniran a l'ailva. La i*.-';ra .[>iaca, pongué ella amb sa llengua nadiua, què l'es^eresaín, i arvengonyn per lo aguantar fort per a canviar-se un estl·ls. De més a mes. oquetfl gris fosc.
nionys canegada d'aquests i^inipeis que dirigini-U un sumrls d'intel-ligèooia i que pcuguíe soapitar son cotreí^pcaisaíl. acatament, aciucant els ulUs i abai- U patina aqueflla de les boires glaç3
, - Uüxò ès un aujooiao: aquell guar xant el cap amb gran scdemniíat. El de* d'hfiVMn que par tot donwwft'^·
la da Paiis extremarà l'iilça... Per i»ureiaiil-lí mna mà.
què no Coniipmr tilHi i vendre aqiui? — Una uitra tosa «t diné. Tu }a da de ia porta, que m'ba dat aque.·u jove e^ tombà en rodo i corragnié cap no acabava de"xociar4i prou; entrispaper, ni sé què m'ba dh. Parlen tan oi de9j>atix d'equipaUres. Però la Mi- tia un xic al merigdional.
Vet a^uí una soltició par al meu \ i rque no vinc sols a divertir-me. de pressa! Jo no sé per què no par- mi.
no 'podent asruantar més. eadaíi: j — Ab! Obi 31; té raü. Aítre I »
get lo vaig à comprar; l"E!adi • - saps
Tinc
üe
Ireííalhjr
i
encara
veuré
si
I —Ai. quina gràcia mbas Ml.. La
queda a veodra. Podrem fer un rlat eiu guanyo el viatge, pwr rumbo que len olar.
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?'ha fet *uub tota .Ja solemnitat nar solemnitat a aquest acte, perquè ze mil dehteWes. la qual ooea dóna de manca de material 1 da locals meot per als uns, o bé una C C - P O
que la transcendència de Tacte exi- b hagués una exemplaritat encami- l'aconsoladora idea que la quasi apropiats.
ració apassionadament f^lítica, per
gia. Sotemníiai popular i solemnitat nada a uu fl; que tots els ciutadans totalitat del cens infantil de OaiteAvui és aquest sistema el que mau- als al'res. Es. no de rAjuManientr acaflclal. L'empke solar que tai ba al sentin d'imitar l'exemple de N'An- lona, d'nna o d'aitra manarà, con- gorem. Rewmeat pacte d'avui soia- tual, sinó de t res aJiïm«rr«orrts antedavant de l'Escola 1 els balcons i d- nentín el-desig d'imitar l'exemple de corre a les escoles
rnern seprecema la incorporació de riors, l'obra de la tranaíomrajció del
cestre» de les cssee de l'entorn, es- N'Angel Baixeras, durant eis dies de
Ara se'ns ocorra. doncs. pa«guntar: deu mestres a aquest sistema; però caràtlei· de la coiporncló municipi,
taven plens d'espaotador». Eta tots
sava v\la, si fós poaslMe. sense a què és deguda aqueixa desconso- en la forma que avui dia estan els fent que, i-enfe pre6"-ii>diir del raTiu-squests hi bavía la curiositat de l'et* la
e
pe
rar aquell moment que la satis- Iadora realitat de què els infants no treballs de noves construccions es- ter' administratiu que Ü caï, tingui
pp.çiacle. 1 brollava una dèu de sim- facció'es
barreja amb el'dol: que «s concorrin a t'esoela pdbtics amb colars. Jo puc garantir que abans d.> també un catre d'espirrtua litat.
parlis per la no^-a Escola
aiuella assidutnt que fóra de desit- dos anys hi haurà més de cent. cin- Seduint aquesta orientaci<», HALÍ-UIItingués present tota l'alta transcen- jar
1 s'haçtn abocat teta a- l'ense-' quanta mestres que podran viúre i tament va organitzar on nou si&teana
Guàrdia urbana armada íu havia dència de la mit&ió pedagògica «D- nyança
prpvada.' Jo trobo raons en conviure amb nosaltres dina d'aquest d'escoles, do les quals aq'iesta és la
el vestíbul, j als replans de l'escala. com anada a l'Ajuntament.
coorra
de
l'escoja pública i raons nou règim.
Arreu hi havia gran concurrència.
primera que inaugura,
I havem volgut, també, donar-hi també a favor
de l'ensenyança priA la tala de professors hi havia les aquesta solemnitat perquè això que rada.
Ja us bc dit «bans que avui fem la - -Vllavors feu quan N'.Vngel Bat xesutorltats i personalitiats imitades. avui inaugurem no és una escola
inauguració d'un sistema, però" jo ras I altres patTíeis s'adonaren del
La Baoda Municipal, en tocar la qiiateevc4; no és ni tan sols celebrar Induhtaiblament por una sèrie de no puc tampoc oblitíar-me que avui nou caràcter que es don»va a la ciu•Marxa Catalana», anupclà larriba- que les névet» escoles puguin bastir- fets 1 de fealilaW) hem vtet, què les fem la inauguració d'una escedn. Tots tat, que ja no era com-idet ada con»
da de l'A] un lament en corporació.
pedagògiques trau arribat vnsaltnee sabeu l'origen d'aquesta un i»plec de casas, sinó que es procuamb aquesta - eplend desa: aquesta areformes
Vcula precedit d'usa becció de b«- ec
l'escola
pOWicí
d'una manarà molt inaguració.
rava .donar-11» una ànima conreant la
6- més bé la consagra- lenta, malgrat la bona
tldors de la guàrdia urbana muma- inauguració
volunta». i l'eUn patrici a qui jo no vull'qualifi- cultura dels futurs eimadan?.
ció
d'un
sistema.
ds 1 vestida de gran gala. En lanfécttva competència dels mestres i
perquè les meves relacions de AUl on no hi bavia shió escoles, deJo no sé si feerà oportú recorda r- de les mesii«BO*«. els quals, ora ja car
dós anaven els macers, els regidors
família podrien fer que semblés que flclcntítfsimes
prpjacleren esp-lèn.
vos
en
aquests
moments
unes
quani l'aJoalde.
hem assenyalat, han tingut dc lluihavia pairiattitat en el meu elogi, dids «grups estolslbi
ara': an* el llegat
tes dades històriques: molti? les sa- tar coulra dlflculiais i' carència dc hi
i
no
fixaré
sino
l'exemplaritat
del
fet,
paitriti Baixeras sihs conlrílbuit
Foren rebuls pel senyor Nadal 1 beu perfectament, 1 altres res recor- material i contra una sèrie d'entreuna part dels seus cabn>ls a del
a bastir aquesta esóoia; anïb eh llopels representants ap la família Bai- 1 r-'u de «gu da us !«« digui: però bancs no fàcils dc vÇnóar. çó que ha esmerçà
la
construcció
d'aque-sles
obres.
I
xeras, 1 acompanya's a la sala d'ac- jo crec qoe eques» inauguració es determinat qn* l'esiola privada bagi després d'estudi profund, tenim en gats d'aítres patriciÍ. s'ha aludat 9
d'altres eaccHes. la- cons.
te».
tm corol·lari d'aquestes dades, i en adquirir, >ima (ftepond0r<moia mag- compte que son nom anava unit a l'odificacó
de les guals tenim moll atvanL'ACTE DE LA INALGL'RACIO
n'flca.
aquest .sentit les he de recordar.
la refonna de Barcelona. l'Ajunta- tracció
Hi havia una nombrosa r?presen- La instrucció pública espanyola
ment de Barcelona ha bastit aquesta çada.
tació de nens i nenes alumnes, (a dels1 infants esta regulada originà- Totes aquestes àracterisllques ens escoía i li ha donat aquest nom per La ciutat enitra en una nifta via:l
porten a creuiv que a les nostres a unir per semiprc més el record del Ja el seu Vj-untaonent nu es preocupa
aquests es féu el present de poms riament per la Lla del 57.
deflors);mestres i mestresses i al- Vosaltrço sabeu pertectanicnt qui- escoles cent'nuBran assistint-hi gai- patrici generós amb la seva obra de sols dc radminis.tj·aicló. sino que assurebé fxiittiisivaiiient els ftlls dels
Ires :pcrsones. «atre Jes quals pomeíx la diieïjeió de lai oultu-ia dels
Ten íias fites fonamentals d'aque- obrers, i 'ixi, emeís, aquesta ge- cul tt ira.
guérem copsar les representacions nes
eé^etoiàlmeixit dels flills dels
lla
Llei:
una
instrució
general
quant
neració obrera fulurà hem d'MientaiGràcies a la seva esplendidefa nmi clatad^na.
de-le& escoles nacionals: Pairon:it
obrers,
els
quate mereixerien qn4
l.v.niènech. Ateneu Enctclopèdic 1*0- a llegir,. fficr ure, un xic d'aritmèti- amb caràcter ^entrad els nostres es- l'Ajuntament de Barcelona podrà dis- l'Estat els- hagués dedicat una major
• * posar d'uaa Escola on uobaran edu aletK-tó .KKm. l'^mtament w a sunuiar, pseoles Populars del Camp ca i una mica de Religió. Contenia, forços per l'ensènyamén».
d'En - GTassdt, .Cultura Popular |ier també, aquella Llei bàsica, el prlnHeus's
aqui
;
-r
què
la
Coinis^io
de cació <m9de<raa 1 convenient estatge plir defictènicies de litttat. ptropere la Dooa. Escola del .Treball. La olpí d ur» certa gratuïtat peU dei- Cultura de l'Aiuinamf ul, al voler de- més Af 500 criatures, i eu èl moment cíoivmf eenéiíR-r'^ I hligièniics locals
Casa de "Famüia. Escóla Moagafl xeble* qne no poguessn, per raafl- terminar , irorientac.ió d* ^ noves de procedir aivui a la inauguració ami» tiots els progrwos de la pfienct-i
•CUWO, Aseociacíi'i d'Enginyers Inijtfs- cament 'de'mitjans econòmics, satis- escoles lia de pensar d'ima mandra oficial d'aquesta EacoQa, acudep a la pedagògica, .\qui ois fills dels rtbrers
triàis, Can&» de uMestres de Barce- fer le? dfspo»; d'nquella instrucció. particular en efi futurs «ibrers. te- mena memòria les altres inaugura- durant' unes quantes hores del dia
lona, Degsr.af d'aquests, i l'Astindran atre, llum i hljgiïene'a. dojo t
A l'ensems, contenia onacondtcló nint cura dé 'la seva edücéció in- cions que s'han celetbral. ,
t·ociatió Pro\'tnc!al, Casa deh Poble obligatòria: que hi havien d'haver teUectual. oiorai i erv-A-a indubtahleAlgú hi'ha fet aquesta objecció: gawllran de la oomoditat que els fadíl DMdBlè \ , Associació d'Esquer- tres escoles de nens i troj dc ne- inent, però procurant també, com es Però l'Escola Baixeras no eslava ja oHKa la ciutat.
ra Caiatana d'E.-tudianis_ Cambra de nes alg pobles la poblaoó dels quals fa -a les lejacoles ConkpleTnen.'àries, in augurada?
Aquesta Escola, gràtíes al consorrom·rç.. Associació Pròiecuira de pa sís de quatre mil ànimes. í des- orientar ensurts els mfanta enN·ers
Es va poear nua primera jiedra el
fet amb l'Eetat. seia dirigida per
l'Ensínvança Catalana. Acadèmia i prés, tina nova escola dc nens i una els nous oficis.
9 de novembre de l'any 1917. Allò ci
una selaoció de profesaons do les EsLaboitalori de 'Ciíjnctfs Mèdiques ric altra escola dc nenes, per cada ducs
era una espemnça, però una esperan- colcs
Na)ciòli»1s que farà el l'u Mona-.
(atahniva- Aleneu Obrer del Dis- mil àninjes que passotiin do les <lua- Hi ha una >etic·.ió,qiie 30 quaUiflcaTia ça solament perquè- es posen moltes
dc imemorable celebi'ada .per l'Ajun- primeres-pedres ijvd.ill··is·quc no aca- Alquests nhu» ediífícls, aquest, pnv
iri·.·tc 11. PP. Escolapis, tesociació tro
mil àTtioteí.
tament de Barcelona: cm ivfereilxo
ri-- Geografia Comercial. Atenen Dede bastir-«e. S'inaugúrà l'edifici •feesoraf-. íonraarati tina Es -' Ia exemVingué, després, la Lki de »0I. la « la dc li de juny se W7. sessió en ben
mocràtic del Poble Nou. Escola Inel
dia
27 dc manr de VTïl. all* era plar per a tota la terra caitaSana.
dustrial. Inspector senyor Ibais. pel qual' denà ia una major qualitat 8e la qual fou traçat el pl-i getieral àel una reabt-'f, i-crò des esperances 1 perquè searxpre els pclbles de Catalumodern-^at a les Insiraociotts de Iw deseniroiflam'·nt de Ite escoïes. fi- les realitats, que són coses respecla- nya han «eigíiiit Texetnolc de la cuicrparà «na •odlta·
puix ja es Jutjava Insnflcient xant una prHaçló iilfanti) escol|r de Uas pei a lès obres deia' grans, no tat can i casal;
lor de la l mversi'at el delegat escoles;
general que ha- vint .mt vuit (èn(s,alúnaes.
eren prou en aquest /as jperqu£ hi ra caffl^atm, que éntortiríi els' ncsites
repi de primera ensenyança don Ha* aquella-inslrucci^
I en el inoment d* nxar l'Ajunía- mancava encara J'elemcnt met. inte- conciuiadatu^ per 3 interveni-i- amb
nuel Luengo. Escola Normal de Mes- via quedat assenyalada ea la Llei mem
de BarciMòna aquest projecle. ressant. car ies esperances no tenen majov c.vü- en la Ituit.-i per rexi.-'entresses, Escola de Labors per a la del 87.
Més tard. l'any 1910. aparegueren se Ji- planteja un piúblfinià de pro- úiia f«rça twn gràn :en les obres fe- cia,
Dona; Ateneu Empordanès, Aliança
irtletií rn.relació a l'esccrfa tes per als infant;. Ço que té força Aivui. en tnaugwrar' a^uesfa E,-«rn.
Fianc<sa; cx-tegidor* senyors Nico- una sèrie de regles de caràcter ge- ceditncnlsobre
el qúal jo voldria Cri- per a les obres feies.per als infanjs. la. posem la primera-pedra de la íaij d'Òlwer i PUlg 1 E^··.'ve. 1 rc- ncraLi«idiiU s orientacions més roo- pública,
particularment la vostra atenció: és U.'eade<venidor. .i' la inauguració tv "'utirra. qne s'ajtirà formant. ànUb
pídors senyors Barbey t Duran. Rei- dernes en la graduació de la instruc- dar
havia «Jav'aot dc r.\jun:<<ibem de d'avui no M més que això: inaugu- els altres «grups esórtars», les-con-tials.ció prtraaria Però. tins el 1913 no Hi
un fM inliígaMe. o sia rem im e6de^•«lir.
truccions dels quals s'estan acabant
mtà establortà d'una manera ferma Barcelona
La Diputació Provincial .estarà re- la gratuïtat de Tensenyameui, i hem que VesCda píWillica -nó dispo- • -Per arribar a aquesta inauguiació i les que >'aniran fent. Que dins d«
presentada pel seurepreisenlantse- do convenir, per altra part. que els sava, .om Ja lie maní estat, d'aque- d'avui, ha calgut reunir i'obra d'un les edats futures 09 rewondi el nom
que XvtfA l'escola
del patirici Baixeras, com el primer
nyor Vallès i Pujnb. 1 la Mancomu- eni·enyamenU no arribaven a rendir lla assistènclia
Les .diflcüKaits oanicleristi- patrici, d'uns quants Ajuntaments, que caminí) per aquesta nora ruta.
nitat de Caialunya, pel conseller don llur benofloi en la forma desitjada, privada.
d'-uns
professoi-s
i
d'uns
deixebles.
ques dels.edificis dins dels quals esBoma Soï. "
perquè -s'entrebancava el personal taven i.nstelladés tes es'çoíós 1 les de- D'alumnes no ban de fallar<noa-en mai Gràcies a tots P!s que ons han fet
K 1B pitesidèncía hi 'havia l'alcal- del - magister- amb la manca de Oeiènvies
dal materi8Í. princ paOraeni, perquè Barcelona té bastant de força l'alt hotror d'aconalpanyar-noe en
de N'Enric Mayncs, elQ tinents
muians dintre de les ascoles», 1 no esdevenien • una eàrregíi feixuga per per anar. nmnienint et^rnnuieat el aquest acte solemnisl
caíde senyors Nonell i Vilaseca, i ela podia modernitzar els procediments als •mesM·ee, que no -podien posar en cens infantil escolar en una propor- aje-'lara inaugurat e! «grup egcolar
regidors senyors Degollada. Escoli; a coneouència d'aquest mancament condicions de corppetir l*s seves es- ció creixent. I de professoiv il·lustres Àngel Baixeras-". (AiplaudiTnente:)
Oabarró. Tusquets. Bete. ^za. Be- de mitjans
cotes amb les de i'ewsenyança pri- tampoc han de mancar-nos-cn.
VISmMNT UES Al'LES
li itez 1 Palau, i aciuava de secretari ! aleshores va resultar que les es- vada.
Jo recordo que quan va morir Sa-. ; El senyor alcalde I regidors, accxiuaccidenial- el senyor Alnaud. asses- coles rebien llur prestigi del profesrasate, deia un periòdic que era for- panyats pel» regidors Nadal i Aiinaud.
sor tècnic dé la Secció .dc 'Cultura. í-oi-at. el qual treballava adaleradaPer aWraipari, rAjuntaioehtdc Bar- tament eatrany que Sairasate hagués van vísiïtar totes les aules, mosirant.
L'alcalde declarà obert l'acte i au- tnent. vnalgmt haver de Uu^tar sem- celona havia intentat ja alguues ins- deixat uu violi a un Museu; aquell gran sati'sígccló x>eir Vcxoel-lèu'cla del
1 riüi per a parlar al ..senyor Nadal, pre amb aqu*tes dcflciènciefci de la titucions pàrticiilars qnc bafien me- magnífic Stradivarius, en lloc de ro- local, amarat de ííum. que entra j»er
rescut la conflàn^ publica, lals com maaidre en les vitrines d'un Museu amples tínestrals, i-per luaterial 'es. El san^or Sadal. prf-stdent de la realitat.
l'escbla
V-ilajona. l'ftfcola del Mar. havia d'estar en mans d'on altre ar- colar, que. ultra ésser adaptat als
tomissl6 dc Cultura, pronuncia el
L'AjunUijneíU d ola • iutat dc Bar- l'escola de
de
i «e li presentava tista insigne, perquè •)! violi al mu- darrers progressos pedagògics, és d'un
segOèni d scurs:
celona, lia tingut sempre una verita- aleshores el Bosc.
següent dilema: VAjunta- seu era com una tomba, era una cosa gust artistüc admirallilc.
per la instrucció i així menlde Barccdona faiia m Instrucció
sense so. Doncs jo dic. que .Al m1* (l*1 soterrani liJ ha la xaExcnt. senyor, senyores, .senyors. ble pniija
trobat constantment a la hlstó- mitjançant el* seus. propis esforços, moria,
aquestia escoto era com ,«11 violí de mosa
Jo voldria afegir a aquests títols Itam
dc dibuix i la ^ala do
ria
dades
tan
consoladores
com
les
el critvri d'aquelles escoles, Sarasaitc, eua una abandonada, li man- dtfi.xes aula
un alire títol per a òpmençar:— In- que resulten de què.sempre,a la nos- seguint
i l>anys p^r als uiuranee.
d'una
manera
inde^eridénl
ó
bé
l'Acava
l'rtifex
que
ía
fes
sonar
amb
fants'
tra ciutat.,el ncaibre d'escoles 1 d'in«Je Bnrcejona, consideram, tota l'amplíssima força d'una espí
GOtMBAT
La Gomlssró de Cultura, de l'Ajuo. fants qüe hi trau assistit sobrepassa- .nmtàment
els alts valers que hi hatvia en les
Tota la ooncucrértcia de TeS'·ola t
i*in«ti de Barcelona sent una fonda vn de moll tipus "fixat pér la llei escoles ,pàbliqué»^ Icoaeidetam »ïiie rkualitat.
fiüsfacció envers totes lí» autoritats, 'Cluin ,ha estat ei desenroUlaiuent '«rén ciutadans de Barcelona tols els
Avüi hem trobat l'artífex, 1 al pósar la dol carrer ha donat comiat a l'A.
«tivers ia fapiflia del senyor Baixe- de l'escolà' s la cliaat de BarcelonaT infants qne eu aqiledlés s'educaven, en contacte eOs infants que han d'om- juntament.
ra, envers ais m^ítres i mestresses i En 190;> es cregué de gran utilitat pro. havia de resoüdpe el 'pmbloma seguint plir aquestés cambres i re*re-hi la
envers els inrauts que ens acompa- icedlir ' àí , ^"tpiòWamedt de TesooiSa uu criteri uposat a l'onlerlor? I ales- instmcoió que ha'de formar la seva
N o s t r a
P a r l a
nyen en aquest moment ,i>er haver í se u cisaren 01 servides amb caràc- hores l'Ajuntament de Barcelona acor- culiíitra de demà, jo dic que Tàct»)
A les oficines d'aquetk entitat (-Bointefipreiat el ocelre pensament i ha- ter J'auxi!iai>. per professors dd mi- dà escometio «l problema d'acord d'avui no és encara la inauguració
de l'Escola: ia inauguració serà di- ters, 16, primer), està oberta !a ma•ver honorat aquest acte amb la VOB- nisteri piiblíc; però eíl resultat d'a- amb l'eicola puibJ ca
lluns pel bantismc de les rialles dels trícula per al curset de català que es
' tra conenrrènoa.
qu^U esforç no respongué, certament,
Es trobaren aie^hores. dins do l'es- infants i per ja consagració dels en- donarà al mateix estatge els dilluns
La Comissió de Cultura proposà a en •. les' proporcions qito se'n podia cola
pública, rtièstres de gtrans co- senyaments dels mestres.
i divendres, dc vuit a nou de la
l'Aimitameui de Barcelona de donar <?>|ierar. perquè solament rei·ieesnlà netxernewis.
condicions
vetlla.
una ibàxima solemniíat a aquesta in- en la pràctica un augment de dos pedagògiques,H'iminens^s
PARLA
L
Al
L
OAi
L
DE
t j \juntamenl de. BarLa matricula és gratuïta, adméleutauguració, tcnirtt en, compte duets mil dercebles. essent així que la ca- celona, es, va oreure
«n «j deure de Bl senyor Maynés, començà dient
inscripcions dc les set a dos quarts
cin-umstàncleí; que en, 1
% inaugura- paí-iial -çTafluellfrs escoles en aquells posar eu Uurs mans tot aquell ma- que l'absència dc l'aioaido, senyor se
cló concorden: una, el dí'sig d'hono- triohients em molt més gran. Hi ba- terial qiic tlns akJdMweB no havien marquès d'Alella, feia que ell presi- de nou.
rar la memòria d'ün patrloi", qui des- va en aquella època, doncs, un nom- pogut teair. conflant justament que dis aquell acte, altament encoratgaA la vila dc Sarreal ha quedat constlnà'els seus cabal- a bastir un mo- bre considerable d'alumnes que no aquells professors que batv en acre- dor. La presència dc U^untamieiM. i tituïda
Delegas:! do Nostra Parnumeri! permanent de la culinra ca- reblen aquelles instruccions que hau- ditat aquelles escoles sense rals mit- en oonporatcló, les altes autoriíats, les la ambuna
el següent Consell Directiu:
talana, i en honorar aquesta memó- ria estat • lògic 1 natm-al que rebessin•jants d'ensenyameal, a«ei>liren, ara }>CTSonalltats, els mestres 1 mjstrea- J. Vinyeta
Urgell, presidenti Josep
r a hi afegirem ensem. la de totes dins de jíwcMe pública en virtut del que en disposaven el més afalagador .ses, les .famílies 1 ©te infants demos- Andreu Torés.
více-mreeideni; A. Madeia
èsltsN ^Il«. persona que èn tOstinis mo- 1 s ti'fc!a«peni.
tra -juina expectació hi ha pei' aquest teu Poblet, secretar., Adolí Andreu,
.DKnte han contribtUt-a la protecció
E) dem mf anUí de Ja ciutat de Bar- I d'aquí «l decret de l'any 1932. aota.
vlce-secretari, i Manuel Potau, Pau
de l'iescola catalana dintre ue la Ins- celotia arriíba a la vira de Vuitanta L'Ajuntament
de Barcelona arribà a Té una gran signlSoacló en la vi- Bonet. J, Queralt. J CSiuradó i A.
iruco'ó dels infants.
.los mR -Infants, i es dóna el ces un consorci amb l'Estat en virtut del da culoural de la ciutat. 1 em felici- Clarassó. vocals.
Que sien honorats tols 1 també els que mentre « l'escote pública hi con- qual i mitjançant la «ftacló dél Pa- to de taolr l'aM Jjoiior, en nom de la
qui el dia de demà, seguint aquest córreu Ccftorze mil ais cents-infanto, trones s'establla una çónrivència que ciutat, d'otrrr aquesta nova ruta que
La Comissió de Propaganda té or.
profitós exeniple, pensin eh la nova en lïs elsccíes privades n'bi ha qua- jo m'atrevjré a qualificar d'afeoluo- obre l'Ajuntament amb kt transfor- ganitzades
de la Llengua Ca(riuteccíà a Ics generacions que es ranta vuit mil. i després, entre W s sissima entre l'Ajunaménl de P»rcc- mació dc la vüda escolar. Era una talana a Diades
Premià de Mar, Cervera,
preparen.
les entitats parlticulàrs. religioses, Jona i les EíMrtes pübiiqués per a creença. Qns a'ra. que lUiuma— Igualada i Mataró, de les quals do. Nosaltres bavem volgut també do- eloetóra. agnjpacions escolars de dl- Toparar -totes aqUetaes dd&úèixí** ment era una coi^poraicio ex-cOusiva- narem compte oportunanjeui.
féreu la caires, tu ii'ifii*'«'nffT uqtt quin-
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Del Llibre groc francès
Part, 1 — OtupanU* del dis- E l s E E . U U . i l a S o c i e t a t d e i e s N a c i o n s
curs que ahir pronuncià a Donmund el cap del parat populista
Stresemann, durant oca reunió cegudes
on
ol
telegrama
del
Govern
NOTES POLONBSBS A
lebrada par la Ulga de JoventiX El president Hardlng ba dirigit al ds l'ordre eetablart pel traçat da
Utuà
del
1
8
del
corrent
Renova
la
A LA SOCIETAT DE LES NAOIONS declaració feta' pal ropreentant de prussians i «n la qual declarà l'o- Sen«|t un missatge (racomanunt la Versalles
rader que el govsrn ae! Reich féu
El de!«gat d« (Polònia a la Socie- Polònia •riavant del Consell de la So- en IB Conferí-Acla celebrada a Pa- participació* dels Estats Units, sota Per altra part quau els Estats
tat de 1« Nacions, senyor Askanazy. cietat en oi sentit de restarfldcla ri» proposicions «• les quals as ao- certes reserves, en el Tribunal Per- Units > 'hauran adherí: al Tribunal lntern&cional de jusilota. com rasta-ba tramès a Is dita Societat una l actUuJ paclflca qii3 ha obsenat brepaseava quant el uanqner Pier- manent de Justícia Internacional.
'«Aquesta aprovació — diu ai pre- ra» mdifereate « les tentàncic» qus
"nota ralatlva a l'actitud de Ll- consfafitment amb Liuiànlu.
pont Morgan va preveure com pos- sident
— recordarà una vegada més doni I a la manera d'exccutar-letl
tuània en la qoeetlò da la supre^ssible, nna nota de l'Agència Havns
mal el Tribunal ba da resoldre
sld de la zona neutral al territori de
POLÒNIA CONTESTA A RÚSSIA fa observar que contràriament s al món que satem disposats a par- 6i
una qttsstló dsdafva per a la pau.
l'afirmació dol dU senyor el govern ticipar sa 1 obra encaminada a asse- d'Europa,
al prestigi dols Estats
El Govern polonès ha comeetai la alemany no féu rap proportció per gurar el mantBEàroent de la pau l
La mola polonesa demana aplicar
e» trobarà compromès com -el
•nl telegrama del Govern Ktuà del 18 nota de Txitxerln, en la qual propo- a la «olucií;, del Problema ds les R«- a augmentar l'eetabiUtat de les Urais
del» altres països 1* bsurà. d'InterM corrent el procediment excepcio- sava, Invocant l'article 3 de! tractat l n.jraclons c:^ la Conflerància oeV- qüestions mundial».»
nal proposat Ja en una nota del 8 de de Rlgu, que el confLcta Iltnà-polo- brada a París durant -ui mes de ge- A proposta del senador Lodge el venir a fsr respectar la eewència.
sotembre passat; i això per raO Oe les nès fos resolt per mediació del Go- ner últim.
missatge de Mr. Hudlng 1 la lletra Convo recordar que la Societat da
acusacions calumnioses formulades vern dels Soviets. La resposta del miadjunt de Mr. Hugnee ban passat a la» Nacions, en tots sl» orgnaismes
per aquest Govern contra un membre naire polonès diu als!
El llibre groc publicat ahir concomissió de nagocue estrangers qus ha craet ha tingut en compte
•El Govern polonès, desitjant una té dades irrcfulablcs sobre ^quest laDiversos
de la Societat de lee Nacions.
senadors, principalment l'eventualitat de l'adhesió dats Es~
solució
amistosa
de
la
qoostló
litlgloassumpte.
(Recorda la nota que «1 Govern IL
el» sanjrors Borah, IA Follsts, Brau- tat» Units, reservant-li un Uoo. Alxi,
sa,
ha
sagult
amb
atenció
Ita
divertak ha comes l'acte sense precedent
En efecte, en los primeres línies degec I Mac Connick. creuen que d per «ocsmple, sl Consell es troba ara
d'oposar-se per les armes a l'execu- ses fases de la Conferència de Lau- da l'acta de la primera sessió ce- Congrés 00 podrà piendre una deci- en minoria ds membres permanent».
ció de la resolució unànime «lal Con. sana 1 ba observat amb calma 1 sanglebrada ol dia 2 de yener. es pot sió en qOastló tan Important abans Durant dos anys ha funcionat amb
aall sobre la zona neutral de VUna. freda Vatemptat lituà contra Mamel. llegir què l'ambaixador alemany a de la clausura d« la legislatura ac- quatre Uocs permanents I quatre d 0leccló. A la tercera Assemblea (19K)
Per consegüent la cura del comissa- París avisa al "directori d'Assump- tual.
Afegeix que les responsabilitats ea
*
foron «legits dos aoa» membres d'sles qual* ba calgut el Govern lituà ri, dal poble on els afers estrnnpart tes polítics del mintSMrl de Nego- oposanfrea qua les tropes poloneses d'evitar els conflictes universals tro- els estrangers francès, que el seu 1 Els demòcrate». que sempre han de- Iscdó, quedant així compost el Conprenguin posseesióde la zona neutral ben a Polònia una plena comprensió govefa ham eiaberrat un pla per fensat la Societat de l«s Nacions, es sell de quatre membres permanents
las vol eludir per un subtertugl. llan- 1 un ressò nnftnim*.
a solúclonor aquesta qüestió, per fd dsclaron satisfets de la iniciativa I si» d'elaooíó. Però tottiom vel»
fiar Mr. Hardmg. El senador qus aquesta nov» situació del Conçant acusacions al Govern polonès
Però no em puc privar de remarcar complinient del qual «'bavia asse- pwja
ha dit: •Sembla qos arri- sell no itenla talrra «xpbdeeló que
sabent que són falses.
la meva estranyesa sobre els tennis gura: el concurs dels representants Hltcbcock
barem « entrar poc a poc dina la i» da deixar lliure 1» possibilitat ds
en la nota del comissari dal do les Finances i la Indilstria sle; Societat
La nota naga formalment que alt emprats
1.
l'adhesió dels Estats Units, als qual»
a la Socleiat de leè manya, l que s'autontzava «1 sepolonesos hagin traspassat la zona poble, referents
de la qual Polònia forma nyor Bergrawnn perquè desenrotllí-s El» portantveus del Govern, encara correspondria un lloc permanent 1
qne «Is ha esta ta«slgnada t de&criu Nacions,
part, 1 mès ten^i! en compte que el el dit plà davént la Conferència.
qu« refusant !er cap declaració prs- tambà t'svientualitat de l'entrada d' V
detalladament l'acció del Govern po- Govern
Rússia 1 el SÍU comissari
ciw abans d'haver estudiat mtnu- iamanya a I» Societat, ocupant sl siionèe -n aquesta qüestió, atxi com pel pobledehan
El
llibre
groc
acaba
dient
tex,
participat
«a
els
treballs
closament
la proposició de Mr. Har- sè lloc permanent del Consell.
cita l'ordre donada pel cap del grup de la Societat de les Nacions a Var- tualment!
dlng.
hs»
expressat, però l'opinió
de policia polonesa encarregada d'es- sòvia l^n Ginebra I poden informar- El senyor Poincaré ersu necessari
A les orgErtitm-ioas 'àonlqua» is
tablir : administració de la zona se de les tendències p-irfflques ideals donar coneixement d'aquesta gestió que el fet dladherim* als Fï-'ats
Units al Tribunal internacional no Societat d» las Nacions ha invitat
assignada, prohibim l'ús d'armes, lle- d'aquesta unió d'Estatg. Rús:».a ha al seus coUegues eliatss.
modificarà pas l'actitud observada sempre els països que no formem
vat en el cas de perill de mort- Asselambè proves irrefutables de La Conferència es troba en pre- fins a:* cn relaotó s la Societat, de part de la Societat de les N'soions,
nyala «Is pobles que han eitat ocu- (ingnt
humanitària da la Soole'at sència de (iuelcom nués Imprecís les Nadons. Cal tenir prescot que com Alemanya | els Estats Uniu.
pats per la policia edmlnutratlva i Is tasca
los (Nacions cn l'activitat del co- qtie la nota Tramesa » Londres pe* els Estats L'nits estan Ja representat» En alguns casos aquests Estats han
duanera. 1 esmenta la resistència de
del Reich. No es tracta tan oficiosament a La Hala pel Jutge respost al convit l alxf el» Estats
dels frafic-nradors Ltuans en diver- mitè de socors als famolenca dels govern
d'una proposició escrita, sinó Jobn BasseU Moore.
Units sún reprssantalB Ja en comisses looalitata 1 la concentració en territoris de les repúbliquee russes sols
simplement d'uns gestió anunciant
sions tan (Importants •com Va del
certa Indrets de la zona de destacaRebutja el mlnltrc de Negoci» es- una
visita.
La reservn mís important qne fa tràfec da dono» i ooio, la ds la htments regulars lltuani» reluate del trangera de Polònia que l'article 3 del
Hughes a propòsit de l'adbesió gt«n« i la de l'opi. També par diLorritori de Memol.
El «enyor Bonar Law es mcEtra IMr
tractat da Riga obligui la Polònia
dels
Estats Units al tribunal Inter- verses qüestions. «Is Estat» Cnlta han
enterament
d'acord
amb
«1
senyor
!
entendr*» amb Rtissia 1 no amb
Dos batallons d'artlllerVa foren col- ala Societat
irwclonal
de Juarícia diu: «Aquesta entrat en ool·laboraojó amb i'Ofici,
Poincarè
l
com
«1
govern
alemany
,
de les Nacions per a re.ocat» prop d'Orany i durant la nit soldre «Is conlllctes
arlhesiò
no
ha d'èsser pas conside- na inteTnadonal del 'rrabaO.
no
(a
cap
proposio'ó
decidida,
semI
amb Lltuània.
.del U al 15 de febrer 1*6 tropes lituacom que Impliqui cap relació
prefcrible que cada un dels radti
nes destruiran tres ponts do ferrocar- En efecte —segueix dient — 1 arti- bla
legal amb la Societat ds las Nacions.» Després del pas que acaba de dom^hlirres •alla.ia .çxpos! prèviament j Fa
ril i inoeudlaron una estació. Els cle 3 d«I tractat de Rtga ba tingut son
remarcar també Mr. Hugbss que nar el president Hardlng, no <s dipla.
soldats regulars lituans fets preso- per obJ«ctlii establir el desinteressasl
Tribuna!
Internacional ha esta1 fícil preveure la intervenció dels
nera per ia policia polonesa, parta- ment complet de Rdssla «n relació Per ültim. es decidí ajornar fins instituït en vlrtuí d'un acte espe- Es-ats Units a le» comlssloos «conònyente a nou reglmonts diferents, amb ois territoris situats a l'otst de la més tard l'examen de l'acollida qt>e cial «no ocatingut al tractat ds Ver- mica Iflnamiera.1 de comunicacions 1 trànsit cn le» quals tara D*
ban reconegut que havien comès fronterafixadaper l'article 2. Por havia dc dotfar-sc » aquesta Indi- salles».
té ren lloc reservat
aquests acte de devastació per ordre ConsegOent cap interpretació pot atri- cació d'Alemanya I el oenyor Bergbuir a l'artí.ele 3 un sefltlt diametral- maa'n no fou ^coltat ^n aquesta
superior.
De totes maneres, aquestes parau- Resiaria Aleshorea la part política
contrari i ler del daslnteressa- Conferència.
lo» són poca cosa davant dels fets. Si aresoldre,però la k>tarveoció dels
Prop de Lejpung, apart dels francs- ment
menl,
acceptat
pal
Govern
rus.
una
Jïa par lant absoluHament. tels quan l'Assemblea o el Consell de In
tiradors i soldat* dels regimente inUnits és sols qüestió de temps.
per a qualsevol intervenció per mantenir que en la Conlcrèncta de Societat de les nacions s'ocuparnn . Estats
dicats, ha estat constatada la parti- base
La Societat de les Naoions va evopart
d'aquest
Govern.
París es fonpulessíia proposicions del Tribunal Intercacional de Justí- lucionant, esmenant-se tels (utjcles
càpaedó de voluntarte alemanys, coNo podent veure-hi cap fonament per part d Alemanya i que Franga cia va a Ginebra un representant del pacte d'una manera que no consmanats pel lloctinent de resen'a de
per s la intervenció del Govern de la es mostrés callada tobre això. — oficia! dels ^tat» Units, 'importa- titueixin un Imperialisme europeu,
i exèrcit alemany Drobitcb.
rà molt poc que él Covem dels Es- sinó deixant més llibertat "als Estat».
soviètica «n la qüestió po- Havas.
Atenenl-sc als telegrames anteriors, RepUbl'.ca
tats Units cregui no tenir «cap rela- Jio fóra difícil als Estats Unit» obIpno-lttuane; constatant igualment —
la nota reserva els drets de iPolòma d'acord
en ulxò, segons sembla, amb L a Santa S e u i Espanya ció legal» amb la Socleiat "de les Na-tenir algunes esmenes quo pennelssd'obtemr indemnitzacions pals crims el Govern
cions. En reídliat, el pnmar pas hau- sln la seva entrada a la Societat,
lituà que. excepcionalment
comeeob per les tropes Htuanes, 1 tc- sobro aquest
és da la mateixa Rema, I — El Paipa hs retout awui rà estat fet iflemblaraque els Es- amb la qual cosa aquesta guanyaria
nint. en compto Ics maniobres del Go- opinió qne Jopunt.
que els membre» de so audiència «1 Nunol apostòlic a Ma- tan Units no poden deslnteressar-so ua gran preaiigi.
vern lituà, contràries a la decisió del la Societat de—
Nacions, en Utlgts drid, monsenyor Tadeanhlni.
Consell 1 en voler-lo enganyar pel anàlegs, poxtemleseptpfltatsso
de lee
Desprès de reiterar el pr«!at ei con•eJegrama del IB del corrent demana cJàusulee del pacte de la SociataL
«1 dol que li v» trametre amb motiu de
que s'apliquin a l'Estat Utuà totas le» Govern polonès expressa al Govarn de
mort ds la seva mare. li dirigí sensancions del pactefinsarribar a l'«x- ila República dels Soviets «is seus la
L o r d Curzon i l'Itàlia
tides parentes de consol, fent-li desL e s relacions
clusfó dç le Societat de les Nacions. regraclaments per la teva proposició prés
-preguntes
.«ibre
la
situació
de
Londres.
1, — En el dlsctíre pro- entre Holanda i R ú s s i a
Pea* la seva part el ministre do da coUahoració a ona solució amisto- l'Etígíésia a "Espanyanunciat ahir tarda per lord Cureon.Negocia estrangera de Polònia, senyor sa del conflicte polono-lltuà. però no
referlr-se a la situació dltàlia. La Haia. 1. — L'Associació d'ArmaSkrynski, ha dirigit un Megrama al pol aprofltar-sa d'aquesta proposició, IMonsanyoT Tedeswhlnl iparli detin- en
així com a ta tasca portada a cap dors neorlandcsos ba aprovat una
president del Consell de la Societat car no v«u la possibilitat de la seva gudament, donant «spOdicaelons sowre pel
president de! Consell senyor moció favorable a la represa de les
aquesta situació.
de les Nacions exposant-li U inanltat realització pràctica •
relacions diplomàtiques, flnancleres
"Q Papa bxpTeseh l'aipirov-ació que li Mussoltnl. digué tex'.·.·.iim·.·nt;
absoluta d« les aflrmacionb contineconòmiques amb Rússia 1 perquè
msratx l'actuació de J'apisoqpat e^>a- •En els quatre últims anys, Itàlia 1
el Govern holandès estudií un pronyol. 1 expressà la seva confiança tesíiguè mol.és vegades a punt de jecte
de tractat políüco-oconòmlc amb
que Esipanya ba de manftauu-«e en es- sofrir desordres 1 revolucions. Sor- el» soviets.
— Havaa
treta intimitat amïb la Santa Seu. cota gí un home fort, amb el qual vaig
L'actitud de T A s s e m b e l a vagada q^js lEspanjra oompta, «n can: parlar dtverees vegades a Lausana:
E l s Estats Units
Mides del Reich
d'Angora
vl, amb l'especlaííbhima benvolença ('em reíelxo a Mussollm).
i els metalls monetaris
dtí
«rtbtrft
Pontra*.
Berlín.
L — Qi un comunicat de
Ccnstantin^le. 'L — TelegratieD
Es un home de meravellosa enerWashington, 1. — £1 Seoat ha d'Angora
caràcter oficiós s anuncia quo seran
•El
Pa^a
«fressà
també
el*
seus
gia
1
de
punys
de
ferro,
que
en
el
que
segueix:
itfirovat cl projecte d'enquest» preles mercaderies expesee
Mustafà Kamal Baixà partoQt a la sentiments d^ sijnpaïla envers les rai- pocs mesos aplasta el» desordres in- coniiscades
•oníat pel Congrés sobre le^. causes
del Ruhr a l'AIamanya no ocupida.
nos
Cristina
•!
vftitirta.
així
coan
enteriors,
aixecà
a
Itàlia
i
restablí
cl
gran
Assemblea
nacional,
afirmà
els
i consaqúències de la disminució i
amos de les quals estlguü. pp
propòsits pacífics de Jurquia, afe- vers les restants persones de la fa- prestigi del seu país. emprant per els
ctrculerió de l'or i argent
mília r«Ul. elKarregant a monsenyor a fer la pau amb lu^oeslàvia pro- possessió ide íMrmisos fnanoesos |
cmi
qtia
amb
reconèixer
els
aliats
Bp aquest projecte s'autoritza al
necessitats de Turquia des dol Todosciblnl que '.ad presents aquests funda sabiduria i dispersant per úl- llurs expedldors persegirifs com a
president. Mr |Harding a negociar les
punt dc miraflnancior.econòmic 1 sentiment» davant ies relais persones tim, els núvols que s'havien posat reus d'alta traïció. — Havas.,
amb el govarns eétrangers l'estab:- milliar,
haurà prou per a asse- tan aviat com retorn: a Madrid.
per sobre d'Itàlia. — iíava£.
iitzaoio 1 oies ampli
de l'argent gurar la n'hi
L a frontera oriental
f.au
universal. — Havas
Sa Santedat iparlà després de la
en ela canvis ^nlemaoiarudí, — HaL'alcalde
de
Rotterdam
Rofa
d'Or.
que
té
«4
propòsit
de
de P o l ò n i a
vas
Serveis postals aeris
regaSar a la Reina Vitòria, afegint Ginebra, 1. — Segons informà- Paris, L — La Conferència d'Ambaiqne tonsnt al ri^us primitiu, bensfcA clon» que das de Viena remeten al
restablerts
s'ha reunit aquest mati. acorL ' e x è r c i t belga
Paris. 1 — El «ei'ver postal aeri la d na R<*a «i quart diumenge de Secretariat de la Sooie^t de les Na- xadors
procedir a l'estudi de les qüesBusssUe». 1 — A la Cambra d«te retre Part? 1 E·rjaburç amb per- Quarwïmc
cions, el Comissari gonaral de l'es- dant
derivades de la delimitació de
«bpota» tem. «síat apnoval «] con- Uongaclons a Prafa-Varsòvia i Nio-, Mfnseoyor Tcdescürlnl sortirà «rrtb mentada societat «;n aqtt >i capi- tionsírontre
orientals amb' Polònia.—
Jono del proiecte. de Uei relatiu al na-B«dapest que fon suspès a cau- direcció A .Madrid, el vinent (MeseSn*.^tal senyor Zínderroann, soní ahir. les
.raalatamsnt de l'exeroit per norairiia sa do l'eslaclò d'hlvera hn quedtfl Havas.
dl* 2S, amb direcció a Rotterdam, Havas.
00. en qualitat da burgmostre. ha
:lre8 vols contra tree i dnquania abs- rqprés a j»nir d'tavui. — Havns,
derebre«1 rei de Suècia- »
D e t e n c i ó de Serratí
tencions dels socialistes. — Ha\|a;.
Joves
nacionalistes
Desgràcia
Durant
la
seva
estada
a
Holanda,
Roma
1. — Telegrafien de MH*
detinguts a Berlín
Desordres a X i n a
al port de Manila
remeuà al govern la seva dimissió e La Tribuna» que «lalrectordeldlaLondres. 1. — Telegrames rabuts Manila, V — A cOnféqfièncle d'o- Berlín, 1. — Han estat detingut» com a borgmestra de Rotterdam
ri <Aventi», senyor Serrat!. ba escn aqui-t-ta capital diuen que s'han na explosió ocorreguda o les -cal* per la policia quatro Joves "naciona- Aban» de tomar a Viena farà una tat dttngut en el en domicili I pofproduït disturbis a Tza-Chuan (Xi- deres del cuirassat nord-amerlcà aiíie» soepltosos de complicitat en visita al Secretariat general de la tat a la presó, per «cusar-se'l d'exl'HnHart- han resultat morts vuit un atemptat contra ens socialistes. | Societat de les Nacions • Ginebra. citació al delicte de complot contra
ninrloew. — Ha^-as,
--•Havas.
i —Hav»«
Falten detalls. — Havas.
!» seguretat de l'Eefal — Havas.
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Salval Aixf. tma vegada renidia eia
documents que i'ihavíen d'ajndar ^
B O R S A
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^ ç apreciar l'estai dels problemes en ei
memeot de Fapartdd do Pasteur,
pot d senyor dlssenaat entrar de
ple en l'estudi de l'obra del geni
cojitraclú Onfra ds! Celftsld'Agmta de Can¥| 1 Borsa 1 ai Manat Ulare da valors
que os commemorava.
SCB8I0N8 DEU OIA. - AI raaH, a la Sala de Contradadons del Casino Mercsmlil, a fi de mes: Es fa de
Pasteur, com tothom sap, no ert<
Nordsde7ri5a71'25ia7ri5. Alacant8de7l'lüa71'a), Andalusos a 56'00, Gran Metropolità de 156TX) a 15675, trà en els dominis de la biologia,
ptàó (pel sender de la química. Et
Metro-transversal de IWOO a ÍÍS'SO, I Felgiieres de 61*50 a 61*35.
L a m a r i n a de guerra
A la tarda, • la Casa Llotja. Es fa de Nords de 7r2l) a 7r30 i a 71*10, Alacants de ri'IO a 71*15 i a 70'85, Andalusos misteri que s'observava en e! disünl
nord-americana
de SBVü a Sd' 10, Algiles a 1:7*00. Colodals a Sf80, Gran Metropolità de 156"25 a 156*00, Metro-transversal de 14y a 148, poder rotatori de certes eolucton»
*artàí!quea, féu presa en l'esperit
Washínsrton, £. — EU Senat ha apro- Docs de 16'90 a U'IO, i accions Companjia General íTAntoòranibus s'obre • 102*00, pugen a 109*50 i tanquen a 109*^5.
de Pasteur; i d'aquí sorgí la insplva* un blll conoediní ua cn&lU de
cotHoaM de valen treelati al ownptat I M Inax-ll* encara «n al Butll·ii Ofteiai
radó, primera llum del geni pasteu2ft.96O.fl0O de dòlars per a modenütBarcelona TrwHorand Lighf Power 7 'lo, «1921». * a KO'eS i 00*0. Grans Molins Bascos 6 "l,, » i 9 i n m i
rià, endevinant que una diferència
zar tàgims caítrassa'ls. — Hav-as
Barcelona Traction and Light Power 7 Ió, * • 10b'75,
esirnctural igrsorada podia atorgar
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de
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"lo,
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a
99'OD.
D i s c u r s d e J a s p a r a l S e n a t Barceionesa de Navegació 6 0|0, a 4fe*00 i 00'00.
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Sevilla
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Ü5'00.
tància.
Bnr^seUes, a. — EÏa la see&io d'a- Obligadons Espanyola Colonització e'í,, * a BS'COt
Tramvies de Barcelona 6 "fc,, • a 100*26.
Pondera el doctor Salvat d valoç
hlr del Senat, ei eenyor Jospur de- Fomert d'Obres I Construccions 6 "u * a ^'75 i CO'00.
Hotel Rite 7 "i,. • a 94'50,
olen'iflc del famós treball sobre ete
clara qpe Bejgtts mantindrà la t>«iva Municipib de l'Eipoaidó 6 per 100, a 9B*lo i 00 00,
íartraís, molt major que d d'altrea
3»5nial actttutl mentre no siguin assoAL COMPTAT Reproduït de? Butlletí üRdal)
lia et» objectius de Iticijpanló. Aledeoobrlments que realitzés després
AjunlamentB i Diputacions Alafant 1.* lüpoleca . • or. I(«WBM Elmant 6 «t» M'IS Pasteur, per més sonats que hàgiu
manya — diu — ca oamienca ja a Canvis estrangara
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Sant Joan . , . • 4500 Llív.i ric» 00104 6%, . 90* 50
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cis estrangers són molts els senadors
IOB ea
E x c u r s i o n i s m e
que s'apressen a estrènyer-li la mà.—
«jürfc;"ssenyaltrt8 amb asterisc ro han tingut colif zadó. Deixem constatat l'últim canvi per a guia del llegidor.
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L'B^port Ciclista Catató. farà d wíD i s c u r s de L l o y d G e o r g e
A J ^ ^ ^ r ^ t l 0 ' ^ 1 ^ ^ 0 ^ ^ ^ ' S 1 . . í 0 l . ? artB *e í í c 8 ,e8 tïncde lBUrda. a íi de mes; BB tanca nenl diumenge una asciirsló a ]a
de Nords a 71
Alacants a 71* :0, Andalusoa a SS'IO, FelguereB a 82*25,1 Autoòmnibus a 110*26.
Conreria. anada per Baujilona i tora Edimburg
nada per Sant Fost i Sa i ta C.o'oma.
iEdiaiflKiisf, 2. — Bl senyor Lloyd
Dlfarèncios de In operacions a tarme
Sonída de la plaça de la Dniverailal,
GcoinSe ha pronaBciaí. un, díacurs a
& les set del matL
De
la
tanca
d'ahir
a
les
cinc
de
la
tarda
a
la
d'aquest
roalf.
es
baixa
0*25
de
Norda
i
d'Andalusos
i
O'IOd'Alacanti,
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d'tvui.
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d
Alacants
i
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Andalusos,
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O'SO
Felgueres.
interrooaput aSgunes vegades, tirant
La Secdó d'ïaporta de la JOVWIMIÍ
diverses Iteffums sdbre l'auídltoni. —
REBLO
Havas.
Nadonallsia Pau Claris, farà ei n umiiiiiMiimiiiiiiiiiDiHBnnnfmiiinnninmnniíimnímimiiimmimiimnnninininnm
nent dltnneage, una excursió do tol
E l s afers d ' O r i e n t
d dia, eofia ei següent itinerari:
Bcfgotà, 2. — Han «Hat twmenals
Vilassar de Mar, Viiassar de Dalt,
Londres, i . — L'ambaixador írancès senyor Saint Auialro í Sir Eyro delegats en !a Coaferència pan-ame- R l l s de F , IWas S a r d à E l centenari de P a s t e u r Font Plrante. Castell de Burriac. Ar^entona i Mataró.
Ore^c han oonToreraclat a propòsit rtcona 'i·io s'ba de celebrar a SanSO, Rambla del Centre, 30
Sortida, a les dne del •mati, pe»
deia jníonme? s*- fa i'aK.ioud de Tur- tiago de Xile e&s senyors GuiUern Xa.A L'ACADÈMIA DE MEDICINA
VALORS - CANVI - CL'POWg
lància
i
Laureii
GOmez
IMbe.
.Vctual'estedó do M. S. i A.
•j-dü rtjbiBfc de Paris i da Londres. 1 tíi de seeretart «l senyor Vélez CalAmb motiu d d centenari de Pasdels quals 46 desproo que eb iurcs vo, encannagat da Ntçocís que íou a bac. el producte dels quals serà co- lenr. relebià aossió cientiHoa la Rmal
El Cenfiro Esjctrrslonista Itoriaüu'iu
demanaran mídlffcaicions cn les clóu- Paris. — Havas.
brat per les autoritats d'ocupadó.
Acadèmia de Medidna d'aqnesía ciu- efectuairà diumenge vinent una oxtH^eà «canàmtruee, territorials i JuEl denret demostra també que els tat, sota la presldènda dd manjnèa cursió a Caldes do Mon*bu!, Mojü.
aliats s'han uompromes per la seva de Carulla, i amb l'at^ieiènda dels
Maria do l'Estany. Puig Rodo,
fe mott pi*; profctíuie qoe les cen- L a s i t u a c i ó a D u s s e l d o r f part a garantir ds imeressos i evi- Acadèmics numeraris doctors Cardo- Sania
Saura Negra, Castell de Centelles |
ce^rions aliante satsfacín les espeDnsseldorf, ?^ — La. siniació millo- tar lea repmsàües presenta i futu- nal, Vlura i CaiTeras, Martínez, Pla- Cemlcltes.
raoces turques msnjúe&cades per la ra visiblement La pacificació dels res a tots ds Individus que ea eot- nellas. Blanc. Protiba!^ Menaobo,
pramea otomana, '-tafo tot, es prev^a eipetlfs va en augment, alxl com les metln a les ordres de les autoritats Cardenal NavaiTo, Guerra 1 Estapé.
El Grup Excurelonteta da l'Orteó
un resottait taR'oraB>le d© les cege- relacions normals entre el comenj lo- I d'ocupació i os conformin amb no ne- Salvat Navarjo. P. Pujiula. Sder i
Gracieno organitza per a ebumeaga
«aoioab ultenore. — Han-as.
| oaü i les tropes d'ocupacld.
gociar amb d Reich fins quo aquest Garde, Soler i Batila. Suflé 1 Meuna excursió de migdia a Sar.
Parfe, 8. — Segon cl «.Matin. MI I Ahir foren expedits cap a França no els doni eegoretets formals de aot- dàn, Nublda Gonzàiez, alguns aca- vinent
danyola. Granja Flor de Maig i Sant
l'eutrevieta eaitre Eyre Crewc i Saint vuit trens, i aortlren cap a Estrès- , metre's als acords dels aliats. — Ha- dèmics corr^ponenta i nonabrós pü- Cagat.
.Aulalrc slba imsjal la impressió que burg quatre barcasses.
blio.
' vae.
Sortida a k s sis en punt per l'eata.
els turcs 00 insistiran quant a Ja
A l'estadó de Hamborn foren reCohlcnca.
3.
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interEs va ooncedir la parada a l'Aca- dd dd Nord. tonranl a la una.
resttoBiò de Xtassti nl d« KaragsrMi. quisats cinc vagons de carbó, vuitanEo canvi, demanaiaïi la revisió del ta cinc do coc i cinc vagons d'adobs aüada dels territoris ronans conside- dèmic N'Antoni Salvat Navarro, el
rà des dol primer moment que Ics qna! desenrotllà el tema: «La conrègim do'ls estrena I refomjapaa «5 vegetals.
N O U S
mantenimeni diea patriarcat eomnènic I Ahir foren ollietata 113 eePeclollsteB instruccions donedet pd Reich amb tribudó pasteorlana a lea doctrines L L I B R E S
motiu da l'oonpació dd Ruhr i els ac- mèdiques vlganis».
de CoasíantinciMé.
oarrBelres. El moviment d enganxar tes de sabotatge en aqueixa conca í Comença r^r afirmar que un tte'Kl senyer Saint Aulaira va üreferlr a eíectua amb regolarltal, prèvia ona
tZ! ttíbt hBTtaaoi. ycveUa cjEcciCoací
peiquè les qUeatíons qna afecten selecció per les autoritats d'ocupació. realitzats, constituïen uns emenai/a, ball de aerà anilld en d quaj e'ad'Ov» Johnson. Amb censura •
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'.'interès írarK..-. sigiún arranjades L'eequadreta es compon de 40 reles
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Interessos de ia població.
factors exlrinsfccà que 11 prestaren
vas.
A conseqüència de la negativa dols
Ko *s estrany «jue ariocsta diacatidistim*
En sa conseqüència, la dita Comis- ambient, és més faedor actualment novel·la
Atenes, ?. — E l Govern grec ha di- empleats alemanys do Correus, que
hagi assolit edicions tomi.Miques,
rigit als aliats i a to Creu Roja in- no volen quo els duaners axamtnin sió ba promulgat una nova orebv que arran de l'entuslasme que des- a Kord-Amèrica 1 a Franca. Ve sa inic:-.--»
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ptrqoe la trama esti coartatuida
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virtut
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docternacional una nota protestant con- «ds paquets postalb, tes auioritate ban
d'ana manera masístral, I por afqjldare lea
al general Degoutte ds Poders pre- trines panspftrmistss.
tra les persecucions i deportacions acomiadat aquella emploata.
cirrumstànctes presents li cotnuuiqu·.-n nua
A fi de posar més en dar aquesta actoalilat intenstüsima.
de què aón víctimes ela cristians do | A Geresboim, prop de Dusseldorf. cises per a proveir a les necesallets
el robvtori d;un anvtl csliUioM",
Ponte Eoxino por part dels tares, ban estat detinguts l i vagons carre- de las tropes d'ocupadó i deis habi- afirmació, entra el senyor dissertant caImagineu
ambient dt gran min. commogut la
pela dominis <M la història, trobant pelsunpresagis
qae vtolen alxf les decisions adopta- gats de paquets postals. Els dits va- tants dd Ruhr. — Havas.
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Coblfloçe, 2. — L'Administració ale- ja antecedents cn el que nn filòsof imaslncu Ui mateixa calàbUofc (enl cuodes a Lausana,
gons
eren
veritables
olietnes
dandesnúr
lo
immensa
Nora Vork ; cU cornisa cv1:manya
de
ferrocarrils
ha
estat
subsde
l'antiguitat
pensés
del
germen
La nota aícseix que ha estat susEls empleats ban estat tots de- tituïda per ona Admlnlsractó dels Ca- com a raó prèvia de ics manifesta- tcniites fent cito u la matinada, rU colopès el canvi de presoners i rahens tines.
sos
de
la
finança
Uultant a/errissnd.im.:ii;,
mins de ferro dols terri toriR ocupats, cions vitals, alxl com tn els cond- la Borsa convertida cn nu infern ctciu< í1Ans que cessin la» persecucions 1 que tinguts.
Han
estat
expulsats
75
empleats
a
_
Sobre
aquest
fons
susaala qual estarà a càrrec d'un direc- xemems (iuo els segles han vingut tlu, es tramiten nocsiadiscuiibltmeul
s'han donat ordres perquè el primer
ambicions Rüecús i
vaixell conduint presoners turcs, quo Heme, 175 a Reckilnghausan 1 820 a tor francès, assistit dd dos adjunts, acumulant sobro '«s fermsniadons I floreixen una onjors smb tot 3 la frescor
l'un francès i l'oltra bdge.
les infeccions, com a r'·vilfes'íactons i tota l'espontaneïtat d'un idl-ti.
ja ' -via salpat, torni immediatament Bochum. — Havas.
Dusseldorf. 8. — A causa de la reAquest nou organisme estarà encar- de vida i també d9 reiaci^ interbt^
«El rubl bart«lo>, stnt* ésser oaa novela'
^u. — Havas.
i sistèncla oposada per l'Admlnlstra- regat de l'administració i explotació 16?lca. De manera que d laboriods- la de detecUvcu, contí la nata í Sor d;!
! cló fiscal alemanya, la qual tracta tècnica, comercial i flnanclera dds sim procés, si tingué un fdiç aca- gènere; sense ísser ona uovelta «d'ftffaí.
Noticies de C o l ò m b i a
rei», ens revela cl món cn que ea íau 1 rtoiBogotà, 2. — Monsenyor Pemlomo que l'Import dels dreta do Duanes dita camins de ferro, i !a seva seu. bament on l'obra pcsteurlana, comp- fan les fortunes; rense <sscr una ÇtbaUl
quedi
a
benefici
del
Reich,
el
general
sentimental
atapeïda de ^mtimcul En
insteUeda ara a Dusseldorf. son fi- tava ja amb Innombrao'.es jornades ona paraula,esU
l'a estat nomenat bisbe coadjutor aatíb
«Kl roti bartado» oa.-la a lodret a sucoessió de l'arquebisbe da , Degoutte ha signat un nou decret re- xada definitivament e Coblença. — 1 d'altres tants herois de la cièni.a, tes Ics sensibilitats peroii* cas r* vela la Itnj laúu als Impostos sobre cl vi i el ta- ^ Havas.
[als quals dedica un record çl senyor manitat fa ua momcuí dc plcaíluU catotiv^.
R e n e D o u m i c secretari
de T A c a d è m i a
Francesa
París. L — Ha « a t elaglí sacre,
farl perpetu de i'Acadinjia franoe63. el senyor René Donmlc, que cobreix la vacant prorluida per la
oiort de\ senyor iTíe-lertc IMasséia.
-Harae.
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M'B els honors d'ona discussió interessant — i fins en alguns
moments apassionada — l'Assemblea de la Mancomunitat,
en les sessions que està celebrant aquests dies, ha aprovat dos projectes que s'han anomenat municipal is tes.
En virtut del primer crea la Mancomunitat un Negociat
d'Orientació Municipal; pel segon crea i subvenciona una Mutualitat -per als secretaris de Catalunya.
L'esperit que anima els dos projectes indicats no s'ha pas introduït ara de nou en la Corporació cabdal de la nostra terra ; és
el mateix que va inspirar ja dues institucions que fa anys funcionen i han donat molt bons resultats. Són aquestes dues institucions l'Escoía de funcionaris d'Administració — per a formar els
empleats de les nostres corporacions, principalment els secretaris
d'Ajuntaments — i la Caixa de Crèdit Comunal — per a fer préstecs als Municipis.
Amlb els projectes ara aprovats es vol establir una coordinació amib els municipis catalans, trencant l'isolament amb què fins
ara vivien. E s vol fer que ells i la Mancomunitat vinguin a formar el cos complet dc Catalunya, complementant^ mútuament.
Com deia él nostre illustre amic, el dooseUer senyor Vallès i
Pujails, fent la defensa dels dits projectes, la Mancomunitat vol que
tots els serveis que presta — i que avui són ja nombrosos — arribin als ciutadans de Catalunya mitjançant el municipi del qual
formin part; vol que cada Ajuntament estigui en tan íntima i
directa relació amb la Mancomunitat, que obtingui d'aquesta totes
les informacions i aclariments i serveis que siguin del cas; vol
rebre directament —• mitjançant els Ajuntaments — els batecs de
l'opinió i els desigs dels ciutadans, per amotllar-hi la seva actuació ; vol prestar tot l'ajut del seu consell, de la seva experiència,
de la seva organització i dels seus tècnics, a tots els municipis,
per tal que puguin cada dia anar avançant per la via del progrés
i de la perfecció.
I com a complement d'això, presta el seu ajut, moral i material, als que en la major part dels pobles vénen quasi de fet a
resumir i concretar la vida municipal: ds secretaris. I aquest
ajut — no podent tenfr més abast, perquè no ho permet la hisenda
mancomunal — es limita a crear i subvencionar una mutualitat
perquè signin auxiliats els secretaris en els casos de malaltia, d'invalidesa i de mort.
Assenyalem aquesta tasca com a tasca altament patriòtica i
assenyada i esperem confiadament que serà a profit de Cata-hmya, com totes les que fins avui ha realitzat la Mancomunitat.

i
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iWBWiiwniiiiHiiiinirtiiitiiiiiinniíinniïnHww
farà la revisió dels minyons que en ela
anys 1930, 21 i 23 foren exempts per algúna causa.
El minyó qoc DO es wcseati serà declinat
pròfng.

OUDA
Isnonnt-·e on són ds nisycns Iiklre
CatfU Escoíet, Faran Martin López, Gnittem Roig Pamnsas, Antoni Bnfl Zmz*- C a m p a n y a
electoral
tomill. Ferran Gómez Martin, Joan Riera
ArbicQ, MorceU AJcizar Góffirz i Ettaard
Arboiz Cru;, sets cita perquè comsaresoin
a l'acte de la daatificacSS i declaració de
tol data que tindrà Uoc eh dic* « i s del
R e u n i ó
important
corrent, de vuit a ona. al local de IVscola
de pAnmla aneaca a la Tinència d'Alcaldia dd Albir si veqppe, aote la (presidència
DUtricte n rFasda de la Duana, vora el
Parc), en la K·.tel-licnda que dc no efectuar- d'En Ferran Agulló, secretari general
de la lülg'a Ragdonallato, van reumjr-se
bo acran declarats pròfugs.
CONFBaENCIA

SOBRE AVIACIÓ
A LA SALA DB CENT

I08B> MARIA JUNOY
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N o t e s

en atpiaUs antiitiail els pnesldenís o represeafc&nte de totes les societats nackm·aldtetes artherWes, per taú de canviar imiprec&lone srüjne la Sumirà campanya «f-eotonai, pel que es reíerela a
la ciocumscripcló.
Els reuiMie, tant als veflls paitriartynes dç l"orgranltz»ci6 toLToeaonina,
cpie des de l'any 1901 no han deixat
de trefballaT per la causa de Ca.;-!." unya, tü costat nostne, coan els joves
novanteret viinguts a la llima, que no
coneixen rofe que l'alagria de la vfc
tòria, awomdaren plens d'entusiasme
patriòMc, començar de seguida els
treftnlts, per a prevenir qualsevol
oiroumstància que avenoés la data
de les eloocions.

En ta confertneia que orKanitzada per la
Comisió municipal d'aviació i que a cArrec
del pilot don Antoni Armanzuó tindrà lloc
demà. dissabte, a les sis de la tarda, a la
Sala de Cent dc tes Casca Consistorials, es
projectaran, entre altres, intcressantl^imes
fotografies aèries dels camps de batalla de
Paris i d'altres grans capitals europees i
de centres Industrials. A mès es projectaran
fotografies aèries per a demostrar d gran
valor dr l'aviació en el referent a aixecament de plànols i estudis topogràfics.
Ter al dit acte han estat invitades les soeietiiis de caràcter cultural, científic i deportin.
CLASSIFICACIÓ DE MINYONS
I DECLARACIÓ DE SOLDATS
L'alcalde ba fet fer, en català I en castellà, una crida avisant els minyons que diu- La setmana entrant quedaran dtwrmenge vfnent, • les vuit de] mati, comentarà la daisificarió dels minyons i la de- tes vlnt-i-dues ofifclnes eleotoa-al», les
claració de soldats, seguint Ics operacions quals, no Bolamenit tindran cura de
cada dia.
l'ongianiteafeió de la propera lluita,
E» farà als locals sesSests :
de la rovteíó del oens eleotorai,
Secció I Escola dc pàrvuls del carrer sinó
que s'eadevié d vinent mes d'albcal.
©reu» i Torres,
baixos. Barceloneta
J3. Escolo de pArvali del Parc.
1N0 cad dr que tots els reunits mosTtl. Escola del carter de la Ciutat. 6, ». traren
absoluta oonítonça en la
IV. Tinència d'Alcaldia, carrer d'Aragó, victoriàuna
de la litiga a Bamcelona.
eóm. TM,
iPròwütnamwiit, els aiotuails diputaSs
V Tm^ntia d'Alcaldia, carrer Sedurnl, 13. naoionafltertes pw la olrecomscripcio
VI Car ret dc les Corta Catalanes, 568. reuniran, en un àgtat InUm, eíis preMdents de les soctetate p.ílilieriídes, en
tCITO».
VII Tinínci» d'Alcaldia, carrer .de la ei /fua! al senyor Ombó furà toteresCreu Cobcrtn, 104.
sonte declarat ioos reiacionadeg ami)
Vm. KX-CBM consistorial de Gràcia.
ei motaect potMo actual
IX. Id. id. iSt Sant Andreu.
X- Id. :d de Sant Marti.
Acabades la lio-lamom dc sold&U, M
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C o m p r a - v e n d a electoral
Un confrare coma ei fot d'un aspirant a diputat a -Cons, que va visitar el ministre de la Governació.
ofernvUi, .per les despeses de ;a
lluita, un xec de 500.000 pessetes. No
sap el conírare com aoabarà. aquest
nou sistema d'encasellat, com sera
resolta la iUustradà petició de l'*i8ptram a Pare de la PàtrtaT Es de
suposar que, a bores d'ara, el miemsirc té Motzenes de peteotons de
grans i petits cados de districte demanant que se'ls encaselli pel dl»triele llur ei generós aspiTain a candidat.
E l cas és nou a la .política espanyola, en la qifal, ara, justament,
es donava ei oas contrari: el d'un
candidat que ba demanat, ai n^nistro
que l'bn encasellat, 400.000 pessetes
per a derrotar un catalaniieta.
Es de suposar tjue com el de la
Governació no ba facceplart el xec
de 500.000, el d'Earat, posem per
exemple, liaurà enviat a passeig el
«sabhata· de les 400.000: entre altres
raons, perquè al final del pressuposi
acostumen a ensenyar el ventre buit
les caixes de despeses ministerials
reservades.
Suposem que baurà estel. així. I
pobre del ministre que per odi al
candidat conrtraci a les seves idees
0 -per anar cl candidat encasellat,
caigués en la temptació de donar
diners. Ete amics acabarien per assassimr-lo i el problema del Marroc,
en el seu aspecte econòmic, fóra
una friolera al costal de les despeses
del nou capítol que sbauria d'afegir en els pressupostos generalss.
Però trobarà el minisrípe el d'Estot o ei que sigui, un mitjà de proveir de duros el seu candidat, sense aoudir p. la coixa seciieta? £ n
quina mala hora ha prohibit él Joc
el tniuisM-f de la Governaciól Si es
permetés Jugar el canal dat de referència no passaria mals de oap: el
joc dóna molt Però el joc és un «ex»,
com és un 'ex» múltiple el candidat
de la petició: ex jove, ex nacionalista, ex... què sé jo quantes coses.
La llàstima per aques« candidat, (-s
que l'altife no (hagués ^et l\oferta
al seu ministre protector. Tot s'hauria arranjat: ahíres coses més dí(icile iran tingut arranjament, entre
les ombres dels despatxos xuimdslerials...
Però. segons corre pel (Uatricte
on ha de lluitar el petioioriari, «d
bé hl haurà tota mena de coaccions
minieteriais, no tii hauré quartets.
I de ies coaccions ja comencen a
riure-sen els ciutadans conscients
de la pròpia dignitat que. com saben defansar-se de là temptació de
les ofertes, saben resistir les amenaces, vn:ni les espatlles guardades
per una rannoria forta 1 una opinió
pública decidida.
POL
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LA SEBESITAT
SXASPEBADA
A la nostra. època la serenUat r$.
devé. cada dia més i més, un problema dexasperació.
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«XMISSIO PROV1.VCIAL
La Comissió Provincial ha despatxat els següents assumptes de la Secció de comptes municipals:
Dictàqiens proposant l'aprovació i
finiquit dels comptes municipals de
Fogàs de Monclús, corresponents a
l'any 1318-19; Id id. de 1920-21; Sant
Martí de Centelles. Santa Maria d'Oló 1 Tjagamanent. corresponent* a
l'any 1920-21: Artés, Cànoves, Masquefa, Sant Vicens dels Horts i Vallgorguina, corresponents a l'any 19211922.
De la Seccciò de Finances.
Informe al governador respecte el
recurs interposat per la Societat Anònima Kspanyola de Casas Barates,
contra un acord de l'Ajuntament d'aI questa ciutat, pel qual es desestimà
': la intànoia demanant exempciò de
drets amb motiu de les cases que es, là construint.
Acord interí relatiu a una resolu1 cló del Consell Permanent de la Mancomunitat, referent al resguard de dipòsit consumit pel que fou pagador
dX)brs póbMqus don Josep atvülé.
A SANTA EUGÈNIA DE BF.ROA
SI vinent diumenge, tindrà Uoc una

oiiiuiniiramnimiiiniumiiiiiinimiiiiiiimmimim^
res edicions, eren don Joan Maflé i

conferència del «rvel especial del
bon govern de la casa, que té establert la Comissió d"Educaoió general
de Sa •Mancomunital.
La conferència serà a Sarna Eugènia de Beri-a. i aniré 3 càrrec de la
senyora vtiiua de Verdaguer i Callis,
memnbre de d'esmentada comissió, t
de les senyoretes Concepció Farran,
Bayona, tPantas. 1 senyora Baldó de
Torras: cadascuna de les quals explicarà, amb exemples pràotitcs, diversos matisos reflatius al bon govern
de la família i de la oasa.
Acabada la conferència, seran re.
partitó uns flgurtns i uns opuscles
contenint ei resum de les converses.
Taimhé serà rifada una .parella de
condiils. expressament escollits i de
raça superior, donatiu de l'Esoola Su.
perlor d'Agricultura de la Maocomunltat.
PEL BON HOSTAL DE CATALUNYA
La primera demanda
La njaseixa comissió ba rebut la
I ri rnera demanda del servei que acaba d'eeiablir per al millorament deia
hostals de Catalunya; l'esmentada demanda és de la Fonda Miquel. d«
Borges Blanques.

«XENIUS» I BL CIERVISME

(Flaquer, don Josep Ixart i don Mimtallem de «La» Noticies»:
quel dels Sanis OHVer.
•Han circulado últimamenle en peEls retrats presenten un beli aspec- rl'idacos de Madrid y de Barcelona
te fliavewMil el peu una reproduc- algunas noticias referentes al sució de ihir signatura.
puesto ingreso de nuestro queridn HOObert l aote pel senyor d'Ors, el laborador y amigo don Eugenio d'Ora
secretari don Martos Aguilar va lle- en determinades agrupaciones polltU
gir diverses adhesions, i després d'a- cas.
questes la biografia d'En Maflé, la
Debldamenta autorizados. podemos
qual era escrita per don Eusebi Coro- negar la exactitud de tales referenminas.
clas.
.Acabada aquesta lectura, el veterà
•Carecen igualmentc |de exactitud
periodista En Marcel Villamartin va las noticias de aceplación por parte
llegir la de l'Ixart. que és escrita del eminente escritor seílor Ors. de
per don Alfred Opiseo, i el seu propi un Ingar en alguna de las candidda.
autor don AgnaU Calvet va llegir la
turas por Barcelona u otros distrltos
d'En aHqoel dels Sants Oliver.
catalanes, de que recientemente se
Totes elles varen ésser molt aplau- ha hecho eco una parte de 1»
dides, com ho va ésser també el dis- Prensa.»
curs resum que va pronunciar don
Eugeni d'Ors, en el qual va posar de
relleu els talents dels homenatjats i
com era un deure dels periodistes se- C a t a l u n y a
enfora
guir la tasca d'aquests homas il·lustres.
Itàlia

P o l í t i q u e s
VIATGERS

Amb l'exprés d'ahir van arribar
rex-ministre senyor Bertran i Musitu & d diputat marquès de Foronda.
Marxà a Madrid el president de la
Lliga de Defensa Industrial i Comercial, En Ferran Mercè.

CONDEMNA
La secció primera d'aquesta Audiència ha dictat sentència en tes causes que es veieren recentment contra
Josep Maria Bofill i Jaca-s per quatre
delictes d'injúries amb motiu d'artictes publicats en «El Diluvio*.
D'acord amb la petició fiscal, la
Sala ha .condemnru al processat a
vuit anys i un dia de presó major
i multa de 500 pessetes per injúries
al rei, i a quatre mesos 1 un dia
d'arrest major per cuda un dels altres delictes d'injúrloa

•LA VEU DEL PIRENEU»
Ha començat de publicar-se a Sant
Joan de les Abadesses, el periòdic
naclionadista «La Veu del Pireneu»,
portantveu del Casals Català

A Vivegnano, en la Líguària. ca publica una revista, «organo dl propaganda nazionale»,. intitulada «Itàlian'.tà». que dirigeix una doaa. l'eminent Hlieraia >i entusiasta patriota
Adela Dondé. En el número del 15 de
febrer, ultra anunciar la pròxima collaboracló d'algun dels nostres escriptors, insereix un article de Màrius
Garea, que duu el títol i el 'sublitol
següents: «I popoli opressi. — La Cataiogna».
En «quest article, Màrius Garea fa
una suscinta història de la nacionaUltat catalana fins al renaixement espiritual que s'inicià i es desenrolllà
durant el segle passat. Màrius Garea anuncia un segon article sobre
Catalunya i ho la amb les parauJes
segllenls:
•Ci reserblamo a un prossimo articolo di toccare delle principah istltuzioni catalane sia di coltura che d|
política, sorte, per volere ai quel tenace popolo, in questi ultim> anni. avita tervids e feconda; sopratutto dl
quella Mancomunitat, vero organo
forte d'un futuro governo, presleduta
tanto degamente dal preclaro inteletto del Sr. Puig 1 Cadafalch.»

MÍTING D'ESQUERRA A PARETS

Per el pròxim diumenge, es prepara a Parets defl Vallès, un imtlng
de periodistes catalans d'esquerra nactonallsta, en el qual
parlaran els següents oradors:
Amadeu Lama rea i Jaume Pou,
Ahir al vespre va celebrar-se a l'As- pel Grup Nacionalista de Parets del
sociació de la Premsa Diària l'acto Vallès; Domènec Latorre 1 Antoni
inaugural de la Galeria de Periodistes catalans Il·lustres, revestint una Femàndez-Vldal, del Grup Català
La Barricada; Joan Garcia, d'Els Néts
gran solemnitat.
Hl va assistir on públic nombrós, dete Aimogàwrs; Grau i (Ros, de «La
entre el qual bi abundaven les se- Tralla»; doctor Francesc Montanya,
nyores, i a l'estrada, junt amb el de l'Esquerra Catalana; Enric Marpresident i attrea membres de la garit. del Pàtria 1 Llibertat de GraJunta, prengueren seiam els governa- nollers, 1 Daniel Roig 1 Pruna, de ia
dor civil, representants de l'alcalde Unió Catalanista.
1 el Prelat (els socis de l'entitat,
don Salvador Bremon i doctor don
£28 expedicionaris es reuniran a
Pere Listoona); altres representacions, l'Estació dels ferrocarils dol Nord, a
entre les quals figuraven les de l'A- les 13'40 del vinent diumenge.
leneu, diverses Acadèmies 1 totes les
AOTE A PARIS
Associacions de Premsa de CataA
l'Acció
Radical Catalana de Palunya, la Goopcraliva de Periodistes,
representada pel seu president se- rís, ei seu president En Màrius Sunyor Pon de Oarros, les societats de gtafles donà una conferència disserperiodistes esportius i parents dels tant sobre l'·iEconoania catalana i les
seves asrairaclons polítiques».
periodiste homenatjats.
Fou apíaudn. aaslstmt-lii molta part
Aíuesta, com >a vàrem dir en daate- de la coiòcia catalana.

C a r t e r a

p e r d u d a

Avui. a un quart d'una, passant pel
Passeig de Gràcia, entre la Ronda i
la Granvia, a un amic nostre se 11
extravià la cartera, ta qual contenia
un resguard dofl. Banc d'Espanya i altres documetite d'Interès.
Agrairà l'intc-ressat que li sigui tornada a la Ronda de la Universitat, 6,
botiga.

V i s i t a i

i n a u g u r a c i ó

A primera born de la tarda ela
diputats de la Mandomunitat ban
marxat al camp d'En Galvany per a
visitar l'exposició de material adquirit amb destinació al servei do Sanitat de la Mancomunitat, I m«s tard
han estat a la Universitat indusirtai.
a la inauguració del LafttaraBori gen»
ral d'Assaigs 4 Condloonamont,
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L ' o c u p a c i ó

d'una

ciutat

yío inanqucji en aquest país delde la conca del Ruibr. Som a la ciuBnhr, nou teatre de la guerra, les tat del carbó, fa vint-i-quatre hores,
costs extraurduiàriet. N'és una, la 1 heu's ad el que liem vist
ciutat da Oereenkirclrtii. Podeu ouiir
Albir a la tarda un regiment francès
hi dtà d'Lsíen, ardj cl treu. e>n vint va presentar-se a Oelscnlcirdheii per
minutó, o en tramvia, en menys a complir le? iudres delí general Ded'una hora. Es un camí com el de gomie: octjar una mUlta de luü miBarcelona a Badalona, però sense lions de toaPcs i fer una damostraoíó
gens de blau 1 senee gens <le de força oonora la policia 1 als ulls
verd. El cel és baix i brut. i els pocs de & {Kjltttaició.
camps que encara hi resion, 1 els
iL'alcadde fou detiregutt. EU cap de la
pocs arbres que encara hi creixen, policia fou detingut. Vtot-i-qwure ofit^Lan coberts de pols de carbó.
cials i soldats de la pottaia foren deEn arribar i saltar del tren 0 deJ tinguis i paesejals pefts cannera de la
tramvia, us U-obeu a una ciutat ale- ciutat amb les mans enlaire. Els solmanya moderna del model patentat. dats fran'cesos penetraren en les diCarrers amples i ben empedrats, pla- verses delegacions de pol·loia de la
ces ben dibuixades, urbauització mo- ciuüait 1 bo feren malbé tot: taules,
del Una casa de ia vila, una casa cadires, llits, telèfons, bicicleles, arde Correus, un hospital, un institut, maris, portes i finestres. A l'arxlu
un ifiaVe municipal- toï construït de les organitzacions d'assegurança
de vint anys ençà i del més pur estil social, instal·lat em. el primer pis d'ugòtic alemany del segle XV. 1 els na de les delegacions de polida, no
jardins i parcs de GalsenkirchenT bi va quedar ni un paper sencer 1
Els jardins i parcs de Galsenkirchen hauran de passar alguns mesos
són, al primer cop (Tull, iguals abans que els Invàlids i viells de
que els de quafcievulla altra ciulat Gelsenki roben puguiln tomar a coigual que Gelsenkirsen, Però, un cop brar un cèrptlm. No creiem que
explicat, els >ardins i parcs de Gel- aquest fog un dels fins concrets dei
senfcrchen són una cona molt mes eneral Degoutte^ però la guerra no
complicada del què semblem. Són un gueria nò pot anar sempre acompalloc d'esbarjo i sòn mia obra cíen- nyada del discerniment.
(iflea, GeteenMi·eheii ja tetua de lut.
D'aquesta primera expedició els
quan encara no tolia jarmas, per- francesos van entomar-se sense far
què la pols del carbó assecava Ther- efectius els 100 milions de marcs.
ba, no daxava crà-xer eils arbres i Les autoritats de la cruta't van neniatava les Qors. I Geisedkirchen no gar-se roddiíament a pagar ni un
hauria tingut mai JiaMins, sense els cèntim, i quast matí l^exèrcit fransàvia alemanys, els quals, amb cièn- cès s'ha preseiïtat a cobrar. A les
cia i paciència — que és la base de set, a punta tte dia, nan entrat a
la ciència — van acabar per desco- Gelsenkircben un regiment d'infantebrir herbes i arbre» i menes de flors ria, un esquadró de cavalleria, una
sobre els quaJs la pols de carbó exer- secció d'ametralladores, una secció
ceix una influència encoratjadora..
de ciclistea, l vint-l-quatre tonaa.
Avui, Geteenkirchen té uns jardins Han ocupat la ciutat estrattgicameut
1_ davant del nou refús de les auque enamoren.
Fa cenUj anys. Geteenkirsen era un toritats, el cap de les forces francepoble, a fa o no fa, com el Papiol. ses ha donat l'ordre d'espanyar les
Fa cinquanta anys tenia la impor- caixes de la Casa de la Vila i de
tància de Centelles, i en acabar el l'estació de la casa de •Correus.
«•de passat encara no era tan com Aquesta operació ha produït a la
Sabadell. L a ran ciutat, feta per la vora de vuitanta milions de marcs,
agrajjàció de Gelsenlorchen, d'un només. Els francesos fíian declarat
remai de pobles de l'en tom. amb que fins que tinguessin recoUits els
pruu íeiiuc£! arriba a tenir deu anys cent milions de marcs, no. se n"anid'história, 1 a hores d'ara, hl v'uen rien...
En acabar aquesta crònica i atiar
més de doecentes mil perone.s ^ la
ran ciutat mes jove d'Europa, 1 la a agafar el tren, els francesos — inent del Gelsenkircben us contarà que fanteria, cavalleria, ciclistes, ametraen 'Bis mapes de l'exèrcit francès de lladoi<es i fanks — encara són a Gelocupació, Ge·kenküt·ben figura enca- senkircben. Vol dir que encara no
ra com on poblel de mé, al cotat de tenen els cent milions de marcs. PeSchalke, Hessler. Bsanarck, Bulm- rò 'nosaltres ens en anem de Gelssenkireben profnndamenti convençuts
ke, Uckendorf.
Nosaltres, pel que pogués ésser, ai- que la reunió dels cent milions és
xò no ens ho creiem. Però, el cert às cosa d'hores.
Cent milions de tnarcsl Són una
que un n » s després d'haver començat l'ocupació de la-Buhr, ela fran- címpiantena de mils de francs. A Escesos, no havien fel encara cap de- sen. un oap d'Adminasfraoió militar
mosEració militar a Geleenkirchen. francès ens digué que cada soldat
•La ciutat carbonlfera més límpor- del cos expedicionari de la conca del
lant de^ continent DO havia rebut la Ruli^r costava més de cinquanta
visita de les tropes enviades a la con francs diaris.. Mentre recullen a
ca del Ruhr — segons dinen, — a Geteéruklreben 50.000 francs, els tres
cercar carbó. De la qual cosa, a Gen- mil soldats francesos que fan aquessenkirchen no se'n planyia ningé. ta teina gasten, doncs, 150.000 francs
cada dia.
Naturalment.
Bon negoci.
I veu's aqui que un dia al vespre
EOGBNI XAMMAR
va passar per Galsenkirohen un automòbil amb ei fanal de darrera apaGelsenïrirchen, 17 de febrer de 1923.
gat. Un policia alemany el fer atufar. sense saber que a dintre ihi anaven dos gendarmes írancesos. Entre
el policia i els gendarmes va escla- Els Pomells de Joventut
tar una baralla i d'aquests en va
El Pomell «Sant Jordi» portà a cap
sortir mort el policia alemany 1 fe- l'anunciada
visita als pomeUistes de
rits els gendarmes francesos, l'un a la barriada d'Horta.
la cama i l'alire al fetge.
vuit oïren missa tots plegats
Des d'aípiest moment GeSsentoirtíien a Alalesparròquia,
marxant després,
ha conegut la gmerra, més wodenta, junts,
cap al pintoresc indret de Sant
, més dinefdtauíen·t que oaip altra ciutat Cebrià, on s'esmorzà.

J o v e n t u t
Visita c o l · l e c t i v a a

N a c i o n a l i s t a
rExposició

Diumenge, dia 4

de material s a n i t a r i dels serveis

a les 11 del m a t í

d'Higiene de l a Mancomunitat

P u n t de r e u n i ó : Carrer de Galvany, Sant Gervasi (tocant al Turó Park)
Els tramvies del carrer Montaner porten fins al mateix carrer Galvany
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S'ESTRENA AL Cinc BARCELONÈS
EL DRAMA O'EN MANUEL AMQELON «LA VERGE DE LES MERCÈS».
Fou la primera prodwdó dramàtica del nostre teatre, feta en caràcter seriós, anterior als assaigs de
l'Eduard Vidal i Vnlenciano i En
Fredeic Soler, que meresqui un favorable judici a en Rubió i Ors. Açuest
drama consolidà la seva anomenada,
puix ja en la sarsuelela 'Setze jutges,..; amb milsica d'en Sariols, estrenada per aquell temps al teatre del
Tívolí. devtoupué popularissíma.
La presentació de l'obra s'mundà
dient que no s'havien estalviat despeses per a relluir Ut fastuositat, litre
i prapietal de l'argument, fet potser
el més cèletve en els anals dels reis
d'Aragó i Catalitnya.
Desfilaren els més notables personatges : lateme I , Pere Solasc, Ramon
de Penyafori, el bisbe Berenguer de
Palou, el canceller en cap, el governador d'Alger, vassalls, frares, captius,
cavallers, chors, banda militar, reis
d'armes, escuders, gremis, elc.
En forma sintètica, cada quadro era
un capU0l del memorable fet, novella
represeniada g. les taules i despertadora de records històrics: el triomf
de Don Jaume, l'aparició de la Verge,
la ftmdatAó de l'ordre mercedàría, la
redempció dels captius i l'apoteosii.
Efs artistes Pinós, Alarma, Malató i
Sen, pintaren el decorat: un carrer
de la ctutai, el vell port, el Saló de
Cent, jardí, el gran saló del palau
reial, casa pobre, la Sala Capitular
de la Catedral, el claustre de la mateixa, un calabós, saM atarb i el temple de la Mercè.
Era l'obra catalana, i com que interpretaren papers alguns actors i actrius castellans, en obsequi a l'autor,
es feia constar que usaven un idioma
que no els era familiar.
E l •Brusu ens conta l'èxit de l'obra,
escrita en vers, fent tonstaf la generositat de l'empresa que no escatimà
res, i fent menció dels chors dirigits
pe-r En Clavé. Les decoracions, no totes mereixen el seu aplaudiment. Fa
constar que la part històrica va fosa
una acció, que malgrat ésser episòdica, sosté l'interès del dnama: una
mare. que temnt el fill captiu a VÀfrica, realitza tots els sacrificis per
aconseguir llur rescat. Aquesta protagaràsta fou Vadriu senyora Toral,
Com a coroUan, que a res compromet, perd deixa veure saMsfaccíó, escriu: tEl joven amor puede estar saUsfecho de su obra, pues el publico la
colmó de aplausos i le Uamó dos veces
a la escena. Creemos que ella proporcionarà muy huenas entradas al Teatre del Círco*.
ESPIGOLAIRE
Després s'organitzà una vetllada
improvisada, a plena natura, en la
qual es llegiren boniques poesies 1
parlaments, es recitaren diàlegs, es
cantaren cançons de la terra i es dansaren ballets populars.
El senyar Magí Valls, conseller
dels Pomells d'Horta, llegí una exquisida poesia patriòtica, dedicada
al Pomell »Sant lordU; acabada la
lectura escoltà una xarorosa ovació,
essent molt felicitat.
Seguidament s'entrà a l'ermita dedicada a Sant Cebrià i Santa Justina,
on tota la jovenalla cantà fervorosament els Goigs de la Verge de Montserrat, dels Pomells, (dels quals és
autor de la Uatra el senyor Valls) 1
la Salve gregoriana.
Joiosament, aquellta nombrosa colla
d'entusiastes pomeUistes emprengué
la devallada cap a Horta al compàs
la davallada cap a Horta al compàs
dant-se alectuosament al Pomell visitant.
Els Pomells de Joventut «Nostres
Amors», «Santa Eulàlia». «Nostra
Senyora de la Mercè» i altres Pomells barcelonins celebraran diumenge d a 4 una interessant visita a
la Protecció de la Infància, Wat-Ras,
xamfrà Igualtat, on, després da
visitar les dependències es farà una
festa a honor deb nens 1 nenes asilats.
Presidiran l'acte representantn del
Directori dels Pomells I En Lluís
Foleh i Torres, director del Grup
Benèfic.

Per Teosenyament català
En el darrer Consell Directiu de
l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, a proposta de l a Comissió Tècnica, es van pendre els següents acords: concedir augment de

«Els

Segadors»

a

rinstilul

Jaques-Dalcroze

A

h Hall de l'Institut Jaques-Dalcroze, una gen'il amerívana
passeja amunt i avall a grans gambades, cnritapt, a imtja
veu, E l s Segadors. Té els cabells rossos i ondulats i un riure sa.
Una bruna doneta alsaciana se li atansa':'
— Què és això, tan solemne i planyívol, que canteu, nuss
Dora?
— Es rhimne patriòtic d'un poble anomenat Catalunya.
— Ab, ja sé, una gent treballadora i sorruda que ha lluitat
i lluita fermament per la seva autonomia.
Com vos n'haveu informat?
I vós, com sabeu sou himne de memòria?
— Jo? molt senzill : mireu — i li mostra el quadern d'Improvisació, on es troben E l s Segadors cnïtosament hannonitzats i corregits per una mà experta.
— Ah, sí; la lliçó de l'altre jorn... Recordo. La professa»
ra ens demanà a totes els himnes nacionals dels nostres països
respectius. Vol que sapiguem improvisar una harmonització correcta dels nostres cants patriòtics. Hi havia l'anglès, el ^uís,
l'holandès. L a Marsellesa i aquest que s'anomena... espereu, s'anomena... (amb un accent terrible) E l s Segadors.
•— Què vol dir, això ?
— No ho sé pas. Crec que és ua himne revolucionari.
— Tan trist, i revolucionari ?
—Oh, són una gent molt especial, els catalans. La nostra
companya d'estudis ens ha explicat moltes coses. Jo no coneixia
res d'ells. Ara, però, per tm sol que n'hi ha a l'Institut, tothom
ha de saber que existeixen, on viuen i el que fan.
— M. Jaques els estima molt, oi, els catalans ?
— Ho ignoro, però almenys en parla cada jorn.
— Certament; ahir va cridar durant la lliçó de Plàstica : E H ,
là-bas, la Cataiogne, toujours indépendante\

— Sí, ho recordo. L'altre dia, també corregint la nostra condeixeíbla, va dir-li : «Ja sé que els catalans sou gent que posseïu
moltes qualitats, però jo prefereixo aquest exercici més senzillament
fet.»
Les meves companyes, seguint l'exemple de Jaques-Dalcroze,
m'anomenen Lo Catalana. Efectivament, jo sento un plaer especial a explicar a tot aqueix bé de Déu de noies estrangeres la
història i els costumis de la nostra pàtria. M'anima l'interès que
desvetllo.
En Oerta ocasió, davant d'una seixantena de deixebles, va,
M. Jaques, consultar-me sobre un exercici plàstic : Com la vostra
dansa, no és veritat ?
— No — vaig respondre: — a la meva terra no es balla cap
dansa amlb semblant moviment. Això és més aviat característic
d'un ball andalús. Les nostres danses són, tanmateix, més hieràtiques i cadencioses.
I a poc a poc, un dia ima micai, un altre dia una altra mica,
en front la sorpresa dels ulls blaus, verds i grisos de la jloventut
del nord, jo he anat explicant que, a Catalunya, no es toca la pandereta ni es balla la joia, que som personals en ies nostres «ftsea
i gelosos del nostre dret, de la nostra llengua i de les nostres
consuetuds. I no he perdut l'esperança de veure tard o d'hora
tots els deixebles de l'Institut JaquesrDalcraze cantant XHlpreu
Riera i sàrdanejant fratemalment.
AURORA BERTRANA.

Gindbra, 14 de febrer.
inmiíiiiiiiiiiiiiiiiminmmiíiiiiiiiiiiiM

subvenció a l'Escola d'En Manuel Tubert, d'Igualada; Escoles Catalanes
Gratuïtes del districte UI; Institut Feminal i Escola Mossèn Cinto dg Barcelona i un lot de llibres al mestre
oficial de Sant Pere Pescador.
Demés, s'acorda aprovar l'informe
de la Comissió referent a les pensions
a l'estranger, i autoritzar la Comissió perquè proposi al Consell els mestres que cregui que han de ipenslonar-e.
La Comissió de Foment comunicà
que el dia 28 de gener el senyor Bertran i Pijoan dona una conferència a
Tiana, i que els dies 25 de febrer l
11 de març «s faran actes de propaganda a Sant Feliu del Llobregat i
a Santa Coloma de Gramanet; que
vol convocar personalitats i entitats de Gràcia per a constituir-hi la
Comissió Delegada. Proposa també
que es dirigeixi a tots els socis una
circular pregant-los que en facin dues
cada un, amb l'objecta de doblar ben
aviat el número, 1 que es nomeni una
Comissió per a estudiar els mitjans
per arribar a tenir un edifici social
propi. Referent a aquest darrer punt,
el Consell acordà nomenar una Comissió formada pels presidents de les
Ccanisfiloos Tècnica, Editorial i Foment 1 secretari del Consell Dírectia

Associació Catalana
d'Estudiants
E L S CURSETS
En Josep Maria PI i Sunyer donarà tres lliçons sobre els principis modems del Dret púMic, els dies 5 1 12
de març l 9 d'abril.
En Vicens Solé de Sojo parlarà dd
les clàusules d'exoneració de responsabilitat en els coneixements d'embaroament, els dies U 1 81 de març.
BI professor 1. Serra i Húmer dis.
seriarà, en tres lliçons, de l'Epistemologia relativista i la teoria d'Ein»tein, els dies 7. 12 1 20 de març.
I l'historiador P. Bosch I Gimpera
tractarà de les relacions de Gatala.
nya amb els grecs, els dies 6, 13 i 20
de març.
Tots aquest cursets es donaren a la
Universitat, de 7 a 8 del vespre. U©.
vat del darrer, que serà de sis »
set
Per a inscripcions a la secretaria
de la Catalana totes les vetlles o bé a
la Universitat, »
Hom assabenta els estudiants qne.
per canses imprevistes. 11 és impoaslble al publicista J. V. Foix donar
les seves cotv.orencies-üiçooa sobre
Literatura Catalana.

L A V E U D E CATALUNYA
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ba sentit sinó algunes paraules d An- temps les ordres per a smon l conIL PROFESSOR BINSEIN
LA ÍCCACETA»
ton del OUnet,tovltanta en Vidal i ferènciea
Ei
sart
aiemany
Etn«tein.
acom(La wGjuvsa» puwttna :
P E N Í N S U L A
El ministre de Foment confirmà que
Plarto» e iranquUützar-ée. i llapanyat
de
to
seva
muDler.
ha
paeaejat
Bml ondre «B PinaiMs aatorttotnt
«i
Consell eotud arta el projecte del
vors
Vidal
i
Planat
ha
cxciamsl:
—
l'oteerura d«i dJ^tett írenc del pon aque» mati per la poWatíó.
ferrocarril
directe do Madrid a Va.
Tu
ett
un
canalla
i
ct
vaig
a
matar».
iDefyrí», aBonrtpany&t (to dtr\-.ar*s — I traient ràpidament una pistola lèncte.
do Santander.
OE GOVERNACIÓ
Madrid. £,fetjirds. Una al·lra díclant vsgi'e* ,ner a l'exe- ! pereonalitais, en automòbil, ba vlei- automàtica ba disparat sobre Anton
El min-.sTn de Finances ba dit que
del Olmet.
F.i . i i ! ' n d e Ift Gownacíó ba cuoi dol dl^wsat pel» aitl>nee S i 9 dei Rtt e'.s mcouMBOte.
portava aDguns expedients sobra fi.
ia
IJal
reguladora
de
la
contritArdó
i\ la eeesío oeWbreria at-ul per ITA- Aquest i l'agrossor estaven asse- XBCIÓ de capitals, pols qual& ban do
raaioiíeàtót aquesiA tíunJa Que a'ti&na
signat «3 .locrti nomenant governa- sobre les utiUtats i riquesa mdbüi'là- ' juntacnet» tT» ajcoidal pr unanimi- guts,
tribuir aïlgunee societat; estrangeres.
en el mateix divan.
ilv,
uat
itSés
de
33
de
seieratore
de
dor de \1scaia e\ senyor tiWfcma.
t«t dirigir un mtosalge de salutació.
Quan arribà el ministre d« Mun .
La
bala
ba
entrat
pel
costat
esquer1921
Ha. queüftcat de tantsíLb la ootfcía
I en nom del pdbie madrileny, al sani re, sense orifici de sortida.
na els periodistes li donaren to no«to f)Qè aaa\-a el gorarnador de Sevi- iRieial onJne de Goreroació dispo- alemany.
que ignorava, de to mort d'AnIscle Gil. que estava e comptadu- tícia,
lla a BaioéltHta. ía c[\k cl Govern no sant que ss oonvoq-jj oortcvrs par a
ton del Olmet, cosa que l'afectà molt,
AL PALAU
ria,
ha
acudit
ràpidament
en
sentir
Ira pensat •pm- « iVa (u. dimiteixi el proroir les íti^eowiot» daigUes nu
V--.;; ban despatxat asrtb el Rei el el tret, trabant-se que sorna molt dient que estava casat amb una nebcnyor Raventós.
neraii. que quedaren vàtants en el .president del Consell i
mlntetres paüid en Vidal i Planas, el qual li boda seva.
£1« períoflieree han .prcgiu/ai aú COWPCTS celefinat cl 13 de maig de d* Foment, i Tr/feafll.
ba dit.- — Doni ordre qu* em detin- En cl mateix moment arribà el goniirvistre sobre el« treballs que es rea- l'any proppassaL
Desfiles €3 scfciBà ba rebut extensa guin acabo de matar un home.
I vemador per a participar cl crim ol
lidaen a Bilibao ipei director general Rial ordre d UwtmcWó piï&üca dis- audiència mfiítar.
ministre de Is Governació, però los
Al
teatre
ba
circulat
ràpidament
la
tia Seyureu*.
posant que os juítCí-fuí com a pw!referències del governador eren abnoticia,
produint
la
natural
alarma
MORT P«B INFECCIÓ
—Com salbfai—ha contestat el ffrri-sionaí l'eecaleíó dol personal eníbalsolutament equivocades, tota vegada,
Isclo
Gil
(ha
sortit
al
carrer
i
ba
Fa alguns dies va caure a la plaça
nisl.ro— ol director d© Seguinelai e&là - tem de l«s üofcwsttaw del regne.
que atributo que to victiraa ara en
cridat
uns
gurdies.
a Bflbao eàuiliant rorgamlizacíó de OTtetet. —tUluneiam qu* a Mema- del Prcgres el saoretari de la D uAntoni de l'Olmet ba estat traslla- Vidal i Planas.
ja ipoKcía. emib I"objecte de corregir 1 nya seran exigUdes mesuresroo!tri-tóicio de Gu^teiatoT». senyor indat a to casa de socors del districte
«Js seu-s detectes, j-erti noro'badonat gorcses per aJ oontort í reglamenta- fantc.
de! Centre en un cotxe,, però cn arricompte encaua de la seva -aotuacid. ció de l'entrada t residència d'estran- Aquest seuwor mori a!h;r.
a la Plaça Major era Ja cadàver.
Jo crec que tomarà a Madrid dintre gers en aquell paí».
Sembla que la ee.va mori
de- bar
eels metges a certificar la N o v e s
J u n t e s
U «tres o qualie dlas.
•De Foment. — RscfiltoaWó a i anunci guda a què. a to casa de socors del Hmitant-s
defunció.
d'adj'udMscló
de
les
obres
del
tros
d'Kricte
de
la
In
Incluua,
en
curarD'ESTAT
Mentre tant En Vidal i Planas ba
quart, tram j.rimcr, de la carretera
no li desinfectaré D bé les íerlde. estat
En to reunió general celebrada al
i portat a la comissa- Casal
Bl ministre d^Bstat ha rebut miri de IJteyda a Pont de Suen, inserit a lo.Aquestes
eren Itous. però. pateate ria deldetingut
Catòlic de Sant Andreu, el dia
propi
districte,
situada
al
car1* visU'd àtís t eipresentaiiiïs dlplomà- la «Ga'ceta» del 37 de febrer OfiUta,
alguna di», se li preinlà W iníeiciò rer de Carretes ,on han acudit també Só del passat febrer, fou elegit per al
tics d'L'nigui i d»1s Països Baixo».
1 el tàtanue, perquè en elle hi reta^ diversos testimonis per a prestar de- bienni 1923-1925 cl Consell Directiu
MANIFESTACIONS D'ENSTEIN
partícules de torra de la que hi claració.
següent:
NOMENAMENT
UnredarenrdV\ B O ha ceW Tat ren
Director, mossèn Salvador Ester
•21 «ninistr odeí Treball ha posat un tntepvl»: anfl» (fi íToteasoT Bru*- ha per a adobar tos lantet, del jardD
alli,
a
dos
quarts
de
cinc
de
la
avui a la fignaliira de! Rel un de- tein on el traleae de Guadaiara a Ma- not. on el senyor Iníante va caure tarda, ha estat portat el Vidal 1 Pla- Palau. Pvre.: president. En Josep NI.
Payerol; vice-presídent, doctor En
de caracret nomenaot %-ocol de l'InsMin-- de drid
nas al Juijat de guàrdia, on ba que- bó
Pau Claret iMosate; tresorer. En JauSemjla
que
la
caiguda
del
tsenyor
Comerç a doo «ogali Madarla^a.
dat
en
concepte
d'incomunicat.
Oespreti duneto dad 06 biogràfiques Infanto fou deg da. contra ei que
Anit mateix, a la matinada, esti- me Guarlia San façana; comptador.
sotre o: seu naixement i l'exencí»! dipo
EL CONSELL
en lí* ordenances municii>als, gué a la interurbana de Telèfons En Daniel Ràfols Alfons; bibílotecaque
de
i
j
seva
prctfeísió
ba
íct
per
En Miquel Monca'p Ribet; secreAmi ha tisita» al cap dol Govern
hi havia cap fanal que indiqutó l'Antoni de l'Olmet, dient que ana- rt.
viure cl safvi alemany, diu que tre- no
tari. En Joan Planas Gubern: vlceuna cúml^aò de ia Constructora Na- a
que -1 pes estava interceptat amb un va a cursar un telo fonema a Barce- secretari,
balla d'una manera regular.
En Mi que! Tresssrres Alamb el qoal va topar.
lona, puix tenia el propòsit de mar- sina;
Fuma molt, però no beu aioahol ni fllferro,
£1 precéúnti ha manifestat que en «1 ca'é.
EL CONGRES OS L'EDiriOAOIO
xar a la capital de Catalunya, però
Consellers presidents d? Secció. —
Consell d'aivul no <»5 tractarà deil prw- T* gram- aílolons a te literatiura i
S'hareunt la pomicla del Coneell davant la noticia que havia rebut
Wema eleitoral rú de la doclaracló a la música, essent ete seus autors do Direcció de l'Insitut de Reformes d'un amk, que el governador no s'o- Borsa dol Treball, En Josep Riu Sanminiaterjal que igupoeen alguns .pe- predUïteiee SüakBqpeare i Cemeatós i Sòcia» encarraca a deredactarel posava a la representació de la seva tamaría; Secretariat popular. En Ce.
brià Sans Membrado; Caixes d'Estalpiòdics ha de nedowar-fe com a pro- toos. bastant b* cl \-to]f.
qliítïlonari que b itirà de sotmeire's obra «Los responsables», va suspen- vi.
En Miquel Sitjà Pagès; Secció Ar.
grama do Hm pròximes eleccions.
dre el viatge.
al
Congres
Nacional
d'Ediflcaci^
per
— Li po-íço —diu Ein*lein al perio- a l'est :d' de to crisi d'aquest rem El Teatre Eslava ba tancat les se- lísllcn. En Ramon Jové Garriga; SecENSTEIN A MADRID
dléta —que recüttfciui Ics deo:aTaicfcoris de la Indiis 'ria.
recreativa.En Pere Potico Torner;
ves portes. suspeneAl-se la funció ció
bordó Excuriouista. N'Antoni Costa
Cl doctor Carpacldo, (ruc ha visitat que se m'atrilnjedxen.
aquesta
nit,
en
scnyaJ
de
dol.
frt]aest tmrti «J rtànistre d'Instrucció
K> . *n qiai vaig akMeptor la inviUna de les. artistes, anomenada Ele- Cadena.
pü«i«.a. ha faci-liíat a la sortda cl tació dels slntttcalisti*. pero vaig dir En paesat any, l'Institut cridà l'a- I na,
amiga d'En Vidal i Pla1 programa coarçfca do l'estada a Ma-ei contrari del que escaruen els pe- tenció del Govorn sobrri l'amenai.a nas, intima
ha dit que ahir vespre, despivo La Joventut Catalanista «Els ?•"€'.•
d'una greu cri»t de treball en el ram
drid del «avi •Enbtótn.
riòdics.
sopar, van estar iVAntoni de l'Ol- dels Almogàver» ("Secció d« PropaUbaab!*- aorà 4a iprtmora de les Vaig dtr que no sóc revolacionarà.de to Constr icció, a Madrid i com de
met 1 En Vidal 1 Planas conversant ganda del C \ M '. enreuniótín
Ajvimctadef; ooaíerènciee a ha Cníver- nl tan sote en el terreny cfentaic. ja aresultat de les infonnac ons i tre- al
guda cl dia 27 de febrer nomenà per
Líon d'Or.
«tnt Ceaítral.
que MIÜI oonsenw tot el que cs pu- ballsrealitzatsper la mateixa cora ocupar els càrrecs de to Junta DiSembla
que
ambdós
tenien
una
obra
Ics nou aseisilrà a un banquet or- gui i jipet tnc eliïninau- tan soíe el que poració, el tres d'octubre -.'elevà al
col·laboració i que En Vidal 1 Pla- rectiva, els senyors següents:
ganítaat prfs dotAore de Madrid que tmpossCWl·ia el progrés i la ciència. minlsV.rt dea Treball un dictamen, en
nas,
ahir mateix, 'havia tramès a Joan Garcia, president; Miquel Cacs "'eletorara al iPaflau.
ilXni que hauria de fer«e el moiteU* cn e! qual os recomanava ab podere N'Antoni
dc l'Olmet el primer acte. nlllera, vlce^presldent; Josep Freixa,
públics diverses mesures o'e carà* t«r
L'iumwgu ndbistlrà, a les quatre de en ia sana evndu^ó pólftica.
secretari: Josep Grau, vico-secretarh
Com
que
les relacions entre amb- Josep
la tarda, a la sessió eoletnne de l'A- — Com haunia pogut pomirrclar las urgetn, impl cent reforma, legislatl- dós eren molt
Arderius, tresorer; Domènec
tlvantcs i això s'havia Valls, vocal.
oadàmda de Cjèaicles. on li aert dona* p^reiutos que se m'atribueixen ja que vas i&> altws, i indicant, per dllün, estariortteat,
En Vidal i Pla- e] dtoloma de Ja cttada comporactó. visc aparia-l de tota aativím poll- la idea dc celebrar un Congrés Na- nas a Antonilidedigué
l'Olmet que per ara
DiUuns .-*g>ierrt, segona contctneï-i- Uca?
cional de IXdlfloactó per aproximar
que no es fes públic que els EI Centre Català dc l'Havana ba
cta, a kb sis de la tarda « & L'ni- Ceit que sóc un smcer demím*!* els diversos elements que intervenen convenia
conftituTt la seva Junta Directiva
dos col·laboraven cn una obra.
^rsitit.
m'tntcreesen els problemes social» i en la indústria i procurar solucions Després, En Vida! 1 Plauràs, amb així:
O.ruar!*. excursió a Toledo.
desitjo la ngnaOtat
Duet. per a que posessin termini al retrafmem l araista Elena, c> va traeadar al caPresideut, Jos^p Pineda Fargas; MDinMoree, 'or^era i uUma coníe- tots els sors humans, però notincí« dels capitals.
co-presldent primer, Joan Araoa; yifè de Plaleria.
rèncra a la Umfrereliat.
en una socidaí sodlaíisía ni en cl
segon, Anton! Oaramiuit;
Aquosta illtíma idea ha estat accepBa dit l'artista qno des de feia cc-presldcnt
OHoiis. a '•• -s on» d«lraati.solemnenistes.
Pere vila; vtca-tresoror. Janpel mlnteleri. qq» p^r reial or- temps En Vidal i Planas se sentia tresorer,
icvepoió a j<i rativoisíial a l'otejetio programa de ífftonissió dete COOVJ. tada
e Rovira; secretari. Pere Pons. •
molostat, consti mini per e eU una m
d'Mlorpar-ili !a investidura de doctor -<)uè pensa de l oicupaciò del Ruhr? dre del jo de l'actual ha encomanat obsessió
ce-seoretari, Joaquim Moptanon voque
fossin
Jutjades
d'una
i
l'Institut
k
redacció
d
e
l'oportú
«honarte eaufen-.
(Bnstóln refleri'ona, un ottament. I qüestionari, però éa fàcil rompendro manera dèBC«vpr8ibte les seves rtorei cals:: Carles Arnava*. Pere Morales
Per últim. diMndres, n doe quarts desp^» «retema:
Gispert, Josep Tarragona, PeAntoni dti'TOSinel, negaaVH a Jaume
-t»
de ia (aida, «.onfcràaci» a —El wie fa França és sumament que l'organlfiució d'aquett congrés paMartí, Artur Girona, Emíc Pasol?.
més pantetïacló cn algunes dbres i re
requereix
un
temps
no
curt
i
que
les
perjudiiíal per a Aiemanya i per a seves conclusions, per molt ràpida- qposant-se a què «s rspre<entessin al- Bartomeu Alio. Josep Camps, Franl'AtEIK'U.
Tey. Bartomeu Berenguer. Rs
elia maneir*.
que fenien eü wlWboratíó, per cesc
ment que s'adoptin, no podran srr tres
mon Papiol. Esteve Galtes, Baltesar
SIGNATURA
aigunes
companyies
de
provtooies.
SANGNANT SUCCÉS A UN TEATRE. rnaiftrades amfft fa pressa que l'aPagès. Marian Grau. Jaume Mestres;;
O'MSrRUCCIO PUBLICA
—ENRE ESCRIPTORS.—MORT D'AN- greujameni de la on»! dc l'edlítooció El fet ha produït gran sensació en suplents. Joaquim Famós. Ferren J^-r.
Reiaí decret reformant l'artlolc 33
TON DEL OLMET
osià dtímanant cada dia.
ois ctroots literari» i periodístics.
net, Andreu Aballanet, Isidre Carner,
dairaglameirtde l'inetltut Geogràfic.
Anton de l'Olmet hawia eaa* dipu- Eugeni Vila.
Madrid,
2,
ilb
taada
Jubiüant a dem C«»TI Maníncz iVrufSA tanU, a dos quarie de qua- DETALLS OE LA MORT D'ANTON tar, a Cort» pel partit conaenvariox.
DEL OLMET
A^ruiTre, catedràtic do l'Institut de tre,
De la seva última dora «Lf*> resall Tenirc Eflaiv-a, s'ha ivgÍE.krat
Vuilodolid.
Madrid. 2, à'13 tarda. ponsailÉS» havien estat suspest» alun
seignabt
sunote.
. • JUMItnt « don Pere Vaoarisas Bo. Quan es trdbaven oi* ^rtMtn de la
La noticia dc ia mort d'Anton del g«ie« efcenes.
fHI. proTessor de terme de l'Escola companyia assajant, un drama origj- Olmet ha circulat ràpidament per Ma- Atócuaitoent tenia tres o quatre
ludusia-lal de Terrassa.
M u s i c a l s
dbree pròximes a estrenar.
nad d"Ar>"on de l'Olmo, titulaz «Ei ca- drid.
Nomenant «1 aecens d>9cala a don pitàn
sia
aínta».
cu
un
tmlonet
imTot
això
fou
motiu
de
l'cnntg
dc
El
succés
Uà
esdevingut
d'un*
maMSIIUP! Btrastóflrui i .tmpiwro. cngl. mMtat s"im saretit uü di^ax.
nera tan insospitada que de bon an- Vidal i Planas, nor suposar que An- La dissertació sobre to cançó popumjm ca^) de primera Uasse del cos
Ai soroll de la detonació hi han tuvi' ningú 00 í'espllciiva d'una ma- te» de l'Olmet exoredoto rüftuèocics lar catalana a càrrec d'Isidre Mobis,
«•enginyers geògrafs.
nera clara els motius, tarlbuínl-sc a prop dels «mpresarts del teatre EÉNomenant en ascens d'escala cap acudit tots els que *. trobaven al ressentlmenu entre Anton del Olmet litva per a impedir que s'ostraneastn que tenia anunciada l'AssocUcto Catalana d'Artistes, iUtutrada per un
Sh primera classe de Ídem Ídem ídem teatre.
i Vidal I Planas, que datrn Ja d'an- obres eeves.
(En arribar al sakmeí s'ha cwsrt la tic
quartet de corda, ha qoettot ajora dbn VbdUú .Vapiaw Artaio.
i
deriven
do
qüesi^ns
«.uscirade*
sortint l'esoripto v-ridal 1 P5a- per l'estrena d'algunes obres dramànada.
Noenant en ascens d'escato engt- ipoita.
ENTRADA
DEL
CONSELL
njWr cep de segon» tiasse de i dem na» dient:
uques
i
per
judicis
íermulats
per
Ani dem ioem a don Valentí Fuentes í — Havia de matar-ro. Peivlontu-cno. ton del Olmet poc favorables per a A tres quarts de sis quedaren re- El renomenat oOuartet Casals», qu*
£n cl salonet Ui harv:a assagut en l'agressor, a propòsit d'obri o d'a- units efc- mintetrae per a celòbrar està formal pels senyors Enric On sals
L6f*z.
1 ammetat OcmseUl.
germà dal famós Pau Ca.valsi. FlisG.
N'onvMian' en esnens d'csMíto engi- mia buta.ja re.»3ri|r»tor Anton de l'OO- quost.
Powat VJTOÍ» pèrdua de nnwneot a
Avr •»(• d< • .. vi .'IS-- .1.1 idoni
iEl mtolírtire de la Gwoma«iò donà Meu&a, Joan nib*'. i Bornardl GàlEls actors del Teatre Eslava refe- corapte d'no tffífigrmm del gowerna- ver. donarà un selecte concert a l-1
«dem Idéin a don Francesc Vallsclllo met
la casa dp SOCMÍ, ba mort momonta reixen l'esdevingut dient que mo- dor do Vadlíidollid pairt:3oSf«ant-li que sala d'espectades de l'Orfeó Núria.
1 Pàrer.
Admetent Ja dimissió del càrrec, de det-pr* d'iogrcjear al benèfic estabü- monts abans dc les ire* dc la tarda un in'ccndí ha destriïn. :a delegació Girona, ITR.
ha arribat ni taa'xt A&ton dol Olmet d Hisenda d'aqudlto capital, osoni saldelegat regí d'tnsínyameOl ipnmari ineni.
Hom espera que, donada to vàlua
Tema una ferida d'arma de foc anü> amb l'objecte' dasaistlr als assaigs de \~aa ia façana l tota to docixutea- dels artistes, aquesta audició se R*'
de te prcniiTcla d'Alaba a don Gtrientrada
pel
costat
i
soneda
per
llnla seva obra titulada -hl capitàu sin ta··aó.
Uem Elio i Malnuovo.
dulrà en un falaguer èxit, tant p«f
alma».
Nomenant per ai càmc anlericr a g!e.
El comte do Romanones donà comp- elis com per als organitzador».
FOC A VALLADOLID
I A un quart de quatre s'ha presen- te als periodistes que 1 havia visitat
don Josep Femàuder. de la PeAa.
Proposta de coeuanduria do número S'hanrebotnoiicies a Madrid dient tat també al teatre ep Vida! l Planas el bisbe per a donar-Ii compte del
El Centre Autonomista de Depen•t \*í •ni- Ml i -ar a don Enrit Neu- qtio a l'edifici de la Delegaaó d'Hi- i de molt mal humor hu demonat al mal efecte que l'havien produït les dents del Comerç i de la IndUsrria
porter
que
avises
a
Anton
dol
Oiiuet.
ine». dector de to TuniVor. de Me- senda do VsnadcRJd s^hl ba eolarel on
conferències últimes donades pel Pa- ba organitzat per a demà, n la tarque es trobava ja a l'escenari, par- re del Sagrat Cor Calasanç, davant da, un concert pel notable O - • Bar.tVIna de Vw>a. 1 don Enrte Hous. violent Incendi a les set d4 mati.
- r Wc l'InsHtut Pasteur, l 00- Si M no s'han refitut detalls, ee din qn* baixés al salonet.
les dames catequistes.
cetonès de H'Atoneu Obrer d
strKluriea onitoàrt·as de In matobca qiía l'incemii amenaça destr.ilr per
En efecte, Anton del Olmet e'ha
Sembla ésser que amb motiu de lo II. També s'ntenpreiarà un bon
I pt-r « «h-.11 August Peti. ÍWO- coimplet l'eiliíftti. per no funcionar • traslladat ràpidament al salonet. que certes olusions pronunciades pel Pa- programa dc cançons amb gestos P«r
,- "u·.·i di! InstTt.iít. i Emnetc Zac-normalmeirt Ua màquines del *em«l •vd:: ol costat de to consergeria.
re Calasanç, el bisbe II imposarà una la Secció üiXaaül d© l'esmentat Orciml,fcuuneaiyffJOi- dr.tnrauo itaito. •l\aceaiia.
1 begons dcOaració del conserge, uo sanii'ó. suspeaent-io durant, aigua (eó.
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Telofoneïu».
"Senyor doi» Joan
E; conseller d·AçricuU··jra, senyor
olis no cl» incumbeix rcrganiuació uüa mfoimaciú púMica, 1 presentarT e r c e r a sessi<5
de la MoiualKat, que és potesatlva lo alosbores com la voluntat de Ca- Mr*s rprome*. !nt«r*í*ar-«e iiteuea- \'!>!l&s P'iíato. — Conseller Hisenda
Mancomunitat de Catalunya. — En.
Conwnça la sessió à les cinc d« la de l'Assemblea. Demana que saccep- talunya ea aquest assumple. Cieu que tnent d'aquesta qoeí-tió. ,
tarda. Presideix ei sanyor Jansana, tin iss esmenes quo es Ucla al pro- seria convenien 1. realitzar aquesta inEl senyor NOjuer prega al senyor nom propi i dels. funcionaris munu-iel quai recorda la visita que ba de jecte.
formació soBicitant l'opinió de totó Miaci que so seneiri contostir-los 1W pals dc l'AjunUuneut do Palamós íG'ceie^rar-se al Laboraion d'assaigs 1
preguntee que 11 ha formulat sobra rooa), i com a taeu'.Uo tamhd de la
El president de l'Assembloa. »enyor e(i uitcrfisssts i d«ls «stucUosos,
Directiva de ta Gormandat de Secrà;
invcsügaclous 1 a l'exposició de ma- ! Jansana. demana que aquestes esme(Ocopa la presidència «1 senyor parceltapió d* 'terres i cases barales tarU.
vos íeli í'-Èà 1 us envia la més
tarla! sanitari. A n o n c ^ també, el se nes es diriguxin «I Consell, la quo Carbó.5
per a a|mc4iiior8.
confi»! salutació, agralnt-vos tiro ...
ayor Jansana que aquesta sessió es
EJ
sanj-or
Mias
eonBesta
al
«
«
y
o
r
Està segur que ie cosa m^s imporment la vostra cooperació i desli
dedicarà « preee, fireguntes 1 mter aquest, representat pel senyor Puig tant
del projeci.-. èa la iub^slència Noguer «xf^l'-anUI perq>iè enoaira no rcèaada actltuil en pro de la creació
^Uacíoas • petició del dipuuti nenyor i Cadafalcb. ba dit que el Consell les del cens
s'ha
iniciat
l'sciuaetó
del
CcnssU
tn
entit^u.lo. perquè slta manestudiaria.
Nfijuer i Comet.
at-peetes. <}a« c.ni.-níjarà d'un* Mutualitat de ^c?onar,,3 muE! seny or Marquis proposa que es tingut sobsistent en la UQ*V-I terra MOMH
nicipals, aprovada ja iper l'Assembls*
a\-.,-,t.
El senyor Mlcó demana lu paraula nomeni un rapresenunl de les mi- malgrat tots els canvis que ha sofert
do la Mancomunitat, prejjaní-voe ai
EJ senjw Noguwr agraeix I « ma- mateix terapa quo feu extensiu e4
por a. maniícslar la seva prote&u per uories que oslaven d'acord amb la aquesta matèria en toU- els països.
la manera com s'obliga a votar oi malcria, un alire dels que s'oposaren Acaba dient que la pioposldó del se- nifestacions dft! senyor Mlas.
nostre profund agraïment aite « voprojK'c de mutualitat de secretaris al projecte i un altre del Consell per- nyor Noguer ha d'acceptar-tc
El senyor Giró ee dol que la Ov
tantí- quo rebutjaren la pioposíció Jel
jDumupais- Considera que et senyor què junts ottudiïn la forma com ba
vswltaf
Industrial
no
H
hagi
facilitat
senyor Mleó. — Bl swretarí de l'.VEl senyor Palau rootlOcs, manifesVuilis 1 Pujals pronuncià mia panota
ds
les
ntónitws
de!»
professors
untament do Pailamós, Caries l a u .
tant que la labaí-z morta portà ona
reule» dafipacUvts par a laa minories d'organiuar-ec l« Mutualitat.
que soUicUà. i a la qual dada es creu
1
El senyor Puig i Cadafalcb pregun- convulsió a Catalunya .1 que passada amb «lyvkhit «tret. Formula tarohé un ler.»
que coDaUtean com ona oíen»a i preConiasta del senyor Vallès i Pu.
aquesta convulsió torni u enrarrUarque es discutaixi novament el ta «i «1 senyor Marquès representa se, ptiquè la r^b^tsa morta no ba preo ai consellei- d'Obres T'UbVique*.
les minories.
.
projcot« per «xtremK
El seoyor Vlftais retorda que va Sl»:
nascut per cap Uei m pot nasoldre's
senyor Marquès II contesta que, tampoc per una Uei, p·-rqui ca oada reclamar unes dades de cultura psr a
aTauUr. secretari de l'Ajuntamenc
t l senyor Vallés i Pujals denoan:' enK afecte,
ba
]>arlat
en
nom
d<
les
pod<r estudiar deiaUadament «1 pres. de Palamós. — Agracrxo la. teva va
comarca pren un aspevte diferent
U paratiW.
luosa felicitació, i pot leuír la segn,
eupcet.
El president rle rAssenibIt·n. benyor minories.
EI sepyor Noguer 1 Comet llegeix la
El senyor Puig 1 Cadaialcb mantEl censoller d'InsurucoiO pública, rotat que perstotUè on la (aecu. o.ujansana, axpllca con s'efectua la voproposició
següent;
senyor &o.l. diu al senyor Giró que vresa, esperant ia cooperació de tot*
tació a què al·lndex el senyor Mlcó. fefcia que e'accfipta «-o que propoaa «1
•La Mancomunitat de Catalunya no ha i dbut esp petocló sobrà l'ss- vosièi. El saluda. — Vallès i Pujaif •
dAduiat que la discuísló per «xtrems senyor Marquès.
EÍ senyor Quintana s'adhereix a la sol·licitarà dsi Oovsro que ajorni la bitmpio q-j-: aHudelx- Ha de tenir en
M avui improcedent. Quant a les paconfeodó do tol pro'ecte dc Uei 0 la ooo'pw (fue efe funcionerte no poden
reoles despectives de qui acusa el se- solució adoptada.
PROPOSICIONS PRESENTADES
El president dóna p^r terminat l'In. promulgació do qualsevol disposició denar les dades que el senyor Girà
nyor VulU* 1 Pujals. afirma que no
encaminada
s
regular,
modificai
0
aidemanàEs
el
Consol!
q
ie
eu
iot
mopoden conaiderar-se com una ofensa, ci dent.
Finances
ni tan sols pronimciadfts por a moEl senyor Palau dafnana la parau- icrar ei règim Vigent s Cataltinya en ment està a la dí*pos clo doll senyors
Que es deW sense efecte l'acord
Qvitèria
dc
censos,
rabassa
morta
1
íli·Iiutats.
per
à
informar-los
de
101
lestsr cap minoria. SI el senyor la por a convertir on moció ai Conrelatiu «1 qua PO puguin fer-se conMloó insisteix on les seves mamfes- sell la seva proposició sobre Dinnseló que. liavcnt-se 1 ccullU «Is resuluts de quau dcst£in.
cessions dé cap mena als pobles,
lacions, creurà que es vol douar a en- corporativa aerleola i demana que alUis dc aataial^a ccmiüant, fins
El 6«I>'OT vitals rec·t.ifii.'a int·i·iiiïl mentre no es trobin al corrent &
tendre <jue «n la ÍCV» actuació com a s'organltal tot» els Sindicats Agrí- la Informació ptlbUca oberta oor l'O- en I * petició que ofeotuà en la peniü- pagomtnts 0 no tinguin solvenlats
prasidMit no exigeix «Is diputats que coles de Catalunya quo actijíilm·nt fleina dlistudiü Jui-idii.3. a ba»o de ürna Assembles sobre dades dc cu.!ui. els seus deutes per concepte do conpuordln la consideració deguda als es troben no solament processats, l avanlprojerii; de regulaclís que la ta. per a px^binàr per quanta concep, tingent provincial amb la Mancomuf-vat cgnipany^ I si é» alxl. prega rinó en falltd.'u Per u fundar-se els Ui:a OCciàa ba pubtitat, u» pu.'ui tu- tes ptrcibelxen honoraris alguní pro- nitat 0 amb les Diputacions respeodactai' un projocle definitiu que ofei/ue es presenti un vot dc c·'nsura.
ÜVES; i en conseqtjència qne l'Assemdits Slndlcaie s'han bagut dc pig- reixi les màximes ganoies ca lots {eeàons.
El senyor Giro reoüücablea quedi en completa llibertat d'seoorar
les
hisendes
particulars,
no
sods oidrcs; i així maieix ia MancomuEl senyor Vallès i Pujals explica
El senyor Sol maaifesia qij* al ció per adoptar els acords qua mi}«a seves paraules d'ahir, i d:u que lament agrfcol?*, slno urbsc-is, 1 de- ni'at dc Catalunya íorà bt^u públic Pauxinat
d« la L-or.«ra tat Uilustrial, llor cregui convenients referents •
!M paraules que pronuncià no eren mana que aquesta organlixecló es cl ut d'es^r otwrfa lu inloraiació és autSnom,
ma'.ifiai e; control que conessaló de subvenciona i atorgaprotegeixi, perquè creu que encara esmentada l soUlcilarà qua hi condí*p<vf.ives sota c*» concepte.
oltvtij.» '.a MoncomunUat. Ei senyor cló de beneficis als nobles qpo cs
corrin,
aportatít
llur
col·laboració,
topoden
enJvar
M.
EI senyor Micó rect.flca, dient al seClió ta po; dirigir al conscil^r d'las- cregni necessari per a propulsat' U\
El senyor v.dlella iliu que els Sin- ies aquellcó pírsoncs, cy-lccilvitats 0 trwció ptiblica, 1 l i faclíiiarà totes seva vida municipal o el seu mUl"
nyor Jansana que no vol presentat
cslomcn's
als
qo.-ilj
Intenssl
le
qüesun vot de censura a la pradUèadU, dicals d'Agricultura ten«Q una vida
ramcnt, havent d"èaser complerts telt
jes dsid:* quo desitgi.
ivró -<jae iiïKlsteix a creure que sana. enrera quij estiguin quelcom Uó de què es tracta.'
acorda. — Vldiollti, Uecha, Igleelas.
El
senyor
H
era
contesta
al
senyor
aquesta procedí amb una oxersiva dftscrganít.sni*, i que solament mx^i- ,
Giró
'
.
a
preípTinta
que
l
i
ta.
precipitació en no voler concedir la slte.n con·Us tècnica per a reorga- l El senyor Mlcó declara la sev^ conQue « recapti dol tic.vern que elí»
EI ftcn>"OT Oúïnyattriïi prcgunia
nltzar-se. tes parotfíes deï senyor p i . foitaltat. en principi, amb la dita
'ila als dlpmets que la dPiu
quantes vega4es es' reuneix «1 Pa- municipis je Catalunya üoguin dre •
laa
dectorant
que
els
S
ndlca's
e5
troproposicióNo
obstant,
fóra
da-ig
ren. Demana qut rAs=cinblea acordi
« (Atenir una part de las quanUtató
tronat í e la Universitat Industrial.
([Ue aquell projecte no a-.ia suficient, ben en íaUid:i, perjudica el crèdit s'-u qui1, d'-qiréa d'ijevcr donnt publiEJ sMij'or Vallès i Pujais. president que tributin per beneficis les socied'equesls.
citat
el
qaasuonail.
1
recoUlda
la
intneni. discutit, no en la seva loralltat,
tats anònimes, col·lectives i comandido: Patronat; ;! contesta.
íinó per extrems. 1
EJ «enyor Pilau declara <p>e no ba formació, es comoqué· una Assemlaries. «n el mateix senüt que en
Ej senyor Aseiet demana Ja paieïu
blea
extraordinària
per
»
redactar
U president de l'Assemblea agrueix volgut provocar cap descrèdit als Sin- cl projecte definitiu. En aquest sentit la. Ec reiera x al llegat Pere Vils, l'actualitat l'obtenen sobre la contribució industrial. — Marquès, Giro,
l's paraules d<l senyor Mlc6. Nova- dicats Agrícoles.
proposa una addició a la proposició i protísta <fue l'fstat s'atribuclxl Micó. Flaquor.
raent ea refereix a rtneident a què
El senyor Noguer Intervé en cl de- deU
çls llfrjats qtia bistltul a favor dol
wayor
Noguej.
aquell al-JiKilt.
bat psr h manifestar, a propòsit d'aseu pC'Tiíe natal i de la «provlncíe» de
I . — La Mancomunitat d* CataluEl s<?nyor Noguer l Comet opina quo Ll·eyda. creant patronats heterogenis.
E! senyor P^-rea. de Roses drmana qoesia discussió, el bon oiecte que
li
ha
produït
el
fascicle
pnbhcot
per
aquosi extrem-ha de deixar-se a dis- Es mfereilx al llegat que féu a Her- nya creu i «Blén quo és de JnsUda
2a paraula per a manilesiar a la Prcgrsduehnont el tipus do tribldèncía que c! projecte do Mutqali- VOfl ·lna d'Es'tidls Jurídics d^la Man- creció del Consell Permanent, quo re- celoma perquè servis a tot Catalunya, unificar
de les quatre províncies ca.
lat de secretaris fou discutit sols glo- comunitat sobre la Rebas.^a moria, soldria segons Jçs «1 resultat de la 1 creu que aquesta serà molt més tu butació
lepra ment Mçireïentafla pç» ja Man- laJanes a l'objecto quo el reparubelment, 1 no per extrems, com exi- acollint «I criteri qua ell snslenia. biíonuació.
k s gravi proporcionalment 3. la
geix el Reglament. I dia que Jes ml- Ai^ueít assumpte té un interès ex- , El senyor Vallús i Puja'* compar- comunitat, que per l'AIuniatnent do mant
%
norle*, rttAn di ..posades n dlscntlr el iraordlnari 1 és iroewt Maerflcial- teix l'opinió del senyor Micü, donada Barcelona quo aotualmenti l'usu* «VB riquesa.
l i — La Mancomcnltat. davant et
proíecte i que sl no es fa alxi ales- ment pels Govc ms. donani-se al cas la importància de l aSbumptc que es íructua.
cootlderablo augment de les contrihores s'aplicarà s.stemàücamrni per que l'única acció dc l'Eftat ba estat tracta d'esiud'ar.
11 có^SdJní d'Insínfccló pOhl'ç», bucions do l'Estat 1 consegüent augaquelles mlnpries totes les normes re- la mesquina, qiie ha inspirat el Banc
Li
senyor
Micó
àcziíu?.
:
quC
e»
COD'
senyor
So',
l
i
contesta
agrain,
que
glameniàrl^'per a la discussió 1 Hipotecari d'Espanya. Es plany que \-oqul ima Assemhiea «xtroordluària bagi pontet AI debat a l'Aesemblea rni nt do la base contributiva als efectes del repartiment provincial, enteaprovació dc tots eSs projectes del la Mancomunitat no pugui ío.ucionar pea- a traotar dc rasiumplc
S'associa a l'homenatge que ha trlbu- nent que aquest no significa augment
aquesiés qüestions.
Consell.
EB a-nyor president pregunta si tat a] toeoemàri'. senyer v-Ja i a la ú? riquesa 1 que no és poselble ognEl senyor Mlcó intervé per a pre- l'AssfmWea aórepta la proposició del proteíia per l'uctusoió que on aquest var la càrrega 7110 vc tmposantee alH
U President insisteix en le* explicacions que ha dona; a r i n . ideni que gar al Consell que formuli uns pro- •enyor NOsuer amb Vis èfioenes que aesitn\pfo ba sogult l'Esca*, deWlr Moniclpia, acordi demanar que nt
jectes en els qunls vipguin ç. mp.es » s'han aportat, aprovar,"-se la dita pro- tuent la voluntat del testador. Quant s'augmeaü ni on l'any vinent n l en
es produí en la votació d'ahir
posició. J acordantoe. o n a rwultat a la JiirlBd Vido a qui tonespomà el c!s 5 uoc es si
nl un cèntim més el
El President del Consell Permanent totes les aspiracions dels rahassaires del
debat, addiclonsr-te en al eentit llegat M favor de Caíahmya. j i diu cupó assenyalat en el passat exercí*
diu que reglamentàriament 00 pot dc Catalunya.
El senyor Vldiella diu al senyor d'adjuntar ai Consell urra Com «sló que fou dtatu1 Uareament eo nota- cl per a les quatro províncieò, rebaiposar se .a discussió una nova votaparlaiinefltèria d« l'Assemblea per a ries 1 com que la Slancomunltst no xant & tipus de parcentatgo en lu
ció. Si es fes això, es vlolentarm el Mlcó que dels treballs de l'Oficina recollir
els resultats de Ja dnfomisoló tenia encara U'nspas&ats els serveis quantia quo correspongui. — Buttprestigi dc la Presidència i es vuine, d'Estudis Jurídics sols pot Lan tar-.« 1 redactar
un projecte definitiu, po- os va creure que era. '.'Ajuntaimeni de nyft, Solà.
rarlen drat« que- no poden vulnera^ a donar nous detalls necessaris pep a den», sl ho oreu
convocar Barcelona a qui es podia confiar el
6e. Diu a les minories que sl voiamn encarrilar l'acclo de la Mancomu- una conferèuoia convcnieot,
d'exparts j fins so 111- llegat. En racwwiitat ha canviat respor extrems — d príroA «provant-lo nltet
clrnr la reunió de l'Asl·emhlea en ses- tat dç coses, i ipromet «Bttu3:er J'aa- Carreters» I oenUna
per unanimitat —, això significa iraEl senyor Noguor manifesta que sió extraond nana
Atès quo l'Ajuntament de Granyena
bumpt*.
pücitaioent que es considerava .-.ua- proposava la redaodó d'unes bases
de Cervera, amb ratificació dol seu
clen;nient discutiL Prega a los o » que contingué.-sin les esperances dels
ra senyor Mlas coDUvst» al Sr. PaEl eenyor Agetot agraeix Ics mant- acord per la.Junta municipal de Vonorles que deposin llur actitud 1 as tntereèsais. Anuncia quo presentarà lau defensant ractuaúó eoonòmioa festae'.ons del senyor Sol.
cals assoeial.s, ha sol·licitat del Condonin per satisfetes amb les sev s pa- una proposició sobre aquest as- dels sindicats qtie no ès ton diíirJ
Ej tenyor Llobet B^mteres» por -tl sali Permanent la construcció do la
raules 1 continuïn la discuisló de lo» sumpte.
com creu l'esmentat senyor diputat. gunes q&esiíons de .atiturs raJecio secció del camf nüraero 20 del ParH'.
qüestions que se sotmetin a la deliNo obstant, es peparà a In pràctica la
a d « amb la ciutst de Girona. 1 es de Cervera, inelos «D nl pla general
El senyor Vallès i Pujals explica prnposi··ió dei senyor Palau, miljan- ndo|
fceracló de l'Assemblea.
que uquesta ciutat hay! estat con- aprovat en 6 d'agost de 1920 i en U
g'nbast quo té ol treball reallttat per rant les Oficines d'Aci·ló soc al agrà- siderada
fora de concurs eo el de Bi- sévútó me d'enllaçar el dit pobi •
El senyor Pilan mtervé per a pre- 1 Oflc.ne d'Estudis Jurídics 1 elogia ria, obrint-s© la necessària Informa- blioteques popalara, contestant-li el amb
1» carreteií* de Cervera a Roca"
gar que en redactar la reglaaieniacló la ta ca que ve realltsant aquesta Ofi- ció.
senyor Sol. conseller, i agralnt-U les fort de Queralt, comprometent-sií a
dc la MutuaLtat es tingui en compte cina, recopilant el Dret català i assesavançar l'Import d» les despeses
(Ocupa la Presidència «1 eenyor teves ananifes'acions.
sorant el Consell en les qüestions jul'oplnló de les minories.
Jansana.)
El senyor Noguer i Comet »'edh*peix d'Enginyeria i construcció sense firídiques.
Pcró
aquest
volum
que
acaEl senyor Mloó insisteix que bavia
Ei senyor Palau contesta al senyor a la petició de! senyer Uobet sobre xar termini per al reintegro del 75
de dlseuMr-se el proJe<9e per extrems ba do publkar contanint la qüestió Mlas
per 100 que la Mancomunitat abona,
dient-ll que la vida dels sindi- la Biblioteca popular de Girona,
de
la
rebassa
morta
té
un
interès
esI concedir la paraula al^ diputats que
prega que la Manoeraunitai s'adhe- cl dlpirtat que subscriu, pioga a. l'Ascals
se
Stwtenta
del
patrimoni
dels
pecial
Explica
com
ba
augmeotat
U demanaren. S'estan en extenses
l'Interès d aquc«t assumpta, i el cu- agricultors intercsests. Demaca que reixi a i'homenatge ds mossèn Bau semblea que se serveixi acordar:
consideracions.
riós espectade que dóna el Govern la MoncoamnSat ohn vroe informació fl'Ji Hexaeh. El senyor Sol promet
El senyor Puig i Cadafalcb diu que en voler pieocupar-M d'aquest aa- sobre aqueet assumpte, per tal d'evj- qne c) Consell a^wpíarà amb molt
I . — Que prèvia Inspecció 1 dicta
troba acceptable el qno proposa al cumpio. puix bl entén, separadament, tsr les conseqüències que aquest es- iS-ust la fpetioió del senyor Noguer.
meu practicat per l'Ofloina tècnicH
•enyor Palau amb la condesiJ·ndèo- el ministeri del Treball, el do Gia- tat dc coses pugui aportar.
^ EJ senyor Solà s'intereaM. • •>- l'Es- correipoucnl do la utilitat genera! do
cla quo refma a l'Assemblía; es creen titut de Reformes Socials i la L'tilcola de Beilea Alia d'Olot, perquè l'obra, es serveixi acceptar J'oferfEl
eenyor
Robert,
j
j
l
y
al
senyor
Fedc fet uoee regle» a l marge del He- cis i Justícia i el de Finances, l'Ins- lau, que cap slndlcit Jcls que cs de- b'emjxlií. En fer-ü avinent que s'ha ment fot per l'Ajuntament dn Gragiamnt El proiecte cs discutí oaien- titut de Reformes Socials 1 ta Uni- diquen a la transformiKló del» pro- presentat una praposic ó en semblant nyena dc Cervera i considerant e'.
wment 1 Is votació és pcrfeciament versitat de Barcelona. En assabentar- ; dictes da la terra, es troba en los sl- sentit, prega que no es vogl on això dit camí comprès on el pla de selecregiamentàrt*. Poden in.=l>Ur ks mi- se d'aquesta actuació és evident que tuoc O que ha díi. Una prova d'això cap interès leeoltoca.
ció, es procedo'.xl "n «I termini mé-oorks en llur actitud, però 110 unien hem u- témer una solució ab oluta- I1 éí
bren pcjsible a l'estudi i construcció
que
ris
sindicats
que
tenen
conEJ
senyor
Marquès
anuncia
una
prot':'•. i reproduir la discussió és un* menl equivocada. La publicació de I cermts préstecs amb Ja Caixa de Crèd'aqüella secció de camí veiual qu©
poéicíó
aehre
ja
nfonna
de
l'Estatul
íalta evident de serietat.
l'estudi de l'Oficina d'Estudis Jurídics dit comunal, DO demoren ci pagnment per tal que ej Gov-ern de la Mancomu redimirà el dit poWe de la incomtfEl senyor Marquès intervé 1 afs». ha coincidit amb l'actualitat del pro- drts interessos, !s qual rosa succeeix mtan sigui dir igit per un grup homo- nicació eo que es troba.
gura que no «xlsieatcn dret» errats blema i ba obert una informació por en algun» ajunusmenia. Opina que la geni, ariliferint-f? a 1*6 dites maniíes
17. — D'estlmar-sa convenient, qm
davant Teprovadó ds l'aciu, 1 aqu.»- a recollir les opinions dels Interès- \_rt«l fs geners] I no exclusivament racions d senyor Micó.
cs doni caràcter genoral al dit acord
|a no s'aprovp ea aquesta sessió. El» sata. Podria redactar-ee un avantpro- dels sindicats, 1 prega que ea faci tot
LJ president aixeco, la seswó. Sóo per sl als seus termes i condicions
''rats que crea interessen als secreta- jecte suseepllble d'ésser modificat por r l que s çui possihle en aqucsi as- dos quarts de nou.
desitgen acollir-se «Js roslants pobl»,
.^umpte
« s monjcipsls «a quant «1 fet. però «
de Catalunya, interessals en Ja cons-

Pàg- 12. — Divenàreí., 2 de març de 1923

[

í
1
1

"

LA VEU DE CATALUNYA

del drama en un acte del jove escerip- de profund!tatt, però sempre serena- Els de Sam Gervasi s'ajjiegaran al
truccid ae camins Inclosos en el dtt patia de reuma, contret al campa- cal
roeni resolies. L'aonor del detall, delcarrer de Sant Gervasi. 22, per 4 anar
ment en els gestos del braç dret, que tor En Llorenç d'Otero, «Pogrna».
Jiía general. — FrMiiesi- Xucl*.
bonic so, de lafiguracióbeu clara- la la parròquia de la Bonanova, - on
!U .1:1 •„:;.• que SUD^TIW té l'Iionor •-ra un 'barra», amb el descar dels CINEMA
Al Pathí Cinema ha estat e-trenat cl se- ment forta, de la frase ben dita, no 1 es dirà una missa, dinaran a l'Bote]
ulls t amb la mfolència del redreçar- iem
rf*; pjnposai ' a ' l'Assr.cubtea rjue sidc la pel-Ucola «La tomba ramal. -ai gran mestre que Baldiró, 1 celebraran ball al Gafò
se. i que ordinejava a tall dc «oldat dia*.capítol
mtcírrai "1 pla gonoral de
Havent-ne parlat cn passades pè- fa perdre
ocupa, .la -vis'órtelconjunt. I el dtl NonL
de oomoil·lcució un cajni que nnpixi iper algunes accions palesament in- stnes dc cinema, tan «ob ens resta insistir ens
en tes excel·lències d'aquestfilm.admirable tot esdevé veritaiblement beilisaim
el d« CaleUa a OrsaVinyà, quilòme-, cultes.
o« o
—
les orientacions q«c secuctx, aixi com ®1 públic prodigà a Emití SauT .
li») 6. punt denominat Cnll-trencat, I Ens convencé del tot, oem. a dir va- dins
r
e
m
a
r
c
a
r
l'aprovació
b
e
n
m
e
r
e
s
c
u
d
a
q
u
e
els més insistents i xardorosos aplaunmb la carretera general de Barce- ;ri',-u i maítgrat de la respectuosa ma- assoleix per part del públic. diments. I «d gran arj-ita executà,
lona, quii··metw 661 punt denominat t^era de araetar-lo .parlajM, de «L'autoe s p o r t s
de Sant Pol. terme dí Sant Pol de jciiairc i Oa «Tartufe., no ens havia EI dilluns tindrà lloc al Cinema Eursaal fora de prograana, un Vals i un Es- i t E l s
m -1
tudi,
de
Chopin;
t
m
Vete,
farc't
de
l
'
e
s
d
e
v
e
n
i
m
e
n
t
m
é
s
g
r
a
n
d
e
la
t
e
m
p
o
r
a
d
a
,
Mar.. - Blcard d» Capmany.
ooaveuçut. encara. Sempre U havi«m consistent en l'estrena del sraiidióafilm«El «traïts», de dificultats de tota mena...
—:
3
trobat, cmn uïia mena de 'cosa imp'e- cistig del Cel o Sodoma i " -morra·, con- i la «Camiseta de música». Càpscta.
Interèsso* generals
Futbol
cisa que el íeia sec, raspós a la nos- siderat rom no» meravela de ta cinemato- «hélasN, que no s'espatlla mai, que
FIs dipulats quo subscriuen pre- tra simipatia personal, ja que no al grafia.
sembla
immonaL
algrat la eaasidcrabte despesa que suguín a rAsrTnMea se servéixi de. nostre criteri artistlic qiue el conside- oM
sa, l'empres»- projectarà sentera aquejta
manar al Govern la repatriació i lli- rava,tfoscom fos, admiralble,. En el p
F, LI.
13. FERONCVAROSJ TORNA CXX&K
p
e
l
U
«ennaraent dels soldats de quota coronel Brideau. la diMilitat de l'ac- aquesctnlaJoéaiLsol» es dooari a coniller cn
R\BíCiELO>A
dels reemplaços de 1920 i
de tor ha aconseguit fer-iie una creació.
Des de dijous, al mati, són els noscampanya al aiorroe. llicenciament -L obra «n sí no pot npsi-'!oi;nr a ninbosles eis jufradors del F. T-C,
del qual bao disfrufat els soldats dé jfü,. .u^eró «UrebaUada^ mib 1 aanr.r'.ia
L a festa de Sant M e d i , tres
de Budapest, vinguts a Barcelona jier
quoia que no han sortit, de la Pe» cura d'un Gètnier i dels altres eleC
o
n
c
e
r
t
s
a provar les sa^es fowws am» els del
rinsula i que, per tant, no dian so- mepts dc la companyia, adquireix nn
! F. .C. Batrcelona. en els t«aríit5 qúe
íert els riscos i les penalitats d'a- relleu eJctraordinaii i •,iigresc.id'>r. •
Programa
de
les
festes
que
-celedc celeíKrar defiíà 1 demà paesat
quells que foren remesos a UuiTar
la -Colla de Sant Medi La Unió ! s'han
EU Feroatn-arost Torp» Oïub, de BÚien' terres africanes'- Giró. Marqè», Eps atrevim a dir que algunes es- PALAU Of LA MUSICA CATALANA brarà
Graclenca,
demà,
3
de
març..
és, 'entra éls cliitos hongaresos,
cenes de conjunt a íorça de verlsme,
Capmany, Sola be», Guanyabens.
Alfred Romea
A lo set del mati, es reunirà la Ij dapest,
el de -fnés brüiant tradició, havent
de ccainr·enet·racié i d'ajust, eoS Bèn>
El novi concert ded present cura Colla al Caíè García, carrer de Bo-i estat el oraad·'·r d"aquet1a famosa efBencfktincia
Mairen Insoiperaibles.
per r^èeéctac» d'Amics na vista, 3!>, Bercelona (Gràcia), en ' cola de joc que admirànetm en ocaEh soUsci^ts, dipuiatr- de 1« Mnn- «La Bebouilleuseii ens ha revelat l'e- organltaat
la Música, fou consagrat a un j les bandes (tocaran talgunes peces sió dels parleits que disputaren a Bàrconiiiniiat de Catalunya, tenen l'ho- xísiencia d^una actriu íormidiiïle en de
nostre: Ferran Sor. I la" bella, • del seu repertori, posant-se la coml- celona el M. T. K l l'-U. T- E.
nor le proposar ,a l'Assemblea que la ipersona d« Atae. Helene Potit, erm miiíic
tiva en marxa, i dirigint-se al do- Els jugadors del Ferdnovaroei oomse serveixi a- ordar que la quantitat «Tàítuíe» ens revelà Charloito- Cla- l'interessant seseió fou coiiflada a mi ] micili
del banderer, N'Antoni Fasa- pefeixen en virtuosisme, en ciàíçía
ile 'lotze mil pessetes amb que estan, sts, plena de gràicia, iqobiUtitt i ex- dels nowtMe millore i més estudio- nelli, plaça
del Sol, 23, ,- .d«spré*, fijiboJlstica. amb.-, ells seus antics ndes d'rjbnns de i-onstituir-se la Man- pressió. 'De lee duets, cada qual en llur se» gullarristes; Alfred Bomea.
comunitet, dotats els establlmenta estil, en senvareín un perdurable re- Abans d'executar d bòh'c progra- als acords dels passos dobles exe- j vals. els del M. T. K. A la pugna que
H'-.-pital i Casa de Caritat de la ciu- cord.
ma, Alfred Romea parlà escai«nt- cutats per les bapdes, os posarà t-n vénen sostenim aqúeets dos C/utes es
tat dè Beus. sigui elevadaflnsa la Eàtre els homes, gairebé no ens meïit. dél ben notable mestre català. marxa ea la forma següent:
el magnic dcsenrolDlament assoQuatre batidors de la guàrdia mu- deu
quantitat total qne es cregui més atróvltm a íeir distincions. traotaní-M S'ocupà de l'home i de l'artista.
lit pel fuUbofl bonigares, aivui dia, inconvenient. — Vjdiella, Iglesias. | dt la .màig»í=traltoleupreia'oiódc l'o- El treball d'Alfrfld Romea és ple. nicinal, als qtíals seguiran el ca- | diíbtalbleffnent, el nïés científic dçls
ibra de Fatbre. Tote es icompeuetraren certament, d'obLervacions justíssi- pità de Colla, don Peiai Sugot; ca- i que es practiquen a Europa.
I
Cultura
pepTettament dc -Hw!'ipaper. Cada tipt» mee. Ha estat, escrit kbé prou que pità de bandera, dou .Antoni Moya,\ iMesttre» consmnats en el diíicü art
Eis di(iiiiai{i tpjc fibscritiep .tenen semWa^'a vhure amb nafuraliíat 1»* e> Vedi), arnorr·sain-·nt. I el distin- i altres companys de Collà, , essent' de juçrar rae, eu «ipases» én triançie,
J'opn"jr, de proposar a l'Assemblea periípècies de la tTania 1 des de! ma- git gultiirrsia ba reunit, en el sus- cordonistes don Josep àoscb i don «ïiïsranl amb Tesíorç mínimi 0! yiàquillatigr' a la indumemaria. responien dit treball, lén dade? és enctals que | Joaquim Olaiia; arregladot», don xim rendiimenl, eSs jüpradórf'hdnl:al<,l'adopció dfls següents acords:;
,Quf. n^entre el Consell de Pe- a la ipsícoloigia de' l'indhidni. al seu hom conéix entorn del nostre mú- i Jaume Varis i d 1x1 Joan Júé, tancanti sos ban arrExit a -fer-se. famosos. En
I la comitiva amb deu. Breacks anís- el F. T C. \'énen dos típics repredagogia BOjXesDlgaí 1 el Permanent esfat ï òóndicié dtntre l'ambient, bàl- sic del sejíle divuitè.
DO . pojii a' c«p el pla complet de zaqulà de l'obra."Els scnyoK? Vercn- -En aquesta època de fevisió de ' tlcament adornals, que recorreran sentants, del .füUbolisn» <*ntire-eíiro'ipeu: Pataky J Iznfbó, vers asos an el
reorganització de l'Escola Mepor de nes, Jaquim, olïàtKnont i allgun altre, valors de Catalunya" — d'guí, entre els següents carrers:
Belles .\ns d'Olot, amb caràcter pro^ feren iiTieínpreia>c,icms -personals, ben altres còscs, Alfred Romea — «-n que Bonavisia. Menéndez Pelayo, Escu- més ample sentit que es (po^' dinar
visional s'aeordi l'ampliaiió dels en- dignes date aplaudimenis que sulbra» i=ón plelade els que s'afanyen cn dero, Piaçla <3el So|. Planeta, Te- 1 a akTue=t modisme.
wojçamepts qtie es donen en la nia- lluren elsfinalsdels aictes, i que cer- fer reviurí i ^ fomentar tot. el que ruel. Verdi Or. Plaça del Diamant. I iEI-s represenííiíits del F..T. Cv'cntrijía, 9 rpbjepte d'atendre degu/la- fànifinl no es dedk-aren, del totr-enca- eigui propi de la postra terra, deu T.opaci, Providència, Menéndez Pe- ] neixedors de- léà 'modaflitats defl j<w
ra que li «orresponien la major part—
efiTianyòl, peir ésser aquesta la seft.a
nie/it a la perfecció de les roaDiínslahaver sa de tònlr en convnte que la layo, Santa Àgata, Badia, Mateu, f*igona excursió a Espanya; vénen
cion espontítíiles d escultura i tall» a Gómler.
Pelayo, Astúries, Traves-a diaposaís a detnostrar ai nostre púque vísnon produint.se en la dila ciu- ; Caldrà que íem 'constar que dl nos-gtdtarra, considerada generalment Menéndez
óom instrument represefitafu de de Sant Antoni, Montseny, Pere Se- bliv llur joc d'alta íiecola. P'-ir a
tat, d'Olot.
tre desig, i el de ícas e^s jue estimen l'Espanya de pandereta, en el seu rafí, Sant Pere Màrtir, üoya, Salme- pomar avani aquest desig, hauran de
per a la realització d'aquest l'art
escènic en la seva puresa i lleal- aspecte de. concert é§ netament cata- rón. flns al Monumental Bar, on el realitzar
gran efforç.. i-, eisó rtW.'ipla; pro^nsíonal .-.'encarreguin els dus lai, és
fiémiertorni i puguem lana.
banderar obsequinrà la colla amb un garà els ja«gadore del F. Ç, BaiyeloRnsenya-meiiis als Professors de ' es- fruir únaque
altra
vegada
del
seu
talent
Seguidament marxarà pel Pas- na a "posar en «1 parli' ^1 joc meI Alfred Romea rceor'dà "ben opor- lunch.
cola que reuneixin condicions técni- i dels conjunts tan admiçables i ailfseig de Oràcia, carrers 1^ Córsif-ga, ridlonafl. que -tants triomfs els ba
qúcs pet- s exercir-les, pempriersint i-onadors obtinguts amb ois eleiaçi)^ tunamcni que el primer tractadista j Balmes,
5 '.
Provença, Ariuau, Rosselló, 1 valjsut.
la guitaa-ra fou també un caia'.à Enric- Granados,
amb la subvenció que s'acordi, pis
cab<liHa?'Cnrrein que es dóna per dc
,Mallorca, Passeig
del
clfkc-CçnÍP:
Jótuí
OrleAmat.
nous K?n'eïs.fins1 tant qup s'orga- que
e Gràcia. Diagonal, Llúria. 'Còrse- 1 . Sé'ns pre-^ta-.iMia. ocasió-^attilw
aitzi i aprovi el pla deflniün.—Qtiin- suiposat.. — P. B,
Heu's "aqlil, «•enanif-n;. una d&da im- d
ga,.
Sant Agltstíj Bcmavísta/ Uíber- ca de-" iporfsr yenra. 'bon líua&tw
t»na. Miasramon.
portaui
que
la
modérnà
musleoiogía
LICEU
tat,
MòaÇilstïol. Baílén, Igualada. : Rícordem qu? cn les pn-inéres ínal·a·
haurià
avui
de
"
f
e
r
constar.
l-l diputat que subscriu proposa a Ei pari» ia deb LreUaUn de prrMracii
Tagamanent, toidera, Menén- lles aue lliuraren el. iDutíbol hongarès 1
ifc la preiioia ti-Vporada dr ITi- El treball 'dél 'ben nolàbte girtar- Totes,
TAsseníbleà que acordi dotar a la •tefiíl·tn·
t rista aparegüéí ^repetim-bo, ple de dez Pelayo, Diluvi, Plaça de Bius i i cl català, e* va mantenir inalteràiWe
UnHereital Industrial d*àn· dispensa- nuven.
L·i ininigtiracií <.oÍDddirt amb Te*, dades t d'óbscn'ocíons jtisies.
Taulet Penedès, Puiguiarti, Milà i elfltíldo la balanya - Seran més aforri proveït- dèls elemenit oonv'·enipnts trflíü
iMariaoela>, del mestre
Fontanals, Travessera, Mariana Pi- tunats <;n aquesta ou.asió els j'Ugajiors
per a poder atendre, en cas; necessa- rolihsía;dci ròpera
d vinent diUun's seran pro>«díB Alfred Romeq executa, desprée, les neda,
'Francesc ineí-, Bonavisfa, Pas- del FeTOKva/rosi?
tota e^eena 1-í tjualrc deccracious' novr^ •següonlí produccions dc Ferran Sor.ri, als deixables i funpionàri§ ï1»- a
ue - r 1: Joan Me-iUç» eacqvrcgà a metresMinnel, Siciliana i "Marxa, Esiud: seig de Tàcia. Salraeron, San'3 Euquell .centre diensenyament. —- Giró. q
d; l'escençïrafia catalana.
PESTA DEL, PEDAL
Plaça de la Llmertal ' Sanfa
MpnjU&i Mico. Flaquer.
• P'aquestes decorations, ta primera és ori- fugats Varlacioní' sòbre un tema de gènia,
Kinal dc Maurici Vilomara - i "rcprrs·ma laM.ozart, Estudi en fa. Estudi en si, Eugènia, Salmerón, Santa " Àgata. L'Esport Gk-lista Català concorrerà
part exterior dc la ma.-U dck Pvnàeuilà*. «Morçeaui df- concert». Aquesteo Camp, Betlem, Salmer<>n, Plaça :de aquest any a aquesta importafit testa
Agricultura
c» tres sceocnis estan signades per Sal- obres són tteircioset.
Lesseps i .Avinguda de la ReDunl··'i ciclista que se oelebrarà al Prat, amb
VA d'.puta) qtiB stibí'-rlu tí Vboror vaL
or' Ataima trna rtprodoeis J-l malcnx
exornat. i la seya eorrespóric prop^ar a i'Assfxablea l'adopció Hod
c de la de Vilomara, però-col-loeant l'es- Sor era un . cofnfrositnr personal, Argentina,flnsa l'bemüta de St. Me- untcaipió
pectador dintre ddel ,pali d'aquella herelil delicadissim, 1 el d"ó de la invenció di on es ballarà el irjdiclorial ball nen'l banda d'orquestra, des del' qual
dels següents acords.uiHaaj enca; l'altra, í» un interior dc l'encamió seran llençades unes petites
l'era de Sant Medi.
t. — Es crea un organisme deno- ni
trai.ïa del propi mas i i, T
, naImeTÍ*t la da-re-no li fou pas negat. Moltes d» les a Seguidament
guies
.per al- ciciista i l/excurs-'ónista
es
diriguè
la
iColla
al
minai Direcció Corporativa Agrària, ra. . udseréix la miserable covo de Maria- eevee
obres actisjn la a\a esperta Restaurant- Baldiró (Vailvidréra). on Demés,
vora I» mines de fttro de la Tras- d'un verilaMe
està preparanVun bon proque tindrà lafinalitatde coordinar nela,
•
níúíic.
D'un
músic
cava.
grama que f>a de cridar poderpsala potencialitat econòmica de tots els Ep tot« les decoracions ctí seus autor» que." ep esbíííura :pf»r a la guitarra se servirà un esplèndid banquet.
' oritanismes agrícoles catalans, a Tob- hau fet ostentació dc umicisDH- i fantasia, (com Franz LíszK pies d'un cop, cn La Coíla es posarà en màrxa. or- mént raienetó.
je.çtç d'orientar i dimar re;ilitat a ponderant prodigiosamenl el tabor local i
ganitzant-se a Cau Gon^s, *egjunt
per al piaiio). sembla voler per
l'aspira'-ió d^induslí-ialitzaf les seVes mostrant .tal habilitat i soltnra en cl ma- escriure
l'Avinguda de lariepública-Ar- r
eiB de les mauts, uliliuacid de prartea- sortir-se, és veritàt, dels límits del gentina,
eipiolacions dinlte de la eomerMalit- n
Plaça çle Lesseps,-Salmerón,
btes i plasmat del color, que' són ona me-sissdit instrument.
.12 imposa la . competència ravella.
Bonavista, Menéndez Pelayo, Plane^''aoriliranfi'artítf.fefp!^.
Alfrad
Ròmea
mtciprelà
les
obres
inercamil moderna.
ta,
Plaça
del
Sol,
Xiquetg
de
Valls.
1 Es suficient haver vist els esbossos cn eldc Vilomara i Alarma, pcr.u.po- ja «smeutadei, dc maqera porfcctQ
de Piríeda, Plaça de ,Rius i
H. — Ei Consell Psimanent obrirà uatiins
cr «--«•Kurar que le» recents rreacions d'a- I entocar-l«s(Uevolíunept, ^·al a dir- Mariana
Dlea 3 1 4 de matQ
tina itíformació pública a fi d'infor- .d
Taulet,
St,
Domènec, Salmerón, Pasque-ls
m
c
s
t
r
r
s
d
e
t
a
U
n
i
a
i
d
t
t
color,
crime r-se ve ta intensitat de les necessi- daraQ ratenciú pel seu tecnicisme i peí l'c- ho) Uuí un estri sei-ló>. ple d'expres- se g de Gràcia, València, flns al. losió, i uiia el '.re tònica,;
tats a què lé d'acudir'el dit organis- (ieAeia de la seva plasticitat
cal del saló Iris Park, op. es dipoI sentim no poder dedicar a la sitarà la bandera, i per q fl de. iesla, Ferencvarosi
iw i de la fonna d'organització que
La
v
i
n
e
n
t
s
e
t
m
a
n
a
serà
e
s
t
r
e
n
a
t
al
t
e
a
bella,
a
rintera-sant
sessiií,
que
reé»
millor ai-iofitarà' la tasòa que se.,M tre Català Komca, dintre l'abonament a sis
se celebrarà el tradicional i extraorsinó un breu i massa ràpid dinari Ball Continu de Sant Medi,
eoi-cimanin.- • 1 .•
. •
funcions dc Teatre CaUli i Kstrangcr, cl senyem,
a extret de la no·.-cj-ta dc DòstoiivAi comentari. Car la susdita sessió aipa- a l'espaiosa platea idel (gran ta Ió
Ui. - Coii:*i;mar en el pressupost, dtam
.ls Rcrinans Kaiamazon.
Torna Club
rclx, certíimenl, pÍM-ònot de sugges- Iris Park.
-d» ipïS-iy la qu'anljtat lift. 25.000· pes- «H
l.r, força dramàtica, la violincia dels ca- tiona F U.
setes, per a atendre a les despeses ràcters,
A
les
deu
de
la
nit,
eslanl
d
saló
l
'
a
m
b
i
c
u
t
d
c
m
b
t
e
r
i
i
la
suesestió
vuit vegades C a m p i ó
de - la dita inforfnació. — S. Palnude fareument, pla de tafilosofiadet noricament adornat i amb davassall de
Rahassó. ,
vel·lista, fai que l'obra sisui esperada pels GRAN TEATRE DEL LIOEU
d'Hongria • Creador
llum
elèctrica
e
n
colors,
essent
d
e
intéi-Usents com una de les rolemnilais
de l'Escola Hongaresa
rigorosa invitació personal,
teatrals dc U temporada.
L
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ó
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[programa
dels
balls
anirà
a
de Futbol
Emili
Sauer
'i (,•)...• fit •", ,1 •'
trenada fa anys a Farfs, al tliéatre des Arts.
càrrec de les bandes iCasa de FamíD.:- d'aleshores ha continnat eh els car- III Concert
lia i Deliri Musical, -compósles de
tells dels teatres paiiscncs d'élite.
DIM 10 1 11 de març
D ' e s p e c t a c l e s enL'la
rropresa dc Komca no ha estalviat res Entil^.Saúer ós, tfecididament. un 40 reputats professors, dirigides per
presentació i ha editat nn fullet amb dd ptanltés Oíés asscaivats. niés equi- llurs directors senyors Novi' i Casas.
Ics critiques sobre l'obra en ets diferent» librats .(jué bave-m sentit,. Es, aantíjé,
palscs on ha estat estrenada. «Els itcrmans un dels vinuosós que posspeix una
a ••
COMIAT Dií (ÏBMIBR
Karamazov^ ba estat traduïda a tots ela
R e a l ü n i ó n Club
i la premsa dr tot arreu tècnica ínés pnra I .ptés.completa. I Demà. dissabte, l'Orfeó Sant Medi,
Amis letbra d'Emilc Falta-e. «La Ha- li"dbioamecsoncuiopcus,
erado com la més meravelosa tot. en tractar-se d'En Sauer, asso- de Sant Cugat del Vallès, pér, a soliCÉiillemse», Inapirada en 'una novisd- adaptaciósldd
'una obra de Dostoievski.
la festa del seu patró, dóleix ja aqüeila faclittat, aquella na- lemnitzar
3a dc Bnüwrc;. va donar la darrera reup. concen davant l'ermila tle
de M n
BWesenjaçtó, a Romea, la c-MOpanyia Dcnià serà posat en escena al Teatre Cò- turaülat. que reprísénten, nnegable- narà
el que podrl-ólií dir-jie darrer Sant Medi, a les Soiize del matí,
de Gíimiér.
mic el melodrama cn set actes «Kosa, la ment,
segona part de *JM mtUcr grau de la .perte-cció. 7*1. aixó ho cantant «El cant a la senyera»,
Finalista e n el C a m p i o n a t
•D" les tresropresentaeions.aquesta cadtihers*,
jsi>osa mirtir»,
la- qnnl obra constituí a% dels píil-esà uúa -vegnda més. ei notable • L himne de ràrbre fruiter» i «La
és, ijidutoíalbtement, la que ha plagn! c.
d ' E s p a n y a . 1922
x
its
més.
r
c
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a
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a
n
t
*
d
e
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i
a
H
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a
s
sardana
de
les
monges».
artista, en tocar ia «Sonata a^tpasniés % • là concurrència per a l'exr cu-Caparó.
contra
•^ló-arroionlda. brültónt, i plena do ve- 1Dimecres vinent, els porters i acomodadors sionata», do Beoïh&v^n; ei «Catna" '• 1 •
c l'esmentat Teatre Córaic celebraran llur vol», de Schitniníih; !'"liniermezzo», Sortiran també• l^s
riià! qup .ototiagTJié el «Iratma. Sembla- •d
següents cnllc;:
de benefici amb on extraordinari de 'Braoims: «Balàda» i «Serceúse», •«-Eis Amics», els q'ia'.s.scríirnn
va que tractessin d'enllaminíT·nçs {(r funció
do1
protram», integrat per drama, sarsuela i de
Chónijn; «Bè^·f d'alnour» i «Raip- oaiTer de Verdi, 32, dinaran a l'Hotel
s fer-se «nyomr. El oiatòbc "Gèjnier varietís.
sodia nf.m li», de Liszt. la no és Buenos Aires, de Vailvidréra, 1 cele- ? . G. l . c : l ' m
féu un ooroneil Brldeau aimib tota l'aupossible adaiptai-se 'amb més triça, braran ibaü a la ntt a «La Violeta
tenUKWa-t que es pot braaginair. Un vell
C a m p i ó de C a t a i u n y a ,
Grup Art i Germanor, iostal-liit al Ca-amb
més justésa que En Saikr. ais Graoienca».
líillltar aventurer del segle XüX. res- salB1Nacionalista
del Pofalr Sec, reprcsénuiü
i d'Espanya
demi el drama «La Tcèca>, sola la direec- diferents esMls.
fc.u·n·iat : dül a les taules-, no guanyadc l'actor i director del Grup, don Jo»La
Llibcrliat
Graoienca».
es
reuniria en (;ar(tcter al que adrairàren'i la eió
p Valls,, en Vcxccnció del qual perdran Les escciicioos d'B'i Sauer «patei- ran al carrer de la -Llibena», 19, ani- Camp de les Corts
aílt-ifl·l dtniecws aTescanari del Bo- speo
n la. senyora Pallarís i ela ienyorti Orduna, Clavcro. Otero, Valls, Marti, Rarra- xen senkp'.c vivificades pfll més süb- ran també a l'Hoiel Buenos Aires, i
uraa Se 1' nofaiv* que er^ un gepet ebina,
Jordi, Bardaji, ctc.
tij foc safcrtif. Elles éón liques d'ex- celebraran balls àl Grup Tranquils i
a les 3'3o de la tarda
e:n;>eir'",ii en la faàsó de caminar, que
En preparació tenen l'estrena al dit lo- pressió, pléiMS de tràcia, d'encia 0 i endemà al . Foment Gra icnc,
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Primors setmana Oatequlstica
Orfeó Badaloní
[Conferència de les 9'45 de la nit)
Es celebrarà amb gran esplendor
EI rdneen celebrat oi d'a' 38 a la
i solemnitat. ,tíes del dia 14 al 88
nit tú téutra Vlctorin per la nostra
La qüestió de l'electricitat
del proper «brll, en la ciutat de
primocn ehtiiài musical amb inollu
RÍUS. sgts l a preeidància i els ausL'Energia Elèctrica ifr CaUluDvi. de .yoíreuo do. la seva senyera, fou
picis de l'EuiInentísslm senyor Car- ha fet a saber que rebaixa 15 cèn- un n-ju Oxií. B local, molt •«'Sfatóy·.
denaJ Arquebisbe de Tarragona, doc. iTnis per kilovat l'cleciricltat Tem- era pi j iio gom a Bota. Hi vsgièrem
tor Vidal t Barraquer, i altres pre- bó es diu de veu pública qu.; S'ha la flor do !a nwtfa SCdSoMC Hi n»lats de Catalunya.
quedat el salt de don, Bonaventura vía molia gonr dreta. El programa
No té per objecte dacutir un qües- Vinyals, que estava mig cr.rniPiomt-s esquLMt feu Jnlerproiat d'una mationari com sol I«r-se en els Coti- per a la Cooperativa de Flúld Elèc- nera magistral poi^ cantors. ' Cal
gresos Catequístic*, inò portar a la tric.
• iw.lgnfir |iarticulíirmefii li« efiropràctica amb" fè. entusiasme i zel
Aquesta nit tü haurà a l'Alcaldie nes de «La Viudcta». «El Caçador» i
incansable las ensenyances ponilfi- una reunió de preefdenls de socie- .r.a PastonMa». del mmte Botey, i
cies respecte al Catecisme i 'sàv'es tats per a tractar d'aLxò.
j les iirti'iTOfi audicions do Cançó d«
conclaiions de los magnes assem1 Nadai l'ír-'z-Moya); «La Vergé brésAcord* municipals
blees caiequistiques «mnioll&nt-les a
; «Les- ballades de LorraontEn la sessió de l'Ajuntameat s lia ' saíii.
cada reg'ú i diòceàL .
C. Fraiieki; «La mrlrt do l'cícolà»
rebut
una
comunicació
do
L'Aj'.infaEls temes dol Certàmen Catequís(NlçolaM), i •I-<ls nous quo os fonem
tic que s'ha organitzat I els treballs mant de Sant Feliu d» l.!..:.
(Morera), les primeres constitueixen
adh«nm-se
a
la
prutcsia
conua
el
prítmiais oir cl mateix, substituiran
aú nou llorer per al nastre bon amic
als uiii'-- i memòriet» que solen pre- nomenament d'nlca'des do R. O.; fa- N'Antoni Botey, el qual dingí la
sentar-se en els Congressos Catequls- cultar n la Comissió de Foment per grau mftssa choral anib-la trai.a 1
a comprar un carro escombra por p'csriPtclo a que ens té neo;Uurnat.-.
ÜCB,
1.350 pessetes, portar a terme aV'at
Là nostra fol'cltacló més sincra I
La Junta organitzadora ha publi- leu reparacions del Pont de. les P" 'cat un vasü^im programa en el qua xaterles l adherir-se a l'homenatge , coraL .
hi tenen un lloc, a més del nomenat a En Baldiri Rexacb.
Certàmen Catequístic, un Concurs
Incendi a Llagostera
local per a nens, la Jornada EucaS A B A D E L
L
rística Infantil. Concurs d'aprenents
Al magatzem i fàbrica do l^ps qn^
d'Arts 1 Oficis, mauguracló de l'O- tM^a a Llagostera Emili Raaei s'hi
Conferència del Dr. Carreras
ra tort taíti u en el Patronat Obrer de ha declarat un Incendi tan violent
.Diumenge
donarà a l'Acadè.
Sant Josep, solemnlals sessions pú- que els voíre no han pogut apagar- mia ÇatóKçovinent
d'aquesta ciutat la sebliques a Sant Pere. Ço que carac- lo i s ha cremat tot.
gona ctmferència quaresmal l'iUu^ire
teritza la Setmana és el nombre i la
No hl ha hagut desgràcies penm- publicista doctor don Lluís Carrora*.
Indoi* do la sèHe de conferències nals i les pèrdufs pujen a 24.000 pesSeguirà tractant de la moral ciutateòr-co-pràculjues que ordenadament sotes,
. . ' " ' ' dana.
i repartides en sèries diverses es
donaran simultàniament a totes I a
determinades classes de persones «iiiiiiDiiuiiiiiiiiimMiiiiiiiMiiiMimiiiiiitiimiiii|iiiiiiH
per distingits catequIsUs.
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
Amb Jee cpnferèncles s'hi entrollaF.n Ramon Solanes i Cerque'da'. Ençnrah actes o plèndlds del culte Eu- V i d a
r e l i g i o s a terrat
Miaesl roaii. al Ceiuentlri de
carfetlc l i^è la SaniLstíma Verge, i
l'HospltaJet,
es6«it la venerada imatge de Nostra |
FA neu Alexandre Javmot' i Olier.
Dona de la-Misericòrdia traslladada
Avui: Snnt Simpllci. papa — Demà:
Eri Josep Manun i torheílas'. Entera l'e glésia Prioral de. Sant Pere Sants
per a presidir les solemnitats cate- tirs. Celedonl, Hemeteri i Medi, màr- rat aqnoesi mall al Cemenlliri VeiL
En Manuel Aloy i Sala. Enterrat
qulstiques.
Quaranta hores: Demà, a l eselésia aquesta tarda.
L'inscripció a la seünona pot fer- parroquial
Sant Agustí. Hores d'exNa Emilia Daixeras i Abat, vídua
se a les oficines de Reus, carrer de posició: Dede les
vuit del mati a les sis en primeres noces d'En Josep ftaLlovera o al Patronal de l'Obrer de de la larda.
der i Jttner i en segones de S'.igusii
Sant Josep.
La missa de demà: Del dia. color Rigalt i Cornellà. Enterrada aquí«t
matí al CtaneMifl Vell.
morat.
C a m p de
Tarragona
Cort de Maria: Demà. Nostra Dona
S'Ignasi Girona i VilànOua £.-.>:•
VjQXS. — D»untenge passat, al
camp d'e .ports d*l «Valls Deporfu-, de la Irovidoncia. al Pi, privilegiada. trat aq uest matí.
Adoracó nocturna: Avui. Torn de ., Na Maria Piera 1 Castell. vVtwa 4e
va jugar-se un pattlf de campionat
contra l ·Ib^lcj, dt Tortosa, vencent Sant Joan Evangelista. - Demà, Torn 'Planella Enterrada aquest mató.
En loan Alcover i Müà. vidu de \ \ i
primej-, per 6 gols a 0. El mateix de Nnsira fiona dels Desemparats.
Vetlles en Sufragi de les ànimes dei MaèUMna Petrer i D«:. Enterrat
dia, l'cAUètk Valleuc- va anar a jugar un altra partit de campionat, Purgatori: Avui. Torn de la Commemo- aquesui tarda, a \llafranca del Pedels Fidels Difunts a la seva nedè?.
' • •
amb et «VilafraiQua», p«rdent per G ració,
capella, Escorial. 155 Gràcia).—Demà.
Na Pilar de Tormer Misetaehs. vígolj a 0.
Torn del Sagrat Cor de Jesús, a le dua d'En Josep Siriíla Boírt/.* Enter—ConUmia encara a la nostra ciu- mateixa capella.
La Junta da Refermes Social*
rada aquesta tainda, al Cèmentirt \>ll
la vaga de fadrins barbers, no
catalans tat
Ui Junta de Rctoiraes SíK'idls. ro Als voluntaris
l a nena Maria Mora i 'Obradó. Enpodent
anunciar-se,
per
ara,
cap
Iníeldment nomenada, és la segentterrada aquest matí, al Cementiri de
Voluntaris de Catalunya.
|
tent
de
solució
per
cap
do
les
parts.
Les Cons.
-r-ú-w
Vocals patrons: Miquel Lletiòs. Jo-ju
Salut a la vostra memòria!
—En la Biblioteca Popular segueiCasanova. Manuel Solé. Ilarnon r.er
F.n Jaume Oliveras i Domènech. EcO b i t u a r i
Vosaltres podíeu vliire, vosaltr s xen celebranVse eU actes culturals.
naus, Ambrós Sanjuan, lioreiif Do- podíeu fruir de la soleiosa pau de
terrat aquesta tarda, al cementiri da
Diumenge passat, Mossèn Francesc
mingo.
-Sant Andreu de Paknuor.
la torra, sota el clar cel de l'Empor- Rovira, va donar-hi una conferènett
FUNERALS
Vocals obrers: Josep Vall·.·i·r.l·.i, Ma- dà, o efi frorn del Moniserrat altiu,
F.n Gaiftd Puig i Falcó, jesuíta.
En Josep S'errodolí i .iw/c/i. Morí Enterrat aquest .mati.
nuel Larrosa. Jusep COIHII. lósep M> r- mallant sa nau blava su'l blau més sobre el Renaixement, que resultà
força
atractlvola,
«sient
molt
ovacioel
dia
14
do
fdbrer.
Dilluns,
vinent,
a
la
cé, Blul Nicolàa L Franses*; TQ»vttíta. llis de l'infinit...
parròquia de Càlides de Malorveila.
1 na»-.
Vocals nats de la Junta: el fenv.r
Vosaltres, podíeu viure en pau, voVa .«ària del Pilar de Bdssois. 1 de
de la parròquia més antic, que ha '.ra'lés oliveres platejades, o al redó». ' —Fa alguns dies que es troba a la
i. .•rretipo^ a mossèn Pere Colell, rec- empolslt d'or, de l'ospre vinyer pal- nostra clutaf En Josep, Colomines, Cabanes, vidua dEu Llais de BarnoB i s b a t
, de l'Iuütut d'Estud s Catalans, el Ut. Mort ei dia 23 d* ferrar. Demà.
Wr de la parròquia de Sant Pere; el I ral.
I
qual
dirigoLx
les
excavacions
per
a
misses
a
Santa
Maria
de
Jesús.
Jemetge titular F.n Robert Perc-úa. Uns—«'tit rebat en aquest Palsa TrUcopal
1 vàreu desfer a les vostres rabaspefttor dfel Treball N'Eust-bi Martí sudes i raorenos e9paines- el dolç recollir ceràmica ibèrica, al camp suïtes. Oratori de Sani Felip Nerl n« .ixcmplar de ta pkstoral nolaUUailmu
d'esport
adquirit
per
la
Joventut
Na;GiÍL-ia}.
Capulxma
OSarrià),
,1.
IC
gue sobre el tema • L'eduvueiO dels üllt» a. uLeumic.
llaç d'amor què s'hi Uigava; us và- iònaFsta, al. Vilargrus
de Maria (carrer de Coeflo), esglésies ba ile publicar el bijbe de Palma de Mareu arrencar a les abraçades de l'esde Solsona l Santuari de Nostra Do- llorca.
Cl president de la Junta dol Cena
—El doctor Gnillamct ha admiaUtral. ina dei Carme (Diagonal).
P l a n a de
Vlch
El president de la Junta Municipal posa, al bes de la promesa^ a l enla parròquia de la Concepció, el Sagrament
cfs movedls de la plaija líatina, a
CENTELLES .—Fa una temporada
la confirmació a 300 nois, els qonls han
del Cens serà-En Joan Casanovas.
A'a Dolors Vila i Miralles, vídva de
la magna puresa dels cims imma- qua el Foment Catòlic d'aquesta vila d'En Valfinií Prat. Damà, a les onze eatat apadrinats per don Kamon Alb6 i Marti
i
Per a la Fira de Mostres
culats, a l'atracció frenètica d'una ve ohcequint-nos amb boniques co- dol mani, a ía parrCqiuia d© Sant Pe- RSrrer.la seva dislmirida esposa Na. Mana
La Cambra de Comerç, a fi que els airosa sardana, fent l desfent en mèdies catalànes, que fan acsollr a re Mairii-r do Manresa.
—Aquest maU s'ha fet l'enterrament del
Industrials Ueydatans puguin exposar flors sa cadena galana, en tom del la secció teatral de l'entitat meresSa Margarida Domènech i Caiii. que va <*wr il-iu-.tre Jemlta P. Caicui Puiz.
L'acte, com era d'esperar, s"lia vi<t molt
wüb facilitat a la Fira de Mostres Vell fogar, sempre encès, de la Pà- I culs aplaudiíiieuis. prporclonant a Morí el dia 87 de fettrer. Dranà; a les
conctjtreaut, powtnt-se de relleu el condol
de Barcelona, ha contractat un Stand, tria
j rensent, una estona de sa esbarjo deu, al PI.
qoe
ba produït la mort del vírtuúíi mU«ioque pagaran els expositors a prorraJ vàreu partir entusiastes, assede- als qui ho tenen ei mal gust de freS'Hcnneland Ripoll i SaDftdo'rfS. ner.
«eig.
—S'ha reunit ei Cnpttol Catedral per •
gats d'ideal, oposant el vostre pit ; qüentor els balls de socit»tat, qqe tan Mori el dia 16 de 'Mbrer. Demà. a
tractar del nomenaueui de mestre de cagenerós, en heroica barrera al pas poc diuen amb les tradlcioiiíi reíb'- I dois quarts d'unze, ate .AjugielS.
L'wtacló do olatalfioaolé
pella
de la nostra BusUicu, Unveut eslal
gioaes d'aqueixa vda, en aquest
omenat per a la dita. plaça, i quasi per
fTAngel Vicetto i Arimany. Morí el n
Està ja acabada l'estació de classi- dels destructors de llibertats.
abnnimitnt.
el celebrat compositor don Jotemps
de
Quaresma:
Vosaltres fóreu aqueds qui, per
dia 3 de Mbrer. Dami, do dw». a dotSancko Marroeo
fi«ació construïda a la nostra ciutat
—Ens hem vist desagradablement ze, misses a l'estglésía de la Casa de sep'
glòria
dels
homes,
vàreu
il·lustrar,
A4ue«t nomenament produirà sepirmiscnl
per la Companyia del Nord, comprèn
k»ospresos> pel robatori comès la setn&a tiva satisfacció, donada la com petenmés de u quilòmetres de vies i edi- amb el vostre sacrifici, el «No passa- mana passada a tres de les boniques Oairiíat.
eia de l'esmentat mestre, de tothom reco
reu
I»
de
la
profecia.
i
.Va
Arma
Jvher
i
Vifials,
vtdua
d'En
ficacions.
O Voluntaris catalans! el cor del tonasque les famílies Pnipnarsó- ' Jaume Gual. Mon el dia 1? dó f«a>rer. nevudn.
v-BJ «Butlletí Oficial EclcsiAstio, d'aquest
Es tracta d'una obra que té una Rosselló
d'orgull, en evocar Arafió tenen en aquitjta vila. Els Derttà, a fos deu, als Dcjuinlics.
bisbat, publica la oruom circular sobre
Importància molt gran per a Lleyda. les vostresbatega
pròrroen
d<- la facultat de binar en les i'*
díKaprenüas
Usdregols
se
n'endugestes 1 eh sent, més que
En Josep Furcadell i Caliada. Morí
gueren el que m6j els convlngué. i, «I 31 de gener. Deenà, a les deu, a tes suprimides:
Laa pròximes oonferènolse
mai l'eterna germanor.
•Sa Exo-t-ltecia reverendïssima el bisbe,
Per a fer durable el record, es dre- pel què es veu. operaren amb la més Sant Francesc de Paula.
AI Museu d'Art estan habilitant els
mon senyor, en virtut de les facultats qua
li han rstflt conferides per rescrïelc poolillocs on es donaran les conferències çarà la pedra, el bronze emmotllarà completa llibertat, car tingueren
ANIVERSARIS
fici, antoritre eU reverends rectors, ecdnotn»,
organitzades per la Comissió d'Edu- : la vostra glòria serena, mes el oor | temps de fumar-hl algun tí-gar. 1
regents i tinents de le4 esglésies d'aqussto
i
deixar
preparat
el
pequet
per
a
torvafció de la Mancomunitat.
del Rosselló enclourà en les seves
.Va Dolors Femàndez Torremades de diòcesi, que per antic costum o per concesdiguin scifona mls,sa tots ela
;
nar-hi.
Podria
tenir
'".'xo
alguna
reCutiénez. m>rt el dia 3 de- mar.; de sió capccial
9'bi fa una bona histaUació d'elec- fibres més íntimes el geni pur del
festiu-;, perquè,finsal ci de febrer de
vostre afiamarat Impuls, per mor lació amb la falta de II vm dels nos- VX&. Demà, misses, de vuU a deu. a dies
tricitat per a fer les projeccions.
1
9
3
Ó
,
p
u
g
u
i
n
binar en les festes - uyi u-rudsempre que aquestes se celebrin pnr devo
La primera canferència serà dona. , que els "fills dels Catalans de Fran- ! trec carrers? A l'Aj un lament, la ma- la Concepció.
dò
1
amb
assistència
defidels.— Doctoc
,V<t Pilar dt Ferraíer i de BofdruJl,
«e pel President de ta Diputació de j ça n'encarnin demà tota la noble joria del qual pertany a la l . M. .V.
cap queixa, car altre»* feines» més im- vídua d'En Feliu Vires i d'Amat. .Mo- Joan Doadn i Camps, secretari.»
«'•aa-elona, senyor Vallès i Pujals. el virtut.
—Diuaicngo vinent predicarà a la Ca te
portants té, que p reocupar-se per la ri el dia 3 de març de 19K. Demà, a dral
qual sembla que arribarà dijous amb
CABLÍS GRANDO
cl predicador quaresmal P. Josep SL·
seguretat dels wua.
ta Ueuger de l * ou. . .
Piioaa, de la Companyia de Jesós.
l dc« quarts d'onze, a Betltnu.
Perpinyà, 36 de febrer de 19a.

Concert Sanar
{Conferència de les 9 de la nit)
Com Ja drguérem, diumenge, al Foojeot MaAroni, l'eminent pianista
£it)ll Sauçr donarà un concert, de la
Actes ds caciquisme
taoda deis orgvütats per a ía pre
El •BütlleU Oficial, üwereàx la reeent Quaresma per lAcadèm la Mu- solució de la Comissú Provincial
sical Mariana.
comunicada al Govern civil el dia
lleu's ací el programa:
comunicada al Govern civil el dia H
prírriera part—Conc«rt estil Itàlia, d'octubre, declarant mal aplicat l'arje j . S: Bach .Mlegro. Andante i ticle 29 "en les eleccions municipals
Pr«io); «Bondo Favorit», op. U, Ue de Rojals. L'entreteniment d'aquesta
Hummel; «Romanç en ía •ostuigut resolució obeeix a les males arts dels
major., de Schumann; «Rondo Ca- caclqul··tes per a que pbguin coaUpriclús·, òp. 14, de Mendèlssohn.
nuar governant aquells pobles els
Segona part. — Obres de> Chopin: elements que els «lectors conscients
.Bolero-', op. 19; «Sonata», op. 53. rebutgen.
(li rave, Schexzo. marxa frim.'bre, j . A més. els caciqutBles es van ten de
presto).
que no es celebraran electrons, perTereera part. — «Polca de Bohè- què eUs «iaben que les perdrien l no
nua-, op, 7. nilm. .J. de Smetana; volen aparèixer, com en realiai són,
cOaixeta de musica», i! «Murmuri dél urm insignificant minoria.
vent», de Sauer^ "TaranUM-la.. (Venè- |
Els incendis dels boscos
eia 1 Nàpol). do XlSzt.
Continua
la rntxada de boscos in«Diari de Matar*»
!
cenijiats' a les muntauyes veïnes.
Dilluns, dia & del c«rrent, tornarà Avui se'n veuen dos des de la Rama publicar-se un «Diari de Matare», bla.Encara que el terrer està sec oom
e-'erit tot ell en català, el qual sor- en ple eSUu, no deixa de cridar l'aürà tots ete dlas feiners, a les sis de tenció el fet de sovintejar tant els
la, tarda.
'•ncendls.
Entre altres coses, anuncia la pu- i
La cursa Trofeu Armangué
blicació diària d'informació wlefòn - •
Aquesta nit es reuneix la .Delogaca de darrera hom. de tot e! món.
uitiuat-ioos
Bor-a de Barcelona, clo a Tarragona del R. M. C. de Caiie darrera hora. i ioforrnac -i gene- talunya per a tractar de la pròxima
cuísa d'autocieles en la qual serà adral d'esportc-, tuls f-ls dilluns.
La Redacció i.. Adniinístracio «sUüi judicat deflniíivameni el Trofeu Art.natjacíes al carrer de Carles Padrós riiangíié.
President de la Federació de Rem
U, l el preu de subscripció és de 2
fK^ssetes '. mensuals, i 10 cèntims el
Ha estat eleg t president de l'a Fenumero sult .
deració de Rem de Catalunya el que
bp es del-nostre Club Nàutic don
Conferències
Lluir; Bonet.
Heu's ací "le.-j conferèm.·ies que en
Reaparició d'un setmanari
dlferènt» entitat's tindran lloc dhaA ReiVi reapareixerà aviat el setmenge vCUant-.'
Dissabte, a los deu ile la nit. a manari «Catalunya Nació» portant
l estalge de la Sociftat «Irü··. F.n Ra- ven de la Joventut Nacional'sta Refel Campaians dissertarà sobre «So- publicana d'aquella ciutat:. .
ç^lteme i Nacioníllme..
Alarma
Ditunçnge, a dos quarts d'ïina
r Aquesta tarda ld ha. hagnt una
«ièl migda, el P Antoni Xteria dt» alai ma al carrer dp Cavallers perBaroelòna," "éapuuci; cortUüdarà les què tü havia foc a la xemeneia del
s*ves intc-ressants conferències, al Centre.Tratbcipnallsta. Ha estat apaFoment Maiaronl. A la tarda <W! ma- gat sciise conseqüències..
l^x dia 'ú Rvn.l doctor PettU CttfW?
L'exportacó d'avellanes i ametlles
Uà donarà al Circtrf Ca^iUe la terceDurant la pas a la setmana del. 13
ra confeèncja sobre litürgia.
al 23 hi ha hagut la següent exportíició:
•Avellanes: 1.160 sacs i 250 caixes en
L L EJY D A
gra 1 600 .en closca
Ametlh»: 220 sacs en closca
IContertncia de les d'SO de la nit)

P à g . 14. — Divendres, 2 de març de
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Vapor CKwyol Oonrc Juou, de Man«.
no hagin eun·.racta·; amb el Canadà, seccions són sot i tenen les següents
11», «cib cíirre>-ü ïsntr»!.
s iia esúprfet qu» ia -propositio entre a; rlbuctone:
Va#or
.-1 «A cal».. « VaUMak
cis drets de les tsiriftè» generals i !nPrimera aKaiú: Agronomia (Sploa- •xnb cArrrsa (wneral l «7 pufitscra.
termèdia del Canedà no seu a mal me- oió de les ciències a l'agricultura,
Vapor Fipaajo! tSi»aiirl Calvo., de Vefranco-canadenc
nor que àotnaTínew.
tnliloraír.ems agrícoles, lluita fnter- nmu i cacolta, amb i.|aws» ïcaeral i 51
E s art efes francesos qu» beneficien nsclonol contra el* peràstos i les maPaUrtot mpanrot .TH«ld·d Cono^eHr..,
S'ha fi»i pírblino. to convenció ÍOdels aventat^as asioenu>.s represen- VaJtiee dtils enliroals: (mmonunents de Sant Caria, amb cii!'«a c « n L
1 ite rei ai signada el IS de deseimU.·re
ten més dei 90 per 100 de .IVíqportaoló de Ics iplautes). Presldeul; «i docior •.'. •<•. : : DESPATXATS :
• ie 19K entre França i el Canadà,
francesa al Canadà. Heu's aquí els Roux. direitor de l'Instlrut PetTeor.
ia qual, per entrar en vigor, està euVapor «aponyol «Oabo Baena*., «n Haa»,
1 Segona eeeclé: inflc^ncin de l'agrt- cap
principals:
S Oibraliar.
tKtrdinada a í'aprovació d t ó fwtía.
coltura
sobre
les
relacions
i
n
ternaVapor espanyol •Cabo Ortisal», «a UAM,
\'in5.
oams
o
conserves,
arbros
1
ment*.
rtonaila Pr^sllent; iei marquès de cap a Masaella.
plantis
.truiíeça,
eonsen-cs
de
[lleCü govern treacàs acorda ol CanaLlagut cipanyol .AUmlo", oab cAm«a
gums, de frulte* i de peix. perfum», Vogfié.
esrenl, nj a Valteda.
'lú lo tarifla mínima per als prodnc*
r.o, Ulbros 1 impresos, oli d'ol va 1 j Telera aecclO: (Economia rural
ie<» l'exportaclO del» quals li in teolis esseuetaia. amcles üe •taula, au- ' (crod't agrícola, «oopenaeló l mufua- vAUreits soanra:
ref-sen. i desf^raveiment» sobre la ta*
Vapcr rspanyol xAjasea., amb r&iuf» f*.
tomribíls i jocooiotores, puntes i toro-; met. enaenye-metit). President: Víc- tieml.
iiía general per on gran nombre
cop a BUbao i caralaa
iials, caffnlsM. v«tli« seocrdoia^s. se tor Boret.
Vapor capnss Í« .Cabo Nao», asb oàrraga
d'altre gtroduotea
üï«, pellts fomtdes. cautxú, guants,
-tTrroI,
cap a BUbao 1 eacalea.
Ouera
Me&ó:
Economia
del
besL'objealru (pnuclpaa del Canadà era
; lurníïs^filmò, ete.
Vapor (•panyol •Tarabie·. amb rftrrera
tiar. President: Albert Massè.
.rasòeguraç. per la oonveociO acsual.
scoeral. cap a Laa Atsw* 1 eacalaa.
Cinquena secclA: Vlrtculíiura. Pre• om £0 bavia 'xalentat en va amb
Vapor CulacJií «Pi-.nnla», cs llast, cap B
Bidoni: rrdsjier Oorvals.
; nuriasa.
ies caovencions dc 1907, 1909 1 el
Vapor Mpany"* .Almarora.. amb earraSisena secció: Silvicultura. Prea 1 luodue vwendl. de 1020. un règim
A c o r d s comercials
sa flmeral, cop n Vúuirac ' Castells.
dent: H. Lafoaee.
Tan favorable per als seus productes
' VaporfiolasiUa«Ssomcs Naiio*. acab car
Setena acodO: Agricultura dels paï- rega general, cap a Sant Kcliu i eacaJn.
com el que beneficien ds productes
a u s t r o - s e r l i s sos c'.Uds. iProsident: M. DMsenind. Vapor espanyol cMerctSe»». amb cirraga
slmCara dete Estats Units. L'acord
cap a Afgel i «acaUi
;iotuàa proveu, dones, una ass'müaciO
Les adhesions i les comunicacions gCBeial.
Ouront la vls to teta pe] canceller relacive»
Vapor espeayal «bay Jaioa Oa. amb cdgde tracte reservat a JMn l J'altre pals,
al
Congrés
les
re»
M.
Henrj'
d'Àustria, mon^njxr Lelpel. a Bel- Sagnier, secretari general, aji looa! reea genenl, cap a Maiid
sense que per altra ipaoi aquest com^•raJ, ba Siffnal un ooord omib o] go- de]
promís s'estengui ois articles que beComitè d'organització, 18, me de
ven» de lUrfoeelàvia qoe comprèn les
neflrten de la tarifa mínima.
Per a protegir aquests productes convencions següents que hauran Bellediasse. Paris Vu.
En consoqoèncio, ca Canadà gaudi- contra » concurrència de països que d ésser raííflcadM;
Anuncis
Oficials
iPrixoenL Abolició del segrestament
dels béns deu súbdits austríacs al u - E l c o m e r ç exterior
JUNTA O l GOVERN DC LES 0A3ES
rrüoxl iugoeelaü. Abol clO de iotes lles
OC CARITAT i DE MATERNITAT
i^stricclons .iiupoaade» als bèa.s dels
i EXPÒSITS
d'Alemanya
C e n t r e
C o t o n e r
d e
B a r c e l o n a súbdit»
iug'oroleAe ta Àustria,
I Havem de provéir-sie una jteça de
Segona: Keg·lamcmaolO i pa^ameoi
roponMAOid TBLKGHX FICA
d'estadístiques dei Reich metge Intern del pavelló per a tu• le les obl igaclonj concertades en co- itaL'oficina
publicat les xifres del comerç ex- berculós os recentment construït 0
irrjDfA viuilro-hongareses ebams (ivi terior
TELEGRAMES OFICIALS D E L DIA D'AVUI
akanany durant l any 1922. pe- Horta, s'obre un concurs pel terme
primer de març de 1919.
rò solament (pel que pertany o Jcs d'un mes, a comptar del dia segfient
Tercera:
Rf
glurxientac
0
de
la»
acilimmltate de • les mercaderies Jnter- i a la publicació del present anunci ai
U·fom I Taro»!
Qn&rt
Obrlmeat l·l·gTM»»
oloow de les .signatures de Bosnla- canvi wles.
Liverpool
t·t·cTMM Utostsa
Butlletí Oficial de la províndo. perHerzegovltia que íiagln pertangut
Les ijftportRelot» foren de 45.870 0P0 què puguin presentar les seves in; tann i'edniialstraf iú de les finances de r.ones
00.00
00.00
Jft.íM
n m
16.36
Disponible .
Bosnfa-Herzegovina, actualment pro- tones. i les esportacloos de Sl .060.000 des documentades els senjors metges o doctors que sense limitació del
Piiturs:
p'etea. det govern austríac. ReglamenEs interessant comparar aquestes teanps del terme de ía seva carrera
00X0
Í5S3
15L84
15.79
oaoo
Març. . .
tació del litigi referet als edificis en
00.(10
15.76
15.67
15.74
00.00
els quals resideix a Viena la legaciú xifres amb les d'abans de }s guerra. desitgin optar a l'esmentada plaça
Mato. . .
(X\00
15.51
15.42
oo.ro de lugoeílftvla. Reglaaneniactó dels di- En 19L8 les entrades foren de 72.830.000 per a ta qual regiran les condiciona
I&48
JuiM. . .
co.oo
14 11
14.03
oo.co
píislts qtte Tíugcn a 16 miUons dc tones i a«s sortides de 73.7l70.u00 to- que es posaran de manifest aie Inl·l.üí
Octnb*. .
nes. De manera que el pes de les taressató. to-s els dies fçmers. de deu
13.64
13.58
00.00
tio.co
marcs paper.
N.
Ciener . .
imponsetons i de Us exportacions
Quanta.- Tranferdncla de lloc de de 1922 sols representa, respectlvk- a una. en aquesta Secretaria.
resdencla de í w raons social» de les mNit. «J 63 per 100. 1 el 29 per 100 de | Barcelona. 0 te febrer de 1923. —
I P. A de la J. d» G.: el secretari.
casas que fundor.ln en altres països. les xifres correaponents a 1913.
Obria MI
Alexandria
En l a conferència Han estat resolies
ihtU
laimi
Cel remarcar que e*» les quantiiets i Lluís Noguera.
cofnipletTmttrt íeé qúestlcms següents: exiportades «n 1313, sols el carbó fiPrimera: QOwló de l lmmoWe del gurava iper prop de «•tnlBon» de JUNTA DE GOVERN DE LES CASES
Futurs, Ashraooal
30 JO
31.00
Msrç. .
consolat i d« la legació de le monar- tones. 1 que. per oiltra part, les xiDE CARITAT I DE MATERNITAT
16^5
16.02
OOifi
OO.CO
quia ausUv-iion^area.
I EXPÒSITS
lov·a.br· Maig. J 17.ee
17.ee
fres dc 1982 no comprenen «Ai IhuraSegona. Tràfec a les fronteres, fa- menta fets ais oliats «n -nxiut del
En campTWnent d'acort pros per la
34.75
> Sakellerifia
32.40
Cilftats dc Hlurcjr.ent de passaports I traci al de Versalles.
Junta d* Govern, s'annncia la profac11<at3 dc tríinslt.
La •Gaxeite de Francfort» Indica visió, per mltjft de concurs, d'una
B·K·· f U f — TAJUÜA
Mtoeter
Tercera: MatMini imiíbli austríac de que, sl hom deixa oomplctamnent a plaça de metge Intern temporai de la
J^vaYork
coníorniilat ojrtb el smtlt tle les de- part el canbó. tant a l'entrada com Casa de Maternitat I Expòsits, destioaoo
OOÜO cisions de le conferència de Pono- a la sortida, per 1922 com per 1913, nat al departam«it d'In !usa. perquè
3005
00.00
üteponible.
Bosa.
el totaa de des altres mercaderies ün- pel terme de deu dies, comptats dft
pKro:
00.08
20.77
Altre? qilesiion? no restftes han es- iporladea durant S'any. passat assenya- de la publicac!(i del present anunci
30.00
29.93
Març. , ,
0U.UJ
2b.?i2
tat cocarregodes a una comissió mix- la, en relació a 1« en rades de 1913. al Butlletí Oficial, puguin presentar
3a t»
Maig. . .
UUUO
3*5.^4
ta per a examinar-les.
^.07
29.09
una disminució del 47 per 100. men- llurs Instàncies documentades a la
JulioL , .
00.00
25.:^
iEls dos Estats han decidit ded ear tre oue les exportacions es troben re- Secretaria de l'e^mentílda Junwi, rar
23.81
Octubre, .
2.';.S2
00.00
Oü.üO
yaa
especial
atenció
a
la
qdestló
de
duïdes del 58 per 100.
Desembre «
25/42
xer de Montalegré, 5, oH lllcehcürts
les iranories nkcloaals. de conforeníi en Medicina que comptin sols dos
13.; amb efe tractat;.
anys del terme de La seva carrera,
Moviment del Port el dia l
amb aptitud per a l'exercici tli·i precitat càrrec amb snjecció n bs baNova Orleant
C o n g r é s Internacional
ses de manifest a la dita Sec rets rts
VAtXSI·LS BlíTRAIS:
tots els dies feiners, do rtra a ona.
Disponible.
Vapor capaayol «Roger dc Flo;>, de CiJAa,
Barcelona, 28 de febrer d? 19^:1. —
d'Agricultura
Put ora:
affib càrrega avucial.
00.00
Març. . ,
Goleta italiana .BtoUiAi, de tilvitavarbie, E l secretari, liufs Noguera.
00.00
Maig. . ,
L'onzè CotgrísS Internacional fi A- amb Uagoaia.
oaoo
FalUboc cçpanjol «Araal·lo Olivan. d'Ar..
Juliol. . .
grcultura
••'.n.Xtt lloc a Pa.'Is f*: draltr,
en Ttint
00.00
Octubre • .
molR
proslm.
Vapor «n>anyol «Rer Jaiae t». de Pal00.00
mó,
amb
cArrrga genernl 1 81 paisatger^
Desembre ,
•Els reports hauran d'ésseí ttamasos
AUTORITZEU LES NOTES DF. T.E3
Vatcb ripan>ol iCcame i Jn.Hnlnj. da V». QUALS FNS PREGUEN LA PUBLICAnbnns dsj 15 de març ol Comltó d'or- liocia.
amb
r!
seu
eqmp
ganitzacéÀ. «J qtial els repanlrü enVapor llalü «DonUtuu, dc Fi orar, amb CIÓ. AMB UM SEGELL O CTIA FIRBonrr ona, 7 d» març de 1923
ire ics sarílcn? competents. Aquestes carrc.-a geacraL
MA ULL ENS SIGUI CONEGUDA.
rà, pels 'productes sotmesos a la tari.
fa gieneral. d'una tani» anàloga a la
que ei decte* U :! 28 de març garanteix de .mantenir .als Csnats Units,
abneny? pel temps que hi serà aplicable, í i aquests deixessin dé gaudir d'oquest règim, scra concedida
ta Canadà una raducold del 36 per
100 entro la difertecàa de M tarifa
general i de to tari ta mín ima.
Pel seu costat. França .rep ei tracte
general de to aacio mèe afavorida,
llevat dsOs drets concedits a Anglaterra, als seus dominis, colònies 1
països de protectorat, lie tous maneres, (per un cert nombre de prodiiclcs, els drea de la t^r.Ia inwrmèdia han ecua jwrtets als de la tarifa de ipreferència imperial. Tambí
30 articles cffljeciQfljnen.; intewss&nls
per França Beneflí'-cn de dreta reduKs en nui-ccló a la tar<fa intermèdia i cdnsàldatj per la durada de 1»
rou-.anciO. Finalment M ba W artiúse que gaudeixen d'una nduccid
d«| 10 .per UK) sobro la tarifa iatermítja. i ires articles referents a la
indústria tàxíi honaflclen del 16 pe-'
100 de raduoda
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ner. W.VGXER: SlSGFRïED-lDVUL 1 NOTA. — D e m à , dissabte, alt. estre—Segona part: BE^n·HOVTl.N: CIN- na de l a Jo n muaical.
QUE.\.\ 31MFO-VIIK, em Do menor. ,
E l a n i l l o de
h i e r r o
qp. C7. Ailv^ro con brio. .Vndame con 1
moto. Alegro-.AUtógTo-Presto. Abona- Segona reprefientació d? Ia g r a n renwnt i venda de localitats: Unió Mu- vista.
stral Espanyola, Portal de l'AogeC,
i V a y a
c a l o r l
n n m w o s 1 I 3.
T e a t r e de
N o v e t a t s
Companyia de .sarsuela, opereta
i revistes
Director d'escena:
LLUÍS T. MAURENTE
Mestres directori i cencertadors:

Gran Teatre Espanyol

Ccmpanyi* de vodevil
SANTPERE I RERGES
Sil, B les deu. £1 gran ixil. LA SEGON \ NIT DE NUVIS. — Demà. tarda.
LES SENYORETES D'HONOR i EL
PRIMER BITLLET DE BANC Nit. i
JOSEP EZPEITA. ANTONI C t T A L A ! cada nit. L'enttis. LA SEGONA NIT
i JOAN AÚIJ
DE NUVIS.
>rincipal
P a l a c e Nit, a les deu. Tercera representa- |
del Teatre. 8 U • Telèb- 470815125 A c i ó de lV>peneta « o tres actes. llibre T e a t r e
P o l i o r a m a
de Leo Kastnor, afranjatla p w TIRSO
>UOUEL
N
i
E
r
O
1
JOAN
CASAS
V
I
l
j
^
.
Companyia
de comddiA
IvXl DIVENDRES. ORAN MATDíEE
mófilca del mestre JOSEP 3NA0A. U- COell • TutNila - Asauerino • Cortés
NIT. A LES DEU
Miad:1.
Nit. a iea deu. POPULOL BUTACA
j c r a n d i ú s è x i t del meraveUfts quaPIATE.A,
DUES
PESSETES.
Fl.
|ro do gran valor pl&atlc.
FLOR DE NIEVE
LLLTT EXIT ARTÍSTIC ca tres t^tes,
LES CARIATIDES VIVENTS
Magnifica p r e s e n t a i l ó . r.scolVK repar- de Linares Rivns.
(LA XEMENEIA)
timent, — Oemi, tardo, a dot quarts •
LA MALA LEV
de l'aplaudit quadro t a m b é de de v'oc. MatiDóe popular amb un es- |
Demà,
dissabte,
tarda, o ies cinc.
collit programa. N i : . FLOR DE NIElia-ZAQ,
VE. — Diumenge, tarda i nit. FLOR SELECTA MATLNEE. L'Sltlt d e l dia.
A LA LLUM DE LA LLÀNTIA
LA MKLK LEY. Nit, a 1M delí. F I C [ je laXegKti el fitstuOs espectacle de DE NIEVE.
CIÓ en honor i br.riefltj de l a gx'ïtil
frau presentació.
pr mera doma jove
ORI • ORI
E L i D O R A D O
CARME PALÈNCIA
ZIQ • ZAO
que el dedica a la COLÒNIA AMERICOLISEU DE VARIETATS
AATÍI. nit, a les U«u. Cólosçafc e^peic- CANA, posant-so en escena l a formoDUlun*. d i a 5.
tacles. £1 record del.s .programes de sa comèdia en ires actes, de Felip
TAKKA • TAKKA k VOQA * TARO
varietats. Proje<x-ió de uutables pelli- , Sasone,
cules. FRED .VNÜ M I HRY. ciclistes
A CAMPO TRAVIESA
debut de ORXCIEl-f.V.^. 1 1 l'entremès detls germans Quiatero.
satre C i l i l à B O H E A excèHtrlos;
amb l o seva jn-agniflca coUecció d'aus I
Telèfon 3000 A, — Mvi. divendres, demptadee: ADEIjv LÓPEZ, reina dels
HERIOA OE MUERTE
l i l , LA FORiA&TIBRA. i l a comèdia cants rogiontús: g r a n d i ó s é n t de Ja
Diumenge, tarda, a dos quarts de
il< ^ran tToina,
famosa ballar 11a clàssica, L \ U R E DE quotre. Primera seoc.io. I.A MALA
&\NTELAtO, acompanyada 3 la gui- LEY. A Ics sis, SÈCL'ÍÓ especial. 1 n i t ,
LA FORASTERA
Ide F. de Curel, t r a d u c c i ó de C. Cap- t a i r a pel notahk» professor FI-OREN- a les deu. A C\MPO TRAVIPSA.
Ide^Tla. Esplénd'-des inteipretacift i Cl CAMPILLO; succés de la genial ; Es despatxa a Cómptadurla, - Telèídol del
pftbüc.
PILAR fon i i i i A,
Ipresentaelo . V i . L A FORASTERA, i artista
ALONSO.
!
( l u c o m è d ' a de gran broma.
P E R NO ÉSSER T R E T Z E
IMuntMxge. tarda, a les tres. E i més
l n i t r a w l l ó s i alegre deB est>ec tecles E L T D Ò R A D O
Teaire
Barcelooa
| « Ea Fo3ctl l Torres. LES AVENTLDiumenge, i . 3 les onze dél m a t i , IllES U'EN M;\SSAORAl>i. quatre ac- g r a n d i ó s festival, a profit del moi set quadres. Formidables perl- nument a En Píjp Vendntra. -La SarPròxima inauguració
c i « de i'Ai.'uerícli. Emocionant | danlsta*, p^Hk i l a de costums populíiaufrayi de la »Muï»t«ihi«. A im quart lars. — Sandanee de ©onortrt. per la
Ide eie. Els dos formidables é s i t s d'a- ctOda LA PHEXCIRVl, UEL CAMP, de
T E A T R E
G O Y A
[questa lemporada. L A DIDA, toter- VaOLi.
Companyia de Cumèdia
pretadu per les senyores Morera, Baró
I l t . GOYITA
i Ortiz, i els senyors Gimfnez. AimeCobefla-Ollver
rioh. Guitart. Deroqui 1 Torrents. LA amb el sea repentoM de «oupJete ca.A\-ul,
a
les
deu d? "ía n i t
.MALVASIA DE S I T ü E ü (dos actes), talans.
MADAME PEPITA
E M I L I VENDRELL (tenor)
m a ^ i s t r a ü u e a t Interpretada per les
DimecT«s, 7 de maiv. ESTRENA de
eeàyoied Morera 1 Valenti. i els se- amb un selcKte racttal de cançons.—
ROSAS DE FRANOA. ««m^dia ÍU
iiyors Muntero, Aimerich, Ora^-:- i D e i a l k per prggramt-s,
vers, «s>:ritiíi expr-ssament per à CARFi-rems. NU. L A DfDA i PER .NO E?
META OLIVER, pels efregis poetes
SER TRETZE.
És d e í ^ a t t a a Comptadurta.
T E A T R E
N O U EDL ARD MARQUINA i LLUÍS PER
N-ANDEZ VRDAViN.
Avxü. 3 V s deu de la nit. B*le
ventment teatral. Estrena de l'obra
d r a m à t i c a «sn tree acies. dete senyor; P A L A C E
C I N E
T l
V O
L I
A w o n i del Olmet 1 Oarela Hidalpo,
Oran
Saló
d*
Moda
Grandiosa companyia d'opereta de
RESPONS ARLES. Exl( enoime. PalAH'uI, divendres, dia 3, nu.. Pfc^grap«ant actual'íat.
ESPERANÇA IRIS
mes extraordinaris. Cine «(«trenes. I a
Avui, divendres, a les d « u de la
peüicula d'interewant argument. ELS
b i t La í o n n o a a opereta tsu tres acT E A T R E :
C Ò M I C PECATS D'AHIR; ja divertida peUtta.
A ^ . dl vendries, nit, a dos quarts cula. LES NENES DEL CHOR; <ü ftlm
LA CASTA 8USANA
cóndc. de g r a n broma, RABY ESCOMCreació personal d ' E s p e r a n ç a Iris. A l de deu. Primer: el drama en quatre BRAIOAIRE, per la petita i j a cèleactes. OTELO O EL MORO DE VENÈsegon ia.te. bel Is pels
CIA; segon: «1 drama en dos actes, bre actriu. Babv; ta cur osa peUlcula.
OROMWELLS i F l DE FESTA
CORVRDIAS.—DemA. dissatole. ROSA SOBRE ELS PATINS. 1 esdoventmem
cinematogràfic, eetena Jornada de la
Per E s p e r a n ç a Iris. — Demà, dissab- L A ESPOSA MÀRTIR.
pellicula s u p e i p r o d u c c í ó , de i'acrete. a tes cinc de l a tarda. MàUnée
ditoila marca olenianya. L . P. A.,
aristocràtica. h.K VIUDA ALEíVRE. per
L'HOME SENSE NOM. tWulada B L
Esperança Iris. 1 F l DE PESTA p&Is
TERCER IJAORE. A la sesslO de la
Ciromwells i £«,perani,a Iris. Nit. Esnit. estrena de la vuitena jornada de
tana de iLA CAXCIQN DE .\MOR O
Teaire
Barcelom
L'HOME SENSE NOM. e l tüol de la
IA SERENATA DE SCHI BBRT. dequal i a EL TRIOMF DE L'AMOR.
bulaat ei tenor senvor Pineda. RepoP
r
ò
x
i
m
a
i
n
a
u
g
u
r
a
c
i
ó
s'etó de (EL E S l T O i E DE MONEDA.?, per Cspeffançíi Iris. — DiurueoSaló
Catalunya
ge, tarda 1 nií, grans programes, per
1 «í* ran ça Iris.
ORAN CINEMA OE MODA
T e a t r e
V i c t ò r i a
despatxa a Comptaduria.
Notable quintet JORDA
NOTO empresa
1 tercet TORRENTS.
Direcció: FERRAN VALIEJO I FRANCESC V I D A L Mestres: B L \ Ï i CONTI
A v u i . divendres. MODA. Eatrerra.
Nit, a t r M quarts de deu. Prinwr:
COR DOMPTAT. per KERIGAN. E x i t
g r a n d i ó s d e i Programa AlOria. JATeatre
Barcelona
E l barbero de Sevilla
QLE-MATE. per DOROTTY DALTON.
Segon:
SUCCÉS colossal del m é s gran en
SPORTS damaní! j neu. ELS PRODL
Pròxima inauguració
L a reja de la Dolores
GLS DEL S K I . 9PORTMENB. no dei. Tercer: estrena bensaoionai de Va re- xeu d ' a d m i r a r ei me* seruac onal que
T e a t r e
T f v o l i '
v i i t a d'eapeciacle. o r l g n a l dels s«- Stm presentat BABY ESCOMBRAw * * n y o w Franco. Padilla. Manuel Fer- RL\IRE. cSmlca, ~ Demà. ddssairte,
• 'ROL'EST RA SIMFÒNICA DE BARCE- Dàndez i ei mestre Rtifel P a l e c i ó ,
Iesd«%^nlmenl de ntBjt, PARODLA
DELS T R Í . S MOSOLETERS. pel gran
•-tíiA —AtU». LVMOTE DE GRIONON
bumorista MAX LINDER La peUJcaia
Sèrie 14». Primor coacart, d lumen; V a y a
o a l o r l
g», 4 de m a r ç . a les ozlre del mati
Repreieoiada a Buenos Aïrés durant que h a batut «1 RECORD de i ' * x l t
Pri.iiata part: S\TEBER: PER PREÏS- q u a u « centes nits consecutives. Prt- mundloL A R1UREI A RiUREI —
^HoTZ, o b e n u » . R ^ V E L : a-LPSO- oent-bl p a r t tota la companyia De- Aviat., ona gran n e w t a t .
• M m U M , Preludi a la a í t . corat nou de BuSMOa 1 (UrbaL Sa«i i a i ^ u e n y a . BaYí»nera. Fira. SAINT- XTirUt nova, d« l a ousa P e l a i v o .
rORMOS-\ PRESENTACIÓ
^AENS: DANSA MACABRA, po^ma
ASSOCIACIÓ DE lÜSICA DA CAMERA
hmfónu.'. Violi aíJÈlBta; senyor MuaA v u i , dlrendres, i mat.,, P r » r
CONCERTS SAUER
Louef'. eminent artista prefereix
' . s f seus ooncerte ét plano K X J I S Representant: RIBAS. Ram^ BituíJi*. n ú m e r o U .

Riff. 15. — Divendres, a de morç de iqi?.
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aentació del gran violinista
liongori*
JOSEPH SZIQETi
coDjuntamebt amb l'eminent
planis Ut
JOSEPH PEMBAUR
Primera audíeló de lo sonata
en "la tnaior> de
ILDBBRANOO PIZZETI
famós composi tur de l a Jove
escola italiana.
. Dlmorts. 20 de m a r ç - Presentació del
QUARTET DE BUDAPEST
Prin>»*a a u d i c i ó de TRES
OBRES PF.R A QUARTET DE
CORDA. DE
IQOR STRAVINSKY
Excluslvamem per als socis

C
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S

lofsaa de l'emocionant peHkiula PEC \ T S D'AHIR, per la gran artista
Olna Relly; AGAT'VU-S. BROWM.-.
or-ginai i díverAlda pel-Ueola; gran
é x i í de la foitmoaa comMia L'RNDtJLE.VT, per la s-ürncultica .'LnHila Bert
L y t e U ; L £ S NOIES DBL a i O H . Cifimica. de gran b r e m x i IJBS ACTl \
L I T A T S CAUMONT. — NOTA: A v u i .
divendres, l d e m à , dissatet*?. de Sis a
vuit,
despatxaran buHaques iitiaiicrades per a la sessió « p e u i a l -le .•
ete del diumenge. - - Dtlhms, g r n t p J ! ^
esdwenfcmcnt. La major solemnitat
ctoeanatogrivítra: Esinena de la m »
numental pcUflculo, coneidorala c.in»
vuitena meravella dea m ó n : EL CÀSTIG REL CEL O SODOMIA I GOM OR
HV, es<·Ki*lr·'a d'aquesta empresa. —
NOTA: L'aictíA d'aquesS dr.ima es
d e s e n r a ü l a en l'ÍIPOta moderna.

P a l m lla l a M ú s i c a C a t a l a n a

F A T H E

G I H E H A

Rambla CatalunTO, 37. Teífon 089 A
Cl s a l ó de més confort de Barcelona
A v u i , divendres, e x i r a o r d i n à r i e s
sessions tarda i n i t Ex't delirant
de l a segona i ú l t i m a jornada del
m o n u m e n u í espectacle cinematografle basat en r e m o c i o n e í i t noveUa de la cétebre escriptora
Tftta W. Ilarbou,
L a
t o m b a
í n d i a
Colossal èv!t de l a rormosa
peUIícula interpretada p^-r llovacionat artisto .Angelo. que tem
d ' é x i t assolí en l a pel·lícula «L'All à n t l d a j . i que porta per tüol,
L ' a m a z o n a
Estrena de la e:nta còmica.
P a r e ,
t

p e r

f i

P A T H E BBVUB
A^iat: L'AMORDASSAOA

NOTA. — Fi» despatxen localitats numerades per 3 la sessió de
les «is de la t a r j a del diumeogc

Apolo P a l a c e (Teaire Apolo)
Diumvenge. dia 4, dues líriiqiMs 1
e x i r a o r t l n i à r i e s rurtelons

P r e u s
Parera

p o p u l a r s
-

Garcia

Soler

MEROE CWSaS, EMPIAIR MARTI.
FUENTES.
SEiiLHA.
UECESiM \.

L A
P A S S I Ó
segons Sant Mateu, de
JOAN SEBASTIÀ BACH
per L'ORFEO CATALÀ
Dues ú n i q u e s audicions en una sol a sessió cada una, les tardes deidlumetigcs t l 1 19 de mor.,-.
Localitats: Unió Musleal Espanyola, 1 i 3. Portal de l'Angel. de fl 's
a set tarda.
S a l a
M o z a r t
Diuinionge vinent, a les oipc de l a
tanda, segona sesasió de l ' a u d i c i ó inte« r a l de's TTllOS DE HBETllOVEN. a
cànrec del TftDO BL^RCI-AJON \.
LocaQltele: Casa Doi*?io. Portal de
l'.Angel, 1 i 3, de tres a K i de l a ia;da.

CRAN BALL EXTRAORDINARI
oiçanirzfft. jxfls Noveais de Sani Ar dBareekmms, a la BoluèuilH M-.clernis·
ta. 3 de marc, a dos quarts d o a ü e tle
l a "nit. OrlginaiK prwoíUB a leí ;euyoreies ! joves.

Teaire

Barcelona

Pròxima inauguració
Frontó Principal
Palaeu
Vvai, nit, a un q·uai; d'onze, dos és··
lra«Klilnoris pattlte de inli't». Prifiier
a pala, BAÜIOLLA i Q t l.NT VNA H . nira ARAOU> l VIN i ERML" \ . >egüti
a cistella. CASTILLO i GABAfiARZA
contra ONUARRES 1 ELGOIB^US.

r B v v a i . è«j., «fc.
C o l o s s a l
E l
L a

p r o g r a m a

p a j a r o

a z u l

d o g a r e s a

i

L a s
g o l o n d r i n a s
(El d i a 10, i n a u g u r a c i ó dch grans
espeotaicíe* de
Varietats, Atraccions I Revistes
'De Ullis per c&rteflls.
K U R S A A L - Aristocràtic Saló
PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA
Safló de reuní* de íaualie* dlsuínglde«. — Onjue^trtna. SuíV". — 'Vvui,
divendres. H'itvtc prograíiKi. ExU, t v

E D E N
C O N C E R T
Asaito, 12. Diiecior artlsUs. Francesc Peresotf. Telèfon 3332 A.
Avni, nit. P r e s e n i a t i ó de les niés
bellísaimes artistes i millors n ü m e m s
de varietats. Cada dia. de set a dos
quarts de deu. «Apetiiif Danciag» ; i
l'elegant tfoy«t», l d'una a quatre
matinada, i C r a n Tabaria AaaerkÉBo·
Tzlgtuis nTydall".
Racomanem • les eniïtata l ai»
partlculara que tenen a bé tretnetre'ns articles « noia* aupticadM.
ia neMHilal sbaoiuia (eanse la
quat no e m ea possible ter-M
M menor OM) d'avalar deguda,
ment els orlglnaia amb iw> a»

PASTILLAS PECTORALES D E
6 . F .

M E R I N O

E N USO

É

H I

J

O

O E S D E 1 8 2 7

Pag. TC — PïveuJna, 2 6 c març & 1923
Demani's el follot ÜJufltrat
Dr. VELtVE i .c/essor Aux. de ^
Facultat Us Fa-màcla. Fernando, so.
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M o r l i f c r o s
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NO M A S D E ESOS
DOLORES E N L A S PIERNAS

SeHor Don Ams'íeo SanUló, CalledeMunt,
S.PiUmosíGfron»)Espina. '• Dorantesiete
afio* he snfrído de agudos dolores en ias
piernu lo qa« me impoaibiliuba casi por
completo el poder ir atrabajar. He ensayado
toda clase de medicioas pero sin ningóa
resuítado, basta qne por fin Tiendo un dia on
anuncio de hi» Pildoriu De Witt bico una
pnieba con eüas. A mi gran satislaccióa me
•ienio mejor despnée de lï primera cajila j
estoy continuando a tomar ellas con la plena
couüanzs de que me curaràn oomplelamenta
de dkba enlenDedad."

E l agna de los pozos se halla
(recnentemeste contaminada j con este motivo poede
provocar epidemias. Es provecboso pocs haccrla herrir y
ccharen seguida en cada li tro del afoahervidaun paquete de

U T H I N É S . . .

G U S T I N

y asi se tendri on ajua deBoosa para beber se» para,
sea mezdada con viso, y que lochari con fcnto contra las
enfenne dades de los rifleoea. de la veii^a. del Mgado
y del intesUno. Pero bay que evitar cuidadosameatc las
imitaciones y falT^^cio^e* groseraa é ineficaces.
•
o-

I

A L T S FORNS
Els

DE

SANDVK
IEN

SUÈCIA

millors

acers

del

P I A H O S

m ó n

P

A e e p l a m i n a t e n c a l e n t . Per a tubs de calderes, buit i mascís per a barrinades, eines, llimes, navages, etc.
Aeep forjat p e r a diversos
usos.
C i n t e s d ' a c e r l a m i n a t e n f r e d . Per a serres, bicicletes,
ressorts per a rellotges i gramòfons, branilles per a cotilles, fulles
de navages, tubs flexibles, plomes, etc.
F i l f e r r o d ' a c e r e s t i r a t e n f r e d . Per a la fabricació de
cargols, cordes de pianos, branilles platejades d'acer, etc.
S e r r e s . De cinta per a fusta i metall, serres de mà, bastidors d'arc, etc.
A c e r e s p e c i a l . Al níquel, al cromo, al níquel i cromo, etc.
E l s r e n o m e n a t s a c e r s al c a r b ó vegetal marca S a n d v i k e n
D i r i g i r as a JAOIITTO V1NA8 y M Ü X 1 , Rambla Catalunya, 60 • 62. — B A R C E L O N A

OE CORDES CREUADES
AM8 MARC Dt FERRO

Sublim marca
R.MARISTANY
Casa fundada el 1870

AL COMPTAT
PLASSOSiLLOGUER

18.PlacaCaialunijfl.18

E s l a reina de les aigües de taula la deia
V A L L

N

B

_ ANEU EN _
" COMPTE
Refuseu com a falsifica dea Ht caixes
^n* no portin la
firma dels únics
conccttíonarit per
Espanya LUriach
IC* Srneb, 49

Oemanco-le es
farmàcies I centre,
d'tipcciflet

O

N

P A Ï D O R

és una gran riquesa, una fortuna
inapreciable. Pair-ho tot sense molèsties, sense fadigues, sense dolors,

és un tresor que cobdícia aquell que
té l'estòmec delicat. — D ' a i x ò no
en put m e n j a r . . . — A i x h potser
em f a r à m a l . . . — E l metge m'ha
dit que d ' a i x ò . . . Proveu tant sols

vuit dies de prendre E s t ó m a c A r t i f i c i a l , i totes
aquelles exclamacions desapareixeran de vostres llavis. A l i o i immediat.

C u r a c i ó certa i

f à b r i c a de Flors, Corones i Plantes
Tot s i qne's necessita per a fer-los
A n t i g a Casa T. C0STA8. PaUa. 13 I 15, p r a L

C a t a r r o

D C

S A N T

D A N I E L

EI seu representant: Josep Pagàns, Ponent, 28

TENIR

U

dels

n o i s

La Scaorita Santaló. hija del padenle. cot
escribe mas Urde U aiguiccte carta:—** Mi
padra ba u'do curado completaments
dnpuM d* la prímara cajita dm Us
Pfldoru Da Witt"
E» ponbla que trnga V A toa líntomai
•iguiente* de enferm.dade· dc losrifiooea.
Dolores agudoa j molestof y falta de
Rexibilidad en varia» parte» del cuerpo,
dolor de espalda, funcionainíento lento
del hígado,aeidez, orina turbi».innainadón
da lat piemas, brasoa j piea, dTitabilidad
y desaliento. Estaa son enfermedades de
todoa los dia» que conducen al Mal de
Piedra, Armilla». Gola, ReumalUmo.
Lumbago, Ciàtica • inflamación de lo*
rinone» y de la Ttrüga. i Porque no pcobar
U» Pildora» D* Witt que le dejaran libre
da lodoa estos síntomai 7 1" ayudorin •
gozar de la vida 7

prompte.

Demandes
Dependent
ds camiseria s'ofereix amb referències. Kdat 17 anys. Kacriare al 3361. Kmpra·a Idtal d lntormaciO. Rambla de lee Flors,
16 (Anuncis).

L'Antl-catsrral HORBONET. és el wiiable específic «ors•Jta; per a enrar ou pocs dies la Coqoelucbe, Bronquitis d*
tota meuH do tos dc ks crlaiurea.
La Pelleteria Martorell
r i i — i r , : * - . KaruiAcía de l'autor. Carden, 44: Doctor Annn aprenent p?r s reU l p O S l l S . d niu 1 J . VUadomat. üambla de Im Vlurs necessita
cados. Salmeron, 127.

Francès
per proteasora nadiua títol. Ensenyament seriós i ràpid. Boter% 7 i 9. segon, segona. A les
tardes.

C O P I E S
Circulars

Joveneta

reproduïdes en l'aparell

MULTIGRAPH

per a Tenda de llibreria que sàpica escriure a màiiUlna. P. do
Gràcia, 119.

LES MES PERFECTES

Vendes

Casa Garcia Suares
38, Rambla Catalunya

Merceria

Telèfon 1335 A.

prop Kondes, bons. Jimqueres.
pral.

Mobles a termini

Per anarme'n

74, RONDA SANT ANTONI, 74

* l'estrADiror VODC quftdros, costurer, màquíua d'oscriure i octufa. D» 3 a 6 lArda. Càdiz, 7
8. G. (Puuet).

L· A

AFBZOAVA

i

l

d

Rambla de

Catalunya, 119. - Barcelona

P J i r i r í c dellopuerdedifei t o i i u a rents preus.Brnoh
n.» 78, ontressol. C'. HIEfiElt.

P è r d u e s

Una cotorra

sTia perdnt al carrer C. Asalto.
19. l.er Es giatiGcarà a qui la
torni a Franciscà Vllarra a, al
mateix carrer 1 número.

Dispeses

Ofertes

Senyora

de reconeguda serietat es faria
cèrrec du nen o nuua, o acompauyaria senyorutes algunes
bores al dia. R.: Claris, SO, porteria.

Modista

Confecció de vestits a pren»
I econòmics. Vaicr també a •iomli dll. Septlmània, u." lï, baixos
(S.«.)

Cedeixo

dnes habitacions balcó al car- A n u n c i s
rer a senyor sols a dormir. Escriure »1 3372. Empresa Ideal
dlnformacló. Rambla Flors, 16
((Anuncis).

Habitació

i tot estar. R,: Corts, 554.

Eixampla

P r é s t e c s

Pisos amli l o t confort
lotlg-oes, Uexpatxos i magattems de dlfuients prea^, el»
iroiinroa a 1>« pissarres de
l'Empresa Ideal d'Informació.
Kanibla de los Flors, 16, baixos.

•a-

ANDHEU X RAMON

Magatzem

d ' o c a s i ó

s

Agents generals per a Espanya

Casa persona sola
cedeix nna babitaoió independent en primer pis 40 ptes. mes
a molt baix preu. S l ü , 14, se- perallotrar al carrer del SUÍ Raó: Carrer de Muntaner, 90,
gon, segona.
do 1714. nàiut.'i'o 75 (Poble Sec), culmsd·.
de 4"S0 metres ample per I5'45
metres fonda. Visible de 2 a 4.
Safates i serveis de plata, a
pes. Compro or, pista, platí,
brillanu 1 perles.
Jourl»» 4a J , KúAea
KamUt deies Klors,8 A
Cardenal Casaüas.S.

a

Lumbago.
Piedra.
Ciàtica.
Mai
Catculos.
Dolor d«
Dabiliíiad da
Espalda
EspaMa
Lasitod.
Todoa las Forma» 4a Trastornos da ta
Hg!*»

Lloguers

J o i e s

r

para les Rütonas y ia Vajiga
B — I w nniaiilli sa cl Bomto airtaro

Casa pratiruiar amb confort
cedeix habitació a senyor de
Màquines Tipograph
posició a tot astor. Còrsega, núOferim en immillorables con- mero 263.
dldons alfrunos màquines de
«Tipograph». Són
Dos dormitoris compondre
Casa narticDlar
modernes i a punt de funcioC. Corts, eaqnerra. desitja jove
nous moderns matrimoni, un • nar.
a
tot
estar,
eulua, 35 duDitlgir-se a P. A., nümero 13, ros mea. Raó:boua
paralsiler i dues banquetes,
P. tíràda, fiO, espanòplia amb armes i qoadros d'aquesta Administració.
tanc.
a l'oli antics i moderns. Corts.
554, quart.

Dono gramoton

o

Per a anunciar
als periòdics servint-se
de la
EMPRESA I D E A L
D INFORMACIÓ
estalviareu temps, molèsties i diner. Rambla
de les Flors, 16, baixos.
Telèfon 4603 A

MEDICAMENTS
químicament purs. espociücs
farmacèutics i algdes mmerats.
os rebeu directament dels punts
d'origen- Farmàcia oe Botta I
Baltí. Rambla de Catalunya,
mini. 1, cantonada Ronda de la
Universitat.

En hipoteca particnlar
prestaria fins a 40.000 pemetes Pidüos i pianoles
al 41 mig per 100 anyal. RaUó:
el senyor Ferrer. ViUarroel. 68, nous i d'ocasió. Planeta. 41.
praL, L*
Casa Campa.

